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S
uuntaa Tallinnasta Virtsun sata-
maan, aja lautalle, hengähdä puo-
lisen tuntia ja kurvaa ulos Muhun 
saarella, Kuivastun satamassa. 
Äläkä painakaan kaasu pohjassa 
kohti Saarenmaata ja Kuressaaren 

kaupunkia, vaan käänny muutaman sadan 
metrin päässä satamasta vasemmalle, kohti 
Pädastea. Kuuden kilometrin päästä löytyy 
Pädasten kartano. Kartanoelämä ei ole hal-
paa huvia, vaikkei se ole edes prameinta, 
mitä rahalla saa. Mutta siinä on jotakin aitoa 
ja ainutlaatuista.

Pädasten kartanon kirjoitettu historia 
ulottuu kesäkuun 25. päivään vuonna 1566. 
Silloin Tanskan kuningas Frederik II lah-
joitti kartanon von Knorrin perheelle tun-
nustuksena Tanskan kruunulle tehdyistä 
palveluksista. Kartanon kaunis paikka oli 
löydetty jo 1300-luvulla kirkon ja pakanal-
listen taisteluiden melskeissä.

Kartanon nykyiset rakennukset on raken-
nettu 1800-luvulla, jolloin baltiansaksa-
lainen aristokratia hallitsi Baltiaa ja syyti 
rahaa ja vaurautta ympärilleen. Paroni 
Axel von Buxhoeveden, tsaarin keisaril-
linen metsästyksenjohtaja, päätti tuoda 
uneliaalle Muhun saarelle maailmanl uokan 
loistoa ja antoi kunnostaa rakennukset vai-

molleen Charlottelle. Kartano säilyi suvun 
hallussa pitkään. 

Venäjän vallan aikana rakennukset rapistui-
vat pahasti ja nykyiset omistajat Imre Sooäär 
ja Martin Breuer ovat tehneet valtavan työn 
palauttaessaan pikkuhiljaa Pädastea entiseen 
loistoonsa. Muhusta kotoisin olevan Imre on 
taiteilija, säveltäjä, poliitikko, entinen kan-
sanedustaja ja Pädasten luova johtaja. Martin 
vastaa hotelli- ja ravintolatoiminnasta. Pädas-
te on yksi lenkki pienten luksushotellien ket-
jussa, joka ulottuu 80 maahan. Se on Baltian 
maiden parhaimmistoa. 

Kartano on kuin taivaallisen rauhan tyys-
sija. Vaunuvajan huoneet ovat mukavia ja 
persoonallisia. Viiden tähden kartanora-
kennuksen kaikki tammilankkulattiaiset 
huoneet ovat erilaisia, loisteliaita, mutta 
pröystäilemättömiä ja pienen yksiön ko-
koisissa kylpyhuoneissa on tassuammeet. 
Valkoisilla lakanoilla untuvaiseksi pedat-
tuun sänkyyn saa valita mieleisensä tyynyn 
ja huoneeseen astujaa tervehtii tunnelmal-
linen, klassinen musiikki. Aika monessa 
huoneessa on takka ja parveke. Kakkos-
kerroksen Grand suiten parvekkeelta auke-
aa upea näköala puiston yli merelle. Täyttä 
yksityisyyttä kaipaava voi varata kuuden 
hengen oman Beach house -rantatalon. 

Seitsemän hehtaarin hoidetusta puis-
tosta löytyy varmasti nurkka, jossa voi 
rentoutua rauhassa ja uneksia. Tai jos 
keho ja mieli kaipaavat toimintaa, Pädas-
tessa voi treenata tai tutustua ympäris-
töön kilometrien pituisilla kävelyreiteillä. 
Spa-rakennuksen aamuyhdeksän Rise and 
shine -joogahetkeen voi  osallistua vaikka 
pyjamassa, kunhan asu vain on mukava. 
Kylpylän päädyssä lämpiää sauna, josta 
voi pulahtaa paljuun tai vaihtoehtoisesti 
istua meren rannassa puilla lämmitetys-

sä suolavesipaljussa. Pädastessa voi myös 
kokeilla Slow huntingia, hidasta metsäs-
tystä, jossa ei ammuta tarhasta lentoon 
päästettyjä lintuja, vaan luonto päättää, 
saako metsästäjä saalista. 

Pääravintola Alexander sai nimensä vii-
meisen aatelisen Buxhoeven-suvun omis-
tajan mukaan. Alexanderin keittiö tarjoaa 
pohjoisten saarten tuoreita kausimakuja 
kansainvälisellä ammattitaidolla valmis-
tettuna. Kartanon valtavassa keittiöpuu-
tarhassa kasvaa raparperia ja tulppaaneja 
samassa penkissä sulassa sovussa. Kesän 
ensimmäiset yrtit ja versot saadaan isos-
ta lasihuoneesta. Päiväkävelyllä puistos-
sa näkee keittiömestarin pinkovan kohti 
keittiön ovea syli täynnä illallispöytään 
ehtiviä, tuoksuvia yrttejä. 

Keittiötä johtaa ympäri maailmaa 
Michelin-ravintoloissa marinoitu Fahri 
Cetinyürek, kakkosena keittää Sikke Su-
marin reseptejä Nami Namastessa kokan-
nut hollantilainen Albert Veenendaal ja 
suloisen kauniita jälkiruokia loihtii saksa-
lainen Achim Braitsch. Päätarjoilija Bi-
lal Demirel parittaa Islands’ Degustation 
-menun ja loistavat viinit aistien jo kaukaa, 
millaista palvelua häneltä toivotaan. Eikä 
kenenkään tarvitse istua illallisella yksin, 

Teksti ja kuvat: Lea Rosbäck

Muhun saarelta löytyy  
rauhan tyyssija
Rauhallisella Muhun saarella Virossa voi syödä hyvin ja yöpyä vanhassa kartanossa tai 
maatilamajoituksessa. Koguvan kalastajakylä vie ajatukset naapurimaan historiaan.
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L Pädasten kartano huokuu hillittyä charmia ja rauhaa. Kartanon nykyiset rakennukset on rakennettu 1800-luvulla.

PÄDASTE MANOR
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Pädaste Manor

■■ 24 huoneessa, sviitissä ja rantatalossa, on 
tilaa yhteensä 63 vieraalle.

■■ Kahden hengen deluxe-huone maksaa 
parhaaseen sesonkiaikaan noin 350 €/yö.

■■ Matka omalla autolla Tallinnasta kestää 
lauttamatka mukaan lukien 2,5–3 tuntia.

■■ Muhun saarelle pääsee myös Lux Exp-
ress -bus silla Tallinnasta. Matka maksaa 
12 euroa ja kestää 3 tuntia. Kuljetus Liivan 
kylästä Muhun keskeltä Pädasteen onnistuu 
etukäteen kartanolle soittamalla.  

 6Lisätietoja: padaste.ee ja info@padaste.ee

L Yacht Club aukeaa kesäkaudella rentona lounasravintolana, jossa voi myös istuskella 
ulkona. 

L Alexander-ravintolan Chef de Cuisine 
Fahri Çetinyürek on työskennellyt maail-
man hienoimmissa ravintoloissa.

L Strutsitilan Helena Erik syöttää tottuneesti kuivattuja maissinjyviä isoille linnuilleen. 

L Vanatoan tuore omistaja Aira Meos esit-
täytyy perenaiseksi eli  emännäksi. 

L Vanatoan majatalo on yksi Koguvan komeimpia rakennuksia. 

Mitä muuta Muhussa on?

Muhumaalla asuu noin 2 000 ih-
mistä. Kesällä väkimäärä kaksin-
kertaistuu. Saari on elävä ja ylpeä 
kunta, jolla on vahva perinnekult-

tuuri. 

LIIVAN KYLÄ
Sieltä mihin autolautta rantautuu Mu-
hun saarelle, Kuivastun satamasta, ajaa 
vartin verran Liivan kylään. Saa olla tark-
kana, ettei hurauta kylän ohi, mutta iso 
Coopin myymälä tien varressa on hyvä 
maamerkki. Liiva on saaren suurin kylä 
ja tien varressa on kesäisin keskittymä 
ravintoloita ja matkamuistomyymälöitä. 

Käsitööpoodista voi ostaa villasukkia tai 
katajasta eli kadakaksesta tehtyjä kauho-
ja, lastoja, pannunalusia, avaimenperiä ja 
voiveitsiä.  Muhun tummaa ja hiukan ma-
keaa leipää saa ostaa muualtakin, mutta 
Liivan kylän Muhu Pagarista ostettuna se 
maistuu kaikkein parhaimmalta. 

PYHÄN KATARIINAN KIRKKO
Kronikoista löytyy merkintöjä Muhun kir-
kosta jo vuodesta 1267. Mittasuhteiltaan 

kauniin varhaisgoottilaisen kirkon kuorin 
seiniltä löytyy jäännöksiä noin 1330-lu-
vulta peräisin olevista seinämaalauksista. 

STRUTSITILA
Helena ja Elmet Erikin strutsitilalla on 
myös emuja, seeproja, alpakoita ja kengu-
ruja. Heidän tyttärensä kesäravintolassa 
pääsee maistamaan strutsinmunasta teh-
tyä munakasta. Yksi muna painaa noin 1,2 
kiloa ja vastaa 22 tavallista kananmunaa. 

Lapsia ei kannata päästää silmistään, sillä 
sisäänkäynnin lähelle ripustetussa kyltissä 
luvataan, että ilman vanhempia liikkuville 
lapsille tarjotaan espressoa ja jokainen heis-
tä saa lahjaksi ihan ikioman kissanpennun!

KOGUVAN KALASTAJAKYLÄ
Koguvan kylä ja sen kauniisti säilytetyt, 
ruokokattoiset talonpoikaistalot ovat 
Viron kansallisperintöä. Talot on raken-
nettu tiiviisti yhteen ryhmään ja niiden 
pellot ja laidunmaat sijaitsivat aikoinaan 
kylän ympärillä. Kaikki parikymmentä 
taloa ovat asuttuja, vaikka tuntuukin, että 
kylässä aika on pysähtynyt.

Virolaiskirjailija Johan Smuulin syn-
tymäkodissa, kylän komeimmassa Too-
man talossa, on nykyään Muhun museo. 
Kiviaitojen varjossa mutkittelevia kylän 
kapeita kujia pääsee kiertämään, mutta 
on kohteliasta kunnioittaa asukkaiden 
kotirauhaa.

Huvivenesatamassa on vain parin met-
rin syväys, joten sinne ei kovin suurella 
purjeveneellä kannata yrittää. 

VANATOA TURISMITALU
Hyvät unet saa myös Vanatoan maatila-
majoituksessa. Hyvin pidetty, paksulla 
ruokokatolla varustettu pitkä pääraken-
nus on Koguvan kylän suurimpia taloja. 
Vanatoan siisteissä, kaiken tarpeellisen 
tarjoavissa huoneissa yöpyy mukavasti 
60 henkeä.Aamu lähtee käyntiin runsaalla 
aamiaisella.  

Vanatoassa voi myös järjestää seminaa-
reja, tunnelmalliset häät tai iloiset perhe-
juhlat. Uusi omistaja Aira Meos pyörittää 
tilaa yhdessä tyttärensä kanssa ja hurmaa-
vaa aamiaisseuraa saattaa saada iloisesti 
puhetta pulputtavasta tyttärenpojasta. 

sillä salin keskellä on iso Chef´s Table, jon-
ka päivällinen alkaa aperitiivillä kello 19.

Kesällä lounas tarjoillaan rannan lähellä 
viehättävässä, vanhassa kivi rakennuksessa, 
Yacht Clubilla. Purjehduskerholla ja sen 
terassilla pukukoodi on rennon kesäi-
nen. Niin lounaalle kuin illallisellekin 
on tervetullut, vaikka ei majoittuisikaan 
kartanossa, mutta pöytä kannattaa varata 
etukäteen.


