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1 Sissejuhatus 

1.1 Eritingimuste objekt ja koostamise põhjus 

Eritingimused on koostatud Inju Mõis MTÜ tellimusel Lääne-Viru maakonnas, Vinni vallas asuva Inju 

mõisa pargi (mälestise reg nr  15978) rekonstrueerimisprojekti koostamiseks (vt asukohaskeem – 

skeem 1; muinsuskaitseala ja seotud kultuurimälestiste skeem – skeem 2 ja 3; 

rekonstrueerimisprojektiga käsitletav ala – skeem 4). Eritingimustega seatakse muinsuskaitsealased 

üldtingimused kogu pargialale. 

 
Skeem 1. Inju mõisa ja mõisa pargi asukohaskeem (alus: Maa -ameti kaardiserver)  

 

1.2 Asukoht, suurus, haldaja 

Inju mõisa park asub Lääne-Virumaal, Vinni vallas, Inju külas. Kaitsealune park (eritingimustega 

käsitletav ala) asub järgnevatel kinnistutel: 

90001:001:0037 – Inju mõis; 

90001:001:0039 – Ruiksi; 

90001:001:0840 – Sigala alajaam. 

Kitsamalt rekonstrueerimisprojektiga käsitletav ala asub kinnistul 90001:001:0037 – Inju mõis. 

Inju mõisa park piirneb põhjast mittetulundusmaadega/põllumaadega (katastritunnus 

90001:001:0077 – Veiko ja 90001:001:0104 – Kalevi), kirdest kruusatee ja elamumaadega, millel 

paiknevad ka pargialaga seotud kultuurimälestised (90001:001:0149 – Mõisaveere, 90001:001:0910 

– Veski, 90001:001:0190 – Laululinnu) ning ärimaaga (90001:001:0011 – Leivapuu). Läänest piirab 

parki Vilgu-Väike-Maarja tee nr 17207 (kõrvalmaantee), lõunast transpordimaa Sigala tee 

(katastritunnus 90001:001:0635) ning Inju sigala (maatulundusmaa, 90001:003:0077) ja elamumaa 

Inju mõis 

Tallinn 

Rakvere 

Narva 
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(90001:003:0320 – Puiestiku). Idast piirneb park mittetulundusmaaga (90001:001:0039 – Ruiksi) ning 

Tõrma-Koeravere kõrvalmaanteega nr 17133 (90001:001:1050). 

Kultuurimälestise ala (Inju mõisa pargi) pindala on 18,4 ha1. 

Pargi haldaja on Inju Mõis MTÜ (Lääne-Virumaa, Vinni vald, Inju mõis, 46619), kontaktandmed: e-

post jari-vesa.isokotomaki@fimnet.fi.  

 

 
Skeem 2. Kaitsealuse pargiala üldskeem koos seotud kultuurimälestistega. Sinisega on tähistatud 

mõ isa pargi kultuurimälestise ala, punktidena on tähistatud mõisa pargi  läheduses olevad 

kultuurimälestised (allikas:  Maa -ameti kaardiserver).  

                                                           

1 http://register.keskkonnainfo.ee/ andmetel (25.09.2015) 
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Skeem 3. Lähiskeem pargiala kontaktvööndi s olevatest kultuurimälestistest (all ikas: Maa -amet i  

kaardiserver)  

 
Skeem 4 –  Restaureerimisprojektiga käsit letav ala (al l ikas:  Maa-ameti kaardiserver ja geoalus

2
)  

                                                           

2 Revico Geo OÜ. Inju mõisa maa-ala plaan. Töö nr 214/15. M 1:500. Tallinn 2015 
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1.3 Kaitsestaatus 

Inju mõisa park (reg nr  15978) on ehitismälestisena muinsuskaitse all3 ja moodustab 

kultuurimälestise ala (vt skeem 2). Pargiala kontaktvööndisse jäävad lisaks alljärgnevad 

muinsuskaitsealused objektid (skeem 3 ja skeem 5): 

1. 15977 Inju mõisa peahoone, 1841-1917.a, ehitismälestis;  

2. 15979 Inju mõisa pargi purskkaev, 1841-1917.a, ehitismälestis; 

3. 15980 Inju mõisa ait 1, 19.saj, ehitismälestis; 

4. 15981 Inju mõisa ait 2, 1841-1917.a, ehitismälestis; 

5. 15982 Inju mõisa riistakuur, 1841-1917.a, ehitismälestis; 

6. 15983 Inju mõisa kuivati, 1841-1917.a, ehitismälestis; 

7. 15984 Inju mõisa moonakatemaja, 1841-1917.a, ehitismälestis; 

8. 15985 Inju mõisa tõllakuur, 1841-1917.a, ehitismälestis. 

 

 
Skeem 5 .  Lähiskeem pargiala kontaktvööndis olevatest kultuurimälestistest ja kaitsevöönditest .  

Mälestiste kaitsevööndid on tähistatud kollase viirutusega.  (Skeemi alus: Maa-ameti kaardiserver)  

Inju mõisa park on kaitsealuse pargina looduskaitse all (Keskkonnaregistri nr KLO1200291)4. 

Kaitsealuse pargiosa pindala on 18,4 ha (skeem 6). Kaitseala valitseja on Keskkonnaameti Viru 

regioon. 

 

                                                           

3 Kultuuriministri 30.03.1998.a määrus nr. 8 (RTL 1998, 147/148, 558). Kuupäev: 30.03.1998 
4 http://register.keskkonnainfo.ee/ (25.09.2015) 
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Skeem 6. Looduskaitsealune pargiosa ,  tähistatud punasega  (al likas: Maa-ameti kaardiserver)  

 

1.4 Ülevaade  Inju mõisa pargiga seotud olulisematest varasematest töödest 

1. Ranniku, V. Eesti NSV mõisate esialgne ülevaade. Rakvere rajoon (kolmes köites). Köide I - nr-d. 

1-50. Tallinn 1978. A-228. ERA.T-76.1.104335 

2. Maiste, J., Tilk, K., Hein, A. Tallinn 1979. Inju mõis. Invertariseerimine. Eesti NSV mõisaarh. riikliku 

kaitse alla võtmise ettepanekud-põhjendused. Köide XIII - Rakvere rajoon. ERA.T-76.1.152646  

3. Hein, A. Ettekirjutused Inju mõisahoone (Rakvere raj.) korrastamiseks. Köide IX. Tallinn 19837 

4. Hein, A. 1983. Inju mõisahoone. Arhitektuurimälestise pass. VLAKV.1.13 8 

5. Kangilaski, E. Lääne-Virumaa, Inju mõisa arhitektuuriajalooline õiend. Tallinn 19929 

Inju mõisa parki on eraldi kirjeldatud raamatus Eesti pargid 210. Inju mõisa ajalugu, hoonestust jm on 

oma raamatutes käsitlenud Ants Hein11, Juhan Maiste12 ja Valdo Praust13. Inju mõisa hoonestust on 

kirjeldatud Raamatus Eesti Arhitektuur 314. 

 

                                                           

5 https://register.muinas.ee/public.php?menuID=archivalmaterial&action=view&id=557 (vaadatud 30.11.2015) 
6 https://register.muinas.ee/public.php?menuID=archivalmaterial&action=view&id=3203 (vaadatud 30.11.2015) 
7 ERA.T-76.1.11285 
8 https://register.muinas.ee/public.php?menuID=archivalmaterial&action=view&id=6647 (vaadatud 30.11.2015) 
9 ERA.T-76.1.13167 (vaadatud 30.11.2015) 
10 Sinijärv, U., Abner, O., Konsa, S., Palm, P. 2012. Eesti pargid 2. Keskkonnaministeerium/Muinsuskaitseamet; lk 86-87 
11 Hein, A. 2009. Eesti mõisad. 250 fotot 1860 - 1939. Tänapäev, Tallinn; lk 120 
12 Maiste, J. 2005. Eestimaa mõisad. Kunst, Tallinn; lk 321 
13 Praust, V. 2005. Harjumaa mõisad. Tänapäev, Tallinn; lk 42-43 
14 Raam, V. 1997. Eesti arhitektuur 3. Valgus, Tallinn; lk 132-133 
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1.5 Eritingimuste koostamisel kasutatud allikmaterjalid 

Kirjalikud allikad 

1. Eesti NSV mõisate esialgne ülevaade. Rakvere rajoon (kolmes köites). Köide I - nr-d. 1-50. V. 

Ranniku. Tallinn 1978. A-228. ERA.T-76.1.1043315 

2. Ettekirjutused Inju mõisahoone (Rakvere raj.) korrastamiseks. Köide IX. ERA.T-76.1.1128516 

3. Hein, A. 2009. Eesti mõisad. 250 fotot 1860 - 1939. Tänapäev, Tallinn 

4. Inju mõis. Invertariseerimine. Tallinn 1979. ERA.T-76.1.1526417 

5. Inju mõisahoone. Arhitektuurimälestise pass. VLAKV.1.13 18 
6. Lääne-Virumaa, Inju mõisa arhitektuuriajalooline õiend. ERA.T-76.1.1316719 

7. Maiste, J. 2005. Eestimaa mõisad. Kunst, Tallinn 

8. Raam, V. 1997. Eesti arhitektuur 3. Valgus, Tallinn 

9. Sinijärv, U, Abner, O, Konsa, S, Palm, P. 2007. Eesti pargid 1. Keskkonnaministeerium, 

Muinsuskaitseamet, Tallinn, Varrak  

10. Sinijärv, U, Abner, O, Konsa, S, Palm, P. 2012. Eesti pargid 2. Keskkonnaministeerium/ 

Muinsuskaitseamet 

Ajaloolised vaated ja kaardid 

1. Inju mõisasüda 1901.a mõisamaade plaanil, koostaja Heinrich Ebrock (alusplaan A. Müller, 1879). 

EAA 3724-4-1569 

2. Inju mõisahoone asendiskeem. Arhitektuurimälestise pass. VLAKV.1.13 

3. Vene verstakaart. Maa-ameti kaardiserver. http://xgis.maaamet.ee/xGIS/ 

4. 1935. a Eesti topokaart. Maa-ameti kaardiserver. http://xgis.maaamet.ee/xGIS/ 

5. 1984. a NL topokaart. Maa-ameti kaardiserver. http://xgis.maaamet.ee/xGIS/  

6. Aerofotod Inju mõisasüdamest 1984. a. Ajalooline õiend ERA.T-76.1.13167 

7. Reljeefivarjutus. 2008-2012. Maa-ameti kaardiserver. http://xgis.maaamet.ee/xGIS/ 

8. Vaated. Virumaa Muuseumis AS. RM F 129:3, RM F 42:2, RM F 843:16, RM F 843:17 

9. Vaated. Rahvusarhiiv. EAA.2101.1.786.123 

10. Vaated. Eesti Ajaloomuuseum. AM N 9974:1 

11. Jaan Vali fotokogu 

12. Ants Hein fotod 1979. a. Ettekirjutused mõisaansamblite korrastamiseks. ERA.T-76.1.11285 

                                                           

15 https://register.muinas.ee/public.php?menuID=archivalmaterial&action=view&id=557 (vaadatud 30.11.2015) 
16 https://register.muinas.ee/public.php?menuID=archivalmaterial&action=view&id=7293 (vaadatud 30.11.2015) 
17 https://register.muinas.ee/public.php?menuID=archivalmaterial&action=view&id=3203 (vaadatud 30.11.2015) 
18 https://register.muinas.ee/public.php?menuID=archivalmaterial&action=view&id=6647 (vaadatud 30.11.2015) 
19 https://register.muinas.ee/public.php?menuID=archivalmaterial&action=view&id=1974 (vaadatud 30.11.2015) 

https://register.muinas.ee/public.php?menuID=archivalmaterial&action=view&id=557
https://register.muinas.ee/public.php?menuID=archivalmaterial&action=view&id=7293
https://register.muinas.ee/public.php?menuID=archivalmaterial&action=view&id=3203
https://register.muinas.ee/public.php?menuID=archivalmaterial&action=view&id=6647
https://register.muinas.ee/public.php?menuID=archivalmaterial&action=view&id=1974
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Internetiallikad 

1. Keskkonnaregister. http://register.keskkonnainfo.ee  

2. Kultuurimälestiste riiklik register.  http://register.muinas.ee/  

3. Rahvusarhiivi kaartide infosüsteem SAAGA. http://www.ra.ee/kaardid 

4. Eesti Muuseumide Veebivärav. http://muis.ee/  

5. Maa-ameti kaardiserver. http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis 

6. Rahvusarhiivi fotode andmebaas FOTIS. http://www.ra.ee/fotis/  

7. Eesti mõisaportaal. http://mois.ee/  

8. Virumaa Teataja. http://www.virumaateataja.ee/  

2 Ajalooline ülevaade 

2.1 Inju mõis ja selle omanikud 

Inju mõisa ajalugu on põhjalikult käsitletud Epp Kangilaski koostatud Inju mõisa puudutavas 

ajaloolises õiendis 1992. a20 ning põgusamalt Ants Heina koostatud ettekirjutustes Inju mõisahoone 

korrastamiseks21. Alljärgnev lühirefereering põhineb valdavalt ülalviidatud allikatel. 

Inju (saksa keeles Innis) mõis asub Lääne-Virumaa, Viru-Jaagupi kihelkonnas. Kihelkonnakeskus on 

mõisasüdamikust u 7 km kaugusel, põhja poole jääb Rakvere linn (üle 10 km kaugusel). Kirjalikes 

allikates on Inju nime esmakordselt mainitud 1241. aastal koostatud Taani Hindamisraamatu 

Eestimaa nimistus – Inie.22 

Injust kui mõisast pärinevad varasemad märkmed 1520. aastast, mil Jürgen Weddewes loovutas Inju 

mõisa Kawerite kätte.23 1550. aastast alates märgitakse mõis olevat aga taas Weddewes’ide käes, 

kelle valduses püsis see 17. sajandi lõpuni. Weddewes’ide valdusaja lõpuperioodist (1681) pärinevad 

ka varasemad andmed Inju mõisa hoonestuse kohta, mil seal oli tegemist vaid tagasihoidlike puidust 

ehitistega.24 1773. aastal läks mõis Borgedele, kelle ajal valmisid kivist peahoone, ait ja tallid.25 

Hilisemalt tegi mõis läbi mitmeid tõusu-mõõneperioodi ning omanikevahetusi. 18. sajandi I poolel 

olid Injus peremeesteks sõjaväelise auastmega mehed – 1733. aastal oberst-leitnant Schülts, 1750. 

aastal leitnant Kursell. 1757. aastal läks Inju mõis von Bruemmerite valdusse. 18. sajandi lõpuks 

kujunenud korralik majapidamine ja sellele vastav, ajastule küllalt iseloomulik hoonestus.26 

19. sajandi jooksul mõis tugevnes ja suurenes. 1816. aastal elas seal 87 revisjonihinge, 1852. aastal 

aga juba 131. Nende näitajatega jäi Inju siiski väikeste mõisate hulka. 1848. aastal eraldus Injust 

endine poolmõis Aru. 1877. aastal ostis Eduard von Schankebergi pärijatelt mõisa Hermann von 

                                                           

20 Kangilaski, E. 1992. Lääne-Virumaa, Inju mõisa arhitektuuriajalooline õiend. ERA.T-76.1.13167 
21 Hein, A. 1983. Ettekirjutused Inju mõisahoone (Rakvere raj.) korrastamiseks. Köide IX.  
22 Hein, A. 1983 
23 Hein, A. 2009. Eesti mõisad. 250 fotot 1860 - 1939. Lk 120. Tänapäev, Tallinn 
24 Hein, A. 1983 
25 Sinijärv, U, Abner, O, Konsa, S, Palm, P. 2012. Eesti pargid 2. Lk 87. Keskkonnaministeerium/ Muinsuskaitseamet 
26 Kangilaski, E. 1992 

http://register.keskkonnainfo.ee/
http://register.muinas.ee/
http://www.ra.ee/kaardid
http://muis.ee/
http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis
http://www.ra.ee/fotis/
http://mois.ee/
http://www.virumaateataja.ee/
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Krause. Just von Krausedega on seotud kõige tähtsam ehitusperiood Inju mõisas.27 Viimase ajal 

valmiski praegune härrastemaja (1894.a) ning enamus kõrvalhooneid. Samuti tehti ulatuslikke 

kujundustöid pargis, mille juures oli tegev konsultandina Friedrich Winkler. Krausete käes püsis Inju 

mõis kuni võõrandamiseni 1919. aastal.28 

Inju mõisaaeg lõppes Eesti Vabariigi maareformiga, mõisa peahoonesse asutati lastekodu. Peahoones 

tehti remonttöid ja väiksemaid ümberkorraldusi, mis on aga säilitanud põhilise algsest ehituslikust 

ilmest. Kõrvalhooneid kasutas peale II Maailmasõda kohalik ühismajand. Majandi käsutuses olnud 

mõisa kõrvalhooned on suures osas hävinud või ümber ehitatud.29 

Pärast Inju lastekodu väljakolimist 2009. aasta lõpus jäi mõis tühjaks. Varem riigile kuulunud Inju 

mõisa taotles Vinni vald munitsipaalomandisse 2006. aastal. 2011. aastal mõis müüdi30. Eritingimuste 

koostamise ajal on Inju mõisa omanikuks Jari-Vesa Johannes Isokotamäki. 

2.2 Ansambel, hoonestus 

Inju mõisa peahoonet ning mõisa kõrvalhoonete arhitektuuri käsitletakse põhjalikult Epp Kangilaski 

koostatud Inju mõisa puudutavas ajaloolises õiendis 1992. a31, Ants Heina koostatud ettekirjutustes 

Inju mõisahoone korrastamiseks32, Veljo Ranniku koostatud Eesti NSV mõisate esialgse ülevaate I 

köites33. Alljärgnev refereering põhineb peaasjalikult ülalviidatud allikatel.  

Inju mõisahoone on üks silmapaistvamatest neorenessanss-stiilis näidetest Eesti 

mõisaarhitektuuris.34 Peahoone valmis 1894.a ning see lähtub itaaliapärasest ehtpalazzolikust 

arhitektuurist nii oma üldlahenduses kui detailides.35 Mõisahoone arhitektiks arvatakse olevat Rudolf 

von Engelhardti ning seda peetakse üheks õnnestunumaks selle stiili näideteks Eestis.36 Hoone on 

osaliselt ühe-, osaliselt kahekorruseline, mida ilmestab stiilne ehituslaad, peen ja maitsekas 

detailitöötlus ning lossisarnane asetus keset parki.37 Krohvitud pindade liigendamiseks on peahoone 

seinad liigendatud puhtalt-tahutud kollakasetooniliste paekivikvaadritega.38 Hoone liigendatud 

kompositsioon vastandub klassitsismile omasele lakoonilisuse ja sümmeetriataotlusele.39 Esifassaadi 

keskel on kolmeosaline kõrgete avadega kaaristu, milleni tõuseb raidkivitrepp. Paremal tiival paikneb 

kahekordne peakorpus, vasakul eendub kitsam risaliit. Ka tagakülje fassaad on suhteliselt rikkalik: 

vasakul on kahekordne osa, keskel rõdu ning paremal tiival on suurte kaarakendega veranda . Hoone 

otsafassaadid on lihtsamad ning lahendatud nõrgalt kolmnurkviiluga keskrisaliidiga.40 

                                                           

27 Kangilaski, E. 1992 
28 Hein, A. 1983 
29 Kangilaski, E. 1992 
30 Virumaa Teataja. http://www.virumaateataja.ee/485418/inju-mois-leidis-viimaks-uued-omanikud (vaadatud 30.11.2015) 
31 Kangilaski, E. 1992 
32 Hein, A. 1983 
33 Ranniku, V. 1978. Eesti NSV mõisate esialgne ülevaade. Rakvere rajoon (kolmes köites). Köide I - nr-d. 1-50 
34 Kangilaski, E. 1992 
35 Maiste, J. 2005. Eestimaa mõisad. Lk 321. Kunst, Tallinn 
36 Sinijärv, U, et al. 2012.  
37 Hein, A. 1983 
38 Raam, V. 1997. Eesti arhitektuur 3. Lk 132-133. Valgus, Tallinn 
39 Kangilaski, E. 1992 
40 Hein, A. 1983 
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Ansambel on renessansi ehituskunstiliste traditsioonide kohaselt avatud maastikku, kuid vaateliselt 

mitte piki ehitise olulisi telgi, vaid esifassaadist ja tagafassaadist lähtuvad on vaated telgede suhtes 

nurga all. 18-19. sajandi vahetusel moodustasid ansambli ajastule vastavad ehitised – kivist ehitatud 

peahoone, ait, tallid koos tõllakuuriga. Ansambel kujundati ümber Hermann V. Krause ajal 19. sajandi 

IV veerandil. Majandushooned paigutusid mõisaansamblitena härrastemajast kaugemale. 

Mõisasüdamiku plaanil jääb üks hooneterohke ansambel peahoonest kirdesse, teine vahetult 

maantee äärde, üksikud küünid ja rehehooned jäävad kaugemale põldude ja heinamaade keskele (vt 

skeem 7). Mõisa majandushooneid oli Injus küllalt arvukalt, pea paarkümmend.41 Tänapäeval on 

arvukatest majandushoonetest säilinud vaid mõned üksikud. 

Kõrvalhoonetest jääb projektalale valitseja-teenijate maja, mis oli suur, kahekordne krohvitud 

kivihoone ning kaetud lameda viilkatusega. Hoone võib pärineda peahoonega samast 

ehitusperioodist, kuid on praeguseks ümber ehitatud. Omaaegne ait-kuivati, mis on olnud suur 

kahekordne kivihoone, on samuti tänaseks ümber ehitatud. Pikk laudahoone on ehitatud paekivist, 

lame katus on tänapäeval kõrgendatud. Laut on peahoonega samast ajast ning historitsistlike 

detailidega. Kaasajal on hoonet rekonstrueerimistöödega tunduvalt moonutatud.42 

Projektalal olnud ajaloolistest kõrvalhoonetest on hävinud kasvuhoone (säilinud põhjasein). 

Hoonetest on tänaseni säilinud osaliselt varemed, mida on nõukogude perioodil korduva 

ümberehitamisega oluliselt moonutatud (vt skeem 9).  

Peahoone ees, hoonest kagus asub maa-alune võlvitud kaheruumiline kelder (skeem 9; foto 20). 

Kelder on laotud paest ja asub praktiliselt kogu ulatuses maa-all. Kelder on orienteeritud kagu-loode 

suunaliselt, sissepääs peahoonepoolsest otsast. Sissepääsu pealisehitis on aja jooksul lagunenud ja 

asendatud nõukogude ajal puidust luugiga. Keldri kõrgus võlvi (teravkaarega) keskel ca 4 m. Keldri 

kiviosa on suhteliselt heas seisus, esiruumi kivitrepp on kattunud osaliselt pinnasega, puitosa 

(nõukogudeaegne) on pehkinud ja kasutamiseks ohtlik.  Kelder ei ole muinsuskaitse all. 

Ülejäänud ajaloolised kõrvalhooned asuvad projektalast väljapool. Endise mõisa kompleksi juurde 

kuulunud kõrvalhoonetest on tänaseks hävinud hobuste tall, karjalaut, viinavabrik ja tõllakuur, 

viimasest neist on alles ka varemed. Säilinud on nii riistakuur, mõlemad aidad, moonakatemaja ja 

kuivati (vt peahoonest itta jääv hoonete kompleks, skeem nr 9).  

Peahoone vahetusse ümbrusse on (peahoone põhjaküljele jääv) kütusehoidla ja selle mahutid, kuur 

ja väiksemad abihooned (vt fotod 8 ja 9). Uued hooned ei haaku ansambliga ning sisuliselt lõikavad 

peahoone tagused vaate parki ja maastikule. Peahoonest idas paikneb kahekordne puitelamu ning 

selle juurde kuuluv kuur. Ajaloolise kasvuhoone varemete lähedusse on uuemal ajal piki säilinud 

kivimüüri ehitatud kuure/garaaže.  

                                                           

41 Kangilaski, E. 1992 
42 Ranniku, V. 1978 
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Skeem 7. Inju mõisasüda 1901.a mõisamaade plaanil (al likas: EAA 3724-4-1669) 

 

 
Foto 1. Inju mõisa peahoone.  AM N 9974:1 (allikas: Eesti Ajaloomuuseum)

43
 

                                                           

43 http://muis.ee/museaalview/2081010 

Peahoone 
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Foto 2 .  Inju mõisa peahoone esifassaad 1979 (foto: Ants Hein)  

 

 
Foto 3 .  Inju mõisa peahoone tagafassaad 1979  (foto: Ants Hein)  
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Skeem 8 ja 9. Vasakul Inju mõisahoone asendiskeem.

44
 Paremal mõisasüdame tänapäevane hoonete 

skeem. Mustaga on tähistatud säil inud ajaloolised hooned ja rajatised. Punasega hävinenud hoonete  

asukohad, punase kontuuriga on tähistatud ajalooliste hoonete varemed .  Sinisega on tähistatud 

juurdeehitatud hoonete asukohad, sinise kontuuriga hil isemalt juurdeehitatud hoonete varemed . 

 

 

Foto 4. Inju mõisa pargi vaade tänaseks hävinud kasvuhoonele  aastal  1997 (foto: Jaan Vali)
45

.  

                                                           

44 Inju mõisahoone. Arhitektuurimälestise pass https://register.muinas.ee/public.php?menuID=archivalmaterial&action=view&id=6647 
(vaadatud 30.11.2015) 
45 https://register.muinas.ee/public.php?menuID=photolibrary&action=view&id=727 (vaadatud 30.11.2015) 

kelder 
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Foto 5. Vaade kasvuhoonele. Detsember 2015.a (foto: Gerly Toomeoja) 

 
Foto 6. Vaade kasvuhoonele juurde ehitatud kuuridele.  Esiplaanil fragment säil inud omaaegse hoone 

paekivist seinast.  November 2015.a (foto: Sulev Nurme)  
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Foto 7.  Inju mõisa pargi vaade elamule (peahoonest idas)  2001.a (foto: Jaan Vali)  

 
Foto 8. Vaade katlamajale ja kuurile peahoone tagant.  November 2015 (foto:  Sulev Nurme)  
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Foto 9 .  Vaade peahoonele ja selle läheduses olevatele uutele kõrvalhoonetele. November 2015 (foto:  

Sulev Nurme) 

 

2.3 Park 

2.3.1 Stiil ja karakter, kompositsioon 

Inju mõisa park kavandati aiainsener Walter von Engelhardti projekti järgi, mis oli kooskõlas itaalia 

stiilis ehitatud elumajaga – palazzoga. 19. sajandi lõpu pargikujundusest tulenevalt lähtuti inglise 

pargistiilist. Põhiline rõhk pöörati taimede ja maastiku elementide eksponeerimisele. 1898. a, kui 

park ei olnud veel lõplikult valmis avaldas Eestimaa Aianduse Seltsi inspektor Fr. Winkler arvamust, et 

kui kõik istutatud leht- ja okaspuud aegamööda suureks kasvavad, kujuneb Inju pargist „üks parem 

looduslikus stiilis park“.46 

Park on kaheosaline: mõisahoone vahetusse ümbrusesse jääv pargiosa (4,8 ha) ning mõisasüdamest 

ida suunas paiknev ulatuslik parkmets (11,4 ha). Inju mõisahoone ette kavandati suur, ringteega 

piiratud väljak. Ringtee on Injus olnud vaid esteetilistel kaalutlustel, sest pääs ringile (peahoone ette) 

toimub peahoone (ettesõit härrastemajale toimus idaküljelt) eest, mistõttu ringi funktsionaalselt, 

nagu see on enamuse mõisate ees, ei olnud vaja otseselt kasutada. Inju pargi teedevõrk on 

tagasihoidlikum kui W. v. Engelhardti teistel mõisaparkide kavanditel (nt Luua pargis, Visustis, 

Kärstnas).47 Sellegipoolest oli algselt hoone vahetus ümbruses tihe iseloomuliku itaaliapärase 

geomeetrilise kavandiga teedevõrk, mis praeguseks on koos peahoone ette jääva muruväljakut 

ümbritseva ringteega ähmastunud. Väljakut raamivad kontrastselt paigutatud nulurühmad. Väljaku 

idapoolsesse serva jäid tihedamad puuderühmad (põhiliselt kuused). Peahoone läänepoolse 

otsafassaadi juurde jäi samuti avar väljak puuderühmade ja üksikute puudega, mis kasvab üle 

parkmetsaks (looduslik männi enamusega puistu, mida on täiendatud saare, vahtra ja jalakaga, 

peahoonest loodes ka pärnaga). Peahoone vahetu ümbrus oli kujundatud poolkaarekujuliste 

murualadega, mida raamisid ilmselt ornamentaalsed peenrad (sarnane näiteks Kuphaldti Toila Oru 

(1903) või Engelhardti Kärstna parkide kavanditega (1905)). Väikevormidest on säilinud kaks 

fookuspunkti: purskkaevu bassein ja vaas. 

 

                                                           

46 Kangilaski, E. 1992 
47 Kangilaski, E. 1992 
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Foto 10.  Inju park arvatavasti  1930-tel.  RM F 

834:16 (allikas: Virumaa Muuseumid SA)
48

 

Foto 11. Inju park arvatavasti  1930-tel.  RM F 

834:17 (allikas: Virumaa Muuseumid SA)
49

 

 

Foto 12 .  Inju mõisahoone  20. sajandi esikümnenditel .  Vaade idast. EAA.2101.1.786.123 50 

                                                           

48 http://muis.ee/museaalview/1671531 (vaadatud 30.11.2015) 
49 http://muis.ee/museaalview/1671532 (vaadatud 30.11.2015) 
50 http://www.ra.ee/fotis/index.php?type=2&id=9729 (vaadatud 30.11.2015) 
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Foto 13. Inju mõisa hoone. Vaade esiväljakule. RM F 42:2 (al l ikas: Virumaa Muuseumid SA)
51

 

 

 

Foto 14. Vaade Jupri mäele  Inju mõisast. 1958.  RM F 129:3 (all ikas: Virumaa Muuseumid SA )
52 

 

                                                           

51 http://muis.ee/museaalview/2003796 (vaadatud 30.11.2015) 
52 http://muis.ee/museaalview/1893980 (vaadatud 30.11.2015) 
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Foto 15. Esiväljak. Servades siberi  nulu kontrastistutused. September  2015 (foto:  Gerly Toomeoja) 

 

 
Foto 16.  Vaade peahoone juurest maastikule ( loodesse).  Keskel kontrastne nulugrupp. November  

2015 (foto: Sulev Nurme) 

2.3.2 Väikevormid, lillepeenrad 

Inju mõisa pargi väikevormidest on tänini säilinud  peahoone põhjaküljel asuv purskkaev (skeem 10 

B) ning peahoone läänepoolse otsafassaadi ees paiknev oletatavasti ajalooline betoonist lilleavaas 

(skeem 10 A). Vaas on hästi säilinud, vajab puhastamist pinnasest ja samblast.   

Purskkaev on ümar, betoonist valatud, madala ornamentaalse kiviäärisega. Purskkaevu lahendus on 

otseselt ajendatud peahoone arhitektuurist ning on piirkonna antud ajastu pargi üks vähesäilinud 

väikevormide näiteid mõisaansamblites. Ehitatud 19. ja 20. sajandi vahetuse paiku. Inju mõisa pargi 
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purskkaev on ehitismälestisena tunnistatud kultuurimälestiseks (reg nr 15979).53 Purskkaev on hästi 

säilinud, veepidamiseks vajab restaureerimist. 

Oletatavasti paiknes peahoonest kagusse jääval künkal (skeem 10 F) mingi rajatis, mida on 

markeerinud ringikujuline plats. Legendi kohaselt olevat künkasse maetud töömees, kes hukkus 

peahoone ehitamise käigus54.  Peahoone läheduses on olnud veel kaks ringikujulist platsi (skeem 10 

C, H), millest põhjapoolsemal (C) on tsentris näidatud mingi rajatis. Plats paiknes arvatavasti praegu 

katlamajast põhja poole jäävas puudegrupis. Mingeid ehituslikke jälgi sellest säilinud ei ole. Plats H 

on olnud ilmselt teede ristumiskoha laiendus.  

Vastavalt skeemile 10 oli peahoone lähiümbruses kaks neorenessansslikku peenart (skeem 10 A, D), 

mille lahenduses võib aimata Engelhardti kujunduse kohast miksbordüüridega dekoratiivtaimedega 

kujundatud ornamentaalset haljastust. Neist suurem ala (D) on olnud jaotatud kolme ossa (keskne 

osa on ringikujuline), peenar on olnud orienteeritud peahoone idafassaadi ja teisel pool asunud 

tänaseks hävinud hoone läänefassaadi järgi. Peenra peahoonepoolne poolkaarekujuline kivist serv on 

säilinud tänini (foto 19). 

Esifassaadi ees on olnud skeemile 10 tuginedes oletatavasti mingi istutusala või peenar, samuti on 

fassaadide ja teede vahelised haljasribad arvatavasti olnud taimestatud ajastuomaselt 

ornamentaalsete lille- ja põõsaistutustega (vt ajaloolised fotod 3, 10, 12, 13). Peahoonest loodes 

näitab skeem mingisugust ovaalset ala, mille otstarvet ei ole võimalik enam öelda. 

 

 
Foto 17 .  Inju mõisa pargis olev l il levaas. 2009 (foto: Sulev Nurme)  

 

                                                           

53 register.muinas.ee(https://register.muinas.ee/public.php?menuID=monument&action=view&id=15979) (vaadatud 30.11.2015) 
54 Info vestlusest pargi omaniku J.-V. Isokotomäkiga 05.12.2015 
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Foto 18.  Inju mõisa pargi purskkaev.  2014 (foto: Sulev Nurme)  

 

 
Skeem 10 .  Väikevormid: A –  betoonist l i llevaas, B –  purskkaev, C ja H –  r ingikujulised platsid, F –  

küngas, A ja D –  neorenessansslikud peenrad, E –  tarbeaed, G –  peahoone esine istutusala .  (Skeemi 

alus: Inju mõisasüda 1901.a mõisamaade plaanil, EAA 3724 -4-1669) 

 

A 

G 

B 
C 

F 

D 

E 

H 
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Foto 19. Maakivist  peenra serv peahoone ka gunurga lähedal .  Detsember 2015 (foto:  Gerly Toomeoja) 

 

 

Foto 20. Kelder peahoone ees. Detsember 2015 (foto: Gerly Toomeoja) 

 

 



1546KP2 Muinsuskaitse eritingimused Inju mõisa pargi rekonstrueerimisprojekti koostamiseks  

 

26 Artes Terrae 
 

2.3.3 Tarbeaed 

Tarbeaed on olnud oletatavasti kaheosaline, millest lõunapoolse osa moodustas ornamentaalne 

maitsetaimede ja köögiviljade aed, põhjapoolse, suurema osa viljapuuaed (vt skeem 10 E). Tarbeaia 

põhjaservas asus kasvuhoone. Tarbeaia kahte osa on eraldanud ida-läänesuunaliselt orienteeritud 

mingisugune väiksem ehitis. Tarbeaed võis moodustada peenraga D ruumiliselt visuaalselt seotud 

ühtse terviku (arvestades teedevõrgu iseloomu (skeem 10)). 

 

2.3.4 Varasemad hinnangud ja ülevaated pargi seisukorrast 

Eesti NSV mõisate ülevaate I köites (Rakvere rajoon) on esitatud 1972. a seisuga külastatud Inju 

mõisa pargi kirjeldus, mille kohaselt jääb peahoone ette avar väli, mis on liigendatud üksikpuudega 

vabakujuliselt ning piiratud ringtee kujulise jalgteega. Ettesõit toimub peahoone paremalt küljelt. 

Väljaku sissepääsu servas on kirjeldatud tihedaid puuderühmi, põhilises osas kuused ning üksikud 

vahtrad. Hoone seinte ääres on loetletud mitmeid ronitaimi ja sokli ees asetsevaid dekoratiivpõõsaid. 

Hoone vasakule otsafassaadile jääb samuti avar, vaba piirjoonega väljak. Väljakul on kirjeldatud 

rühmadena siberi nuge, kuuski, mände, üksikud lehtpuid.55 

1972. a hinnanguga on kirjeldatud pargi teise osana parkmetsa, looduslikku männikut, lehtpuude ja 

keeruka, põimuva teedevõrguga. Enamik metsalast oli suletud ilmega tiheda loodusliku alusmetsa 

tõttu. Pargi seisundit loeti heaks, parkmetsa seisundit halvaks seisukorras, eriti suurfarmi (praeguse 

sigala) läheduses.56 

Hinnangust võib järeldada, et park oli hästi hooldatud ning selle jalgteede võrk oli hästi säilinud. 

Metsapark oli juba tollal võsastumas.   

1977. aasta ettekirjutustes Inju mõisahoone korrastamiseks seisab, et looduslikus stiilis rajatud 

ulatuslik Inju mõisa park on säilinud rahuldavalt. Mõisaansamblis puuduvad sinna kuuluvad 

väravaehitused, väravad ja piirded. Teede ja haljastuse seisundi kohta märkusi ei ole tehtud.57 

A. Heina poolt koostatud 1983. a ettekirjutustes Inju mõisaansambli korrastamiseks on antud 

tegevused, mille kohaselt on vajalik teostada kujundusraiet rõhutamaks haljastuse arhitektuursust ja 

läbipaistvust. Selleks näeb ettekirjutus ette puistu tugeva harvendamise, eriti metsapargi alal. 

Oluliseks on peetud ka vaadete avardamist peahoonele – märgitud on, et ülekasvanud puud-põõsad 

varjavad fassaade ning ei soodusta selliselt ei arhitektuuri ega ka algselt kavandatud pargi 

mõjulepääsu. 1983. aasta hinnang leiab, et kuigi haljastuse üksikelemente on suudetud enamjaolt 

korras hoida (rehitsetud teed, mänguväljakud jmt), on hooldajatel jäänud tabamata pargi 

üldkompositsioon ning arhitektoonika põhialused. Ka on ette nähtud purskkaevu restaureerimine.58 

Kokkuvõtvalt leiab 1983. a ettekirjutus, et ideaalvariant Inju mõisaansambli kasutamiseks ja 

hoolduseks on selle täielik korrastamine. Muuhulgas öeldakse, et: "heaperemeheliku käitumise ja 

                                                           

55 Ranniku, V. 1978. 
56 Ranniku, V. 1978. 
57 Maiste, J., Tilk, K., Hein, A. Tallinn 1979. Inju mõis. Invertariseerimine. Eesti NSV mõisaarh. riikliku kaitse alla võtmise ettepanekud-
põhjendused. Köide XIII - Rakvere rajoon. 
58 Hein, A. 1983 
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selge perspektiivitundega on võimalik Injust kujundada tõeline näidisasula, mis sobiks suurepäraselt 

täiendama Eesti maa-elu üldpilti".59 

Varasematest hinnangutest võib järeldada, et pargi peaosa oli hooldatud stabiilselt ja suhteliselt 

rahuldavalt samas, kui metsapargiosa ajapikku võsastus. 2009. a, kui üks käesolevate eritingimuste 

tegijatest Inju parki külastas, oli kadunud esiväljaku teedevõrk, mida 1972. a mainitakse heas korras 

olevana. Metsapargi teed olid aimatavad, kuid võssa kasvanud. Peahoone ümbruse sõelmekattega 

teed olid ja peenrad heas korras. 

 

 
Foto 19 .  Aerofoto Inju mõisasüdamest 1984. Ajalooline õiend ERA.T -76.1.1316760 

 

 

                                                           

59 Hein, A. 1983 
60 https://register.muinas.ee/public.php?menuID=archivalmaterial&action=view&id=1974 (vaadatud 30.11.2015) 
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Foto  20 .  Aerofoto Inju mõisasüdamest  1984. Ajalooline õiend ERA.T -76.1.1316761 

3 Pargi seisukord 

3.1 Pargiruum, kompositsioon, ruumiline struktuur 

3.1.1 Pargi põhiosa 

Pargi põhiosa ruumiline struktuur on säilinud üldjoontes väga hästi. Loetav on gruppidena teostatud 

inglise stiilile omane istutuslahendus, loetavad on ka peamised vaated peahoonele üle esiväljaku ning 

peahoone tagant loode ja põhja suunas. Võimalikud vaated ja visuaalsed seosed metsapagiga on 

kadunud (võsastunud). Samas on esiväljaku kontrastsete puudegruppide seisund halb, vajalik on 

planeerida asendusistutusi gruppide säilitamiseks. Samuti on võsastumas vaade peahoonele üle 

esiväljaku.  

Peahoonest põhjapoole jäävasse endisse intiimsemasse pargiossa on ehitatud katlamaja ja kuur, 

mida praegusel omanikul ei ole plaanis lammutada ning mis pöördumatult muudavad pargimiljöö 

                                                           

61 https://register.muinas.ee/public.php?menuID=archivalmaterial&action=view&id=1974 (vaadatud 30.11.2015) 
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tagaväljakul. Miljöö parendamise huvides on vajalik vaade katlamajale ja masuudimahutitele 

ekraniseerida.  

 
Skeem 11 .  Inju mõisa avatud -suletud alad. Rohelisega on tähistatud avatud, oranžiga poolavatud 

ning li l laga suletud alad.  Punasega  on tähistatud peamised vaatekoridorid  ja –sektorid.  (Skeemi alus:  

Maa-ameti kaardiserver)  

3.1.2 Metsapark 

Metsapark on viimasel paaril aastal tehtud hooldustöödest lääne- ja põhjaosas tugevasti võsastunud 

ning äärmiselt halvas seisus. Metsapark on põhiosas säilinud ajaloolises mahus, välja arvatud pargi 

lõunaosa, mis laudaehitise ja sigala suunas ehitatud teega on 50 m ulatuses hävitatud. Metsapargis 

on loetavad teede asukohad ajaloolistel trajektooridel pargi säilinud osas, kuid hetkeseisus on 

läbitavad vaid peahoone juurest lõunasse ja läände kulgevad rajad. Probleemseks teeb metsapargi 

seisundi võsastumine, ülepinnaliselt vedelev lamapuit, tuule- ja lumemurd. Samuti on halvas 

seisundis vanemad kuused (vanusest tulenev eripära) ning harilikud saared (saarevähi kahjustus).  

Metsapargi edelaosas on probleemiks ka liigniiskus. Puistu seisundit (eelkõige okaspuudel) võib 

ebasoodsalt mõjutada lähedal asuva sigala saaste. 

3.1.3 Viljapuuaed, tarbeaed 

Viljapuuaed on säilinud samal kohal oma terviklikus mahus. Alal kasvavad viljapuud, millest üksikud 

vanemad võivad pärineda 20. sajandi algusest, enamus puudest on siiski ilmselt istutatud hiljem. 

Puude seisund on rahuldav kuni halb, mistõttu ala edasisel haldamisel oleks vajalik koostada tarbeaia 

taastamise terviklik lahendus. Tarbeaed piirneb põhjast endise kasvuhoonekompleksiga, mis tänaseks 

on lagunemise ja nõukogude ajal tehtud ümberehituste tulemusel praktiliselt hävinenud. Alal paiknev 
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üksik ajutise laadiga kuur, mille võib lammutada. Alaga piirneb valitseja-teenijatemaja taga 

amortiseerunud puukuur, mis oleks vajalik lammutada. 

3.2 Teedevõrk 

Pargi põhiosa teedevõrk, peale asfaltkattega juurdepääsutee, on kadunud. Peahoone lähiümbruse 

sõelmekattega teed, mis veel 2009. a olid heas seisundis, on aastaks 2015 tugevasti rohtu kasvanud 

ja piirjooned hägustumas. Tagaväljaku teedevõrk on tänu juurdeehitatud majandushoonetele 

tugevasti muutunud. Esiväljaku peatrepiesine osa on arvatavasti 1970ndatel ümber ehitatud ja 

saanud koos juurdepääsuteega asfaltkatte. Asfaltkate on amortiseerunud. 

Metsapargi osa teed on võsastunud ja loetavad vaid metsasihilaadsete häiludena reljeefikaardi 

kaasabil. Tänu kolhoosiaegsetele lautadele on metsapargi lõunaosa pargiservaga paralleelne tee 

hävinenud, samuti läände viivad teeharud, mis maakasutuse muutumise tõttu on hävinud. 

Metsapargi teedel puudub kate, kohati on tee kohad liigniisked ja läbimatud. 

 

 

Skeem 12 .  Inju mõisapargi ajalooline teedevõrk. Oranži värviga on tähistatud säil inud teed ning 

punase punktiiriga hävinenud, kuid reljeef i lt väljaloetavad teede asukohad.  (Skeemi alus: Inju  

mõisasüda 1901.a mõisamaade plaani l (a ll ikas: EAA 3724 -4-1669))  
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Skeem 13. Inju mõisa lähiümbruse teedevõrk. Mustaga on tähistatud olemasolevad säilinud teed, 

punasega hävinud ning punase punktiir iga hävinud, kuid reljeefi kaa rdilt väljaloetavad teed. Sinisega 

on tähistatud hil isemalt rajatud teed, li l laga hil isemal t ajal juurdeehitatud aed.  (Skeemi alus: Maa-

ameti kaardiserver)  

3.3 Pargirajatised ja arhitektuursed väikevormid 

Pargirajatistest on säilinud omaaegne betoonist pargivaas ja purskkaev. Purskkaevul on väidetavalt 

säilinud torud ja otsik62. Mõlemad tarindid asuvad peahoone lähedal ning vajavad restaureerimist. 

Peahoonest kagusse jääv küngas (vt ajalooline plaan skeem 10) on võsastunud, kuid vaated 

peahoonele aimatavad. Mingeid viiteid künkal paiknenud rajatise kohta säilinud ei ole.  

Ajalooliste piirete kohta ei ole infot säilinud. Parki on nõukogude ajal rajatud võrkpiire, mis on 

amortiseerunud ning millest osaliselt on säilinud vaid postid. Pargi põhiosa kirdenurgas on puude all 

säilinud paest kuivmüüri fragmente. Müür on äärmiselt lagunenud ja pinnase ning puujuurtega 

kattunud.  

3.4 Puistu, haljastus 

Pargi esiväljaku ümbruse ilme kujundavad siberi nulu (Abies sibirica) rühmad. Sarnaselt teistele 

umbes saja aasta vanuste parkidega, on ka Inju pargi vanad nulud hakanud välja langema63: puud on 

2015. a puistu hinnangule tuginedes suhteliselt halvas seisukorras, paljud on kuivanud ja paljud 

kuivavad. Juurde on istutatud uusi noori nulge, kuid istutus on juhuslik. Lehtpuudest esineb rohkesti 

harilikke vahtraid (Acer platanoides), harilikku saart (Fraxinus excelsior), peahoonest läänes ja loodes 

                                                           

62
  15979 Inju mõisa pargi purskkaev  

https://register.muinas.ee/public.php?menuID=monument&action=view&id=15979 (4.11.2015) 
63 Sinijärv, U, et al. 2012 
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on leidub arvukalt harilikku pärna (Tilia cordata). Gruppidena leidub ca 100-120 aasta vanust 

harilikku kuuske. Pargi põhjaservas kasvab põldvaher. Peahoone lähiümbruses on kibuvitsaistutusi. 

Pargi liigirikkus on keskmine. Võõrliikide hulk on viimastel aastakümnetel tänu peahoone ümbrusesse 

istutatud põõsastele veidi suurenenud64. Pargi põhiosa peahoone ümber ja esiväljakul on rahuldavalt 

hooldatud. Pargi servadel park võsastub. Pargi maanteepoolses servas ning tarbeaia piiril (pargi 

põhja- ja kirdeosa) on vajalik läbi viia harvendusraie ning võsa raie, muudes osades on vajalik läbi viia 

sanitaarraie. Pargi põhiosa läänepiiril ja põhjapiiril on vajalik piirata ja osaliselt ka eemaldada 

metsistunud põõsagruppe.  

Metsapargi domineerivaks liigiks on harilik mänd, kuid leidub hulgaliselt ka samu vanu üksikuid 

kuuski. Puude vanus viitab sellele, et metsapark on rajatud juba tollal vähemalt 40-60 a vanusest 

männi enamusega looduslikust puistust. Kuuskede seisund on halb, paljud puud on kuivanud või 

kahjustatud-hukkunud tormimurrust.  Põõsarinne peahoone lähedal on üsna mitmekesine, pärinedes 

valdavalt lastekodu perioodist. Peahoone ees kasvavad nõukogude perioodist pärinevad sabiina 

kadaka (Juniperus sabina) ’Tamariscifolia’ ja  mägimänni rühmad. Peahoone ja metsapargi vahel on 

mitu lumimarja (Symphoricarpus albus), taraenela (Spiraea chamaedryfolia) ning pihlenela (Sorbaria 

sorbifolia) metsistunud massiivi, mille algupära võib pärineda 1900ndate algusest. Metsapargis on 

ülepinnalisel vaja viia läbi lamapuitu koristus, võsaraie, jalal kuivavate ning kuivanud puude 

eemaldamine, samuti tuulemurru eemaldamine. 

4 Eritingimused 

4.1 Muinsuskaitseline lähenemine ja kontseptsioon 

Arvestades Inju mõisa pargi puistu olukorda on pargi rekonstrueerimine vajalik. Eelkõige on vajalik 

kiire sekkumine metsapargi säilitamiseks, sest intensiivistuva võsastumise tulemusel on järgneva 

kümnendi jooksul oht, et teede koridorid kaovad täielikult ja puistu metsistub lõplikult. Pargi 

põhiosas on vajalik eelkõige vaatekoridoride avamine, täiendistutuste tegemine juurdepääsuteede 

ning peahoone ümbruse teedevõrgu korrastamine, säilinud autentsete väikevormide 

restaureerimine, nõukogudeaegsete majandushoonete ekraniseerimine vaadetest ning tarbeaia. 

Projektlahendus peab olema teedevõrgu, säilinud/dokumenteeritud haljastuse osas ja säilinud 

väikevormide osas restaureeriv. Peahoone tagaväljaku lahendus ja metsapargi lääneosa lahendus 

peab olema kohandav vastavalt pöördumatult muutunud situatsioonile. Haljastuse ja arhitektuursete 

väikevormide osas, mille kohta täpsem info puudub, sh tarbeaed, on soovitav valida ajalooliste 

analoogide põhjal rekonstrueeriv või ajastuneutraalne lähenemine. 

Kuna hoonestus jääb erakasutusse, avalikke funktsioone sellele seni ei ole planeeritud, siis on 

tegevused pargis vajalikud eeskätt ajaloolise pargiruumi esiletoomiseks ning pargiruumi hoidmiseks. 

Avalikust kasutusest tulenev ulatuslik teede taastamine ja vajaliku külastustaristu kavandamine ei ole 

vajalik. 

4.2 Üldtingimused 

1. Projekti koostamisel lähtuda ptk 2.3. kirjeldatud pargi stiilist ja pargiruumi ülesehitusest. 

                                                           

64 Sinijärv, U, et al. 2012 
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2. Plaanilahenduse väljatöötamisel lähtuda 1901. a kaardist (EAA 3724-4-1669). Oluline on 

taastada/säilitada pargi põhiosa ruumiline struktuur, mis on tänini algse lahenduse kohases 

mahus säilinud (skeemid 14; 16). 

3. Rekonstrueerimislahendusel kasutada W. v. Engalhardtile isikupärast vormikõnet, kasutades 

allikatena Luua, Visusti ja Kärstna säilinud pargiplaane. Peenarde ja majalähedaste 

neorenessansslike istutusalade põhimõttelahendusel võib lähtuda ka G. Kuphaldti Oru pargi 

terrassaiast (skeem 15), mille ülesehitus sarnaneb Inju peahoone lähiümbruse istutusaladega. 

4. Ruumiliselt on oluline säilitada pargi peaosa ja metsapargi eriilmelisus. Samas on praeguses 

situatsioonis ülemine liiga järsk ning metsapark ei ole tajutav pargi osana. Seetõttu tsoneerida 

metsapargi osa kaheks:  

a. tihedam, looduseilmeline parkmetsa ala; 

b. hõredam, intensiivsemalt hooldatav üleminekuala pargi põhiosalt metsapargile. 

 

Skeem 14. Inju mõisa ruumiprogramm.  Punaste nooltega on tähistatud tänasel päeval olulisemad 

vaatesuunad.  

Skeem 15.  G. Kuphaldti kujundatud Oru lossi lähiümbrus, mis oli  inspireeritud Rooma  vil laaedade 

põhimõtetest .
65

 

                                                           

65 Koopia raamatust Eesti pargid 1, 2007, Keskkonnaministeerium, Muinsuskaitseamet, Tallinn, Varrak 
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Skeem 16. Inju mõisa pargi  taastamiskontseptsioon.  A –  pargi peaosa; B –  üleminekuosa pargi peaosa 

ja metsapargi vahel;  C –  metsapargi osa; E –  tarbeaed, D - majandushoov. Musta jämeda joonega on 

näidatud võimalik markeeritav/taastatav teedevõrk.  

 

5. Metsapargi teedevõrgu sigala poolsel küljel võib hävinud pargiosas kavandada uues koridoris  

algsele sarnase trajektooriga. 

6. Metsapargi perifeersed osad säilitada tihedamate looduslike puistutena. 

7. Pargi põhiosas teha puistu hindamine üksikpuudena, metsapargi osas puistutena. 

8. Näha ette lehtede jm hooldustöödega tekkivate orgaaniliste jäätmete komposteerimisplats.  

9. Projekti koosseisus esitada kaheetapiline hooldustööde plaan, millest esimene annab juhised 

pargihoolduseks puhuks, kui rekonstrueerimisprojekti ei rakendata ja teine hooldustöödeks 

projektijärgse hoolduse teostamiseks.  

10. Projekt tuleb koostada ja kooskõlastada vastavalt Muinsuskaitseseadusele. 

 

4.3 Vaated, avatud-suletud pargiosad 

1. Avada vaade lõunast peahoone esifassaadile skeemil 11 näidatud alal.  

2. Säilitada vaated peahoonele ja peahoone juurest pargi põhiosa loodenurgas (skeem 11). 
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3. Projektiga näha ette katlamaja kompleksi ja majandushoonete ekraniseerimine peahoone 

tagustes vaadetes, säilitada vaade majandushoonete tagant põhja suunas asuvatele põldudele 

ning säilitada vaade katlamaja ja kuuri vahelt põhjas asuvale puudegrupile. 

4. Säilitada pargi esiväljaku avatus praeguses mahus, ette näha hääbuvate puudegruppide 

asendamine samas mahus. 

5. Harvendada pargi läänepiiril asuvat metsapargi puistu osa, et välja tuua võssakasvanud pargi 

loodenurk (pärnadega osa).  

4.4 Lammutused 

1. Kavandada amortiseerunud ja inetu võrkaia lammutamine pargi põhiosas. 

2. Kavandada nõukogudeaegse majanduskompleksi alalt kõigi kasutuseta tehnorajatiste 

(täpsustada projekteerimise käigus) eemaldamine. 

3. Kavandada peahoone ümbert kõigi kasutuseta postide ja metalltarindite, sh 

mängukonstruktsioonid, eemaldamine.  

4. Projektiga kavandada kasutuseta väärtusetu kuuri lammutamine tarbeaias ja kasutuseta 

väärtusetu kuuri lammutamine tarbeaia idaosas. Projektlahenduses arvestada elamu 

lammutamisega pargi lääneosas. 

5. Projektiga teha ettepanek elektriõhuliinide viimiseks maakaablisse ning postide eemaldamine 

pargi põhiosas. Eemaldada kasutuseta elektri- ja valgustuspostid peahoone ümber. 

6. Projektiga teha ettepanek endise kasvuhoonekompleksiga seotud nõukogude ajal juurde 

ehitatud väärtusetute kuuride lammutamiseks ja kasvuhoonekompleksi taastamiseks. Säilitada 

originaalne paekivisein, projektiga ette näha viimase konserveerimine. 

4.5 Teed, platsid, parkimine 

1. Teedevõrgu projekteerimisel lähtuda skeemidest 11 ja 15, peahoone sissepääsudest ja säilinud 

juurdepääsuteest. Teede trajektoorid täpsustada projekteerimisel välitöödega. 

2. Metsapargi osas lähtuda skeemist 15 ning pargis loetavatest teesihtidest. Teede trajektoorid 

täpsustada projekteerimisel välitöödega. 

3. Teekatte projekteerimisel tuleb ette näha sõidetav katend teenindava transpordi poolt 

kasutatavatele juurdepääsuteedele ning majandushoovi (täpsustatakse tellijaga 

projekteerimistööde käigus). 

4. Jalgteed projekteerida kattega peahoone lähiümbrusse. Pargi põhiosa pargisiseste 

jalutusradadena ja ajaloolise teedevõrgu markeerimiseks eelistada sisseniidetavaid radu.  

5. Teekatete projekteerimisel eelistada vett läbilaskvat teekatet (purustatud kruus, graniitsõelmed, 

munakivisillutis, graniitkivi, munakivi-vuugimuru). Pargisisestel jalutusteedel eelistada 

sisseniidetud radasid. Majandushoovi katteks võib kasutada lihtsavormilist betoonkivi. Mitte 

kasutada betoonist äärekive, va majandushoov.  

6. Metsapargi teed näha ette esimese eelistusena muruteedena; liigniisketes lõikudes võib 

kasutada murustatud tugevdatud pinnast kattega (liigniisked kohad). Metsapargi teekoridoride 

puhul arvestada metsa hooldamisel tekkiva materjali väljaveoks vajalike masinate 

liikumisruumiga (põllumajandustraktor + haagis). 
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7. Pargi põhiosa ruumilised ja konstruktiivsed dimensioonid valida selliselt, et oleks võimalik 

peateede ja peahoone (sellega seotud alade) mehhaniseeritud hooldus väikesemõõdulise 

tehnikaga (laius 1,2-2,0 m kaal kuni 1-1,5 t), sh lumelükkamine. Maksimaalne teenindava 

transpordi poolt kasutatava tee laius võib olla kuni 3,5 m. 

8. Parkimine lahendada peahoonest põhjas, kuuri ja katlamajaga seotud alal, vajalik kohtade arv 

kuni 5 sõiduautot. 

4.6 Arhitektuursed väikevormid, pargirajatised 

1. Projektiga näha ette basseini restaureerimislahenduse koostamine või anda 

restaureerimislahendus projekti koosseisus. 

2. Näha ette säilinud pargivaasi restaureerimislahendus. 

3. Säilitada peahoone idaküljel olevad madalad looduskivist tugimüürid.  

4. Maantee ääres pinnasesse mattunud kivimüüri mitte välja puhastada, sest see tooks kaasa kõigi 

sellel kasvavate suurte puude eemaldamise. 

5. Peahoonest itta jäävalt künkalt eemaldada võsa künka maastikus esile toomiseks. Künkale 

lisarajatisi mitte kavandada. 

6. Omaniku soovil võib ette näha lehtla või paviljoni peahoonest läände jäävale künkale. Rajatis 

lahendada ajastuneutraalses võtmes. 

7. Metsapargi lääne- ja põhjaossa võib teede ristumiskohtadesse näha ette 1-2 istumiskohta, mille 

võib lahendada ajastuneutraalsete lehtlatena. 

8. Pargimööbel, viidad  lahendada 1900-te alguse vormikõnes või ajastuneutraalses võtmes. 

9. Omaniku soovil võib pargile ette näha piirdeaia juhul, kui piirdeaed on maastikul väheeristuv ja ei 

varja olulisi vaateid. Piirdemüürid ei ole lubatud. Piirdeaia lahendus pargi põhiosa idanurgas võib 

olla lahendatud klassikalise sepis- või keevitatud aiana, mujal vandaalikindla keevitatud 

võrkaiana. 

10. Kasvuhoone originaalne müür säilitada ja eksponeerida peahoone poolt vaates tarbeaiale. 

11. Projektis arvestada maja esisele keldrile juurdepääsuvajadusega. Keldri sissepääs tuleb 

lahendada pargiprojektist eraldiseisva projektiga. 

4.7 Valgustus 

1. Valgustuse võib kavandada juurdepääsutee äärde, peahoone ümber ning majandushoonete 

juurde. Peahoone ümbruse valgustamisel eelistada arhitektuurset valgustust, majandushoonete 

juures (katlamaja, kuur) eelistada hoonete seintele paigaldatavaid valgusteid. 

2. Mastvalgusteid ei tohi ette näha peamiste vaatekoridoride ulatuses. 

3. Mastvalgustite kasutamisel ei tohi valgustite kõrgus koos kupliga ületada 5 m, pollarvalgusteid 

kasutada ei tohi. 

4. Valgustitel eelistada tagasihoidlikku, ajaloolisi stiile mittekopeerivat disainilahendust. 

5. Valgustikaablid näha ette jalgteede kõrvale või jalgteede alla, mitte kaugemale, kui 0,5 m tee 

servast. 
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4.8 Puistu: raied, istutused, tarbeaed 

1. Pargi põhiosas raietega eemaldada võsa, kuivanud ja pooleksmurdunud puud ning loodusliku 
uuenduse teel tekkinud üksikud alla 30 cm läbimõõduga puud, mis ei sobi pargikompositsiooniga. 

2. Säilitada tuleb kõik  kontrastsed nulu ja kuusegrupid esiväljakul, mis ei ole kuivanud. Kuivanud ja 
kuivavad grupid tuleb taastada. 

3. Säilitada peahoone esised elupuud ja sabiina kadakad, eemaldada võib mägimännid. 

4. Esiväljaku ja tagaväljaku metsistunud põõsagrupid tuleb säilitada, kuid nende mahtu (levikut) on 
vajalik piirata. 

5. Eemaldada hoonete ja rajatiste (kasvuhoone müür, keldrikatus) kahjustavad puud ja võsa. 

6. Säilitada kõik vanemad (üle 60 cm läbimõõduga) pargipuud, mis ei kujuta endast murdumise või 
mingil muul viisil ohtu kaitsealustele objektidele või inimestele.  

7. Säilitada loodusliku uuenduse teel tekkinud puud-põõsad, mis on terved, millele on tagatud 
kasvuruum ning mille asukoht sobib pargikompositsiooniga. 

8. Säilitada tarbeaia õunapuud ja marjapõõsad. 

9. Pargi kujundamise ja rekonstrueerimislahenduse elluviimisega seotud raied määrata projektiga 
tingimusel, et need teostatakse alles vastavate rekonstrueerimislahendustega koos. 
Rekonstrueerimisraie tuleb tähistada joonisel eraldi hooldusraiest (harvendus- ja sanitaarraie).  

10. Taastamisistutuste puhul arvestada säilinud puudegruppide asukohti ja raiutud puude asukohti 
markeerivaid kände.  

11. Metsapargis kavandada puistu käsitlus erinevate tsoonidena. Peahoonele ja liikumisteedele 
lähemad alad (skeem 16) kavandada hõredamad ja intensiivsema hooldusega, kaugemad osa 
säilitada pigem metsailmelisena. 


