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SISSEJUHATUS JA ALLIKMATERJALID    

 

 

Käesolevad muinsuskaitse eritingimused on koostatud arhitektuurimälestise 

Sangaste mõisa valitsejamaja (mälestise reg. nr. 23245) konserveerimis- ja 

restaureerimistöödeks.  

 Mälestiste omaniku plaan on kohandada hoone majutushooneks. 

Eritingimuste eesmärgiks on hoone konserveerimis- ja restaureerimisnõuete 

täpsustamine lähtuvalt omanike plaanidest ja mälestise seisundist ning edasiste 

tööde aluseks jääva restaureerimiskontseptsiooni väljatöötamine. 

  

Töö koostamisel on kasutatud: 

 

1) EAA Fond 1874 – Bergide perekonnaarhiiv; 

2) EAA Fond – 2469 – Liivimaa Maakrediidiselts; 

3) Hagemeister, H. v. Materialien zu einer Geschichte der Landgüter 

Livlands. Zweiter Theil. Riga 1837;  

4) Stryk, L. v. Beiträge zur Geschichte der Rittergüter Livlands. Erster 

Theil. Der ehstnische District. Dorpat 1877; 

5) Ernesaks, M. Sangaste mõisa kõrvalhoonete ja pargi ajalooline õiend. 

RUPI Eesti Ehitusmälestised, Tallinn 1980, MKA Arhiiv A-304; 

6) Hein, A. Sangaste loss. Täiendus ajaloolisele õiendile. Tallinn, KRPI, 

1989, MKA Arhiiv A-2641; 

7) Rauch, G. v. Schloss Sagnitz – Porträt eines livländischen Gutes – 

Baltische Hefte, B. 21, Hannover-Döhren 1975-77, lk 1-24; 

8) Kübar, H. Sajandivanune Sangaste – Eesti Loodus 1981, 7, lk 448-453; 

9) Bergid ja Sangaste. Lehekülgi Sangaste kihelkonna ajaloost. Krahv Fr. 

Bergi Fond. Tartu 1994; 

10) Eesti Ajalooarhiivis leiduvad mõisaplaanid: 

  EAA 1874-1-2535 (1814. a.); 

 EAA 3724-4-1386 (1862. a.) 

11) Arhitektuuriajaloolised eritingimused end. Sangaste mõisa kõrvalhoonete 

korrastamiseks. Köide I. KRPI, 1988, MKA Arhiiv A-2033; 

12) Sangaste mõisa valitsejamaja arhitektuur-ehituslik ekspertiis. AB 

Mõisaprojekt töö nr 96012, J. Jõgi, A. Danil 1996, MKA Arhiiv P-10616; 

13) Sangaste mõisa valitsejamaja katuse projekt. AB Mõisaprojekt, A.Ülpre, 

MKA Arhiiv P-10617; 

14) Sangaste mõisaansambli muinsuskaitse eritingimused ja 

restaureerimiskontseptsioon ansambli kohandamiseks puhkekeskuseks. ARC 

Projekt OÜ, 2004. MKA Arhiiv A-7048. 
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I AJALOOLINE ÜLEVAADE       

 
Sangaste (Sagnitz, Sangenitz, Schloss Sagnitz) on üks piirkonna vanemaid 

mõisaid, mis Jürgen Helmsi kroonika andmetel
1
  olevat rajatud 1287. aastal.

2
 

Usaldusväärsemaks tõendiks mõisa olemasolu kohta on peetud 1555. aastast 

pärinevat Liivimaa losside ja mõisate nimekirja. Mõis oli tol ajal Tartu piiskopi 

omand ja suveresidents ning seda hinnati toredaimaks Liivimaa piiskopkonnas 

(Curia egregia et de omnibus in toto Episcopata praecipua).
3
  

1582. a. poola aegse revisjoni kirjelduses mainitakse, et Sangaste „oli varemalt 

üks piiskoplik mõis ja folwark 10 miili Tartust, mille juurde kuulus 4 adramaad, 

mis piiskopile arvestatud oli. Praegu pole seal midagi, ainult väiksem ehitis.“
4
 

1627. a. maarevisjon annab järgmise kirjelduse: „See mõis, ilma 

naabermõisateta, kuulus varemini Tartu piiskopile. Kuulub Sangaste kiriku 

juurde. Mõisale kuulub 75 saksa adramaad. Mõisaasemel seisab ametniku 

elamu, 2 rehte, 1 saun ja 1 ait. Vana varemestik (Losament), 8 elamut on päris 

lagunenud ja põlenud. Vanal ajal oli mõisa järgi 500 talupoega. Mõisal on 5 

väikest seisvat järve ja 4 kaevatud tiiki.“
5
 

Hagemeisteri ja L. v. Styki andmetel oli mõisas venelaste sissetungi aegu 8 

elamut ja see koosnes täielikult ülesharitud põldudest. Kuningas Stephan 

moodustas Sangastest ja erinevatest naabermõisatest tulundusmõisa 

(Oeconomiehof), mille kuningas Gustav Adolph 10. veebruaril 1626. a. 

Christoph Ludwig Raschile läänistas.
6
 Ulatuslik mõisavaldus ulatus Rõngu 

mõisa lõunapiirist läänes Väike-Emajõeni, hõlmates Valga linna ja Karula 

kihelkonna kuni Lugazi ja Adazi mõisateni. Mõisavalduse läänistamise ajal oli 

kogu sellel alal siiski vaid 31 asustatud adramaad ja 81 talupoega.
7
  

1638. a. maarevisjoni ajal mainitakse veel vaid poola aegset Oeconomi´d. 

Mõisa valitsejaks oli tol ajal Christoph Burchardt ja see kuulus Christoph 

Ludwig Raschile.
8
 Sangastest olid vahepeal eraldunud Valga linn (1628) ning 

1631. a. Schillingitele tagastatud Keeni ja Vaalu mõisad.
9
 Hiljem oli Sangaste 

                                                 
1
 Helms, J. Livländische Chronik (1626-1643). Linköpingi Stiftsbibliothekis asuva käsikirja ärakiri Tartu 

Ülikooli raamatukogus, lk. 19; Helmsi kroonikast pärinevate andmete usaldusväärsuse probleemi  on käsitlenud 

R. Kenkmaa (Valgamaa, lk 415-416)  ja Ants Hein: Hein, A. Sangaste loss. Arhitektuuriajalooline ülevaade 

(1989), lk 23jj. 
2
 Sarrnased andemed annab ka Thomas Hiärn, Ehst- , Liv- und Lettländische Geschichte (1670-1678). -  

Monumenta Livoniae Antiquae. Erster Band, Riga, Dorpat u. Leipzig 1835, lk 138: „Zu dieses nächstgedachten 

Herr Meisters /Conrad  v. Herzogstein/ Zeiten, hat der Bischoff zu Dorpt Anno 1287 das Haus Sagnitz, und 

einer von der Tysenhusen Anno 1288 Rannen gebauet“. 
3
 Napiersky, C. E. v. Verzeichniss der Schlösser und Güter in Livland zu Ende der Ordenszeit. – Archiv für die 

Geschichte Liv-, Esth- und Curlands. Bd. VI. Reval 1851, lk 140.  
4
 Inventarium der Starostei Dorpat 1582, lk 56 – koopia Eesti Kirjandusmuuseumis, ÕES M: A-168:1. 

5
 Jordrevisions handlingar 1627, EAA 2325-1-132, fotokoopia lk 354.  

6
 Stryk, lk 148; Hagemeister, lk 72.  

7
 Valgamaa. Tartu 1932, lk 443.  

8
 Liivimaa 1638. a. maarevisjon. Tartu 1941, lk 26.  

9
 Samas, lk 17, 21; Stryk, lk 154 
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Liivimaa kindralkuberneri, krahv G. A. Lewenhaupti valduses.
10

 1680. aastatel 

läks mõisavaldus suure reduktsiooni käigus Rootsi kroonule ja jäi kroonuvaraks 

vene aja alguseni.
11

  

1723. a. detsembris läänistas keiser Peeter I Sangaste ühes Kaagjärve ja 

Karulaga kindralmajor Ivan Mihhailovitš Golovinile. Viimane pärandas selle 

oma pojale, admiral Alexander Ivanovitš Golovinile, kelle lesele kuulus mõis 

1765. aastal.
12

 Golovinide pärandi jagamisel läks mõis kammerhärra vürst 

Aleksander Nikolajevitš Golitsõni valdusse. Viimane pantis mõisa 1797. aastal 

kollegiuminõunik Carl Georg parun Arpshofenile, kes selle hiljem pandiõiguse 

alusel omandas.
13

   

Arpshofeni pärijatelt omandas mõisa 20. aprillil 1808. a. Lätis asuva Kortenhofi 

(Belava) mõisa omanik, õuenõunik Friedrich Georg von Berg (1763-1811). 

Bergide suguvõsa valdusse jääb mõis järgnevaks 130 aastaks. 

1811. aastal, pärast abikaasa surma võtab mõisaomaniku kohustused üle 

Gerdruta Wilhelmine von Berg, snd Ermes (1775-1841) koos poegade 

Friedrichi, Magnuse, Alexandri ja Gustaviga.
14

 

1839. aastal sõlmitud pärandi jagamise lepingu alusel saab mõisa omanikuks 

kindraladjutant Friedrich Wilhelm Rembert von Berg (1794-1874) – 

sõjaväelane ja diplomaat, hilisem Soome kindralkuberner (1854-61), 

kindralfeldmarssal (1863), Poola asehaldur (1863-1869).  

1849. a. saab ta teenete eest Ungari ülestõusu mahasurumisel Austria- ja 1856. 

a. Soome-Vene päritava krahvitiitli.
15

 sõjaväeliste missioonide kõrval osales F. 

W. R. Berg 1822-1828.a. ka teadusekspeditsioonidel Kesk-Aasiasse ja valiti 

1844 Peterburi Teaduste Akadeemia auliikmeks.
16

 1839. a. sõlmitud abielu 

Cicognade krahvisuguvõsast pärineva itaallannast abikaasa Leopoldinega jäi 

lastetuks. Seetõttu omistas keiser 1873. aastal krahvitiitli tema vennapojale. 

Friedrich Georg Magnusele – tema venna Gustav v. Bergi (1796-1861) ja 

krahvinna Charlotte Katharina Elisabethi (snd v. Sievers, 1824-1899) pojale, 

kelle ta samal aastal adopteeris. Gustav von Bergi õlul oli 1851-1861 olnud ka 

Sangaste mõisa majandamine.
17

  

1873. aastal võtab mõisa üle Friedrich Georg Magnus von Berg (1845-1938) 

– tuntud Sangaste rukkikrahvina. Pärast õpinguid Tartu ülikoolis oli noor Berg 

siirdunud edasi õppima Prantsusmaale, omandanud teadmisi Pariisi ja 

Sorbonne´i ülikoolides ning reisinud Inglismaal, Kanadas, Põhja-Aafrias ja 

Ameerika Ühendriikides, millest ta jutustab mitmes oma reisiraamatus.
18

 1875. 

aastal abiellus ta Soome mainekast suguvõsast pärit paruness Maria Bruuniga. 

Sellest abielust sündis kaks poega Erik (1876-1945) ja Ermes (1880-1949). 

                                                 
10

 Rauch, lk 3. 
11

 Stryk, lk 148. 
12

 Hagemeister, lk 74. 
13

 Stryk, lk 148. 
14

 Stryk, lk 149. 
15

 Genealogische Handbuch der estländischen Ritterschaft. Görlitz 1931, lk 662; Rauch, lk 4.  
16

 Rauch, lk 5.  
17

 Rauch, lk 6. 
18

 Rauch, lk 7. 
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Friedrich Berg alustas onult saadud hiigelpäranduse abil mõisas põhjalike 

ümberkorraldustega, võttes muuhulgas käsile uue härrastemaja (ehitati 1879-

1883) ja majandushoonete rajamise. Tema poolt rakendatud uuendused 

sordiaretuses, põllunduses, tõuloomakasvatuses, piimanduses, aianduses,  

metsanduses jm. viisid 1880-1890. aastatel mõisamajapidamise oma kaasaja 

tipptasemele.  

Sangaste mõisamajapidamise õitseajaks kujunes 20. sajandi algus (1900-1914) 

kui siin edukalt tegeldi sordi- ja tõuaretuse, seemnevilja ja 

põllumajandussaaduste ekspordiga. Mõis oli eeskujulikus korras ja seda 

eksponeeriti näidismajandina.
19

 Mõisavalduse majandamine jätkus kuni 1917. 

aastani.
20

 Aastatel 1917-1921. viibisid Bergid Inglismaal.  

1919. aastal mõis võõrandati EV Maaseaduse alusel kuid hiljem tagastati 

Bergile 63 hektari suurune mõisasüda. Kuigi juba eakas Fr. Berg suutis 

jäänukmõisa majandamist ja talle kuulsust toonud aretustegevust 1920. aastatel 

jätkata
21

, tuli mõisa majandamisel võidelda pidevate raskustega. 1929-1939 

pidas krahvi minia Erna Berg mõisas suvepansionaati, mis olnud rootsi ja 

soome külaliste hulgas üsna populaarne.
22

 Pärast krahvi surma pärisid mõisa 

Ermes Bergi lahutatud abikaasa Erna ja poeg Victor Berg.
23

 1939.-1940. a. 

oksioneeriti enamik lossi vallasvarast võlgade katteks, muuhulgas müüdi ka osa 

mõisasüdames seisnud tellishooneid ehituskivideks.
24

 Pärast omanike 

ümberasumist Saksamaale, 1939-1944 tegutses siin Jõgeva Sordikasvanduse 

Sangaste aretuspunkt. Sõja ajal kohandati loss ohvitseride puhkekoduks – 

Offizierenheim Schloss Sagnitz
25

 Teise maailmasõja järel oli mõis lühemat aega 

nõukogude sõjaväe valduses, seejärel läksid hooned taas Jõgeva 

Sordiaretusjaamale ja Tartu ülikoolile. 1960. aastatel kohandati mõisa peahoone 

Tartu Plastmasstoodete Katsetehase pioneerilaagriks. Abihooned jäid kuni 

1988. aastani Jõgeva sordiaretusjaama Sangaste aretuspunktile, mis 1980. 

aastatel liideti Sangaste sovhoosiga. Valitsejamajas paiknes 1970.-1980. aastatel 

kohalik sordiaretuspunkt. Muinsuskaitse alla võeti hooned 1973. aastal.
26

  

 

Mõisasüdame ja valitsejamaja ehitusloost.   
 

Mõisasüdame varasema hoonestuse kohta enne 19. sajandit on andmed napid. 

Sihipäraseid arheoloogilisi uuringuid varasemate ehitiste väljaselgitamiseks ei 

ole Sangastes teadaolevalt seni tehtud. Näib siiski tõenäoline, et 1627. a. 

kirjelduses mainitud varasemad mõisahooned paiknesid hilisemate hoonetega 

sarnaselt kvadraatse hoovi ümber, mis on iseloomulik rootsiaegsetele mõisatele. 

                                                 
19

 EAA 1874-1-1905.  
20

 Viires (1978), lk 10. 
21

 Rauch, lk 13-15. 
22

 Rauch, lk 19. 
23

 Bergid ja Sangaste, lk 53. 
24

 Rauch, lk 20; Bergid ja Sangaste, lk 121.  
25

 Bergid ja Sangaste. Tartu 1994, lk 39,  
26

 ENSV Ministrite Nõukogu määrus 01.08.1973, nr 346, lisa nr. 4, objekt nr 542, 543. – ENSV Ülemnõukogu 

ja Valitsuse teataja 1973, nr 1, art 1.  
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Mõisasüdame hoonetekompleksi plaanilahendus võib olla palju varasem 

eksisteerivatest hoonetest. Sellele viitavad ka 1967. aastal peahoone lähedal 

paljandunud müürisäilmed.
27

 

Praegu teadaolevatest varaseim Sangaste mõisasüdame hoonestuse plaan 

leidub 1814. aastast pärineval mõisakaardil.
28

 Hilisema lossi kohal paiknes tol 

ajal puidust vana härrastemaja (Wohnhaus), mõlemal pool sissesõiduteed, 

härrastemaja esise auringi ääres abihooned. Valitseja ja teenijate elamu 

(V/er/walther, Herbe) asusid tol ajal eesväljaku paremal küljel, peahoonest 

paremal. Eesväljaku vasakul küljel, praeguse valitsejamaja kohal, on märgitud 

praeguse valitsejamajaga sarnastes gabariitides aidahoone (Kleete) koos teise, 

väiksema hoonega (Puukuur?). Eesväljaku ääres paiknesid veel tall (Stall), 

teine ait (Kleete) ja veel mõned väiksemad hooned. Praeguse valitsejamaja ja 

vana peahoone taga asusid viljapuuaiad (Obstgarten), kahel pool sissesõiduteed 

aga juurviljaaed (Gem. garten) ja humalaaed (Hopfen-garten). 

1829. aastast pärineb varaseim teadaolev mõisahoonete nimekiri
29

 

Nimekirjas on nr 2: Herberge von Vollehmarbeit, Ziegeldach, Neu. (Häärber 

täissavist, kivikatusega, uus). Ka aida ja tall-tõllakuuri kohta on märgitud, et 

need on uued ja heas seisundis. Seega on hooned ehitatud enne 1829. aastat. 

Ilmselt on tegemist ühel ja samal perioodil, 19. sajandi teisel kümnendil rajatud 

hoonetega. Nimelt on teada ühe hoone – tall tõllakuuri ehitusaasta – 1813.
30

 

Järgmine teadaolev mõisa plaan pärineb 1862. aastast. Võrreldes eelmise 

plaaniga pole hoonete paigutuses muudatusi toimunud.
31

 

1877. aastast pärineb hoonete loend, kus on ära toodud hoonete 

ehitusmaterjal, seisund ja mõõtmed süllamõõdus
32

. Nimekirjas hoone nr 4 on 

savist kivikatusega valitsejamaja, 14, 5 sülda (30,94 m) pikk ja 6 4/6 sülda 

(14,23 m) lai, mis ligilähedaselt vastab praeguse hoone mõõtmetele 

(28x13,3m).
33

 Ka enamik ülejäänud vanemaid hooneid (suur ait, 

abivalitsejamaja, tall, 2 lauta, härjatall, töölistemaja) olid ehitatud savist või 

saviplonnidest. Põletatud telliseid oli põhikonstruktsioonina kasutatud vaid 

nelja uuema hoone juures ning küüni ja aida tugipostidel. Põhjuseks on ilmselt 

asjaolu, et oma tellisevabriku rajas Fr. Berg alles 1870. aastatel.
34

 Kõik 

saviplonnidest hooned olid 1877. a. heas seisundis. Kolm esimest, mis kõik 

paiknesid sissesõidutee ääres olid kaetud kivi-, ülejäänud sindli (2) ja 

õlgkatustega (3). Kuna 1814. aasta plaanil on valitsejamaja kohal veel ait 

(Kleete), siis võib oletada, et valitsejamaja rajati aida kohale mõned aastad 

hiljem. Samal ajal oli ökonoomse maaehituse ja kohalike ehitusmaterjalide 

teema tõusnud päevakorda Tartu ülikooli filosoofiateaduskonnas ja Liivimaa 

                                                 
27

 foto MKA arhiivis, V. Ranniku fotokogus: Tartu mk, Sangaste khk,  karp 30, lk 12. 
28

 EAA 1874-1-2535.  
29

 EAA 2469-3-143, lk 190-191p. 
30

 Ernesaks, M., lk 10. 
31

 EAA 3724-4-1386. 
32

 EAA 1874-1-2707 
33

 Arvatavasti on 1877. a. mõõdud arvestatud koos hoone hooviküljel ja mõlemal otsaküljel olnud 

eeskojajuurdeehitustega 
34

 EAA 1874-1-2675 
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Üldkasulikus Ökonoomilises Sotsieteedis, G. F. Parroti ja J. W. Krause poolt 

propageerituna.
35

 Konkreetseks ajaliseks raamiks näib olevat mõisa minek Fr. 

G. v. Bergi valdusse 1808. aastal (1808-1811) ja sellele järgnenud krahv Fr. W. 

R. Bergi tegevus mõisapidajana, enne diplomaadikarjäärile keskendumist. 

1850.-1860. aastatel tõrjus krohvitud savikonstruktsiooni välja uut tüüpi, „eheda 

konstruktsiooniga“ maakivi-tellisehituse levik. 

Lõpetuseks üks lõik Georg von Rauchi kirjeldusest 20. sajandi algusest:  

„Alleedest palistatud sissesõidutee suubus ulatuslikule hooldatud muruplatsile 

lossi ees, millest lossile lähenedes paremalt poolt ringi tuli sõita, mööda veidi 

tagapool asuvast valitsejamajast, mis kuni 1918. aastani oli täievolilise ülem-

mõisavalitseja von Gebhardti eluasemeks, et siis härrastemaja sissepääsu ees 

kinni pidada. Kaarik peatus praktiliselt peatorni võlvi all, nii, et välja astudes 

oldi vihmase ilma eest kaitstud. Teisele poole jäi alammõisavalitseja Weckrami 

elamu ja sealt edasi mõisa majandushooned, tallid ja tõllakuurid; nende taga 

asusid mõisatööliste ja teenistujate elamud ning juurvilja ja viljapuuaiad. Allee 

lõpus järsult kagusse pöörates jõudnuks 8 km sõidu järel lähimasse – Sagnitz-

Sangaste - raudteejaama, mis asus Valga-Tartu-Revali liinil.
36

  

 

Niisiis oli Sangaste mõisal tema hiilgeajal koguni kaks valitsejamaja, kuid 

säilinud on üksnes kõnealune, 19. sajandi esimesest veerandist pärinev hoone. 

 

Vana valitsejamaja mainib ka rukkikrahvi pojapoeg Rene Berg (1906-1987): 

Umbes 50 sammu lossist kagus oli punane maja
37

, mida vanasti häärberiks 

(Herberge), aga ka valitsejamajaks kutsuti. See oli mõisa vanimaid hooneid. 

Möödunud sajandi keskpaiku paigaldati sissesõiduhoovi „Göpfelwerk“ 

veepump. Hobuste abil pumbati vett kõrgele tsisterni, kust läksid torud vanasse 

mõisahoonesse, kontorimajja, hobusetalli, lehmalauta ja selle juures olevasse 

piimakööki. /../ /Kanalisatsiooni/ peavool läks lõunasse Weckrami 

valitsejamajast mööda.../../
38

 

 

Vana valitsejamaja elas üle nii mõisa hiilgeaja ümberehitustetuhina kui ka 

1930. aastad, kusjuures viimasel juhul osutus ilmselt määravaks just asjaolu, et 

tegemist ei olnud tellishoonega. Nimelt oli sel ajal tellishoonete, sealhulgas 

isegi härrastemaja lammutamine tõsiselt päevakorral ning mitu 19. sajandi lõpul 

rajatud mõisahoonet (sh arhitekt F. Alischi projekteeritud karjahoov ja meierei) 

lammutati ja müüdi ehituskivideks.
39

  

 

1960. aastatel hoonet remonditi ja kohandati seemnepunkti kontorihooneks, 

sealhulgas vahetati välja enamik algupäraseid avatäiteid. 1980. aastatel 

lammutati hoone hooviküljel asunud 19. sajandi teisest poolest pärit 

                                                 
35

 Selle kohta vt: Tohvri, E. Valgustusideede mõju Tartu arhitektuurile 19. sajandi alguses, lk 187 jj.  
36

 Rauch, lk 12.  
37

 punane värvitoon on praegugi kohati hilisemate värvikihtide alt nähtav, vrd foto  
38

 Bergid ja Sangaste, lk 30-31. 
39

 Ernesaks, M. lk 14.  
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verandaväljaehitus. Muus osas on hoone säilinud enam-vähem algupärasel 

kujul.  

1996. aastal kavandati hoone konserveerimistöid, valmisid konstruktsioonide 

arhitektuur-ehituslik ekspertiis ja katuse projekt, kuid tööd jäid teostamata. 

Viimase 15 aasta jooksul on hoone seisnud kasutuseta ja lagunenud. Enamik 

algupäraseid aknaraame on vahepeal lõhutud või kaduma läinud, aknad on 

praegu laudadega suletud.  

 

 

II MÄLESTISE INVENTEERIMINE 

2.1. Hoone kirjeldus, tehnilise seisukorra hinnang ja väärtuslike 

hooneosade loetelu 

Sangaste mõisa valitsejamaja on ristkülikukujulise põhiplaaniga savist 

kandeseinte ja poolkelpkatusega ühekorruseline hoone maakivivundamendil, 

mõõtmetega 28,2 x 13, 2 m. Välisseinte ülaosa karniisi all on laotud põletatud 

tellistest, samuti on põletatud telliseid kasutatud avade raamistuse, soklivöö ja 

keldrivõlvide ladumisel. Seinad on krohvitud ja värvitud lubivärviga, 

katusekonstruktsioon on võrdlemisi kõrge ja kaetud katusekividega, hooviküljel 

on kivikatus asendatud eterniidiga.  

Hoone paikneb pikiteljega kirde-edelasuunaliselt peahoonest vasakul, 

eesväljaku ääres. Peasissepääs hoonesse asub peahoone poolsel otsaküljel. 

Enamus siseseinu on laotud saviplonnidest, osa on rõhtpalkseinad. Hoone 

kagupoolsel tagaküljel olnud puitveranda on hävinud. Välisseinu seovad 3 

terastõmbi, mis välisseinte pinnal, räästa all lõpevad 6 S-tähe kujulise 

müüriankruga. Pööningukorrusel on mõlemas hoone otsas pööningukambrid, 

kuhu viib keerdtrepp. Hoone kirdepoolse otsa all paikneb kaheruumiline 

võlvitud kelder. Pääs keldrisse on kirdepoolsel otsafassaadil, keskteljest pisut 

vasakule nihutatud. Kahel pool keldripääsu paiknevad väikesed aknaavad, mille 

ees on paiknenud väljapoole avanevad luugid. Hoone fassaadikujundus on 

klassitsistlik, seinapinnad kaetud lubikrohviga,  pikikülgedel on profileeritud 

räästakarniis. Samasugune karniis on ka peahoone poolse otsakelba all. 

Kaldkarniisid on tehtud puidust. Kirdepoolse kelba all on lihtsam 

horisontaalkarniis kaheastmelise profiiliga ja puidust kaldkarniisidega. Hoone 

nurkade algupärane krohvitud kvaaderrusteering on säilinud ainult hoone  põhja 

ja lõunanurgal. Põhikorruse aknaid ümbritseb algupärane krohvraamistus. 

Pööningukorruse akendel raamistus puudub ja need on kumera sillusega ning 

aknaraami püstimpost on alumise korruse akende püstimpostidest erineva 

profiiliga.
40

  

Hoone on seisnud tühjana alates 1990. aastatest ja selle tagajärjel on 

konstruktsioonides kohati ulatuslikke kahjustusi, sh seenkahjustusi 

puitkonstruktsioonides.  
                                                 
40

 1996.a. ekspertiisikaustast P-10616 pärinevad andmed. 
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Väärtuslikud hooneosad on:  

1) hoone säilinud algupärased põhikonstruktsioonid, sh. toortellisseinad, 

algupärased puitvahelaed ja katusetoolvärk, keldrivõlvid; 

2) fassaadide algupärane krohvviimistlus: krohvkarniisid, nurkade 

kvaaderrusteering, akende krohvraamistused ja säilinud algupärane 

krohvviimistlus ja viimistluskihid; 

3) algupärased avatäited ja nende säilinud osad ning sulused; 

4) algupärased siseuksed; 

5) algupärased laudpõrandad ja vahelaed; 

6) algupärased puittrepid; 

7) Siseseinte algupärane krohvviimistlus ja viimistluskihid; 

8) 19. sajandist pärinevad terastõmbid ja müüriankrud; 

9) Muud hoone juurde kuuluvad või sellest varasemad ehitiseosad ja detailid 

mis avastatakse uuringute või ehitustööde käigus.  

 

Kultuuriväärtusega hooneosade paiknemine on näidatud Lisa 2 skeemil 2 

 

2.2. Mälestiste ja hooneosade väärtushinnangud 
 

 Sangaste mõisa valitsejamaja arhitektuuriajalooline väärtus seisneb nii 

hoone kompleksiväärtuses kui individuaalses väärtuses. Tegemist on 

mõisakompleksi ühe vanima hoonega, mis koos teiste samal perioodil rajatud 

mõisahoonetega moodustab peaväljaku ümber koonduva regulaarse ansambli. 

Valitsejamaja ehk vana häärber esindab 19. sajandi alguse arhailist 

poolkelpkatusega elamutüüpi. Samas esindavad hoone saviplonnidest 

seinakonstruktsioonid oma aja uuenduslikke ehitusvõtteid ja klassitsistlik 

fassaadidekoor esindab valgustusperioodile iseloomulikke arhitektuuriideaale. 

Väga väärtuslikud on algupärase krohvdekoori osad ja avatäidete algupärased 

puitdetailid.   

  

2.3. Hinnang kavandatavale funktsioonile ja tegevustele  

Omanik kavandab hoone restaureerimist ja kohandamist esinduslikumat sorti 

majutushooneks. See funktsioon on algseltki majutushoonena kasutatud hoonele 

üldjoontes sobiv, kuid tuleb jälgida, et hoone ruumiprogrammi üle ei 

dimensioneerita. Taotleda tuleks põhikorruse ajaloolise ruumijaotuse säilitamist 

ja taastamist, lubada ei saa hoone välisilmet rikkuvaid katuseaknaid või 

katuseväljaehitusi ega originaalkonstruktsioonide ulatuslikku asendamist.   
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III  ERITINGIMUSED REMONDI- JA 

RESTAUREERIMISTÖÖDEKS 
 

 

1. ESMASED TÖÖD MÄLESTISE SÄILIMISE TAGAMISEKS 

 
a) Välised tööd: 

1) Hoida hoone katus vettpidavana; purunenud katusekivid ja 

eterniitplaadid asendada tervetega, võimalusel asendada katusekate 

tervikuna uue vettpidava katusekattega;  

2) Korrastada sadevetesüsteem, paigaldada puuduvad räästarennid; 

3) Tagada sadevete äravool hoonest eemale ja selleks vajalikud 

pinnasekalded; 

4) Säilitada ja korrastada ajaloolised avatäited ja nende osad  

5) Sulgeda pääsud hoonesse; 

 

b) Siseruumides: 

6) Eemaldada hoonest seenkahjustusega puitvaheseinte osad, vajadusel 

toestada katusetarindid või rajada uus tugikonstruktsioon; 

7) Eemaldada mädanikkahjustustega vahelaekonstruktsioonidelt 

vahelaetäide ja toestada varisemisohtlikud vahelaekonstruktsioonid; 

8) Puhastada põrandad varinguprahist; 

9) Säilitada ja hoida korras algupärased puitaknad, terpid ja siseuksed;  

10) Korrastada korstnad ja küttesüsteem ning tagada hoone säilimiseks 

vajalik regulaarne küttereziim. 

 

MÄRKUS: Eelkirjeldatud tööd kuuluvad mälestise omaniku poolt tehtavate 

hooldustööde hulka ja neid võib teha ilma ehitusprojektita, kooskõlastatult 

maakonnainspektoriga. 

 

2. EDASISTE UURINGUTE VAJADUS 

 
Hoone restaureerimiseks vajalike lähteandmete saamiseks on enne 

restaureerimisprojekti koostamist vaja läbi viia järgmised uuringud: 

1) Hoone seina-, katuse- ja vahelaekonstruktsioonide inseneriuuringud ja 

mükoloogilised uuringud koos konserveerimisettepanekutega; 

2) Fassaadide, seinte ja lagede ning kultuuriväärtusega puitdetailide 

krohvi- ja värviuuringud koos viimistluskihtide ja leidude 

dokumenteerimisega. 

3) Arheoloogiline järelevalve trassitöödel. 
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3. ÜLDISED KAALUTLUSED JA ETTEPANEKUD HOONE 

RESTAUREERIMISEKS: 

 

1960. aastatest varasemaid hoone plaane või üksikasjalikumaid 

kirjeldusi ei õnnestunud eritingimuste koostamiseks tehtud 

uuringute käigus leida. Hoone restaureerimisel on seetõttu 

võimalik lähtuda ajaloolises osas kogutud andmetest ja enne 

restaureerimist teostatavate arhitektuuriajalooliste väliuuringute 

tulemustest.  

Säilitada tuleb hoone 19. sajandi algusest pärinev hoonekehand 

ja algupärased põhikonstruktsioonid ning taastada algupärane 

arhitektuurne lahendus, sh nurkade krohvkvaaderdus, hävinud 

karniisiosad, avatäidete algupärane kuju. Hävinud 

juurdeehituste, resp veranda ning idapoolsel otsaküljel olnud 

väljaehituse taastamise korral tuleks need taastada varem 

eksisteerinud kujul ja gabariitides ning kasutada hoone 

arhitektuuriga harmoneeruvat arhitektuurset lahendust.  

 

4. ERITINGIMUSED HOONE KATUSE JA FASSAADIDE 

RESTAUREERIMISEKS 

 

1) Säilitada ja taastada hoone algupärane välisilme, sh 

algupärase kujuga kivikatus, fassaadi krohvdekoori 

elemendid,  avatäidete algupärane kuju ja raamijaotus;  

2) Katusekatte asendamisel näha ette varasema, nn. piibrisaba 

(vrd foto 58) või traditsioonilise S-profiiliga keraamilistest 

katusekividest kivikatuse taastamine; 

3) Säilitada ja restaureerida algupärane katusetoolvärk,  

kahjustatud konstruktsiooniosad proteesida, kasutades sarnase 

ristlõikega kuiva ja kvaliteetset okaspuumaterjali ja 

traditsioonilisi tappühendusi; 

4) Säilitada ja restaureerida algupärase kujuga räästakarniisid 

(krohvkarniisid ja otsaviilude puitkarniisid); 

5) Taastada algupärase kujuga keraamilistest tellistest 

korstnapitsid ja paigaldada neile katteplekid; 

6) Taastada algupärase kujuga, räästaaluste ripprennidega 

sadevetesüsteem. Sadevete äravoolud tuleb lahendada nii, et 

sadeveed valguks hoone vundamendist ja soklist eemale, 

tagades selleks vajalikud pinnasekalded; 
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7) Säilitada ja restaureerida algupärased savist ja tellistest 

seinakonstruktsioonid. Kahjustatud konstruktsioonide 

restaureerimisel lähtuda traditsioonilisest saviehituse 

metoodikast (vt.  A. Sepp, Savihooned, Tln, 1935); 

8) Vastavalt inseneriuuringute tulemustele selgitada välja hoone 

seintes olevate pragude tekkepõhjused ja vundamendi 

kindlustamise vajadus. Vundamendi remondi korral tuleb 

kasutada üksnes traditsioonilisi lahendusi ja materjale 

(maakivi+keraamiline tellis, hüdroisolatsioonina savi). 

Vundamendi katmine või soojustamine kaasaegsete 

materjalidega ei ole lubatud; 

9) Elektripaigaldis (elektri jaotus- ja sisestuskilp, sisestuskaablid 

jms.) lahendada hoonele sobivalt ja esitada kooskõlastamiseks 

koos hoone arhitektuurse projektiga. Elektrikilbi, kaablite vm. 

seadise osade paigaldamine fassaadile või selle ette ei ole 

lubatud;  

10) Säilitada ja restaureerida hoone fassaadidekoori elemendid 

ja algupärane fassaadiviimistlus uuringute tulemuste alusel. 

Konstruktsioonide remontmisel ja parandamisel kasutada 

ainult kvaliteetset, kodumaise ehituslubja baasil valmistatud 

lubikrohvisegu, krohvpindade viimistlemisel naturaalset 

lubivärvi ja puitpindade viimistlemisel naturaalset 

linaõlivärvi; 

11) Säilitada ja restaureerida algupäraste puitakende A7, A9-

A14 (vt skeem 2) ning pööninguakende A15 ja A16 säilinud 

originaalosad ja originaalsulused. Puuduvad vertikaalimpostid 

ja detailid taastada säilinud originaaldetailide ja 

ülesmõõtmisjooniste (vt Lisa 2, skeem 5) alusel. Aknad 

immutada linaõlivärnitsaga, klaasida õhukese klaasiga, kittida 

naturaalse linaõlikitiga ja värvida linaõlivärviga; 

12) Taastada põhikorruse akende A1-A13 algupärase kujuga, 

12 aknaruuduga sise ja välisraamid ning pööningukorruse 

akende A15 ja A16 6-ruuduga välisraamid;  

13) Välisuksele U1 teha uued, kujunduselt sobivad ukselehed; 

14) Hoone hooviküljel olnud puitveranda taastada fotol 4 

nähtava eeskujul ja gabariitides; 

15) Hoone kirdeküljel olevad ukseavad U2 ja U3 võib 

asendada algupäraste eeskujul valmistatud puitakendega; 

16) Keldriakendele A23 ja A24 (foto 25, 26) ning keldriuksele 
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U25 teha kujunduselt sobivad diagonaallaudisega puitluugid; 

17) Hiljem sisse võetud aknaavad A8 ja A9 hoone kirdeküljel 

võib kinni ehitada.   

 

5. ERITINGIMUSED HOONE SISEREMONTTÖÖDEKS JA 

INTERJÖÖRIDE RESTAUREERIMISEKS 

1) Säilitada ja restaureerida põhikorruse ruumide algupärased 

vahelaekonstruktsioonid ning laud- ja talalaed (foto 43, 44, 

49, 54, 55). Hävinud ja tugevasti kahjustatud 

vahekonstruktsioonid ning laelaudis taastada olemasolevate 

eeskujul;  

2) Säilitada ja restaureerida koridori uks U5 (foto 31), 

algupärased tahveluksed U6 (foto ), U7, U12 ja U15 ning 

pööningukorruse uks U22 koos hingede ja sulustega;  

3) Säilitada algsed ukseavad ja uksepiidad UA8, UA9, UA10 ja 

UA11 koos säilinud piirdeliistude ja uksehingedega. 

Ukseavadesse teha uued ukselehed algupäraste kahe tahvliga 

tahveluste (foto 33, 34) eeskujul; 

4) Säilitada siseseinte krohvviimistlus. Krohviparandused teha 

sobiva koostisega savi- või lubikrohviseguga; 

5) Säilitada ja restaureerida kõik säilinud algupärased 

aknalauad (vt skeem 2 ja 3, tähis AL); 

6) Säilitada ja restaureerida puidust keerdtrepp TR1 (foto 33) 

koos trepitamburi ja tamburiuksega U 23 pööningul; 

7) Säilitada puidust tugikonstruktsioon ruumis (foto 37-40); 

8) Säilitada ja restaureerida vana kahhelahi K1 (foto 48); 

9) Säilitada ja restaureerida kõik algupärased laudpõrandad ja 

algupärased põranda piirdeliistud. Vältimatu asendamise 

korral teha uus puitpõrand 15-20 cm laiustest 

okaspuulaudadest. Puuduvad piirdeliistud teha eritingimuste 

Lisa 2 Skeemil  6 leiduvate profiilijooniste eeskujul; 

10) Pööninguruumide väljaehitamise korral soojustada 

pööningukorrus nii, et see võimaldaks algupäraste 

katusetarindite eksponeerimist; 

11) Pööninguruumide valgustamiseks kasutada olemasolevaid 

pööninguaknaid ja olemasolevaid (vt foto 57) või 

olemasolevate eeskujul valmistatud katuseuuke. 

Katuseakende paigaldamine hoonele ei ole lubatud. 
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6. ERITINGIMUSED MÄLESTISE KAITSEVÖÖNDI 

PLANEERIMISEKS JA HEAKORRASTAMISEKS 

 

1) Säilitada ja restaureerida mälestise kaitsevööndis asuv 

piirdeaed ja piirdeaia tellispostid (fotod 4, 9, 18); 

2) Säilitada ja heakorrastada vana viljapuuaed hoone taga, 

vajadusel koostada haljastusprojekt; 

3) Planeerida maapind hoone ümbruses selliselt, et see tagaks 

vajalikud pinnasekalded sadevete äravooluks hoonest eemale. 

Betoonpanduse, sillutise vms. rajamine vundamendi äärde ei 

ole lubatud; 

4) Eemaldada noored puud ja võsa hoone vundamendi äärest; 

5) Kaaluda hoone lähedal kasvavate põlispuude (fotod 9, 10) 

eemaldamist. Juhul kui see ei ole vastuvõetav tuleb katuse 

kohale ulatuvad oksad eemaldada ja puude võra edaspidi 

regulaarselt kärpida.  

 



1)  Sangaste mõisa plaan 1814. aastast. Noolega tähistatud valitsejamaja asukoht. EAA 

1874-1-2535; 2) Mõisasüdame tänapäevane asendplaan Maa-ameti põhikaardilt.  

1 

2 



3) Vaade Sangaste mõisa valitsejamaja edelapoolsele otsaküljele. V. Ranniku foto 1967. 

aastast. MKA A-, V. Ranniku fotokogu, Sangaste kihelkond; 4) Veranda ja väravapostid 

Sangaste mõisa valitsejamaja hooviküljel. O. Suuderi foto 1978. aastast. Foto vasakus ser-

vas näha algupärase ruudujaotusega aken (A13) ja osa kivikatusest algupärase 

katuseuugiga. MKA A-304. 

 

3 

4 



5) Sangaste mõisa valitsejamaja 1980. aastatel. MKA A-2033, foto 1; 5a) Hoone nurgaosa 

1990. aastate algul. MKA P-10616, l. 14 - praod seinas on suurenenud ja ja krohvkate osa-

liselt varisenud (vrd ka foto 7); 6) Valitsejamaja hoovikülg 1990. aastatel. Näha 12 akna-

ruuduga originaalaken A-10. MKA P-10616, l. 14. 

5 

6 

5a 



7-8) Vaated valitsejamaja esiküljele ja edelapoolsele otsaküljele 2010. a. septembris. 

Fotod: Mart Siilivask, 20.09. 2010. 

7 

8 



9) Vaade hoonele edelast; 10) Vaade hoonele loodest. Näha tugevasti sammaldunud vana 

kivikatus. Fotod: Mart Siilivask, 20.09. 2010. 

9 

10 



11) Vaade hoonele põhjast. Foto: Mart Siilivask, 20.09. 2010; 12) Vaade hoone esifassaadi-

le põhjast. , 1996. a. Näha varisenud seinaosa akende A5 ja A6 vahel, mis 2010. a. fotol on 

kaetud kilbiga. MKA P-10616. 

11 

12 



11) Vaade hoone kirdepoolsele otsaküljele 1996. a. MKA P-10616: 12) Vaade samale hoo-

neküljele 2010.a. septembris. Pööningu akende välisraamid on kadunud, esimese korruse 

aknaavad laudadega kinni löödud. Foto: Mart Siilivask, 20.09. 2010. 

13 

14 



15) Vaade hoone hooviküljele 1996. aastal idast. Näha kahjustatud saviseina osa ja 12-

ruuduga originaalaknad A10-A13. MKA P-10616; 16) Vaade hoone hooviküljele lõunast 

2010. a. septembris. Foto: Mart Siilivask, 20.09. 2010. 

15 

16 



17) Algupärane krohvviimistlus  ja osa räästakarniisist hoone lõunanurgal, alaosas paljan-

dunud savisein; 18) Vana väravapost hoone lõunanurgal; 19) Müüriankur hoone esifas-

saadil; 20) osa esifassaadist akna A3 krohvraamistuse ja müüriankruga seinal. Fotod: 

Mart Siilivask, 20.09. 2010. 

17 18 

19 20 



21) Osa räästakarniisist hoone esiküljel akna A5 kohal; 22) Müüriankur hoone seinal, selle 

kõrval näha põletatud tellistest laotud ava raamistus ja seina ülaosa; 23) Pööningu tuulu-

tusaken hoone kirdefassaadil koos läbiva vajumispraoga seinas; 24) Pööninguakna A16 

säilinud originaalleng koos sepishingedega (vt ka imposti profiilijoonist Lisa 2 skeem 5). 

Fotod: Mart Siilivask, 20.09. 2010  

21 22 

23 24 



25) Uks U2 hoone kirdefassaadil, ehitatud varasema akna asemele 1960. aastatel; 26) 

Keldriaken A19 luugiorvaga; 27) Aken A12 siseküljelt koos säilinud kaarsillusega aknaor-

va, aknalengi, vertikaalimposti ja aknalauaga; 28) Ukseava UA10 algupärase ukselengi ja 

piirdeliistuga. Fotod: Mart Siilivask, 20.09. 2010. 

25 26 

27 28 



29) Osaliselt säilinud vahelagi esimese korruse ruumis ja ukseava UA11; 30) vaade läbi 

ruumi eemaldatud vahelae katusekonstruktsioonile, taustal näha korstnad K4 ja K5 ning 

kirdepoolne otsakelp pööningukambriga; 31) Framuugiga trepikoja uks U5; Akna A13 

sisevaade säilinud originaallengi ja vertikaalimpostiga. Fotod: Mart Siilivask, 20.09. 2010.  

29 30 

31 32 



33) Keerdtrepp TR1 ja siseuks U6; 34) Siseuks U6 ja ukseava puitsillus; 35) Algupärane 

laudlagi esimese korruse ruumis 5; 36) Algupärane laudlagi esimese korruse edelapoolses 

nurgaruumis 3 ja aknaava A1. Fotod: Mart Siilivask, 20.09. 2010 . 

33 34 

35 36 



37-40) Konsooltalana kujundatud vahelae tugikonstruktsioon esimese korruse ruumis 4; 

Fotod: Mart Siilivask, 20.09. 2010. 
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41) Ukseava U21 algupärase piirdeliistuga; 42) Oinasarvhing ukse U6 siseküljel; 43) Puit-

vahelagi koriduris, seinte ülaosas korstende krohvkonsoolid; 44) Hästi säilinud algupärane 

laudvahelagi ja seinte krohvviimistlus ruumis 5. Fotod: Mart Siilivask, 20.09. 2010 . 

41 

43 44 

42 



45) Osaliselt säilinud puitvahelagi ja algsed põranda piirdeliistud ruumis 6; 46) Ukseava 

UA14 ruumi 7; 47) Ulatuslikult kahjustatud vana laudvahelagi ruumis 9; 48) Säilinud kar-

niisiga lihtpottahi ruumis 8. Fotod: Mart Siilivask, 20.09. 2010. 
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49) Talalagi ruumis 8; 50) Tugevasti puidumädanikust kahjustatud sisesein ruumis 7; 51) 

Lagunenud lihtpottahi ruumis 11; 52) Vaade katusekonstruktsioonile ruumide 10 ja 11 

kohal. Fotod: Mart Siilivask, 20.09. 2010. 
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53) Sarikakonstruktsioon ruumi 11 kohal; 54) Kahjustatud alguärane laekonstruktsioon 

ruumis 12. Fotod: Mart Siilivask, 20.09. 2010 . 
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55) Osa vahelaekonstruktsioonist ruumis 4; 56) Osa puidumädanikust kahjustatud püst-

palkvaheseinast ruumis 7. Fotod: Mart Siilivask, 20.09. 2010. 

55 

56 



57) Sammaldunud kivikatus hoone loodeküljel koos vana uugiga; 58) Arvatavasti 20. sa-

jandi algusest pärinev “piibrisaba” tüüpi katusekivi hoone pööningult. Selliste kividega on 

katuse loodekülg siiani kaetud; 59) Osa paljandunud saviseinast hoone kaguküljel. Seina-

pind on tärgitud krohvi nakke parandamiseks. Fotod: Mart Siilivask, 20.09. 2010 . 
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