
ARMAS INIMENE!

See voldik aitab Teid Hiiumaa pärandkultuuri radadele, õpetab märkama teadaoleva kultuuripä-
randi kõrval ka vähemtuntud paiku ning unustatud objekte.
Põline metsamees Lembitu Tarang oli üks neist, kes hakkas kasutama pärandkultuuri mõistet, 
mõeldes sellega looduses leiduvaid eelmiste põlvkondade elust jäänud ainelisi märke. Peagi 
käivitus suur üle-eestiline projekt selliste objektide inventeerimiseks meie metsades. 
Pärandkultuuri küsimuse esilekerkimine 21. sajandi alguse Eestis näitab, et sel on rahva ajaloolise 
mälu säilitamise seisukohalt märkimisväärne tähendus. Pärandkutuuri põhiline tundemärk – 
seotus inimtegevusega – avaldub eri tüüpi objektides erinevalt. Kõik ehitised on ilmselgelt loodud 
inimtöö tulemusena. Samas olid allikad, kivid ja puud füüsilisel kujul olemas enne, kui inimene nad 
oma uskumuse või pärimusega hingestas. Osa pärandkultuurist on tekkinud protsesside ja 
inimmõju koostoimes, näiteks pärandkooslused, metsateed, eriotstarbel rajatud puistud. Erinevus-
te olemasolu pärandkultuuri füüsilises olemuses ning tekkeviisis sisaldab võimalust pärandkultuu-
ri objekte süstematiseerida. Sellest lähtuvalt võib pärandkultuuri objekte  jagada alljärgnevalt:

1. kultuurmaastiku kujunemisega seonduvaiks (muinasaegsed asulakohad, muinaskalmed, võima-
likud rituaalide paigad, muinaspõllud); 

2. maa ja rahva ajalugu valgustavaiks (ajaloolised piirimärgid, autasumaad, maanteed, mõisaarhi-
dektuur, mälestuskivid, pärandkultuuri märgid nõukogude ajast, raudteerajatised, sõjalised objek-
tid, vanad geodeetilised märgid, teetähised); 

3. kogukonna ajalooga seonduvaiks (hauad, hiied, allikad, kabelimäed, katkusurnuaiad ja külaase-
med, kultusekivid, kellatornid, kiiged, kivisillad, -truubid, koolimajad, koolmekohad, kõrtsid, 
postijaamad, külavainud, laadaplatsid, magasiaidad muinaskiviteed, moonakamajad, pritsikuurid, 
pärandkooslused, ristimäed ja –puud, seltsimajad, vallamajad, vanad kohanimed, ühistöödega 
rajatud objektid);

4. talupidamisega seonduvaiks (asundustalud, heinaküünid, põlised talukohad, taluaidad, väravad, 
kaevud, kivikeldrid, kodukultuur jne); 

5. töötleva tootmisega seonduvaiks (jahi, kalanduse ja mesindusega seotud kohad, laevaehitusko-
had, lautrid, lubjaahjud, miiliaugud, paadikuurid, potase- ja klaasikojad, savitööstused, telliseah-
jud, tuule- ja vesiveskid, turbavõtukohad, tõrvaahjud, vanad meremärgid jne); 

6. metsandusega seonduvaiks (ajaloolised metsakuivenduse märgid, ajalooliste isikute rajatud 
puistud, metsakasvatuse ja –kasutusega seotud objektid, metsakultuurid, põlised metsateed, 
tulevalvetornid, metskondade hooned jm pärandkultuuri objektid metsas). 
(Lembitu Tarang, „Väike pärandkultuuri käsiraamat“ 2007).

Hiiumaal on kaardistatud ca 1000 pärandkultuuri objekti, kuid teave nende asukohtadest ja 
olemasolust on laiemale üldsusele vähe teada. Objektid on looduses tähistamata ja asukohad 
märgitud ainult Maa-ameti kodulehel.

Teie käes oleval kaardil on paarsada valikulist objekti ja lugemiseks 12 objekti kirjeldus. Kõik inven-
teeritud objektid ja muu lisateave  on leitav Maa-ameti ja RMK kodulehtedelt.

Toredaid avastusi pärandkultuuri ja kultuuripärandi radadel!

IGAMEHEÕIGUS

Pärandkultuuri objektid reeglina ei ole riikliku kaitse all ja nendele juurdepääsu ei pea 
maaomanik või -valdaja tagama.
Igameheõiguse üldpõhimõtte kohaselt võib Eestis igaüks viibida ja liikuda looduses,   
jalgsi, jalgrattaga, suuskadel.  Riigimetsas võib seda teha ööpäevaringselt. Asjaõigusseadus 
piirab eramaal viibimist ja liikumist. Eramaal võib omanikult luba küsimata viibida päeval, 
päikesetõusust päikeseloojanguni. Seda juhul, kui eramaa ei ole piiratud ega tähistatud. 
Kui eramaa on piiratud või tähistatud, ei või teised isikud seal omaniku loata viibida. Maatüki 
piiramisena käsitletakse igasugust aedade, sealhulgas karjaaedade, või tarade ülesseadmist 
ja märgistamist. Maaomanik võib keelata omal maal viibimise ka ühekordse tahteavalduse-
ga.
Eramaal viibides peab külastaja vältima maaomaniku kodurahu häirimist.
Silt “Eramaa” teavitab Sind, et lähened eramaale. Kui seal on kirjas omaniku telefoninumber, 
küsi maaomanikult luba sisenemiseks.
 
Erateid, mis on vastavalt tähistatud, võib kasutada üksnes omaniku loal. 
Väljaspool teid ei või transpordivahendiga looduses liikuda.

KUIDAS INTERNETIST LEIDA TEAVET PÄRANDKULTUURI OBJEKTIDE KOHTA? 

http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis 
Avaneb Maa-ameti Geo-portaali kaardirakenduste avaleht, Eesti kaart.
Vali paremas servas kaardirakendus “Pärandkultuur”.
Avaneb pärandkultuuri kaardirakenduse Eesti kaart.
Paremas servas leia riba: “Otsing” (allpool). 
Sisesta vastavale reale objekti registreerimisnumber, näiteks: 392:TOA:005 (Enter-klahv). 
Avaneb kaart, otsitud objekt on tähistatud sinise lipuga. Seal on näha ka teised, mitte ainult 
käeolevas trükises esitletud, selle piirkonna inventeeritud pärandkultuuri objektid.
Vali keskelt tööriistarealt: “Infopäring”. 
Viies kursori objektile ja vajutades hiire vasakut klahvi, avaneb akna paremal pool: “Objekti 
info”. Fotosid objektist saad vaadata klikkides vastaval lingil, mis suunab RMK kodulehele.
Info kõige alumine rida on: “Viide EELIS'esse”. Klikkides sinisel numbril, avaneb objekti info 
Eesti Looduse Infosüsteemis.
Geo-portaali Kaardiserverist: http://geoportaal.maaamet.ee/ 
leiad Kaardirakenduste täpsema kasutusjuhendi:
http://geoportaal.maaamet.ee/docs/X-GIS/XGIS_juhend.pdf?t=20100414124552

VIITED
Detailse infoga pärandkultuuri objektide kohta tutvu  Maa-ameti andmebaasist aadressil 
http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis
EELIS  (Eesti Looduse Infosüsteem – Keskkonnaregister)  www.eelis.ee
Lisalugemist raamatust „Hiiumaa pärandkultuurist. Saaremaa pärandkultuurist“ 
Kärdla – Kuressaare 2011, leitav:  
http://pk.rmk.ee/parandkultuur/mkraamatud/Hiiu_saaremaa.pdf
RMK - http://www.rmk.ee
 
 

Jausa küla
Esimesed kirjalikud märkmed Jausa külast 
on aastast 1564. Tasub vaid hiidlastele 
mainida Jausa küla nime, kui kohe on teada 
– see oli ju Hiiumaa suurim küla. See 
teadmine pärineb ilmselt ajast enne II 
maailmasõda, kui külas toimetas ligi 
sadakond majapidamist. Elatusallikaks oli, 
nagu ikka rannakülades, meresõit, kalapüük 
ja ka põllumajandus. Siinkandis on Hiiumaa 
viljakamad maad. Esimese iseseisvusaja 
lõpuaastatel olnud külas kokku 17 töökorras 
tuuleveskit, lisaks töötas jõe ääres vesiveski, 
mis on endiselt alles. Viimane allesolev 
tuulik on ehitatud 1852. a Tooma talu 
maadele. Jausa jõe ja sellesse suubuva 
väikese oja vahel asuvale Tooma talu kohale 
olevat ehitatud 17. saj keskpaiku esimene 
elumaja, mille ümber hakkas kujunema 

edasine kaluriküla. Seda esimest maja enam ei ole, kuid talusüdames on palkmaja, mille rehetuppa asutati 1865. a 
pastor Halleri ja Vaemla mõisa omaniku proua Gerneti algatusel Jausa esimene koolimaja. Vahetus läheduses asub 
laevakapten Peet Juurmanni elamu, mis valmis 1930. aastatel. Aastatel 1944–45 kasutas seda maja Punaarmee 
väeosa, hiljem oli seal Ühtri küla koolilaste internaat. Kaptenimaja kõrval asetses omapäraste katuselaudadega 
sepikoda. Nimelt oli Käina kiriku katuse ehitamisest veidi materjali üle jäänud, see sattus Toomale, kus laoti sepikojale 
ühest otsast kumeraks saetud laudadest uhke katus.
Kuna suur küla katab kaunis suurt ala, siis on igal piirkonnal oma nimi: Remmaots, Väheseots, Vaheküla, Tagantküla, 
Keskküla ja Pärdiots. Siinsete rannakarjamaade vahelt algas veotee reidil seisvate kaljasteni. Välja veeti peamiselt 
kartulit ja teisi põllumajandussaadusi, samuti hagu.
Tõe huvides tasub Suur-Jausa loosse suhtuda ikkagi teatud ettevaatusega, sest kindlasti ei ole Jausa olnud kunagi 
pindalalt Hiiumaa suurim küla. Maismaapindala järgi asetub Jausa alles 16. kohale 185 küla hulgas. Kui arvestada 
juurde ka ametlik mereala, siis jääb koht edetabelis viiendasse kümnesse. Käesoleval ajal elab Jausas ligi 130 inimest. 
(Taimo Türnpu)

Leigri laid
Leigri laid ehk Leigri kapsamaa on väike 
saar ranniku lähedal. Leiger olnud 
Saaremaa vägimehe Suure Tõllu väiksem 
vend, kellest Hiiumaal palju lugusid 
räägitakse. Kapsamaana paistab see väike 
saar oma rändrahnudest ülekül-vatud 
pinna tõttu ka linnulennult. Väikese laiu ja 
Hiiumaa vahele jääb Leigri lõugas. Kui 
merel on torm, siis öeldakse, et Leigri Tiiu 
peseb pesu (lained laksuvad vastu 
madalaid rannikumere kive).
Väljavõtted arhiivimaterjalidest pajatavad 
järgmist:
„Tohvri nina ligidal Leigri laid, seal eland 
Leiger ja Tiiu, nende maja varemed veel 
praegu alles. Nendel olnd maad, ja kapsaid 

kasvatand, Tõllus keis ju nende kääst kapsaid toomas. Nendel oli seal oma lauster ka.“
„Leigerde nimi on niimoodi saand, et Suur Töll elas Saaremaal ja ta vend elas Hiiumaal Leigrel. Ja siis oli jälle hea 
kaapsakasu ja Saaremaal ei kasvand kaapsast, siis Suur Töll käis Hiiumaal, toond venna käest kaapsid. Nii kui supp 
hakkas pinde lööma, selle ajas Suur Töll tuli Saaremaalt, tuli Hiiumaale ja pani kaapsakoti selga, läks kodu kaapsu-
suppi keetma. Niimoodi on saand see nimi Leiger. Äi ma muud äi tea mitte midagit. See põle mitte nii suur mees 
ond kui jälle see Töll ond. See oli ju väiksepoole. Jah, väiksepoole mees...“
„Leigril olnud Emaste Tohri mäe juures kapsaaed. Emaste Tohri küla juures on meres kaks väikest saart ja nende 
vahel lõugas, mida kutsutakse Leigriks. Saartel elanud kunagi Leigri Tiiu, kes nüüd mõni kord suure laia kivi otsas 
oma pesu käib pesemas. Kui Leigri Tiiu peseb, tuleb paha ilm.“ [ERA II 189, 95 (121); KKI 30, 285 (12); E X 47 (228)] 
(Taimo Türnpu)

Torupilli Jussi kodu
Muda külas Anupõllu talus (praegu Männi-
ku) oli torupillimängijate Maakerite 
kodukoht. Kõige kuulsamaks sai neist 
Juhan Maaker (1845–1930), kes mängis 
ennast tuntuks nii Soomes kui Eestis. 
Juhani hüüdnimi – Torupilli-Juss – oli 
legendaarse kuulsusega. Ettevõtlikud 
ärimehed trükkisid tema pildi isegi 
paberossikarbi kaanele ja Eesti Vabariigi 
algusaastail laskis Eesti Rahva Muuseum 
teha temast kipskuju. Ka tema noorem 
vend Priidu (1858–?), kes pidas Muda külas 
talu, oli tuntud pillimees. 
Onu ja isa traditsioone jätkas Priidu poeg 
Aleksander, kes sai tunnustava hüüdnime – 
Torupilli-Sass. Vanemad inimesed teadsid 

rääkida, et ega need Muda küla torupillimängijad kuigi suured töömehed olnud, aga pillimeestena olnud väga 
hinnatud, eriti Juhan. Pillid meisterdasid nad endale ise. 
Elukutselt oli Torupilli-Juss isikliku väikese purjelaeva Viidemann kapten. Juhan sõitis suviti hiidlaste rannasõidu 
halulaevadel, mis vedasid küttepuid Tallinna. Ilusatel suveõhtutel mänginud Juhan sadamas laevatekil torupilli ja 
kaile kogunenud palju rahvast teda kuulama. Jussil oli elu jooksul vähemalt neli head isevalmistatud torupilli. Ta 
mõistis mängida vähemalt 56 pillilugu, millest 36 olid tema enda loodud.
Torupill, õhkkotiga puhkpill, on Eestis teada 16. sajandist. Torupilli õhkkott oli saartel tehtud hülge maost, mujal 
teiste suuremate loomade maost või nahast. Puust torusid oli kolme liiki: esimene nahkklapiga napp õhu sisse 
puhumiseks, teine 5-6 auguga sõrmiline viisi mängimiseks, bassihääle mängimiseks üks kuni kolm pikemat toru. 
Sõrmilisse ja bassitorudesse minevat õhku reguleeriti käsivarre survega vastu õhkkotti.[ Eesti rahvakultuuri 
leksikon. 1995.]  (Taimo Türnpu)

Isabella metsamõis
Juba 16. sajandil oli siinkandis küla nimega 
Isapõllu (Issapöld, Isapalo, Issopello, 
Swrepälle /Suurepõllu/). Siis toimus 
nimega imelik muutusteahel, see 
omandas võõramaise naisenime – Isabella. 
Külasse rajati ajavahemikus 1776–1781 
karjamõis nimega Margarethenhof. 
Armioja äärde rajati 1885. a metsamõis, 
ehitati peahoone ja kõrvalhooned. 
Ehitamisel olla kasutatud selleks ajaks 
hävinud karjamõisast toodud kive. Ühel 
neist olla olnud aastaarv 1505 (teiste 

allikate järgi aga 1504). Maad oli metsamõisal ca 30 ha.
Kõrgessaare valla andmetel elas ja töötas siin kuni aastani 1914 Ungern-Sternbergide mõisate metsaülem Karl 
Friedrich Wilhelm Ahrens. Siis saadeti ta kui Saksa riigi alam Simbirskisse asumisele, kust naasis 1918. Ahrens sai 
tuntuks Luidja tuiskliivade kinnistamiseks sanglepiku istutamisega. Ta tõi Hiiumaale halljänese ja hirve. (tegu võis 
olla hoopis metskitsega, keda tollal hirveks kutsuti.) Ahrens lasi Hiiumaa metsadesse istutada euroopa, jaapani ja 
siberi lehiseid, palsam- ja hiigelnulgu, kaukaasia ning euroopa nulgu, alpi seedermändi, valget, musta ja halli 
mändi. Ta viis ümbruskonna taludesse tammetaimi, millest nüüdseks on kasvanud põlispuud.
Metsamõisa peahoone hävis 1965. a talvel tulekahjus. Tänaseni on alles hästi säilinud kelder. Praegu asub siin RMK 
puhkeala ja metsanduslik õpperada, puude juures on tahvlid nimetustega. 
(Toivo Saue)

Kalana tõrvaahi
Kes pole Kõpus käinud, pole Hiiumaad näinud, 
öeldud vanasti ja sobib ütelda ka tänapäeval, 
sest Kõpu tuletornist avaneb vaade pea tervele 
Hiiumaale. No aga ega sealt tornist palju maad 
näegi, puha mets ja meri. Puud varjavad 
mõndagi. Alles see oli, kui põlisest riigimetsast 
leiti üles tõrvaahi, oli teine paksus kuusenooren-
dikus.
Iga hiidlane kuulub mingisse „seltsi”. Kõplaste 
üldlevinud seltsinimi on tõrvakõplased. Tõrva 
oli vaja eelkõige paatide tõrvamiseks.
Tõrva aeti männisakastest (kändudest) ja 
vaigustest puudest. Vahel vigastati puid selle 
jaoks nimme. Vaigused laastud pandi metall-
nõusse, kaeti pealt õhukindlalt ja kuumutati. 
Tänapäevases mõistes oli tegemist utmisega. 

Nõu alumisest osast väljuvate torude kaudu hakkasid ca 400° juures eralduma tärpentiin ja tõrv, mis voolasid allapan-
dud nõusse. Kanskamäel asuv Kalana omapärane tõrvaahi, mis kuulus tõenäoliselt mõisale, on hästi säilinud. Ümber 
ahju on 5–6 tõrvanõu kohta, suurim neist kividega vooderdatud. Tavaliselt oli ahjudel ainult üks kogumisnõu koht. 
(Toivo Saue)

Ninametsa lubjaahi
Ninametsa poolsaarel leidub põletamiseks 
sobilikku lubjakivi. Arvatavasti oli siinkandis 
lubjaahi juba 16.–17. sajandil, mil Hiiumaalt 
veeti lupja paljudesse kohtadesse, sh Turu lossi 
ja Viiburi kindluse ehitamiseks, samuti Kura- 
maale, Pärnusse, Tallinna ja kaugemalegi.
Siin oli üks Kõrgessaare mõisa lubjaahjudest. 
Selle vooderdis on hästi säilinud, ahju sisemine 
läbimõõt on 3,5 meetrit. Moodustunud 3–4 
meetri kõrgust küngast kasutavad kohalikud 
elanikud kelgumäena.
Lubi on üks vanemaid ehituses kasutatavaid 
sideaineid. Seda sai toota kohtades, kus oli 
lubjakivi ehk paekivi. Paekivi kuumutamisel ehk 
põletamisel moodustus lubi. Kivid pandi 
silindrikujulistesse paekivist ahjudesse, köeti 

altpoolt. Esialgu eraldus kivist vesi, 5–8 päevaga ca 900º juures kuumutades sai lubja. Põlenud kivid võeti ahjust, 
purustati ja niiöelda kustutati veega. (Toivo Saue)

Putkaste metskonna kontor
Putkaste metskonna kontorihoone ehitamise 
aeg on 1880. aastatel. Hoone ehitati mõisa 
metskonnaks ja metsahärra majaks. 1922–2008 
oli siin metskonna kontor. Viimase suurema 
remondi käigus (1997–1999) renoveeriti hoone 
võimalikult algsel kujul, samuti korrastati õueala 
ja abihooned. 2004. a omistati Putkaste mets- 
konna kontorile Eesti Vabariigi presidendi poolt 
kauni kodu tiitel. Kuna Putkaste metskond asub 
Hiiumaa keskosas suhteliselt hõreda inimasus-
tusega alal, siis oli metskonna kontor ka koha- 
liku elu keskpunkt. Seal lähedal on kolm endist 
taimeaia kohta, mida märgivad veel mõned 
kuuserivid ja üksikud ilupuud. (Merike Klein)

Kaigutsi küla
Kaigutsit mainitakse esmakordselt 1591. a. 
Tegemist on suuresti põllumajanduspiirkon-
naga, millest annavad tunnistust mitmed 
restaureeritud tuuleveskid. Külas on veel alles 
üks vanemaid talukohti, Peetre talu 18. 
sajandist, mis on praegu kasutusel suvilana. Ka 
Nuudi talu rehielamu rehetoa osa pärineb 
Eesti Rahva Muuseumi andmetel 18. sajandist. 
Põliselanike mäletamist mööda oli külas ka 
iidne pühapaik, kus käidi Maa-Emaga ühen- 
dust võtmas, kuid täpne asukoht on praegu 
teadmata.
Kaigutsi külast on pärit üle Eesti kuulus nalja- 
mees Miku-Kaarel. Miku Kaarel e Kaarel Tisler- 
Ulpus (1862–1938) sündis Lelu külas Ränga 
popsiperes. 1884. aastal koliti Kaigutsi külla 

Hansu tallu. Mõne aasta pärast abiellus ta sama küla Miku Tooma tütre Leena Raudsepaga ja temast sai koduväi. Talu 
järgi tuli ka hüüdnimi Miku-Kaarel.
Tema auks püstitati 2008. a oktoobris puuskulptuur. Kaarli ausamba selja taga seisab tahvel, kus kirjas kuulsa hiidlase 
elulugu ja kõik Kaigutsi küla talud. Üks näide Kaarli huumorist:  „Miku Kaarel ostis uue kella. Küsiti: „Kuda uus kell on 
ka?“ – „Oh see nii vägev, et teeb paarkümmend tundi päevas ja teine päe veel rohkemgi. Vana pole kümmetki saanud.“ 
(Merike Klein)

Kasevälja kool
Kasevälja teatakse vabadikukohana 1820. 
aastate algusest. Kirikuraamatute järgi sündis 
seal 1823. a hilisem kangur Kustav Kassewälja, 
kes suri 19-aastaselt kodukohas tiisikusse. 
Spetsiaalse hoone külakooli ja mõisavalla tar- 
beks ehitasid külaelanikud vabadikukohale 
1830  mõisa antud materjalist. Aastani 1867 
andsid külalastele talvekuudel kolm päeva 
nädalas koolitust rändõpetajad. 1866. a Balti 
kubermangudes välja antud vallakogukonna 
seadusega kehtestati lastele vanuses 10–13 a 
üldine koolikohustus ning koolikorraldus läks 
vallavolikogu kätte.
Kasevälja kihelkonnakooli tegevusaja alguseks 
loetakse 1867. a kui Suuremõisa parun Ewald 
Alexander Andreas Ungern-Sternberg avas 

seal esimese toonastele nõuetele vastava algkooli kihelkonnas. 1887. a kehtestatud rahvakoolide eeskirja nõuete 
täitmise järel sai vallakoolist ministeeriumikool. 19. sajandi lõpus ja 20. alguses oli koolis avalik raamatukogu, kus 
raamatute laenutamisega tegeles koolmeister.
Joann Metski-Kivistu (koolmeister Kaseväljal aastatel 1919–1920) kirjeldab koolimaja vanaaegse hoonena, millel olid 
kahel pool küljes laiad madalad aknad, seinad kaetud punaseks värvitud püstlaudvoodriga ja katus õlgedest. 
Läänepoolses osas olid õpetaja eluruumid, idapoolses osas vallavalitsuse kantselei, mida kasutati vajadusel kohturuu-
mina, ning kartser. Õpetaja lisakohustuste hulka kuulus kohtukirjutaja töö.
1923. a loodi kooli juurde Kasevälja Ülemaalise Eesti Noorsoo Ühenduse osakond. Tegutses enam kui 30-liikmeline 
laulukoor, harrastati näitemängu ja Ullo Toomi käe all rahvatantsu. 1927. aastast kandus koolitöö ja seltsielu 
Suuremõisa ning Kasevälja muutus tavaliseks taluks, mille omanik Marie Lember küüditati 1949. a Siberisse, kus on ka 
tema viimne puhkepaik.
Kolhoos Võitlus lammutas koolimaja küttepuudeks. Suunda Kasevälja kooli poole näitab kivisse paigaldatud 
mälestusplaat kooli viiva tee otsas ja kooli asukohta tähistab väike küngas põlispuude all. 
(Mati Sülluste)

Suursadama lubjaahi
Linnade areng ja kindlustustööde mahu kasv 
Rootsi valduste idaaladel suurendas 
ehitusmaterjalide nõudlust Läänemere 
piirkonnas. Seetõttu kujunes 17. sajandil 
Hiiumaa olulisemaks tootmisharuks 
ehituslubja valmistamine. Vajalik lubjakivi oli 
õhukese pinnakatte all. Ümbruskonnas leidus 
küllaldaselt metsa kütteks, mis tegi tootmise 
kättesaadavaks nii mõisale kui talupoegade-
le. 1659. aastal keelas Axel Julius De la Gardie 
talupoegadel põletada lupja Hiiumaalt 
väljavedamiseks. Selle ajani kuulus Suuremõi-
sale Suursadama juures neli lubjapõletusah-
ju, mis asendati ühe suure, viiest koldest 
köetava ahjuga. Selle tootlikkus oli 300 
säilitist (1600–4100 l) ehituslupja ühe 

ahjutäiega. Vajalik lubjakivi toodi 13 km kaugusel olevast Hilleste karjäärist. Lubjapõletajateks olid kohalikud talupo-
jad, kellest kaks on teada: Kalcke Matz Arukülast ja Sackla Bertel Suursadama lähedalt Säärelt.
1681. a läks lubja väljaveost 69% Liivi- ja Eestimaa linnadesse, 21% Rootsi, 6% Soome (Viiburisse) ja 3,5% Kuramaale. 
Põhjasõja ajal lubjavedu vähenes. Pärast Hiiumaa allutamist ja Vene admiraliteedi käsutusse minemist pandi Suursa-
dama lubjaahi taas tööle. Ehitustööde mahu suurenemisega Paldiskis ja Tallinnas piirati 1722. a Hiiumaal metsaraiu-
mist. Paari aastakümnega veeti kroonu vajadusteks Hiiumaalt metsamaterjali nii palju välja, et kütuse puudumise 
tagajärjel lubjatootmine Suursadamas seiskus. Tööd jätkas koos lubjatootmisega alustanud laevaehitus.
Suursadama suure lubjaahju asukohta märgib kõrge küngas laevaehituse tarbeks ehitatud ja tänaseni säilinud 
sepapaja tagaseina juures. [Vrager, E. Hiiumaa ja hiidlased. 1971.] (Mati Sülluste)

Piirivalve vaatlustorn 
(Nõukogude piirivalve Sääre nina Tehni- line 
Vaatluspunkt) 
(PTN: „Punkt Tehnitcheskovo Nabljudenija“)
Torn on püstitatud 1970-ndatel aastatel. Enne 
praegust torni asus samal kohal puidust 
vaatlustorn.
Torni jalami juures on prožektori, valve- 
meeskonna ja diiseljõujaama hoone ning 100 
m kagusuunas ja 200 m loodesuunas II 
Maailmasõja aegsed dotid.
Kohe pärast Eestis 21. juunil 1940 NSV Liidu 
poolt läbiviidud juunipööret andis NSV Liidu 
Siseasjade Rahvakomissariaat välja käskkirja, 
mille alusel saadeti Vene piirivalve koosseisus 
Hiiumaale umbes 2500 meest. 1941. aasta 20. 
oktoobril langes saar saksa vägede kätte. 

Nõukogude armee naasis 3.oktoobril 1944 ja sõjajärgne nõukogude piirivalve jõudis saartele sama aasta detsembris. 
Nõukogude perioodil oli tornis pidev ööpäevane valve. Öisel ajal valgustati merd võimsa helgiheitjaga. Sääre PTN 
kuulus Suursadama kordoni alla, mis valvas saare kirderannikut
Eesti taasiseseisvumise järel, 20. augustil 1991 hakkas nõukogude armee riigist lahkuma. Viimane nõukogude 
piirivalveüksus lahkus Hiiumaalt 1992. a septembris
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 1 Ristna tuletorn
 2 Kõpu tuletorn
 3 Hüti klaasivabriku asukoht
 4 Kõrgessaare mõisasüda
 5 Reigi kirik ja kalmistu
 6 Tahkuna tuletorn 
 7 Kärdla arteesiakaevud
  Ajalooline elamu (MTÜ Ave Vita!)
  Kärdla trummid
  Vabrikuväljak
  Paruni tamm
  Kärdla elektrijaam
  Rannapark
  Ajaloolised sadama aidad
  Kärdla kirik
  Linnapark ja laululava
  Kärdla vanim maja
  Pritsumaja
  Kivi-Jüri mälestusmärk
 8 Partsi veski
 9 Piirivalve vaatlustorn 
 10 Kuri koolimaja
 11 Suuremõisa kiviveski

 12 Suuremõisa vana sild
 13 Salinõmme sadam
 14 Kassari rahvamaja
 15 Kassari kiigeplats
 16 Orjaku sadam
 17 Käina kalmistu
 18 Käina kirik
 19 Kuriste kirik ja kalmistu
 20 Tärkma ohvritamm
 21 Emmaste mõis (noortekeskus)
 22 Sõru sadam
 23 Tohrvi rannakaitsepatarei
 24 Leisu koolimaja
 25 Mänspäe kabel ja kabeliaed

 1 392:TOA:005 Kalana tõrvaahi
  392:PAP:001 Kanskametsa pelgupaik
 2 392:PIM:005 Piirimärk 
 3 392:KON:005 Hirmuste kraater
  392:KIR:001 Kivivirn
 4 392:VLG:010 Kaleste sadam
 5 392:KON:006 Keevaallikas
 6 392:KON:012 Kordonisäär
 7 392:KAE:002 Kõpu kaev
  392:YTH:001 Kõpu kauplus
 8 392:MOA:002 Kõpu mõisa koht
 9 392:KAL:001 Kõpu lasketiir
 10 392:KON:010 Kuninga haud
 11 392:VLG:008 Suureranna sadam
 12 392:PUU:001 Hansu-Lauri tamm
 13 392:OKU:006 Kõpu Kaplimägi
 14 392:HII:001 Tõnupsi kask
 15 392:PIM:006 Poama piirikivi
 16 392:KOO:004 Paope kool
 17 392KON:011 Ümarkantsi mägi
 18 392:GDM:004 Kiivera geodeetiline punkt
 19 392:PNL:004 Hüti silohoidla
 20 392:KIV:002 Heiste Loitsukivi
 21 392:VKK:007 Murru metsavahikoht, laulupeo kivi
 22 392:SIM:001 Aruselja Laevamets
 23 392:MOA:004 Isabella metsamõis
 24 392:MOS:004 Isabella mõis
 25 392:TAK:027 Pudismaa talukoht
 26 392:MEI:001 Lauka meierei
 27 392:KUL:001 Lauka palvemaja
 28 392:KON:013 Patsipaela allikas
 29 392:MTH:003 Siidivabriku kompleks
 30 392:MOA:005 Lustihoone koht
  392:LUA:006 Ninametsa lubjaahi
 31 392:KOR:002 Laiu kõrtsi koht
 32 392:AED:002 Kootsaare kiviaed
 33 392:MTH:002 Reigi mõisa meierei
 34 392:LAU:001 Reigi mõisa tall
 35 392:KOR:001 Posti kõrtsi koht

 36 392:JKM:003 Kalatõkked
 37 392:SAT:001 Telliselööv
 38 392:PNL:003 Väetisekuur
 39 392:KOO:001 Malvaste koolimaja
 40 392:TAK:055 Randmäe talu
 41 392:GDM:002 Kauste geodeetiline punkt
 42 392:OKU:001 Meelste vaatluspunkt
 43 392:PIM:003 Tahkuna hiidrahn
 44 392:KON:002 Tibari tiik
 45 392:JKM:001 Söödasõim
 46 392:MNT:001 Koidma kiirtee
 47 392:KIR:002 Kivihunnikud
 48 639:MTS:002 Kapasto metsavahikoht
 49 371:EWO:001 Päästepaadi slipp
 50 639:MTH:002 Kärdla karjamõisa koht
  639:SAU:001 Paruni Kiti saun
  639:MET:005 Paluküla alumine tee
 51 639:PNL:001 Kärdla mineraalvee pumbamaja
 52 639:KIM:001 Paluküla kiigeplats
 53 639:MMS:004 Dott Hiiessaares
  639:VLG:009 Silmalahe lauter
 54 639:MTH:005 Hiiessaare karjamõis
 55 639:TAK:023 Hiiessaare küla Silla talu
  639:MMS:005 Hiiessaare polgukool
 56 639:VLG:010 Kukka lautrid
 57 639:LUA:006 Suursadama lubjaahi
 58 639:OKU:003 Piirivalve vaatlustorn
 59 639:KSA:001 Sääre katkusurnuaed
 60 639:TAK:014 Mey talu
 61 639:KEL:003 Kelder Paladel
 62 639:HEK:001 Heinaküün Partsis
 63 639:VAL:001 Vallamaja koht
 64 639:SAT:001 Telliseahjud
 65 639:KUL:001 Ohverdi mägi - Püha Peeks
 66 639:KUL:002 Värssu kabel
 67 639:MTH:007 Randvere karjamõis
 68 639:MIL:002 Krimmi sõja aegne suurtükipatarei
 69 639:KIV:003 Lihala kivi - Vanapagana tantsuplats
 70 639:EOM:001 Vaose mets

 71 639:JKM:001 Haavasoo hundiauk
 72 639:KOO:002 Kasevälja kool
  639:VEV:001 Suuremõisa pastoraadi vesiveski
 73 639:KOR:002 Vahtrepa kõrts
 74 639:LUA:004 Lubjaahi Vahtrepas
 75 639:MMS:001 Heltermaa rannapatarei
 76 639:MMS:003 Merevaatlustorn
 77 639:LUA:002 Soonlepa mõisa lubjaahi
 78 639:LUA:001 Lubjaahi Valipel
 79 639:SAT:002 Valipe telliseahi
 80 639:KIS:001 Kivitruup
 81 639:MOA:001 Mõisa kümblushoone
 82 639:TET:001 Verstapost
 83 639:MKV:001 Niidi Peeks
 84 639:MET:007 Puitrööbastee
 85 639:MTH:006 Viilupi laut
 86 639:MIL:001 Linnamägi
 
 

  

 87 639:MTH:004 Salinõmme karjamõisa uus rehi
  639:KUV:001 Tuulikumägi ja simmanikoht
 88 639:MOK:001 Karjamõisa kalatiigid
 89 639:MNT:001 Suuremõisa-Käina vana tee
 90 368:KIV:001 Õunaku suurkivi    
  368:KIV:002 Õunaku kandiline kivi 
 91 368:MAH:001 Õunaku soolaaugud
 92 368:OKU:004 Putkaste lennuväli
 93 368:OKU:003 Putkaste elamu
 94 368:OKU:001 Vaemla elamu
 95 368:MOA:004 Vaemla mõisa viinaköögi koht
  368:MKT:001 Kivitee koht
 96 368:MNT:001 Kassari-Vaemla teetamm
 97 368:KON:013 Veskimägi
 98 368:KON:022 Piibunina
 99 368:KON:023 Sääretirp 
 100 368:MTH:001 Vetsi tall
  368:VIL:001 Kassari viljapuuaed
  368:KLL:001 Põllutööriistade kogu
101 368:MOA:002 Orjaku sadama laohoone
  368:MEM:001 Orjaku sadama majakas
102 368:KON:019 Vasikasaar
103 368:KON:020 Orjaku silm
104 368:KIV:003 Kassari Tõllukivi
105 368:MNT:004 Kassari teetamm
  368:KIS:005 Puulaiu-Kassari sillad
  368:KON:002 Reigi laid ehk Hoora saar
106 368:KON:021 Puulaid, Puulaiu kõrts
107 368:EOM:001 Liiste männik
108 368:ALJ:001 Selja alajaam
109 368:MOA:001 Selja mõisa koht
110 368:KON:003 Lepakoppel
111 368:KON:005 Kasekoppel
112 368:MEI:001 Nõmmeküla meierei
  368:MNT:003 Nõmmeküla papliallee
113 368:PNL:002 Nõmmeküla sigala
114 368:KON:011 Põhjata auk
115 368:KIS:001 Kaupsi sild
116 368:KIS:002 Betoonsild
117 368:OKU:002 Kaupsi tagavaralennuväli
118 368:KOO:002 Rebasselja kool
119 368:POK:001 Kaigutsi küla mälestusmärk
120 368:KON:012 Tondituli
121 368:PLN:001 Männamaa ait-kuivati
122 368:KIS:003 Sild ja truup
123 368:KON:001 Tihu järv
124 368:RAH:001 Männamaa kultuurimaja
125 368:KUL:001 Ühtri baptisti palvemaja
126 368:MMJ:001 Metsatööliste elamu
  368:MTS:001 Putkaste metskonna kontor

127 368:MOM:001 Aadma mõisa koht ja moonakamaja
128 368:SAT:001 Kleemo telliseahi
129 368:MNT:002 Vana maanteetrass
  368:KIS:004 Vana maanteesild
130 175:POJ:001 Jausa sideagentuur
131 175:POK:001 Jausa küla
  175:SAT:001 Tellisepõletusahjud
132 175:TAH:001 Sergode sünnikodu
  175:SEK:002 Tooma sepapada
  175:MEI:001 Jausa koorejaam
133 175:VEV:003 Jausa vesiveski
134 175:SEK:001 Muda töökoda ja generaaator
135 175:TAH:004 Torupilli Jussi kodu
136 175:POE:005 Vanaselja kauplus
137 175:KAV:001 Harju baptistikoguduse hoone koht
138 175:KOO:001 Harju külakool
139 175:YTH:002 Harju ratta- ja reformvooditööstus
140 175:YTH:001 Tülli artell
141 175:POE:006 Emmaste ühiskauplus
  175:POJ:002 Postimaja
  175:MAL:003 NL-aegne mälestusmärk
142 175:PAP:001 Kirikukella peitmise koht
143 175:MTH:001 Emmaste mõisa viinaköök
  175:MOA:003 Emmaste mõisa magasiait
144 175:MTH:002 Tärkma soolaelu
  175:SAT:006 Tellisepõletusahjud
145 175:VLG:009 Tärkma sadam
  175:EWO:001 Tärkma merepäästejaam
146 175:MAH:009 Tuulejõujaam
147 175:KIV:002 Murro Suurkivi
148 175:POE:009 Pood-petrooleumiladu
149 175:PRT:002 Tuletõrjekuur
150 175:OKU:002 Sõru piirivalvekordon
  175:PKU:003 Sõru paadikuur
151 175:VLG:008 Sõruotsa lautrikohad
  175:LEK:001 Laevaehitusplats
152 175:KON:011 Leigri laid
153 175:KOO:007 Endine vallamaja ja kool
154 175:KUL:002 Uuejärve neeluauk
155 175:PNL:008 Kolhoos Koit
156 175:MOA:001 Alliksaare mõisa koht
  175:KBM:002 Kaplimägi Vanamõisas
 157 175:KIV:004 Annuskivi (Aluskivi)
  175:SIM:001 Joonas Moonsoni paplid
158 175:VLG:002 Keskaegne sadamakoht
159 175:KIV:001 Nõrgakivi
160 175:POP:003 Kuralaste kalurionnid
161 175:HII:001 Nurste tammik
162 175:MAL:001 Mälestuskivi Nurstes
163 175:JKM:001 Haldi kalatööstushoone ja sadam

164 175:KOO:003 Mänspäe kool
165 175:VKK:001 Metsapere metsavahikoht
166 175:KOR:001 Krimmi kõrts
167 175:TOA:001 Tõrvaahi
168 175:VEV:001 Õngu vesiveski koht ja paisjärv
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