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SISSEJUHATUS JA ALLIKMATERJALID    

 

Käesolevad muinsuskaitse eritingimused on koostatud riigi kaitse all oleva 

kinnismälestise: Saare mõisa ait (mälestise reg. nr. 24052) konserveerimis- ja 

restaureerimistöödeks.  

 Mälestis on avariilises seisundis. Mälestiste praegune valdaja MTÜ 

Ürdiparadiis kavandab hoone korrastamist ja kohandamist 

ekspositsiooniruumideks. Eritingimuste eesmärgiks on edasiste tööde aluseks 

jääva restaureerimiskontseptsiooni väljatöötamine. 

  

Töö koostamisel on kasutatud: 

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

Dorpat, Matthiesen, 1877; 

2) Tartumaa mõisad. Koost Valdo Praust. Tänapäev 2008; 

3) EAA 858-1-421 – Acta die Frau von Campenhausen, geb. von Bock 

... (Stammbaum des Geschl-s von Bock a. d. Haus Suddenbach); 

4) EAA 995-1-5395 – Acta betreffend die Taxation der dem Magnus 

Johann von Bock gehörenden steinernen Gebäude auf den Gütern 

Sahrenhof und Kudding (7.-14.10. 1793); 

5) EAA 1396-1-314 – Kinnistusameti aktid ja dokumendid Saare mõisa 

riigistamise kohta. (20.04.1920); 

6) EAA 1674-2-33 - von Bock a. d. Haus Suddenbach. 

Zuzammengestellt von Georges baron Wrangell und Nikolai von 

Essen. Dorpat. November 1926; 

7) EAA 2469-3-107; 108 – Gut Sarenhoff 

8) Eesti Riigiarhiivis leiduv endise Saare mõisa maakasutusplaan: 

  ERA T-03-024-1452 (1928. a.); 

9) Restaureerimise tööprojekt. Saare mõisa aida katuse avariiolukorra 

likvideerimine. KRPI 1987. MKA Arhiiv P-7828;  

10) MKA ja  

11) Veljo Ranniku (1964), Ethel Brafmanni (1968), Olev Suuderi (1984) 

ja Jaan Vali (1990. aastad) fotod Muinsuskaitseameti digiarhiivist ja 

EAM Fotokogust; 

12) Valdajalt saadud andmed ja dokumendid.  
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I AJALOOLINE ÜLEVAADE       

 
Saare mõisa ajalugu ulatub tagasi 16. sajandisse. Piiskopiaja lõpul, 16. sajandi 

keskpaiku (1557) olid mõisa omanikeks Kavilda Tiesenhausenid, 17. saj. alul 

said omanikeks Böningid, kellele see aastal 1600 tagastati. 1625. aastal 

läänistas kuninas Gustav Adolf Sarenhofi, Tellerhofi ja Ruskiferi mõisad 

ooberstleitnant Jacob Scottile. 

1642. a. veebruaris müüs Ranna mõisnik Jacob Scott (junior) mõisa 12600 

Riigitaalri eest Johann Schaumannile, kes võttis aadlinimeks von Greifenspeer 

ja kellele kuninganna Kristiina mõisa 24.05. 1649 läänistas.  

1652. a. pärib mõisa eelmise poeg rittmeister Carl Wilhelm von Greifenspeer
1
 

1685. a. läks mõis reduktsiooni alla. 

Carl Wilhelm von Greifenspeeril polnud otseseid järeltulijaid, mõisa 

pärandiõiguse said tema Kriimani mõisniku G.Riegemanniga abiellunud õe 

tütred - Anna Margaretha kes u. 1690 oli abiellunud Suddenbachi (Buka) 

mõisniku maanõunik Georg Johann von Bockiga  ja teine õde kes oli 

abiellunud Kambja mõisniku Carl Otto von Stackelbergiga.  

Georg Johann von Bock oli juba 1701. a. omandanud ka Pala mõisa Kodavere 

kihelkonnas, mille vahetas 1716. a. G. v. Strykile kuulunud  Kivijärve mõisa 

vastu. 

1718. a. 18. augustil restitueeritakse Sarenhofi (Saare), Tellerhofi (Ranna) ja 

Ruskiferi mõisad landräthin Anna Margaretha von Bockile.
2
 

Anna Margaretha von Bockilt pärib mõisa tema poeg Holstein-Gotthorpi 

hauptmann ja Tartu ordnungsrichter Otto Wilhelm von Bock (enne 1696-

pärast 1752). Temast on teada, et ta 1732. a. müüb maha Kriimani mõisa 

Võnnu kihelkonnas ja 1749. a. Soldina mõisa Vaivara kihelkonnas, 1752. a. aga 

ostab leitnant Moeller temalt Paadevesti mõisa Torma kihelkonnas. Ta oli 

abielus Sophia Helena von Plateriga Tõllistest (Sangaste khk) (snd. 1711, srn 

1740. a. novembris Saarel, nende üheksa last Magnus Johann (1730) ja Anna 

Wilhelmina (1731), Sophie Luise (1732), Karl Gustav (1733), Charlotta Helena 

(1734 Ranna-1737 Kodavere), Katharina Elisabeth (1735 -1737 Kodavere), 

Otto Georg (1737), Konrad Wilhelm (1738 - veebr 1739 Kodavere) sündisid 

kõik Ranna mõisas. Noorim tütar Magdalena Juliana (kihlatud 1754.a. juulis 

Saarel Karl Dietrich von Loewensterniga Vana-Antslast, srn augustis 1757) 

sündis samuti Rannal 1739 juunis. Eeltoodud andmete alusel võiks oletada, et 

Saare mõisa ei kolitud enne 1739. aasta suve. Mõisaproua Sophia von Bock 

sureb Saarel 1840. a. novembris. Algselt peahoone viilul ja alles hiljuti 

valitsejamaja seinal asunud kahe suguvõsa vappidega raidkivil (foto   , 

praegune asukoht teadmata?) on kirjas et Wilhelm Bock ja /Hel/ena Plater 

ehitasid seda /maja/ alates 1730.  

 

                                                 
1
 Stryk, L. v. Beiträge zur Geschichte der Rittergüter Livlands. Dorpat, Matthiesen, 1877, lk. 95.  

2
 Samas, lk 96. 
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O.W.von Bock pärandas mõisa oma vanimale pojale, maanõunik ja riiginõunik 

Magnus Johann von Bockile (1730 – märts 1807 Tartus), kelle karjäär 

ooberstist ja Liivimaa maanõunikust, kindraliks (koloneliks) ja riiginõukogu 

liikmeks, kellena ta pälvis ühtlasi Venemaa kõrguselt neljanda teenistusastme – 

tema ekstsellents tegelik riiginõunik - on üsna muljetavaldav.  

Ta abiellus 1773. a. veebruaris Saare mõisas Alatskivi ja Elistvere mõisniku 

Otto v. Stackelbergi tütre Euphrosine Katharinega (1752-1821 Tartus); (viimase 

teine abielu, esimene abikaasa kaardiväeleitnant Fersen suri 1770. a. 

Peterburis). 1780. a. ostis M.v. Bock apteeker Lincki krundi Tartus ja ehitas 

sinna 1780. ja 1790. kaks maja – nn von Bocki majad, mille saale kasutas Tartu 

ülikool esimestel avamisjärgsetel aastatel.  

 

1793. aasta sügisel laseb Ooberst M. J. von Bock Saare mõisa hooneid 

takseerida Tartu ehitusmeistritel:
3
 Saare mõisakompleksis loendati sel ajal 8 

kivihoonet – 1) Kahekorruseline peahoone-elumaja võlvitud sokli ja 

elukorrusega, kaks kahekorruselist võlvitud keldrikorrusega ühesuguste 

mõõtmetega 12x7 sülda kivihäärberit - 2) Herberge (häärber) ja 3) 

Disponenten-Haus - valitsejamaja; 4) Suur kivist võlvitud ait mõõtmetega 

24,5x 7 sülda; 5) Võlvitud käsiait mõõtmetega 7x5 sülda; 6) Suur kivist rehi 

mõõtmetega 33,5x7 sülda, mille kaks osa võlvitud ja üks osa võlvimata; 7) 

Viinaköök mõõtmetega 10x7 sülda; 8) Kivist karjahoov, mille esikülg ja 

tagakülg 38 sülda pikad, tiibehitised 14 sülda pikad ja hoonete laiuseks 6 sülda. 

Kõigil hoonetel peale karjahoovi olid maakivivundamendid, maakividest ja 

tellistest seinad ning kivikatused.  

Aidahoone kohta on üks ehitusmeistritest lisanud märkuse, et sellel on katkine 

katus. Hoone ehitamiseks on kasutatud 60 sülda põllukive, 300 000 telliskivi, 

20 000 katusekivi 1600 tündrit lupja ja 130 rubla eest puitmaterjali, mille alusel 

hinnati hoone koguväärtuseks 7240 Rubla. Kokku kogu mõisakompleksi 

väärtuseks hinnati 45718 Rubla.  

Pärast Magnus von Bocki surma läheb mõis viimase ainsa tütre Charlotte 

Sophie Elisabethi (1773 dets-veebr 1807 Dresdenis) abielu kaudu Rõngu 

mõisniku - kammerhärra, salanõuniku ja senaatori - krahv Gotthard Andreas 

Manteuffelli (1762-1832) valdusse.  

1823. a. pärandi jagamise lepingu alusel saab krahv Gotthard Andreas 

Manteuffell (1762-1832 sept Berliinis) Saare ja Jõe (Jaegel) mõisa omanikuks. 

Ühtlasi läheb mõis Manteuffellide (krahv Mannteuffell) Kursi-Puurmanni 

(Talkhof) majoraatvalduse koosseisu.
 4
    

1844. a. septembris müüb eelmise poeg Gotthard Johann (1795-1849) mõlemad 

mõisad oma vennale staabirittmeister krahv Ernst Gotthard Manteuffellile 

                                                 
3
 EAA 995-1-5395, L.4. 

4
 Eestimaa rüütelkonna genealoogilises säilikus (EAA 1674-2-33, L6) on tema surmaaasta (1823) ilmselt ekslik, 

õige peaks olema 1832 (vt ka EAA 995-1-12514). Siinkohal lähtun GHB (1929) lk 1165 publitseeritud 

andmetest.   
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(1801-1880). 

1880. a. pärib mõisa Ernst Gotthard (II) krahv Manteuffell (1844-1922) 

Balti Rüütelkondade Genealoogilise Käsiraamatu
5
 järgi on Saare viimaste 

mõisnike pärivusliin järgmine: 
(1807-1832) - Gotthard Andreas krahv Mannteuffell (Manteuffel) 

(1832-1844) - Gotthard Johann krahv Mannteuffell (Manteuffel) 

(1844-1880) - Ernst Gotthard (I) krahv Mannteuffell (Manteuffel) 

(1880-1922) - Ernst Gotthard (II) krahv Mannteuffell (Manteuffel) 

 

1920. aastal võõrandati mõis Eesti Vabariigi Maaseaduse alusel senistelt 

omanikelt. Kinnistusraamatusse tehti vastav kanne 1924. aastal.  

Mõisasüda tükeldati seejärel kruntideks, kusjuures peahoone jäi ühele, ait, tall 

ja valitsemjamaja aga teisele kinnistule. Barokne peahoone, millele uus omanik 

ei leidnud otstarvet, lammutati 1930. aastate algul ehituskivideks. Praegu 

tunneme seda üksnes Tartu Ülikooli kunstiajaloolises fotokogus säilinud piltide 

alusel.
6
  

 

Ülevaade hoone ajaloost, praeguse seisundi kujunemisest ja senisest 

konserveerimisest.   
Praegusesse asukohta toodi Saare mõisasüda Saare vanamõisast (Althof) 

arvatavalt 18. sajandi algul. Täpsed andmed hoonete ehitusaja kohta (peale 

peahoone) puuduvad, kuid kaudsetele andmetele tuginedes langeb tõenäoline 

ehitusaeg 1730.-1740. vahemikku. Nimelt ehitati mõisa majanduskompleks 

enamasti enne härrastemaja rajamist või sellega samaaegselt. On ilmne, et 

Saare mõisakompleks on planeeritud ja rajatud üheaegselt härrastemaja ja 

ülejäänud algse mõisakompleksi hoonetega.  

 

1793. aastal oli aidahoone - Suur kivist võlvitud ait mõõtmetega 24,5x 7 sülda -  

- olemas ja selle kivikatus vajas juba parandamist.
7
 

1869. a. augustis koostatud mõisahoonete nimekirjast, millesse kokku on 

kantud 24 (koos Kose kõrvalmõisa ja Saare-Vanamõisa hoonetega 36) hoonet, 

leiame aidahoone (kivist kivikatusega hobusetalli, nr 4 järel) järjekorranumbri 

alt 5: Viljaait, kivist, kivikatusega, heas seisundis.
8
 

 

1920. a. aprillis on võõrandatava vara hulgas ka mõisa ait, pikkus 46,7 m, laius 

13,4 m, kõrgus 5 m, kivihoone, seisukord: kõwa. Kokku oli Saare mõisas 

(kõrvalmõisu arvestamata) sel ajal 37 hoonet, koos kõrvalmõisadega aga kuulus 

võõrandatava vara mimekirja kokku 126 hoonet.
9
 

 

1920.-1950. aastate kohta puuduvad andmed.  

                                                 
5
 GHdBR. Teil 1, 1, Livland. Görlitz 1929, S. 1166-1168. 

6
 Tartumaa mõisad (2008), lk 251.  

7
 EAA 995-1-5395, L.4-5, L. 8. 

8
 EAA 2469-3-108, L.112. 

9
 EAA 1396-1-314. 
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1960.-1980. aastatel oli  hoone valdajaks kolhoos Sõprus, hiljem Lembitu 

kolhoos.  

1960. aastate alguse fotodel on hoone osaliselt kaetud eterniit- ja osalt veel 

laastukatusega. Fassaadikrohv on kohati kahjustatud. Sammastiku võlvides on 

juba 1964.a. fotol näha läbivad praod.  

1964. ja 1968. aasta vahel on hoone katuse keskosale kerkinud puidust 

tuulutuskorsten.  

Aknad on 1964 .a. fotodel veel algupärase kujuga, 1976. aastaks on need 

osaliselt silikaadiga kinni laotud.  

1984. aastal on hoone seisund Olev Suuderi kirjelduse kohaselt halb ja kiiresti 

progresseeruv. Hoone on kasutuseta. Katus on lagunenud ja räästakarniisid 

seetõttu osaliselt varisenud. Kaaristu tagune võlv pragunenud, krohv varisenud 

jne. Samst aastast pärinevatel fotodel on hoonet kattev vana laastukatus 

tugevasti lagunenud ja progresseerunud ka fassaadikahjustused.
10

  

1986. aastal taotles Lembitu kolhoos Kultuurimälestiste Projekteerimise 

Instituudilt katuse projekti. Kavas oli katust remontida kolhoosi 1987/1988. a. 

eelarvest.
11

  

Projekt valmis 1987. aastal kuid selles ette nähtud kivikatust ei taastatud. Ka 

kuivati jaoks rajatud pealeehitist ei likvideeritud. Tõenäoliselt katusetarindeid 

siiski mingil määral remonditi ja asendati kogu ulatuses eterniidiga.  

 

1990. aastate kohta ja enne 2007 mälestise inspekteerimise andmed puuduvad.  

 

2007. aasta augustis Sille Raidvere esimesel inspekteerimisel oli mälestise 

seisund avariiline. Sammastiku tagused võlvid olid veel alles kuid tugevate 

vajumisjälgedega, pragunenud ja avariilised.  

 

2008. oli märgata, et sammastik on hakanud väljapoole vajuma ja võlvid olid 

osaliselt varisenud. Kuna omanik ei võtnud midagi ette seisundi 

stabiliseerimiseks, siis olukord progresseerus.  

2010. aastaks olid kõik sammastiku võlvid peale kahe varisenud ja kaaristu 

esisein ettepoole viltu vajunud. Lisaks sai hoone katus 2011.a. pealelangenud 

okste tõttu tõsiseid tormikahjustusi.  

2013. aastal hoone konserveeriti koormarihmadega ja paigaldati toed kaaristu 

väljavajumise tõkestamiseks.
12

  

 

Konserveerimistöid on kavas jätkata 2015. aasta kevadel.  

  

                                                 
10

 Mälestise pass (1984). MKA K137. 
11

 MKA P-7828, L.6. 
12

 Mälestise inspekteerimise andmed (2007-2013) KRRs 
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II MÄLESTISE INVENTEERIMINE 

 

2.1. Hoone kirjeldus, tehnilise seisukorra hinnang ja väärtuslike 

hooneosade loetelu 

Saare mõisa ait on suur kivist maakivihoone mõõtmetega 46,7 x 13,5 meetrit. 

Seinte konstruktsioonis on kasutatud lõhkumata maakivi ja põletatud telliseid. 

Seintel on osaliselt säilinud algupärane krohvviimistlus 18. sajandist pärinevate 

krohvdekoorilementidega. Esifassaadi keskosa moodustab seitsmest 

ümarvõlvkaarest koosnev massiivsetele piilaritele toetuv telliskaaristu. Hoonel 

on ristvõlvidega tellisvõlvlaed, mida kannab kõrge kelpkatus. Hoones on kolm 

suuremat võlvitud ruumi, millest igaühe lagi toetub neljale neljatahulisele 

tellispiilarile. Seintel on konsoolid. Pööningule viivad kaks puittreppi hoone 

esiküljelt kaaristu tagant. Katusekandmik on algupärane ja koosneb 

massivsetest käsitsi tahutud palkidest. Katusekandmik on räästatõstjatega.  

Hoone seisund on esiseina väljavajumise ja katusetarindite deformatsioonide 

tõttu avariiline ja vajab konserveerimist. Laevõlvide seisund on samuti halb ja 

kohati avariiline, kuna neid on kahjustanud kolhoosiaegsed ümberehitused ja 

katuse läbijooksud ning kandetarindite deformatsioonid. Välisseinte seisund on 

rahuldav kuni halb. Välisseinad ja säilinud algupärase välisviimistluse osad 

vajavad konserveerimist. Katusekate vajab asendamist.  

Järgnevalt antakse ülevaade hoone kultuuriväärtusega tarinditest ja detailidest 

hooneosade kaupa. 

 
A. VÄLISED HOONEOSAD JA TARINDID 

1. VÄLISSEINAD 

KIRJELDUS: maakivi- ja tellismüürid, välis- ja siseküljel algupärane krohvviimistlus, 

krohvitud karniisid, nurkadel ja avade ümbruses krohvrustika; 

SEISUND: rahuldav, kohati halb, esineb pragusid, krohvkate on kohati irdunud, 

karniisikrohv ja tellised suures osas alla varisenud; 

VAJALIK TEGEVUS: Vajavad konserveerimist, eelkõige vuukimist koostiselt algsele 

sarnase fraktsiooniga lubimördiga, vajadusel kindlustamist. Telliskarniiside varisenud osad 

taastada algupäraste eeskujul. Säilinud algupärase krohvviimistluse osad konserveerida.  

NB! Algupärase krohvkatte eemaldamine, asendamine või katmine ei ole lubatud.  

2. KATUSETARINDID, KATUSEKATE 

KIRJELDUS: Täiskelpkatus, millel algupärane toolvärgipostidele toetuv katusekandmik 

räästatõstjatega (FOTOD 100-107), algselt olnud kivikatus, mis hiljem asendatud 

eterniitkattega; 

SEISUND: Halb, kohati avariiline, esineb deformatsioone.  

VAJALIK TEGEVUS:  Katusetarindid tuleb stabiliseerida ja konserveerida vastavalt 

projektile. Originaaltarindite kahjustatud osad (räästasõlmed, sarikaotsad jne) proteesida 

algsetega samas mõõdus kvaliteetse puitmaterjaliga, kasutades algsetele sarnase 

vormistusega traditsioonilisi ühendustappe. Katusekate asendada uue kivikatuse (S-profiiliga 

katusekivi) või vajadusel hoonele sobiva ilmastikukindla ajutise katusekattega.  
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3. KORSTNAD JA KORSTNAPITSID 

KIRJELDUS: 1960. aastatest pärinev laudadest ja eterniidist viljakuivati tuulutuskorsten  

SEISUND: lagunenud; 

VAJALIK TEGEVUS:  Likvideerida tuulutuskorsten ja taastada katuse algupärane kuju.  

 

4. SADEVEESÜSTEEMID 

KIRJELDUS: puuduvad 

SEISUND: - 

VAJALIK TEGEVUS: Vajadusel võib kaaluda räästarennide ja veesülitite paigaldamist. 

Sadeveetorude paigaldamine ei oleks hoone arhitektuuriga sobiv. Hoone perimeetril tuleb 

tagada sadevete äravooluks vajalikud pinnasekalded ning selleks vajadusel pinnast ümber 

planeerida. 

 

5. VUNDAMENT JA SOKKEL 

 

KIRJELDUS: Maakivivundament, osalt rusu ja pinnasekihti mattunud (FOTOD 4-8, 11-18); 

SEISUND: rahuldav, kohati halb; 

VAJALIK TEGEVUS:  Hoone esikülje kaaristu tugisammaste vundamendid vajavad 

kindlustamist, milleks koostada vastav insenerilahendus. Ülejäänud osas vundament 

puhastada, eemaldada rusukiht seinte äärest, vajadusel uuesti vuukida või parandada. 

Hävinud krohvkatet ei taastata.  

 

6. AKNAD 

 

KIRJELDUS: Aknad A1-A7 algupäraste sepistrellidega (vt SKEEM 2-4, FOTOD 38-45). 

Aknad osaliselt silikaadiga kinni laotud, kinnilaotud avadesse paigaldatud uued aknaraamid.  

SEISUND: halb, ilme rikutud, vajavad korrastamist;  

VAJALIK TEGEVUS:  Taastada avade algne kuju, eemaldades 1970. aastate lisandid 

(silikaatkivid-tellised, tsementmördi ja hilisemad avatäited),  korrastada aknasillused ja 

trellid. Vajadusel võib siseküljele paigaldada uued avatäited või luugid. 

7. VÄLISUKSED 

Algsed aidauksed VU1-VU5 ja VU7 (vt SKEEM 2, FOTOD 26-33). SEISUND: rahuldav-

halb. VAJALIK TEGEVUS:  uksed vajavad korrastamist ja kohati restaureerimist. Uksel 

VU6 tuleb taastada algupärase kujuga kaarsillusega ukseava ja taastada ukseleht säilinud 

algupäraste uste (U2) eeskujul. 

 

8. MUUD VÄLISED HOONEOSAD 

8.1.KIRJELDUS: Kaaristu hoone esifassaadil (vt SKEEM 2 JA 2a, FOTOD 1-4, 11-25), 

koosneb seitsmest massiivsetele piilaritele toetuvast segmentkaarsillusega võlvkaarest, 

piilarite esikülg kaunistatud krohvitud pilastritega. SEISUND:  avariiline, kaaristu esisein 

on ettepoole viltu vajunud, viis võlvi varisenud ja hävinud, kaks avariilised, 

krohvviimistlus on tugevasti kahjustatud (säilinud lõunapoolsetel laevõlvidel üksikud 

ornamendifragmendid); 
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VAJALIK TEGEVUS:  Konserveerida vastavalt insener-tehnilisele lahendusele, säilinud 

originaaltarindid ja nende algupärane krohvviimistlus säilitada ja konserveerida, hävinud 

tellisvõlvid ja räästakarniis restaureerida. Hävinud võlvide krohvviimistlus taastada 

algupärase (FOTO  20) eekujul. 

 

 

B. SISEMISED HOONEOSAD JA TARINDID 

9. LAED 

KIRJELDUS: Neljatahulistele piilaritele, seinakonsoolidele ja kaarsillustele toetuvad 10 

võlvikuga ristvõlvlaed ruumides 2-4 (vt SKEEM 3, FOTOD 51-96), ühevõlvikulised 

ristvõlvlaed ruumides 1 ja 5 (SKEEM 3, FOTO 46), osaliselt säilinud kaaristu tagune 

võlvlagi (SKEEM 3, FOTOD 19-22, 110-112); 

SEISUND: halb, kohati esineb deformatsioone ning krohvi- ja niiskuskahjustusi. Ruumis 3 

on piilarite alaosa tugevasti kahjustatud, kaaristu lae kahel säilinud võlvikul avariiline, 

ülejäänud osas alla varisenud; 

VAJALIK TEGEVUS: Laed vajavad konserveerimist ja restaureerimist vastavalt 

insenerilahendusele. Võlvid säilitada ja vajadusel toestada, kahjustatud osad restaureerida, 

kasutades algsete gabariitidega keraamilisi telliseid ja algsele lähedase koostise ja faktuuriga 

lubimörti. Hävinud krohvviimistluse taastamine ei ole vajalik.  

 

10. SISESEINAD 

 

KIRJELDUS: Krohvitud tellis- ja maakiviseinad (FOTOD 50-53, 60-64 jj); 

SEISUND: rahuldav-halb, esineb pragusid, krohv kohati varisenud; 

VAJALIK TEGEVUS: remont, vajadusel purunenud telliste asendamine, vuukimine ja  

krohviparandused lubikrohviga 

 

11. PÕRANDAD 

 

KIRJELDUS: kalasabamustris tellispõrandad (FOTO 113), valdavalt rusu- ja täitepinnasesse 

mattunud; 

SEISUND: eeldatavalt rahuldav, kohati kulunud; 

VAJALIK TEGEVUS: Säilitada ja puhastada rusukihi alt välja, põrandate kahjustatud osad 

vajadusel remontida. 

 

 

12. TREPID 

 

KIRJELDUS: Kaks algupärast lihtsa vormiga puittreppi TR1 (FOTO 108) ja TR2 

SEISUND: TR1: rahuldav-halb, vajab vähest remonti; TR2 -? (juurdepääs suletud) 

VAJALIK TEGEVUS:  Säilitada, vajadusel korrastada. 

 

 

13. SISEUKSED 

KIRJELDUS: puuduvad 
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SEISUND: - 

VAJALIK TEGEVUS: - 

 

15. TEHNOSÜSTEEMID 

KIRJELDUS:  varasem elektrisisseseade ei ole töökorras, hetkel  puuduvad 

15.1. . SEISUND: -  

VAJALIK TEGEVUS:  Restaureerimise etapis projekteerida uus elektrisisseseade, valgustus 

ja küttesüsteem (vt eritingimused) 

 

 

C. KAITSEVÖÖND 

1. ÜLDHOOLDUS 

Kaitsevöönd on rahuldavalt hooldatud. Vajab pidevat üldhooldust. 

VAJALIK TEGEVUS: Hoone perimeetril on kohati vajalik rusukihi koristamine välisseinte 

äärest ja sadevete äravooluks vajalike pinnasekallete planeerimine (vt ka p. 5)  

 

 

2. HALJASTUS 

Mõisahooneid ümbritsev pargihaljastus, põlispuud, pargimuru.  

VAJALIK TEGEVUS: Hoone lähedal kasvavad põlispuud vajavad hooldamist, hoonele 

lähedal seisvate puude võra tuleb kärpida, kuivanud ja kahjustatud oksad eemaldada. 

Kaaluda võiks ka hoone keskteljel kasvavate puude eemaldamist vaate avamiseks.  

 

 

3. HOONED JA RAJATISED 

 

Hoone esiküljel sammaste vahel nõukogude ajal rajatud betoonkast (FOTO 99), hoone ees 

vana betoonraketisega salvkaev;  

VAJALIK TEGEVUS: hoone vaadeldavust kahjustavad rajatised tuleb eemaldada.  

2.2. Mälestiste ja hooneosade väärtushinnangud 

Hoone vanust, mastaape ja arhitektuurset vormistust arvestades on tegemist 

Eesti kontekstis ühe vanema ja väärtuslikuma mõisakompleksi abihoonega. 

Hoone tarindid ja mitmed algupärased dekoorielemendid on tänaseni autentsena 

säilinud ja sellisena omab aidahoone erakordselt suurt individuaalset 

arhitektuurset väärtust.  Kahjuks on hoone seisund viimase neljakümne aasta 

jooksul muutunud ainult halvemuse suunas ning kuna pole suudetud tagada 

kaitsealuse hoone õigeaegset ja nõuetekohast hooldust, on selle seisund 

tänaseks avariiline ja otseselt hävimisohtlik.  

14. KÜTTEKOLDED 

KIRJELDUS:   puuduvad 

SEISUND: -  

VAJALIK TEGEVUS: -  
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2.3. Hinnang kavandatule 

         

Mälestiste praegune valdaja MTÜ Ürdiparadiis kavandab hoone korrastamist ja 

kohandamist ekspositsiooniruumideks. Mälestise kasutuselevõtt funktsioonis, 

mis võimaldab selle algupäraseid osi ja kultuuriväärtust paremini eksponeerida, 

on avaliku huvi ja ühiskonna ootustega kooskõlas.  

 

Töid on kavas alustada hoone katuse ja esiseina avariiolukorra likvideerimisest 

ning avariiliste tarindite konserveerimisest ja restaureerimisest.  

Esmalt toestatakse hoone katusekonstruktsioon, seejärel on kavandatud 

esifassaadi välja vajunud võlvkaaristu endise asendi taastamine, säilinud 

võlvide konserveerimine ning lõpuks hävinud laevõlvide taastamine.  

Tehniline lahendus avarii-konserveerimistöödeks on hetkel koostamisel.  

 

Kavandatud konserveerimistööde teostamine on vajalik ja lubatav tingimusel, et 

tööd teostatakse hoone olemasolevaid algupäraseid tarindeid ja viimistluskihte 

kahjustamata. Kui esiseina algse asendi ennistamisel osutub vajalikuks 

algupäraste tarindite ajutine demonteerimine, siis tuleb enne tööde teostamist 

tagada demonteeritavate hooneosade üksikasjalik dokumenteerimine viisil, mis 

võimaldaks tarindite paigaldamist algsele asukohale ja võimalike kahjustuste 

korral nende algupärase kuju täielikku ennistamist.  

Tööde teostamiseks tuleb Muinsuskaitseametile eelnevalt esitada 

restaureerimisalal pädeva ehitusinseneri koostatud nõuetekohane 

projektlahendus koos tööde üksikasjaliku metoodilise kirjeldusega.  
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III  ERITINGIMUSED KONSERVEERIMIS- JA 

RESTAUREERIMISTÖÖDEKS 
 

1. ESMASED TÖÖD MÄLESTISE KONSERVEERIMISEKS 
 

a) Välised tööd: 

1) Korrastada hoone katus vettpidavaks; katkised eterniitplaadid 

asendada tervetega või asendada uue vettpidava ajutise katusekattega; 

 

2) Kaaristu ja katusetarindite jälgmine ning vajadusel täiendav 

toestamine ja konserveerimine (sõltuvalt seisundi muutustest); 

 

3) Eemaldada varingupraht ja pinnas hoone vundamendi äärest. 

Pinnases leiduvad arhitektuuridetailid (karniisitellised jm) säilitada ja 

hoiustada hoones; 

 

4) Eemaldada valatud betoonkast kaaristu alt. 

 

b) Siseruumides: 

5) Puhastada põrandad, eemaldades täitekihi kuni algupäraste 

tellispõrandate või algse põrandatasapinnani. Täitekihis leiduvad 

arhitektuuridetailid (tellised, sepis vms säilitada); 

 

MÄRKUS: Eelkirjeldatud tööd kuuluvad mälestise omaniku poolt tehtavate 

hooldustööde hulka ja neid võib teha ilma ehitusprojektita, kooskõlastatult 

maakonnainspektoriga. 

 

1. EDASISTE UURINGUTE VAJADUS JA NÕUDED 

PROJEKTDOKUMENTATSIOONILE 

 
Hoone restaureerimiseks vajalike lähteandmete saamiseks on enne tööde 

alustamist vaja läbi viia uuringud ja koostada järgnev 

projektdokumentatsioon: 

1) Hoone katusekandmiku ja vahelae puitkonstruktsioonide 

inseneriuuringud koos konserveerimisettepanekutega; 

2) Vahelae võlvtarindite konserveerimisettepanekud ning metoodiline 

lahendus esifassaadi kaaristu ja selle taguse võlvistiku 

restaureerimiseks; 

3) Kultuuriväärtusega hooneosade ja fassaadidetailide 

dokumenteerimine koos säilinud algupäraste viimistluskihtide ja 

nende kahjustuste dokumenteerimisega; 

4) Kultuuriväärtusega interjööridetailide ja viimistluskihtide uuringud 

koos viimistluskihtide ja kahjustuste dokumenteerimisega;   
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Tulenevalt Muinsuskaitseseaduse § 35 lg 3 on ehitus- ja 

restaureerimistööde tegemiseks nõutav restaureerimisprojekti 

koostamine, mis muuhulgas sisaldab:  

- tööde metoodilist kirjeldust ja kasutatavate materjalide 

spetsifikatsiooni, tehnilisi tööjooniseid ning taastatavate 

hooneosade ja arhitektuuridetailide tööjooniseid; 

- hoone ümbruse vertikaalplaneerimise projekti; 

- siseruumide restaureerimise (sh krohviparanduste jm) kasutatavate 

materjalide spetsifikatsiooni ja tööde metoodilist kirjeldust; 

- Ehituslike muudatuste tegemiseks, sealhulgas kütte- või 

elektrisüsteemi rekonstrueerimiseks, tuleb koostada vastavaid 

muudatusi käsitlev ehitusprojekt koos kultuuriväärtusega hooneosi 

käsitleva tööde kirjeldusega. Kõik kommunikatsioonid ja 

tehnoseadmed kavandada hoonele sobivalt ja kooskõlastada 

projekti raames. 

 

 

2. ÜLDISED KAALUTLUSED JA ETTEPANEKUD HOONE 

RESTAUREERIMISEKS: 

 
Aidahoone restaureerimisel on võimalik lähtuda ajaloolistest andmetest, 

mille kohaselt oli hoonel 18. sajandi lõpust kuni 20. sajandi alguseni 

keraamilistest katusekividest katus. Seega on põhjendatud kivikatuse 

taastamine; 

Olemasolev ventilatsioonikorsten eemaldada; säilinud lõunapoolse 

katuseuugi hoone esifassaadil võib säilitada, uugi säilitamise korral 

taastada ka puuduv põhjapoolne uuk olemasoleva eeskujul. Uusi 

katuseväljaehitusi ja katuseaknaid hoonele ei lubata;  

Hoone krohvviimistluse taastamisel tuleks pöörata tähelepanu 

olemasoleva originaalviimistluse fragmentide säilitamisele ja 

konserveerimisele.  

Krohvkatte ulatuslikum taastamine hävitaks hoone eheduse ja autentsuse, 

mistõttu see ei ole vajalik ega põhjendatud. Ka siseruumides on soovitav 

krohvkatte ulatuslikumast taastamisest loobuda ja piirduda üksnes 

tellisvõlvide ja säilinud krohvdekoorielementide (sambad, konsoolid) 

konserveerimisega. Selline lahendus võimaldaks ühtlasi ka tellistest 

originaaltarindite eksponeerimist.  

Erandi moodustab kaaristu aluse võlvistiku ornamentaaldekoori 

taastamine, millest praegu on säilinud üksikud halvasti loetavad 

fragmendid kahel säilinud võlvikul. Siin on ettepanek järgnev: 1) 

Originaaldetailid (võlvid koos säilinud viimistluse fragmentidega) 

konserveerida olemasoleval kujul; 2) hävinud laevõlvid ja nende 

algupärase kujuga originaalviimistlus restaureerida säilinud fragmentide 

ja fotomaterjali (Foto 20) alusel. 
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3. ERITINGIMUSED HOONE KATUSE JA FASSAADIDE 

RESTAUREERIMISEKS 

 
1) Hoone restaureerimisel on nõutav S-profiiliga nn Hollandi tüüpi 

katusekividest keraamilise kivikatuse taastamine. Hilisem 

katuseväljaehitus - kolhoosi aegne ventilatsioonikorsten - tuleb 

eemaldada (vt SKEEM 2). Esifassaadil säilinud lõunapoolse 

katuseuugi (vt SKEEM 2, FOTO 2-4) võib säilitada tingimusel, et 

puuduv põhjapoolne katuseuuk taastatakse selle eeskujul. Muude 

hoone algupärast arhitektuuri muutvate katuseväljaehituste või 

rajatiste, sealhulgas katuseakende paigaldamine ei ole edaspidi 

lubatud; 

Kuni restaureerimiseni võib hoonele avariilsele osale vajadusel 

paigaldada ilmastikule vastupidava ja kujunduselt sobiva 

konserveeriva katusekatte. Katuse konserveerimisel ei pea taastama 

katuseuuke; 

2) Säilitada ja restaureerida algupärane katusetoolvärk (FOTOD 100-

107),  kahjustatud konstruktsiooniosad proteesida, kasutades sarnase 

ristlõikega kuiva ja kvaliteetset okaspuumaterjali ja traditsioonilisi 

tappühendusi; 

3) Säilitada ja restaureerida algupärane räästakujundus, konserveerides 

olemasolevad ja restaureerides hävinud telliskarniisi osad (FOTOD 4-

8, 12-18). Karniiside restaureerimisel kasutada algupärase kujuga 

profiilkive (FOTO 115); 

4) Säilitada ja restaureerida võlvkaaristu hoone esifassaadil (SKEEM 2a, 

FOTOD 2-4, 12-18, 19-22, 109-112), taastades võimalusel 

vertikaalist välja vajunud kaaristu algupärase asendi ning taastades 

seejärel kaaristu vahelae viis hävinud võlvikut (vt SKEEM 3);  

5) Sadevete äravool katuselt lahendada nii, et sadeveed juhitaks hoone 

vundamendist ja soklist eemale, tagades selleks vajalikud 

pinnasekalded. Räästarenne ja sadeveetorusid hoonele ei paigaldata, 

kuna need ei oleks hoone arhitektuuriga kooskõlas; 

6) Algupäraste kivitarindite restaureerimisel kasutada üksnes 

traditsioonilisi lahendusi ja materjale (tradistsiooniline tellis ja 

maakivimüüritis ning tellisvõlvid lubimördil). Algupäraste tarindite 

asendamine uute materjalidega ei ole lubatud; 

7) Säilitada ja konserveerida hoone algupärase fassaadidekoori 

elemendid ja algupärase krohvviimistluse säilinud osad (FOTOD 4-

8,11-18, 35-38, 41-44). Konstruktsioonide remontimisel ja 

parandamisel kasutada algupärasele sarnase faktuuriga kvaliteetset, 

kodumaise ehituslubja baasil valmistatud lubimörti või 

lubikrohvisegu; 

8) Säilitada ja restaureerida algupärased aknad A1-A7 ning taastada 
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aknaavade algupärane kuju (vt SKEEM 2, 2a, FOTOD 1-9, 38-45). 

Vajadusel võib akendele valmistada uued avatäited algsete avade 

mõõdus, võttes eeskujuks säilinud originaaldetaile (nt säilinud 

puituste profiilid) ja 18. sajandist pärinevaid analooge. Aknad 

klaasida kirka klaasiga, kittida naturaalse linaõlikitiga ja värvida 

linaõlivärviga; 

9) Säilitada ja restaureerida algupärased välisuksed U1, U2, U3, U5 ja 

U7 (FOTOD 26-33) koos algupäraste sepishingede ja manustega; 

10) Taastada uksel U6 tellissillusega ukseava (vt SKEEM 2) ja puidust 

ukseleht säilinud uste U2 ja U3 (FOTO 28) eeskujul; 

11) Uksele U4 (FOTO 14, 24) teha uus ukseleht säilinud algupäraste 

lauduste eeksujul. 

 

 

4. ERITINGIMUSED HOONE VAHELAETARINDITE JA 

INTERJÖÖRIDE RESTAUREERIMISEKS 

 
1) Säilitada ja restaureerida hoone põhikorruse ruumide algupärane 

ruumistruktuur, seinad ja vahelaetarindid (kivisammastele ja 

telliskonsoolidele toetuvad võlvlaed)  ja nende arhitektuursed elemendid, 

koos algupärase krohvviimistluse säilinud osadega; 

2) Säilitada siseseinte olemasolev krohvviimistlus. Vajalikud 

krohviparandused teha sobiva koostise ning algupärasele sarnase 

faktuuriga lubikrohviseguga; 

3) Vajaduse korral võib kahes külgmises ruumis taastada osa 

kergvaheseinu endiste salvede puitvaheseinte kohale ja nende algse 

kõrguseni (säilinud orvad tellissammastes ja seintes), tingimusel, et 

seinte rajamisel ei kahjustata olemasolevaid tarindeid ja algupäraseid 

viimistluskihte;  

4) Säilitada algupärased kalasabamustris tellispõrandad Ruumides 1-5 

ja kaaristu aluses võlvikäigus. Põrandate hävinud osad restaureerida 

algupäraste eeskujul; 

5) Säilitada ja restaureerida trepid TR1  ja TR2  (vt SKEEM 3); 

6) Pööning korrastada nii, et see võimaldaks algupäraste 

katusetarindite eksponeerimist; 

7) Elektripaigaldis (elektri jaotus- ja sisestuskilp, sisestuskaablid 

jms.) lahendada hoonele sobivalt ja esitada kooskõlastamiseks koos 

arhitektuurse projektiga. Elektrikilbi, kaablite vm. seadise osade 

paigaldamine fassaadile või selle ette ei ole lubatud. 
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5. ERITINGIMUSED MÄLESTISE KAITSEVÖÖNDI 

PLANEERIMISEKS JA HEAKORRASTAMISEKS 

 

 
1) Maapind hoone ümbruses planeerida selliselt, et see tagaks vajalikud 

pinnasekalded sadevete äravooluks hoonest eemale. Betoonpanduse 

vm. uute tarindite rajamine vundamendi äärde ei ole lubatud; 

2) Hoone lähedal kasvavate pargipuude võrasid tuleb kärpida, 

eemaldades oksad, mis ulatuvad hoone katuse kohale või võivad 

hoonet ohustada.  

3) Mälestiste kaitsevööndi planeerimisel ja heakorrastamisel säilitada ja 

võimalusel taastada mõisakompleksi ansambliline terviklikkus 

regulaarselt paiknevate hoonete ja nende vahelise hoonestamata 

haljasruumiga.  

4) Uushaljastuse rajamisel või olemasoleva rekonstrueerimisel tuleb 

tagada hoonete vaadeldavus.  

5) Hävinud mõisa peahoone ja abihoonete varemed tuleks võimalusel 

korrastada ja eksponeerida; 

Mälestise kaitsevööndiks olev pargiala hoida heakorrastatuna, tagades 

selle pideva ja regulaarse hoolduse. 



SKEEM 1  

SAARE MÕISAKOMPLEKS MAA-AMETI 

KITSENDUSTE PÕHIKAARDIL ja 1928. a. 

MAAKASUTUSPLAANIL (ERA T-03-24-1452). 

Aidahoone (REG NR 24052) asukoht on tähistatud 

punase kontuuriga 



- AUTENTSENA SÄILINUD ALGUPÄRANE HOONEOSA 

- ALGUPÄRASE EESKUJUL TAASTATAV HOONEOSA 

SKEEM 2 

SAARE MÕISA AIDA (REG NR 24052) KULTUURIVÄÄRTUSEGA HOONEOSADE JA KAHJUSTUSTE INVENTEERIMINE: 

HOONE ESIFASSAAD. ALUS: 10.10.2014 inventeerimis– ja mõõdistusandmete põhjal koostatud skemaatiline mõõdistusjoonis. 

ALGUPÄRASTE EESKUJUL 

TAASTATAV TELLISSILLUSEGA 

UKSEAVA JA UKS U6 

LAMMUTATAV VENT. 

KORSTEN 

SÄILINU EESKUJUL 

TAASTATAV 

KATUSEUUK 

AKENDE ALGNE KUJU 

TAASTADA—SILIKAATKIVID JA 

HILISEM AKNARAAM 

EEMALDADA 

UUS KIVIKATUS  

S-PROFIILIGA  

KERAAMILISTEST 

KATUSEKIVIDEST 



SKEEM 2a 

SAARE MÕISA AIDA (REG NR 24052) KULTUURIVÄÄRTUSEGA HOONEOSADE JA KAHJUSTUSTE INVENTEERIMINE: 

HOONE ESIFRONT (FOTOMONTAAŽ) FOTOD:  Mart Siilivask, 10.10.2014. 

VÄLJA VAJUNUD  

KONSERVEERITAV JA 

RESTAUREERITAV 

KAARISTU OSA 

RESTAUREERITAV 

AKNAAVA SILLUSEGA 

RESTAUREERITAV 

AKNAAVA SILLUSEGA 



SKEEM 3 

SAARE MÕISA AIDA (REG NR 24052) KULTUURIVÄÄRTUSEGA HOONEOSADE JA KAHJUSTUSTE INVENTEERIMINE: 

HOONE PÕHIKORRUSE PLAAN. ALUSPLAAN: 10.10.2014 inventeerimis– ja mõõdistusandmete põhjal koostatud skemaatiline mõõdistusjoonis. 

- AUTENTSENA SÄILINUD ALGUPÄRANE HOONEOSA 

- ALGUPÄRASE EESKUJUL TAASTATAV HOONEOSA 

ALGUPÄRASTE EESKUJUL TAASTATAVAD TELLISVÕLVID 
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U7 

VK1 VK2 VK3 VK4 VK5 VK6 VK7 

RUUM 2 

RUUM 3 

RUUM 4 

RUUM 1 RUUM 5 



- AUTENTSENA SÄILINUD ALGUPÄRANE HOONEOSA 

- ALGUPÄRASE EESKUJUL TAASTATAV HOONEOSA 

SKEEM 4 

SAARE MÕISA AIDA (REG NR 24052) KULTUURIVÄÄRTUSEGA HOONEOSADE JA KAHJUSTUSTE INVENTEERIMINE: 

KATUSETOOLVÄRGI PLAAN. ALUSPLAAN:  Katuse konserveerimisprojekt. KRPI, ins. A.Danil 1987. MKA P-7828. 



- AUTENTSENA SÄILINUD ALGUPÄRANE HOONEOSA 

- ALGUPÄRASE EESKUJUL TAASTATAV HOONEOSA 

SKEEM 5 

SAARE MÕISA AIDA (REG NR 24052) KULTUURIVÄÄRTUSEGA HOONEOSADE JA KAHJUSTUSTE INVENTEERIMINE: 

HOONE SARIKATE PLAAN. ALUSPLAAN:  Katuse konserveerimisprojekt. KRPI, ins. A.Danil 1987. MKA P-7828. 



- AUTENTSENA SÄILINUD ALGUPÄRANE HOONEOSA 

- ALGUPÄRASE EESKUJUL TAASTATAV HOONEOSA 

SKEEM 6 

SAARE MÕISA AIDA (REG NR 24052) KULTUURIVÄÄRTUSEGA HOONEOSADE JA KAHJUSTUSTE INVENTEERIMINE: 

HOONE KATUSE PLAAN. ALUSPLAAN:  Katuse konserveerimisprojekt. KRPI, ins. A.Danil 1987. MKA P-7828. 



SKEEM 7 

SAARE MÕISA AIDA (REG NR 24052) KULTUURIVÄÄRTUSEGA HOONEOSADE JA KAHJUSTUSTE INVENTEERIMINE: 

HOONE KATUSE LÕIKED JA SÕLMED. ALUSPLAAN:  Katuse konserveerimisprojekt. KRPI, ins. A.Danil 1987. MKA P-7828. 



1) Saare mõisa ait. Vaade kirdest.  Foto Veljo Ranniku, 1964; 

2) Saare mõisa ait. Vaade kirdest.  Foto:  Mart Siilivask, 10.10.2014 

1 

2 



3) Saare mõisa ait. Vaade põhjast. Foto Veljo Ranniku, 1964; 4) Saare mõisa ait. Vaade 

põhjast. . Foto:  Mart Siilivask, 10.10.2014 

3 

4 



5) Saare mõisa ait. Vaade loodest. Foto:  Mart Siilivask, 10.10.2014; 6) Vaade hoone 

otsakelbale enne konserveerimist. Foto:  Mart Siilivask, 02.05.2013 

5 

6 



7) Saare mõisa ait. Vaade kagust. Foto: Mart Siilivask, 02.05.2013; 8) Saare mõisa ait. 

Vaade edelast. Foto:  Mart Siilivask, 10.10.2014. 

7 

8 



9) Vaade esifassaadi lõunatiivakle 1964.a. Foto: Veljo Ranniku, 1964;  

10) Vaade esifassaadi lõunatiivale 1976. aastal. Aknaava on vahepeal silikaadiga 

kitsamaks laotud. Foto: Muinsuskaitseamet. 
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11) Vaade esifassaadi lõunaotsale, aken A1; 12) Kaks lõunapoolset võlvkaart (1 ja 2). Foto:  

Mart Siilivask, 10.10.2014. 

11 
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13) Võlvkaar 2 ja 3; 14) Võlvkaar 3 ja 4 ajutise tugipostiga. Foto:  Mart Siilivask, 

10.10.2014 
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15) Võlvkaar 4 ja 5 ajutise tugipostiga; 16) Võlvkaar 5 ja 6. Fotod:  Mart Siilivask, 

10.10.2014 

15 
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17) Võlvkaar 6 ja 7; 18) Võlvkaar 7 ja esifassaadi põhjapoolne ots aknaga A2. Foto: Mart 

Siilivask, 10.10.2014 

17 

18 



19) Vaade kaaristule allavarisenud võlvistikuga lõunast, esifassaadi kaaristu keskosa 

märgatavalt ettepoole kaldu vajunud; 20) Vaade võlvistikule põhjast algupärase 

krohvornamendiga 1964. aastal. Foto V.Ranniku; 21) Vaade võlvistikule lõunast. Foto:  

Mart Siilivask, 10.10.2014 

19 

20 21 



22) Esifassaadi kaaristu põhja poolt, säilinud kaks lõunapoolset võlvikut; 23) Krohvitud 

tellispilaster esifassaadi lõunaosal; 24) Ukseava U4; 25) Kaaristu lõuna poolt kolmas 

sammas. Foto:  Mart Siilivask, 10.10.2014 

22 23 

24 25 



26) Uks U2; 27) Uks U3; 28) Ukse U2 sisekülg. 29) Uks U7. Foto:  Mart Siilivask, 

10.10.2014 

27 26 

28 29 



30) ; 31) ; 32) ; 33) . Foto:  Mart Siilivask, 10.10.2014 

30 

33 32 

31 



34) Hoone kirdenurk algupärase krohvirustikaga; 35) Krohvirustika hoone kagunurgal; 

36) algupärane krohvviimistlus hoone esifassaadil; 37) Krohvirustika hoone loodenurgal. 

Foto:  Mart Siilivask, 10.10.2014 

34 35 

36 37 



38) Aken A3 hoone põhjaküljel algupärases krohvraamistuses; 39) Aken A4; 40) Aken A5 

hooviküljel; 41) Aken A6 hooviküljel. Foto:  Mart Siilivask, 10.10.2014 

38 39 

40 41 



42) Aken A7; 43) Hoone lõunakülg ja kagunurk karniisiga; 44) Hoone kagunurk pilastri ja 

aknaga A1; 45) Akna A1 sisekülg sillusega. Foto:  Mart Siilivask, 10.10.2014 

42 43 

44 45 



46) Laevõlv Ruumis 1; 47) Seina alaosa ja põrand Ruumis 1; 48) Ruumi 2 ukse U2 

uksepõse alaosa; 49) Algupärane sepishing Ruumi 2 välisuksel. U2. Fotod: Mart Siilivask, 

10.10.2014 

46 47 

48 49 



50) Vaade Ruumi 2 laevõlvidele Akna A7 suunas; 51) Vaade Ruumi 2 laevõlvidele ja 

sammastele põhja suunas ; 52) Ruumi 2 kirdenurk samba ja trepi aluse kaarsillusega. 

Fotod:  Mart Siilivask, 10.10.2014 
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53) Laevõlvi– ja seinakahjustus Ruumi 2 kagunurgas; 54) Kahjustatud konsool ja laevõlv 

Ruumi 2 lääneseinal; 55) Laevõlvi toetava samba ülaosa kapiteeli ja nišiga salvede 

paigaldamiseks; 56) Kolm lõunapoolset sammast Ruumis 2. Fotod: Mart Siilivask, 

10.10.2014 

53 54 

55 56 



57-58) Sambad Ruumis 2; 59) Seina krohvviimistlus ja nurgakonsool Ruumi 2 

põhjaseinas; 60) Võlvi konsool Ruumi 2 lääneseinas. Fotod:  Mart Siilivask, 10.10.2014. 

57 58 

59 60 



61) Aken A6 ja laevõlv Ruumi 2 lääneküljel; 62) Laevõlvid Ruumi 2 kirdenurgas, ukse U2 

ukseava; 63) Telliskonsool ja osa laevõlvist Ruumis 2 akna A6 kõrval; 64) Ruumi 2 

edelanurk võlvikonsooliga. Fotod: Mart Siilivask, 10.10.2014. 

61 62 

63 64 



65-66) Vaated Ruumi 3 sammastele ja võlvidele Ruumi põhjaküljelt; 67) Trepi alune 

kaarsillus Ruumi 3 põhjaküljel, silluses deformatsioonipraod; 68) Sambad ja laevõlvid 

Ruumi 3 keskteljel. Foto:  Mart Siilivask, 10.10.2014 

65 66 

67 68 



69) Vaade Ruumi 3 ristiteljelt Akna A5 suunas; 70) Võlvikonsool Ruumi 3 lääneseinas; 71) 

Võlvikonsool hästi säilinud krohvviimistlusega  Ruumi 3 lääneseinas; 72) Võlvikonsool ja 

osa seinast Ruumi 3 lääneseinas, hallitus seinal viitab ulatuslikule läbijooksule katuses. 

Fotod:  Mart Siilivask, 10.10.2014. 
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73) Laevõlv Ruumi 3 keskteljel, laes hoone pikiteljel sammaste kohal jookseb 

defornatsioonipragu; 74) Diagonaalne pragu Ruumi 3 keskteljel, trepivõlvi kohal. Fotod:  

Mart Siilivask, 10.10.2014. 
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75)-76) Võlvid Ruumi 3 lõunapoolses otsas, ruumi pikiteljel laes on läbivad praod. Fotod: 

Mart Siilivask, 10.10.2014. 

75 

76 



77-78) Ruumi 3 loodenurk; 79) Metallankur Ruumi 3 laes; 80) Trepi kaarsillus Ruumi 3 

kagunurgas. Kolhoosi ajal on metalltoru vahelaest läbiviimisel kahjustatud hoolimatult 

laevõlvi. Foto: Mart Siilivask, 10.10.2014. 

77 78 

79 80 



81) Vaade Ruumi 4 laevõlvile põhja suunas aknaga A3; 82) Aken A4 Ruumis 4; 83) Trepi 

alune kaarsillus Ruumi 4 lõunaseinas; 84) Laevõlv läbijooksukahjustusega Ruumis 4. 

Foto:  Mart Siilivask, 10.10.2014 
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85-87) Vaated Ruumi 4 sammastele ja laevõlvidele põhja suunas. Ruumi on ilmselt 

kasutatud väetisehoidlana. Foto:  Mart Siilivask, 02.05.2013. 

85 

86 87 



88-91) Sambad (1 ja 2) Ruumi 4 lõunaküljel, sammaste alaosa tellised on tugevasti 

kahjustatud, arvatavasti nii mehhaaniliselt kui ka ruumi põrandal hoitud väetisest. Foto: 

Mart Siilivask, 10.10.2014. 

88 89 

90 91 



92-95) Sambad j(3 ja 4) ning laevõlvid Ruumi 4 põhjaküljel, põrandal soolasegune 

rusukiht, mis on kahjustanud sammaste tellispinda. Fotod:  Mart Siilivask, 10.10.2014 

92 93 

94 95 



96) Läbijooksukahjustus Ruumi 4 laes, põhjaseina ääres; 97) Aken A4; 98) Ruumi 4 

ukseava U6, kolhoosi ajal laiemaks lõhutud ja paigaldatud uus betoonsillus ja lauduks; 99) 

Rohmakas betoonist jäätmekast sammaste vahel kuulub samuti kolhoosiaegsesse 

kihistusse. Fotod:  Mart Siilivask, 10.10.2014. 
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98 99 



100) Hoone põhjakelp enne konserveerimist 2013.a. kevadel; 101) Katusetarindid hoone 

põhjakelba kohal enne konserveerimist. Fotod:  Mart Siilivask, 02.05.2013. 
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101 



102) Vaade hoone katusekandmiku ülaosale katuse alt põhjapolse otsakelba suunas—osa 

penne on deformatsiooni tõttu alla kukkunud; 103) Vaade katusekandmiku alaosale. 

Fotod:  Mart Siilivask, 02.05.2013 
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103 



104- 105) Vaade katusetarinditele esikülje kaaristu kohal—sarikad ja nende kaudu kogu 

katusekandmiku idakülje koormus rõhub kaaristu esiseinale. Fotod: Mart Siilivask, 

02.05.2013. 
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106-107) Vahelae– ja katusetarindid  pööningul; 108) Pööningutrepp TR1 ukseavaga; 109) 

Vaade kaaristu varisenud võlviosale ja katusetarinditele. Foto:  Mart Siilivask, 02.05.2013 
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110-112) Kaaristu vahelae säilinud osi ja võlvikonsoole; 113) Algupärane tellispõrand 

kaaristu taga. Fotod:  Mart Siilivask, 02.05.2013. 
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112 113 



114) Saare mõisa peahoone pilastri kapiteeli fragment peahoone varemetel 1964. aastal.  

Veljo Ranniku (1964), Muinsuskaitseamet: ftp://195.80.111.130/pub/HTTP/Fotokogu/

A231/Saare_mois.pdf; 115) Saare mõisa aidahoone karniisi profiilkivi. Foto: Mart 

Siilivask, 10.10.2014; 116) Saare mõisa peahoone viilul asunud epitaaf kahe 

perekonnavapiga, mis 1984. aastal asus valitsejamaja seinal. Foto: Olev Suuder, 1984. 

Muinsuskaitseamet: ftp://195.80.111.130/pub/HTTP/Fotokogu/A231/Saare_mois.pdf. 
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