
137. VINNI mõis ( Finn). Rüütelkonnamõis. 

Kaarli k/n, Vinni NST (Viru-Jaagupi kihelkond). 

Peahoone on väga suur ja erandlik kivihoone, kõrge soklikorru

sega ühekordne ehitus. Ta kujutab suletud ruutu, millel sise

hoov, sissepääsuga külgfassaadidest. Hoone on kaasajal tundu

valt ümber ehitatud, tema tagaküljel on üks tiibadest hävinud. 

Hoone peakorpuseks on teistest laiem korpus esiküljel. 

See on kõrge kelpkatusega kaetud ehitus, millel katteks vormi

kivi, omab murdsarika. Räästakarniis on lai ja profileeritud, 

tema all on kitsas vahekarniis. Väga kergelt on esiküljel een

datud 4 aknavahe laiune keskrisaliit ja 3 aknavahe laiused külg 

risaliidid. Algselt kattis keskrisaliiti attika, mille keskosas 

lisaks oli segmentviil. Yiil oli piiratud eenduva kitsa karnii

siga. Külgrisaliitidel olid katteks attikad, mille pind oli lii 

gendatud. Ka põhikorpuse parempoolsel otsal, seega hoonepleki 

parempoolsel külgfassaadil oli segmentfrontoon, mis piiratud 

profileeritud karniisiga. Põhikorpuse hooviküljel eendub 3 akna 

~ahe laiune keskrisaliit, mis algselt omas samuti laia segment

viilu, piiratud laia sügavalt profileeritud ja eendatud. Viilu

väljas oli kahest lõvist toetatud 2 suurt aadlivappi (stukk): 

Rennenkampff ja Üxküll. 

Liigendatud on ka põhikorpuse seinapinnad. Soklikorruse 

seinad olid rusteeritud risaliitide all nii esi-, külg- kui ka 

tagafassaadis. Korruste vahel kulges lai vahevöö, millel ka 

profileeritud karniis. Risaliitide räästakarniiside all kulges 

Kitsas hammaskarniis (osaliselt säilunud tagafassaadis). 

Põhikorpuse aknad soklikorrusel on väiksemad, ruudukujuli

sed ning algselt omasid 12 ruutu. Peakorruse aknad on aga väga 

kõrged, omasid algselt 8 ruutu. Algselt omasid aknad lamedaid 

krohviääriseid laiendatud nurkadega, mis olid pikendatud all 
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kuni korrustevahelise vahevööni ning ülal kuni aknaid katva 

karniisini. Risaliitide akende kohal olid need eenduvad ja pro

fileeritud, teiste akende kohal lamedamad. Risaliitide akende 

kohal ehiskarniisi all oli lame tahvel, miililel girland (on säi

linud tagafassaadi keskrisaliidil). Esifassaadi keskrisaliitid~ 

pind oli põhikorrusel pidulikuma kujundusega. Neljast aknast 

keskmised kaks akent omasid lameda, profileeritud kaarfrontoo

ni, ääristavad aknad olid aga kummalgi küljel eraldatud pilast

ritega, millel voluutidega komposiitkapiteel. Pilastrite vahel 

olid akende vahel lameda kaarega profileeri tud frontoonid. 

heskrisaliidi taga asub saal. Kogu risaliidi laiuselt oli tal 

lahtine rõdu, mis omas metalläärise ja oli toetatud ealedatele 

eklektilise kujundusega valatud metallsammastele, kokku 5. Sam

maste vahel oli metallist valatud ehispits. Rõdult pääses 

keerdtrepiga esiväljakule. Kaks sokliakende mõõtmetee ja kujun

dusega akent oli ka keskrisaliidi attikas. Aknad olid seega 

rühmitatud 3- ja 4-kaupa, nüüd osalt ka 2-kaupa. hoone algne 

peasissekäik asus erandlikult sisehoovis, tagaküljel asuva 

keskrisaliidi keskteljel, "vapiviilu" all. Siin oli algselt 

nii uks kui ka teda ääristavad sokliaknad, kaetud lamedate 

kaartega. Uks omas varaklassitsistliku kujundusega kaheosalise 

tahveldise. Keskrisaliidi põhikorrusele jääb vestibüül. Teine 

väljapääs oli algselt põhikorpuse esikülje parempoolses külg

risaliidis. See omas metallist valatud konsoolidele ja tugi

käppadele toetuva viilkatuse varikatusena. Tänapäeval on rõdud 

likvideeritud, uksed on külgrisaliitides. 

Hoonepleki külgtiivad on kitsamad ja madalamate katustega, 

ühel neist on osaliselt säilunud algne S-kivikate. Räästru~ar

n iis, samuti akende kuju ja kujundus kordab põhikorpuse vasta

vate elementide kujundust. Ka siin on vaga kergelt eendatud 

kül grisaliidid, parempoolsel külgfassaadil ka keskrisaliit • 

Frontoon oli vaid, nagu märgitud, parempoolse külgfassaadi põ-
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ljlikorpusepoolsel külgrisaliidil. Sissesõit sisehoovi, peaukse 

ette toimus selle fassaadi keskrisaliidi keskteljelt läbi kõrge 

kaarega kaetud suurte avade. Selle kaare äär omas laia, profi

leeritud äärise, millel ülal lai lukukivi. Kaare kohal on ruudu 

kujuline 12-ruuduline aken. Säilinud on keskrisaliidi korruste

vaheliselt vöölt tõusvad paarisliseenid, kokku 4 paari, mis 

eraldavad risaliidi kolme akent. Algselt olid neist osa pilast

riteks, millel komposiitkapitaelid. Nende baaside all on pjedes 

taalid. Läbisõit oli algselt suletav suurte ruutkalasabamustris 

laudkattega uksega. 

Hoonepleki vasakpoolses külgfassaadis on keskteljel vaid 

madal läbikäik ja sissepääs majandusruumidesse soklikorrusel, 

samalaadne ava ka sisehoovis, kaetud lamedate kaartega. See 

hoone tiib on ilmselt XIX saj andi lõpul hoovi küljel laiendatud 

ühe ruumide reaga, nii et varasem koridor siseseina ääres muu

tus keskkoridoriks. Laiendus ehitati kogu hoonepleki varasemat 

kujundust enamvähem matkidee kõigis detailides. 

Hoone sisehoovil lisanduvad katustel ühtlaste vahedega 

paiguta tud katuseaknad. Osa neist on väga lamedad ja kaetud ühe 

poolse kaldega katusega, omavad ritta asetatud 4 ruutu. Osa on 

aga veel algse kujuga segmentviiluga kaetud 12-ruudulised man

sardiaknad. Viil omas ka kitsa, profileeritud karniisi. Sellise 

kuju omavad neljast kolm parempealse tiibhoone katuseakent. 

Hoonepleki tagaküljel paiknenud tiib on hävinud, tema ko

hal tungib peahoonesse sobimatult kaasaegne hoone oma tiivaga. 

l965.a. oli säilinud veel algse tiiva madal soklikorrus (reljee 

fi tõmiu tõttu hoonepleki tagaküljel). Selles fassaadis oli alg 

selt kitsad külgrisaliidid ühe aknaga (säilinud tiibhoonete ot

safassaadides) ning kolme aknavahe laiune keskrisaliit, taas 

väga kergelt e endatud. 

Hoone siseruumid on põhikorrusel anfilaadsed, kolmes tiib-
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hoones olid nad algselt ühe tubadereaga ja koridoriga hoovikül- · 

jel. Soklikorrus on enamikus võlvitud lagedega. Esines peegel

võiviga lagesid põhikorrusel, eelkõige saalis. 

Seega on hoone väga huvitava lahendusega ehitus, mis kuju

nenud mitmes järgus. Vanemaks üleminekuperioodi tunnustega 

XVIII saj. II poole, IV veerandi või isegi sajandi II poole 

keskpaiga ehituseks tuleb lugeda laiemat põhikorpust, mille vii 

lus asusid 1783.a. Vinni aadlikooli asutanute vapid. Tõenäoli

selt kooli rajamisel liideti peakorpusele kolm tiibhoonet, see

ga XVIII saj. IV veerand il, kus leida varaklassi tsistlikku kä

sitlust (sissesõit sisehoovi). XIX saj. lõpul üht tiibhoonet 

tõenäoliselt laiendati ning samal ajal ka ehitati historitsist

likus stiilis rõdu. 

Hoone on ümberehitatult kasutusel sovhoosi keskusena ning 

peale 1966.a. kapitaalremonti heas seisundis, kuigi on enamasti 

oma algse dekoori kaotanud. 

Kõrvalhooneid oli mõisas keskmisel hulgal, nad olid valdavalt 

paigutatud pargi äärtele suurtes, funktsionaalsetes rühmades. 

Tänapäevaks on neid keskuse hoonete vahel säilinud vähe, needki 

enamasti ümber ehitatud kujul. Olulisemad on: 

Valitseja-teenijatemaja on suur ja pikk, krohvitud kivihoone, 

millel keskosas pealeehitus puidust. Omab ilmselt kaasajal väl

jaehi ta tud lakakorruse. Hoonet katab kõrge ja üleulatuvate rääs 

tastega viilkatus, katteks eterniit. Ka pealeehitus on kaetud 

samades vormides, kuid lamedaroa katusega. Selle seinad on laial i 

korrustevaheliselt vöölt alates kuni akende laudade joonel kul

geva karniisini kaetud püstlaudadega, kõrgemal rõhtlaudadega . 

Aknad on keskmise suurusega, kaasajal 3- ja 4-ruudulised, aseta 

tud eb aühtlasltl:a;t. Ho one võib algselt pärineda XIX saj. keskelt, 

ta on rekonstrueeritud saj. lõpus. 
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Ait on suur telliskivihoone, millel esifassaad puhta vuugiga. 

Hoonet katab laastukattega poolkelpkatus, millel kitsalt üleula

tuvad räüstad. Otsviilud on püstlaudkattega. Hoone esifassaadis 

on sein ko u laiuselt taandatud, räästas on toetatud otstel 

külgseinte pikendustele, esiküljel aga talasid toetavatele tuge

vatest prussidest tugikäppadele. Uksed on kõrgete kaartega, pa

lestikud krohvitud ja piiratud krohviääristega. Müüre on tugev

datud kontraforssidega . Hoone võib pärineda XIX saj . IV veeran

dist . 

Laut-tall moodustavad nelinurkse hoovi külgedele paigutatud hoo

neterühma. Hooned on krohvitud paekivist seintega, enamuses kae

tud viilkatustega, katteks laast, otsviilud püstlaudvoodriga ja 

räästad üleulatuvad . Omavad erisuurusi ja -kujuga aknaid , kitsas 

test ja 6-ruudulistest kuni lamedate ja 8-ruudulisteni . 

Märkimisväärsem on ehitisterühma esiküljel asuv tall . Sel

lel on seintest kõrgem kelpkatus , katteks eterniit, millel kit

sas ja tugevalt eenduv lihtne laudkarniis . Ühtlaste vahedega ase 

ta tud aknad on kaetud lamedate kaart ega, on 12- ruud ulised . Võib 

leida ka lattrauast sepistatud kisadega trelle . Hooneterühm võib 

põhiosas pärineda XIX saj . keskelt, osalt ka III veerandi st . 

~on keskmise suurusega ehitus, millel pritskrohviga kaetud 

paekivitulpade vahel oli algselt puitsein (nüüd kinni müüritud). 

Hoonet katab seintest kõrgem kelpkatus , katteks laast, räästad 

üleulatuvad. Ehitus võib pärineda XIX saj . keskelt . 

Park on suur, paikneb peahoone ees ja külgedel suure, vabakujuli 

se pargina, mis hoone juurest laugjalt laskuval alal. Algne tee

devõrk on kaasajal täies ulatuses ümber kujundatud uut peaust 

arvest ad es. Põhikorpuse esiküljel . võrdlemisi suur vaba piirjoone 

ga väljak. Peahoone taga asus varem suurem aed ehisaia osadega. 

Maantee P aj ustist Vinni ja Mõdrikule piirab parki kahel küljel. 
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Valitsevad puulii Lid on tamm, pärn, vaher; on ka väheselt kuuski 

kõrvalhoonete vahel saari. Pargi seisund on põhiosas väga hea. 

Aed on aga uueks elamuraj ooniks. 

Pargi juurde kuulub väga suur paekmets Vinni tammiku näol, 

mis on loodusliku päritoluga. Selle osad ulatuvad ka maan teeni 

ning üksikpuud ena majandushoonete vahele. 

Külastatud viimati 1975.a., pildistatud 1965.a. 
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Vinni mõis. 

Peahoone esikülg. 

Vinni mõis. 

Peahoone si sehoov. 


