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23. IMASID mõis ( Männikorb). Riiü tlimõis.
Saksi k/n, Imastu Defektiivset e Laste Kodu (Kadrina kihelkond).
Peah~

on keskmise suurusega ühekordne kivihoone, millel

kõrge soklikorrus ja tube lakas hoone otstel. Hoonet katab Skivikattega viilkatus, millel laiad, profileeritud ja tugevalt
eendatud räästakarnii sid. Viilu ü.mbri tsev karniis sama vormiga,
v.a. kitsam viilualune karniis. Räästa- ja viilukarniis i all
lai vöö, milles iga akna kohal väike, ümmargune lakaaken, vöö
all aga on lai, profileeri tud vahevöö. Ka aknalaudad e joonel
kulgeb kitsas, profileeritu d vahekarniis. Soklikorrus on samut·
eraldatud profileeri tud laia simsiga.
Hoone esifassaadi keskteljal t mõnevõrra paremale nihu tat
eendub tugevalt lai keskrisaliit , mis tegelikult palkoniks. Ka
selle seinapinnad on liigendatud eelkirjeldatu d horisontaals iie vööde ja karniisidega , risaliiti kattev kolmnurkViii omab
samuti räästakarnii side vorme kordava viilukarniis i, viiluvälj as on ü.marpetik. Seinapillnad omavad täiendava liigenduse veel
ühe kitsa, profileeritud vahekarniisi ga akende kohal ning nurkadele asetatud laiade, tahvlitega liigendatud pindadega nurga
pilastrite näol, mis toetuvad aknaaluslaud ade joonel kulgeva~e
karniisile ning ulatuvad akende kohal kulgeva vahekarniisi ni.
Risaliidi ees on temast vaid vähe kitsam massiiv.ne ja lai trepipodest terassina, millelt laskub lai, astmelise äärisega
trepp. Nii trepp kui podest on laotud suurtest, puhtalt töödel
dud raidkiviplok kidest (graniit) puhta vuugiga. Podesti ümbritseb valatud malmrinnatis histori tsistlike motiividega. Podesti
all on ruum.
Hoone aknad on suured ja kõrged. Keskrisaliid is on nad
kõik kõrgete kaartega, ka peauks, piiratud laiade, profileeritud krohviäärisi tga. Risaliidist paremale tiivale jäävad 2
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kõrge kaarega akent, milledel profileer itud kitsas ääris, akende kohal profileer itud kaarfronto onid, mis liidetud. Esifassaa di vasakul tiival on aga 3 harilikku 6-ruuduli st nelinurks et
akent, piiratud krohviäär istega, nagu eelmisedk i, kaetud aga
profileer itud, murtud frontoonid ega, mis ühendamat a. Tagafassa
di, samuti vasakpool se otsafassa adi aknad kordavad viimatiki rj eld atuid, vaid paari ti asetatud akendel on frontoonid ühendatu
Otsafassa adide kolmnurk viiludes on kolm liidetud väiksemat
(kitsamat ) kõrge kaarega akent, millistel krohviäär ised puuduvad, on aga liidetud 3 kaarfront ooni. Kolmelt küljelt ümbritseb
neid

aknaid~

3 ümarakent , piiratud lamedate krohviäär istega.

Samad äärised on ka räästakar niisi aluses vöös pailmevat el väikestel ümarakend el.
Aknad paiknevad üldiselt ebaphtlas elt, korrapära semalt tagafassaad is, kus keskosas on aknad paariti, äärtel üksikud aknad, korrapära selt on asetatud ka keskrisal iidi almad. Kõikide
põhikorru se akende all paiknevad ruudukuju lised suured soklikor
ruse aknad, mis 4-ruuduli sed.
Hoone vasakul otsafassa adil on kitsas juurdeehi tus, mis
viidud

taga~assaadiga

samale ehitusjoo nele. Tema seinapind on

liigendatu d põhiehitu sele iseloomul ike horisonta alsete vööde ja
karniiside ga, omab väikese kolmnurkv iiluga viilkatuse , mille
räästa- ja viilukarn iisid kordavad põhihoone vastavaid vorme.
Väljaehit usest laskub esifassaa di suunas trepp.
Hoone paremale otsafassa adile on püstitatud väikese krohvi
tud seintega vaheehitu se abil suurem juurdeehi tus puhta vuugiga
punastest tellistes t. Sellel ehitusel on madal, krohvimat a, lõhutud maakivide st sokkel, mille tõmtu tema põhikorru s (olgugi
et sama kõrge kui peakorpus el) on peakorpus est madalamal . Ehitust katab lame viilkatus , mille hari risti põhikorpu se pikitel
jele, ühendava vaheehitu se katusehar i on aga sellega samasuuna -

A{)f)
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line. Katusehari ulatub põhikorpuse viilualuse karniisini. Katusekatteks on plekk, kolmnurkviilu- ja räästakarniisid on ki tsad, profileeri tud ja tugevalt eendatud, laia vahevöö all räästastest madalamal on lai, profileeritud vahekarniis. Iolmnurkviilude väljades on ääristega ümmargused viiluaknad. Ehituse
esifassaadis on 3 liidetud akent, teistes fassaadides on aknad
põhiliselt liidetud kahekaupa. Aknad on keskmise suurusega,
4-ruudulised ja omavad kõrge kaarava, mis kaetud profileeri tud
konsoolidele toetatud kõrge ja kitsa kaarfrontoonidega, mis
liidetud.
Hoonet võib lugeda historitsistlikus stiilis ehituseks,
kus kasutatud klassitsistlikke detaile, ta võib pärineda XIX
saj. lõpust, juurdeehitus on samas laadis ehitus, võib pärineda
juba sajandivahetuseit või XX saj. algusest. Hoone oma arhitektuurselt lahenduselt ja detailidelt meenutab lähedast Pruuna
mõisa (Ambla kihelkond), seega võib teda omistada samale

auto~i

le. Hoones on lastekodu ja ta on heas seisundis.
Kõrvalhooneid ei ole arvukalt, paljud on hävinenud. Nad asuvad
iseseisvas rühmas pargi äärel, peahoonega on nad sidumata.

&! on suur, krohvi tud ki vihaone, mis kaetud kaasaegse kõrge
viilkatusega, algne võis olla kelpkatus, mille lai, eenduv ja
profileeritud räästakarniis säilunud kõigil fassaadidel. Hoone
nurgad on kujundatud laiade rusteeritud nurgaliseenidega. Kogu
esifassaad on lahendatud kaaristuga, mille taga sügav ulualune.
Arkaadide kaared on kõrged, nad toetuvad profileeritud, laiadele talumivöödega massiivsetele neljatahulistele sammastele, mil
le nurgad faasitud. Ehitust võib lugeda varaklassitsistliku ks,
ta võib pärineda XVIII saj. lõpust või saj andivahetusel t.
Valitsejamaja on väike, krohvitud kivihoone, mis omab mansardkorruse. Hoonet katab plekk-kattega murdviilkatus, millel lai
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eenduv, profileerimata lihtne krohvikarniis. Viiluväli kaetud
rõhtlaudadega, liigendatud katuse murrujoonel kitsa vahelauaga.
Hoone nur gad on kujundatud hambuvate kvaad erliseenid ega. Vi ilu
all on otsafassaadides nelinurksete petikute vöö. Hoone aknad
on erisuurusega 2- ja 3-poolega ja juugendlikul t tiheda ruudustikuga raamidega (all suured, ülal väikesed). Katusel on väljaehitusi lakatubadele üksteise kohal. Alumised kaetud viilkatustega, ülemise ühepoolse kaldega katustega. Viiluaknaid piiravad
rombikujulised lakaaknakesed. Need, nagu viiluaknadki, omavad
profileeritud piirdelaudu. Põhikorruse akendel on aga kitsad
krohviäärised. Hoone on seega mõningate juugenditunnustega ehitus XX saj. algusest, kuid tema tuumik, kiviosa, võib olla vane.n
Töölistemc:.j a (?) on keskmise suurusega ühekordne maakiviehitus
lõhutud kividest, kus põhikorrusel kivide vahed laialt krohvi\

tud. Omab lakatube hoone otstel. Nurgad on laotud hambuvatest
kvaadriteks klombitud ja rustikas töödeldud kiviplokkidext.
Avad on piiratud tellistega, mis seotud müüriga hambuvate plok-

·-

kidena. Aknad põhikorrusel on suured, 6-ruudulised, lakatubade
aknad on väiksemad , samuti 6-ruudulised. Ehitust katab lame ja

laialt üleulatuvate räästastega viilkatus (katteks eterniit),
millel sarikajalad lihtsa kujunduse ga. Hoone võib pärineda XIX
saj. lõpust.
Kuivati on väike, krohvimata ehitus lõhutud maakivist. Hoonet
katab üleulatuvate räästastega viilkatus, katteks plekk. Avad
on ääristatud tellistega, viilu tipus on väike ümaraken. Korsten asub hoone katuseharja keskel, on kõrge, neljatabulille telliskivikorsten. Ehitus võib pärineda XIX saj. IV veerandist.
Laut on pikk, krohvimata ehitus lõhutud maakividest. Hoonet katab laialt üleulatuvate räästastega ja laastukattega viilkatus.
ee~a

Sarikajalad lihtsa kujundusega, viimane sarikapaar penni ga

viilus avatud. Avad on piiratud telliste ga, kaetud lameda kaa-
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re ga, kusjuures aknad on keskmise suurusega, lamedad ja 6-ruudu
lised. Us tel on ülal lamedad kaartrontoonid tellis test. Ho one
võib pärineda XIX saj. lõpust.
Töölistemaja on väike ühekordne puithoone, mis kaetud lameda
viilkatusega, katteks laast, räästad on laialt üleulatuvad.
Sarikajalad on kujundatud, viimane sarikapaar ja penn on viilus
avatud. Seinu katab rõhtlaudvooder, nurgad omavad vertikaalseid
kitsaid kattelaudu. Aknad on väikesed, algsed raamid 6-ruudulised, omavad kitsaid piirdelaudu. Uks omab lihtsa valgmiku. Ehitus võib pärineda viimaselt sajandivahetuselt.
Küün on suur segaehitus, millel massiivsed maakivitulbad ja
nende vahed täidetuu rõhtprussidega. Otsviilud on kaetud püstlaudadega. Omab kõrge viilkatuse (katte ks eterniit) üleulatuvat
räästastega. Ehitus võib pärineda XIX saj. lõpust või sajandivahetusel t.
Park on 3,o ha suur ning on võrdlemisi stiilse vabaplaneeringuga. Esifassaadi ees on korrapärane väga suur ringteega piiratud
esiväljak, millel äärtel tihedates rühmades puid, 2 vahert kahel pool peatreppi, kahel pool keskrisaliiti on asunud samuti 2
nulgu. Peahoone taga kitsam , kuid sügav tagaväljak, millel vab a
kujuline piirjoon, väljaku sügavuses on tiikidesüsteem kuulsatel Imastu allikatel, mis algselt lõpetasid pargi suure tiikide
süsteemiga, millest säilunud paisutamm. Pargipuistu valitud puu
derühmadest: vaher-kuusk, vaher-kask. Puid on rühmiti ka majandushoonete vru1el. Pargi juurde kuulub suur, kuni 6,4 ha suurune
parkmets seljandikul, mis koosneb kuusest ja männist.
Park on rahuld avas seisundis, halb on parkmetsa seisund,
kus puud langevad vanuse tõttu välja, või lõhutakse uute ehitus
te alla.
Külastatud viimati 1975.a., pildiatatud l967.a.
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Imastu mõis.
Peahoone esikülg.

Imastu mõis. Tall.

