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13. ILLUKA mõis (Illuck). Rüütlimõis. 

Illuka ~n, Illuka 8-kl.kool (Jõhvi kihelkond). 

Peahoone on suur, ühekordne kivihoone, millel keskosas risti 

pikiteljele kahekordne keskrisaliit, eendub nii esi- kui 

tagafassaadis. On ka lakatoad hoone otstel. Hoonel soklikor

rus, ehitust katab eterniitkattega, algselt S-kivikattega 

viilkatus, laia profileeritud karniisiga. Hoone seinapinnad 

rikkalikult liigendatud nii horisen taalsel t kui 

selt. Horisontaalse liigenduse moodustavad kitsad proiileer 

guga karniisid ja vööd soklil ja aknalaudada kõrgusel. Rääs

takarniisi all lai vöö, mis kujundatud profileeritud vahevöö 

ga ning väikeste ümmarguste avadega iga akna kohal. Vöö ümb

ritseb kogu hoonet, on krepitud vertikaalse keskrisaliidiga 

esi- ja tagafassaadil. Risaliit esiküljel kujundatud äärist 

vate nurgapilastritega ning lõpetatud võimsa frontooniga tei 

se korruse kohal. ]rontoon lahendatud historitsistlikus stii 

lis kaarfriisiga, rinnatisega ja kahe konsoolidele toetuva 

neljatahulise dekoratiivse tornikesega kõrgema frontooni- . 

osaga nende vahel, mis on kroonitud sepistatud tuulelipuga. 

Hoone tagaküljel risaliit ääristatud nurgapilastritega, omab 

kolmnurkviilu väikese ümmarguse aknaga viilus. Mõisa akende 

kuju äärmiselt varieeruv, esiküljel ja osalt otsafassaadidel 

on aknad kujundatud kõrgete kaartega kaarakendena, samas 1~~ 

dis aknad risaliitide teisel koorusel ning otsafassaadide 

viilukolmnurkades. Hoone tagaküljel, osalt otsafassaadides 

ning risaliitide alakorrustel kõrged ristkülikukujulisad ak

nad. Kõiki aknaavasid ääristavad laiad profileeringuga ehis

raamid, aknaid kroonivad ehisfrontoonid,kaarakende~a&rekuju 
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lised, teistel murtud frontoonid. Esifassaadi peaukse kohal 

oli algselt väike lahtine rõdu, peaukse ees aga paikneb väi

kese podestiga kivitrepp. 

Hoonet võib seega lugeda stiilseks historitsistlikuks 

ehitiseks XIX saj. II poole keskelt. Kasutatakse koolimajana 

ning on heas seisundis. 

Kõrvalhooneid säilunud üksikud, asusid grupis pargi äärel, 

valdavalt varemeis. Olulisem on: 

Ait- suur paekivist krohvitud välisseintega hoone, kaetud 

kaasajal eterniit- ja laastukat~eega poolkelpkatusega. 

Võib pärineda XIX saj. keskelt. 

Eark on võrdlemisi suur, asub peahoone ees, hoone taga on 

aed. Peahoone ees on kujundatud poolkaarekujuline väljak 

juurdesõiduteega külgedelt. Väiksemaid väljakuid 2 kuni 3, 

on veel pargi südamikus, seejuures iseleerivad väljakuid ti

heda istutusviisiga puudegrupid, paigutatud vabas planeerin

gus. Puud kontrastsetes gruppides, vertikaalsust annavad arv 

kad kuused,;eistest liikidast pärna, vahert, saart. Vabakuju 

lises pargis ainsaks regulaarseks elemendiks on vahtraallee. 

Parki võib lugeda rajatuks koos peahoonega või XIX saj. lõpu 

veerandil. On rahuldavas seisundis. 

Külastatud ja pildiatatud 1966.a. 
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Illuka mõis. Esikalg. 


