22. INJU mõis (Innis). Rüütlimõi s.
Viru-Jaag upi k/n, Inj u Lastekodu ja Ed. Vilde nim. kolhoos
( Viru-Jaag upi kihelkond ) .
Peah~

on suur, liigendatu d ehitus, millel ühe- ja kahekord-

seid tiibu. Hoone on erandlik - ta on puhtalt tahutud kellakast, kohalikus t paekivipl okkidest, kõik detailid (karniisid ,
frontooni d, äärised, jne.) on samuti raiddetai lid.
Hoonet katab väga lame kelpkatus , katteks plekk. Samalaad
ne ka tu s on ka kahekord sel korpusel. Räästakar niis on erakordselt lai, profileer i tud ja tugevalt eend atud. Räästakar niisi
all kulgeb lai vöö, milles avanevad mezzanino korruse sarnase
lakakorru se väikesed paarisakn ad. Akende kohal on karniisi all
kitsas, profileer itud karniis, akende all on aga lai, astmelis
profiilig a vöö. Kahekordn e korpus hoone keskel omab laia ja
lihtsa profiilig a korrustev ahelise vahekarn iisi. Kitsas karniis on ka kergelt eenduval soklikorr usel. Akende kuju erifassaadides on väga varieeruv .
Kõige elavamalt on liigendatu d hoone esifassaa d. ]1assaadi
paremal tiival kõrgub kahekordn e lai korpus, mis eendub fassaa
dis. Tema äärtel on väga laiad liseenid, läbi lõigatud korrustevahelis test karniisid est. Hoone vasaJrul, võrdlemis i pikal
tiival on samuti eenduv kitsam risaliit (ühe alrnaga), mis eenduv võrdselt kahekords e korpusega , nurkadel samuti laiad lisee
nid. Risaliidi ja viimatima initud korpuse vahel on 3 avaga lod

zalaadne

kaaristu, mille tagasein sügavalt taand atud. Põhikor-

ruseks on esimene korrus.
Kahekords e korpuse esimesel korrusel on kaks suurt ja kõr
get lameda kaare ga kaetud aken t, mis 4-ruuduli sed. Aken d e palestikul on nurgad faasi tud, almalaud karniisin a. Akende kohal
on aga lai ja eendatud, sügavalt profileer itud kaarfronto on,
mille nurgad murtud alla ja akna külgedel murtud faas horison-
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taalseiks. Kaart lõikab suur, voluudile lähedase kujuga lukukivi. Kirjeldatud akende vahel on sama kõrge ja lai kaarniss,
astmelise palestikuga, kaetud samalaadse lukukiviga ja profilee
ringuga frontooniga. See on vaid kõrge kaarega ja toetub akende
murtud frontoonide horisontaals etele pikendustele .
Teise korruse aknad sellel korpusel on lihtsama kujundusega ja väiksemad. Nad toetuvad korrustevahe lisele karniisile ja
on kitsad, kaetud kõrge kaarega, akende kohal on kitsad kaarfrontoonid, lõigatud aknasilluses t,tõusva suure lukukiviga.
Froutoonide alaotsad on ühendatud. Kokku on aknaid 5, keskmine
neist petikaken.
Lakakorruse aknad on väga väikesed, ruudukujulise d ja asetatud paariti, kokku 6 akent. Nende vahel on astmelise palestikuga ruudukujulis ed petikud. Soklikorruse l on kaks lameda kaarega kaetud keskmise suurusega akent, millel kõrge lukukivi.
Hoone katuse nurkadel on kaks laia ja madalat, nelj atahulist
tulpa, millel astmelise profiiliga karniis. Tulpade vahel on
metallparape tt, selles sepistatud spiraalsed kujundid.
Analoogilise kujundusega on vasaku tiiva soklikorruse ja
põhikorruse aknad. Viimased kordavad seega kahekordse korpuse
vastavaid aknaid kõigis detailides, puudub vaid niss. Lakakorruse aknapaar on vaid risaliidis. Tema kohal on attika, millel
nurkadel tulbad, katteks karniis. Tulpade vahel on attikapind
liigendatud ristkülikuku juliste tahvlitega. Algselt tõusis attika keskelt kõrge lipuvarras, tema allosa omas metallist sepis
tatud kujundid.
Lodza kaaristu 3 kaart on kõrged, kaartel on faasitud nurk
sillusel on lai lukukivi. Silluse kohal on kitsas kaarfrontoon ,
mida lõikab lukukivi, froutoonid on omavahel ühendatud. Kaarte
kannad toetuvad neljatahulis tele kõr getele sammastele, millel
lai ja eenduv profileeritud talumivöö, selle all laiendatud

- 3 samba ülaosa. Viimase alt kuni soklini on sammaste nurgad faasitud. Sambad toetuvad lodza massiivsele rinnatisemüü rile. Kokku on 2 täissam..mast ja 2 poolsam.mast. Jl.innatis on madal, kaetud
profileeritu d karniisiga katteplaadig a. Rinnatise pind on sammaste pjedestaalid e vahel liigendatud ristkülikuku juliste tahvlitega. Keskmiste sammaste vahelt laskub kõrge raidkivitrepp
astmelise massiivse äärisega, millel katteplaat. Trepi alaosa
laieneb kolmele küljele. Lodza soklis kahel pool treppi on seklikorruse aknad, mis kordavad eelkirj eld atuid. Lakakorruse paarisaknad on iga kaare kohal, nende vahel on liigendatud pinnad,
nagu kirjeldatud eelpool. Risaliidi attika ja kahekordse korpuse vahel on madalate tt.llpade vahel sepistatud parapett, nagu
kirjeldatud eelpool.
\.

Hoone vasakpoolne otsafassaad on kergelt eendatud laia
keskrisaliid iga, mis kaetud lameda kolmnurkviil uga. Selle räästakarniis kord ab hoone räästakarnii si vorme, vaid viilualune

•

karniis on kitsam, tugevalt eenauv. Sokli- ja põhikorruse aknad
kordavad eelkirjeldatu id, keskrisaliid is on kolm akent väga
kitsaste vahedega, frontoonid on liidetud tiibadel üks. Lakakorruse aknad on vaid keskrisaliid is, nende vahel seinapind lii
gendatud eelpool kirjeldatud viisil. Yiilu tipus oli algselt
teine lipuvarras, mille raidkivist tugi on säilunud.
Tagafassaadi s eendub tugevalt kogu hoonet läbiv kahekordne
korpus. Tema teise korruse, sokli- ja lakakorruse aknad kordavad selle korpuse esifassaadi, vaid keskmine petikaken on siin
aknaks. Alumise korruse aknad on siin vaid lihtsamad. Need on
kõrged ja kitsamad paarisaknad ( 2 paari), mis kaetud kõrge kaarega. Kaarte kannad toetuvad akende vah el vahesambale, millel
talumivöö, külgedel samuti talumivöödel e, mille all akende palestik profileeritud perspektiivp alestikuna. Paarisakende all
on ühine karniis, akende kohal aga liidetud kitsad kaarfrontoo-

- 4 nid, mis krepitud aknasilluste kõrgete lukukividega . .Aknapaari
de vahel on korrustevabe lise karniisi all väike ümaraken. Kõrge kaare ja frontooniga aken on ka kahekordse korpuse paremal
külgseinal alakorrusel. Selle korpuse vasakule tiivale liitub
lühike, kitsas ja kahekordne pikendus, millel sein fassaadis
kergelt taand atud. Tema soklikorrus on põhihoonega samal kõrgusel ja analoogilist e akendega. Alumine korrus aga põhihoone
peakorrusest madalam, sama ka tema teine korrus. Alumisel korrusel on siiski kitsad ja kõrged aknad, kaetud eenduvate sillustega ja lamedate kaartega . Teise korruse aknad on väikesed
ja ristkülikuku julisad • .Aknad on asetatud ühtlaste vahedega.
Tiibehi tust katab väga lame kelpkatus, mille karniis kordab
põhihoone räästakarnii si vorme.
Põhikorpuse tagafassaadi parempoolsel tiival otsaseinast
tagaeiastega eendub tugevalt viie võrdse laiusega tahuga kivipalkon, millel sokkel, rinnatis ja räästakarnii s raidkivist,
seinad aga k:rohvitud pindadega. Sekkel omab 4-tahus laia ja
lameda kaare ga kaetud ava, mille silluses kõrge lukukivi. Soklikarniis on profileeritu d, lihtsa profileering uga on ka aknalaua joonel kulgev vahekarniis. Räästakarnii s ja tema all kulgev lai vöö kordavad põhikorpuse vastavaid vorme (nad on kõik
ühel kõrgusel, liidetud). Vaid nende vahel on seinapind liigen
datud pritskrohvig a kaetud ristkülikuku juliste lamedate tahvli
tega. Igas tahus on väga suur kaarava kõrge kaarega. Mõnes :a
neist on keeruka raamistikuga suur aken, kus ruud u- ja ringikujulisad ruudud ühendatud veneetsia akent meenutavas raamistikus. Avad on ääristatud laia äärisega, kaarte nurkadel on seinapind taas kolmnurksete pindadena kaetud pri tskrohviga.

AVE:l.-

des on eraldi raamina suur kaar, mille kannad on toetatud ümmarguse ristlõikega, eklektilise kujundusega metallsamma stele.
Taolised sambad on P.aari ti ka avad e kaarte all paari ti, nii et
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tahkude nurkadele on koondatud 4 sammast. Kaarsilluste ja kaare vahel on avades mitmesugused tüvesevõrudega kujundid kinnituseks.
Palkoni ning kahekordse korpuse vahel on hoone ühekordse
tiivaseinas üks aken ja uks, mis kaetud kõrgete kaartega, Ukse
ees on kitsas, kõrge kivitrepp astmelise äärisega.
Siseruumid on osalt anfilaadsed. Ka korstnad on raidkivist, omavad sokli ja laia, profileeri tud ning tugevalt eendu·va otsakarniisi.
Seega on peahoone ilmekas ja hinnaline historitsistlikus
stiilis ehitus, kus keerukalt põimuvad renessansslikud ja klas
sitsistlikud elemendid. Hoone ehitusaeg on dateeritud esifassaadis kahekordse korpuse nurgaliseenide kohal tekstiga "ANNO"
"1894". Hoone on lastekodu ja heas seisund is.
Kõrvalhooneid on säilunud vähe, ilmselt ei olnud neid palju ka
varem. Nad paiknevad eraldi rühmas maantee äär es. Olulisemad:
Valitseja-teen~ate

maja on suur, kahekordne, krohvitud kivi-

hoone, mis kaetud lameda viilkatusega. Sellel laialt üleulatuvad räästad, mille all sarikajalad on kujundatud. Viimane sari
kapaar penniga on viilus avatud, katusekattake on plekk. Hoone
seinad on kaetud pritskrohviga, nurkadel on kitsad, valgendatud nurgaliseenid. Akende kuju on kaasajal ulatuslikult muudetud, algseks kujundusvõtteks tuleb lugeda kitsast krohviäärist
uutel akendel. Aknad paiknevad ühtlaste vahedega. Hoone võib
pärineda peahoonega samast ehitusperioodist.
Ait-kuivati on suur, kahekordne kivihoone, mille müürid laotud
krohvimata, lõhutud maakividest, nurkadel hambuvad plokid on
seejuures klombitud. Samasugused plokid katavad ka avade kaari
ja äär1stavad neid. Sillus te kivid on seejuures klomb i tud trapetsikujulis teks plokkid eks. Müüri tehnika on kõre;e kv ali teed i-

-

(
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ga. Hoonet katab väga lame ja laialt üleulatuvats räästastega
viiikatus (katteks eterniit), millel sarikajalad kujundatud,
samuti neid kandvate kensooltalad e otsad. Uksed ja aknad on
kaetud lamedate kaartega, v.a. otsafassaadi viilus suur viiluuks ja teda äär i s tavad kõrged aknad, mis omavad kõrgeid kaari.
Vaid osa aknaist külgfassaadi s on asetatud korrapärasel t. Nad
on kitsad ja väikesed. Hoonel on kaks kõrget kurst ent, üks tellistest, teine laudkorsten tuulutuseks. Hoone võib pärineda XX
saj. I veerandist.
Laut on pikk, paekiviehitu s, millel õhuke krohvikate. Hoonet
kattis lame viilkatus, mis kaasajal kõrgendatud, kaetud eterniidiga. hoone avad on piiratud paekivist puhtalt tabutud plokkid est ääristega, kaetud seejuures lame d at e kaarte ga. Hoonet
on kaasajal tunduvalt rekonstrueer imisega moonutatud. Algne on
keskosas eenduv ld tsas ja pikk tiibehi tus ( söödaköök), millel
algne lame viilkatus, katteks plekk, räästad üleulatuvad. Tema
seinad ja uksed on analoogsest materjalist ja kujundusega, kui
põhihoonel. Aknad on aga kaetud kõrge kaarega, mille eenduvas
äärises lukukivi, akna all karniis, mis toetub koonusekuju liste
le konsoolidele . Laut on peahoonega üheealine ja historitsist like detailid ega.
Park on suur ( 4, 3 ha) ja kaheosaline. Peahoone ette jääb avar
väli, mis liigendatud vaid üksikpuudega vabakujulise lt, piiratud ringteega (jalgtee). Ettesõit on paremalt küljelt. Väljaku
selles servas on tihedaid puuderühmi, põhiliselt kuused, üksikud vahtrad. Hoone seinte ääres on palju ronitaimi ja sokkel on
mähitud dekoratiivpõ õsastesse, s.h. elupuu, palju mägimändi.
Ka hoone vasalrule otsafassaadi le jääb avar, vaba piirjoonega
väljak. Väljakutel on mõned siberi nulud, kuuserühmad, männid,
üksikud lehtpuud. Pargi teise osa moodustab vasakule

~ääv

suu-
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rem ( 11,4 ha) parkmets looduslik u männikuga , mis täiendatud
kuusega, jalakaga, vahtraga. Seotud keeruka, põimuva teedevõrguga. Enamik metsaalas t

sule~ud

ilmega tiheda loodusliku alus-

metsa tõttu. Pargi seisund on hea, parkmets on aga halvas seisundis, eriti suurfarmi läheduse tõttu.

Külastatu d viimati 1972. a., pildistaiu d 1969. a.
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Inju mõis.
Peahoone esikülg.

Inju mõis. Peahoone otsvaade.

