
25. KAPU mais (Kappo). Rüiitl:i.mõia. 

Koer .Ir/n, kolhoos u aj ak" ( Koeru. kihelkond). 

Peohoone on hä.vinu.d. 011 vundamentide jäänuseid arvestades 

keSkmise suurusega telliskivihoone, omadee puidust juu.rdeehi

tuse. Viimane on ümberehitatud (~sundustalu) kuj~l säilanud. 

Kohalikel andmeil oli peahoone kahekordne pealiaehitusega 

hoone, mis lammutati kodanlikul perioodil. 

Kõrv· ooneid arvukalt, moodustavad poolkaare pargi ja pea

hoone kolmel küljel. Valdavalt varemeis. Olu2isemad ont 

.§õiduhobuste talJ.. ;ja tõlla.kllu.r - pikk paekivihoone,ki1DhV1 tu.d 

väl1aseintega, kusjuures hoone nnrflad ruateeritu.d nurgalisee

nidega. Fassaacli keskosas pealeehitua, mUle seinal suurtest 

metal~umbritest ehitusaasta: 1800. Kahel pool keskosas paik

nevast pealeehi tu.sest olid lihtsad kaaristud kõrge kaaravaga. 

Hoonet kattis pooJ.keJ.pkatu.s. Ehi tua varem.eis. 

it - s''ilunud osaliselt. Oli r.tassiivne krohvitud seintegu 

packi 7ihconc, mille ül t fasza...:.di lmjWld s õrge kaa.ris tu. kõr

ete kacr v ..... dega. Ehi tua võis pärineda algselt XIX saj. I peo 

leot • 

.;;;.;;.o;;,;;;:;o.....;;;;,.;;,;.;;u .... t moodus .;.Sid kahest paralleelselt paiknevast ja o s

tel müüridega Uhend lld pikliku ristküliku. Hooned varemeis. 

Viinaköök on suur mi tmekorru.seline ehitus, paekiviet, krohvi

ud seintega, k etud lgselt poolkelpkatusega. Hoonele, mis 

pärineb XIX saj. I poolest, hiljem ( da e ri ud raidkivig : 

882 C.v.B) püstitatud kolme korrus kõr~e pealiaehi us, 

mida kattis viilkatus. Hoone varemeis. 
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::;;o'l(,.::.::;.:=.=::.:;a~:.:;.,....;;.tu:;.;u .. l_i_ktt_ 'Y ar eme t juur e on väike , 1aU4 väg 

ka klassi t 1stl1k kr hvi tud välie eintega paeki'YUlo , a 

omab väga j tsulla1 eD4a:va14 3 a profUa rin ga rU.ta- 3 a 'Y11-

lu.karn11se. Y1U d s ka segmentaknaid. Jl e 'f'SZ' 1 • 

Pa;k on kaheosaline• paabo n ea ara p kl 

4a rist harva ia utuav1 & , hoon t 

av tu. s j a (algselt) u stu a ar 

,paigutu.se a pu.wierllhll m~ andu o 

vabr ees suva tiigi äärt 1. ~ 1li 

ar. Par on rahuld vas se1 und1s. 

Kal st tu.d j pildi t tad 197€ • 
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