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lOO. !:m.EV~__m~ (Uddewa). üUtlimõis. 

KoElru .k/n. Udev sovhoos (Koeru. kihelkond). 

~P~e~ah~9~~ on keskmise aut~usega ühekordne massiivne kivihoone, 

mls 01 ab keldrikorruse osa hoone all, samuti lakatube hoone 

ots el. oonet k~tah laustuk.atteg1:1 kõrge poolkelpka u.s, mis 

külg ass~al~Jes omrb laia jõaliselt profileeritud räästakar

niise ( ka~~u ta tud mu:cdssrikat), otsafassaadides aga rätistad pea 

puuduv~, on vaid lame tagcsihoidlik. vöö katusejoone all. Hoo

nel ka "tagasihoidliku astmena sok11karniis. Vöga erinevad en 

aknaõ.' JD.is ilmselt kõik pole ulgsed~ vaid hilisematest nx saj 

rekonstrueerimistast. õhiosa aknaist on väga kitsad, kõrged, 

k hepoolega, 4-ru.uduliscd aknad, mille ruudu.d omakorda j aota

tad väiksematelrs ruutudeks, kokku 2o ru.u.tu. Osa aknaid on aga 

liidetud kolmest analoogilisest poolest (3o ru~tu) või neljast 

oolest ( 4o ruutu). tihe s o tsafaesaadis on aknad hiljem rekonst 

rueeritud -neile on lisatud kõrged kaar&d ja laiad krohvi

äärised (nii põhikorrusel kui ka 2 akent poolviilus). Lakapeal 

so valgus1iam:Lseks on kaasajal lisandunud 2 kol.m..."lurkset katuse

aken t. Uhe s otsafassaadi s on põhikorrusel vaid ki tead ühepoole 

ga 10 ruuduga aknad. Hoone esi~assaadis on keskteljelt parema

le tiivale nihutatwl .ma al. algselt auletad ja kl.aasitu.d pal

kon, .mis kaasajal kao·tanu.d oma aknud. Palkoni viilka.tus ulatub 

va~ hoone ka"tuaeräästani. Mingid ees oj ~d o! olnud ka hoone 

-;;a afaasaadides, kus ""lasak.t! olses paikn-.. ac1 ~a kaks seinc.pin

n~s~ cenduvu lih st or~aalitaolise kaaravag~ sissepääsid võl-

-e i.tud keldrikorrusele. Katuoel alles Jra.h:a massi i vset karniisi-

e a korstnapiipu. 

Hoonet võime lugeda .seega XVIII nuj. lõpuveerandi barokse 

iseloomu a ehituaeks, illel väheseid ümberehitusi XIX saJ. 
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keskpaigast. Cacu.tusel elarnu:.."la, on rahu.ldavas seisundis. 

K.õrvulhoonojd alles v:.:h ~ lt, neis" · 1 J.mik Umberehi tuate jtil

ged ega. Olu.J.ise:mad on: 

__ ;j: - pj.Jc:k krobv;.-:.ud kivihoonet mida kc.o;ab luastukattega viil

kai.uE, ü.r1berehituate tõttu võrdleii•isi ebamäärane, võib olla 

nx sa • hoone. 

Viinavabr~ on SUQ~ ehi~uskonpleks, kus m"tmest pe~ioodist osi, 

valdavalt siis.l i XIX saj. lõpast ja vahetusel t. Põhiosa laotud 

suu.rtest lõhn tud ja puhtalt ruiiü:ritnd rnaak.i viplokkidest, ehi tu s 

nll1·gaii seej\lu.res hwnbuv: te plokkidena laotud pa.ekiviplaatidest. 

Hoone t.e.:r.iihma katavad kõrged, üksteisega rtatuvail t asetatud vii 

kt. llli.)cd, mis k~etud 1 c.sttlga. mab väga kõrge· neljatalJ.ulise, 

aJl maslõike ja k~rniisige". lõpetatud korstna. 

]{ell! on ü.lir:>1k.k ronaki vi ehi tu s, mille iihelo kiilj el e ehi ta tud 

lci.i. tteruum. K:letu{l laas ~.~tl.kattega viilkatt:.aega. y C)One võib pärine 

da XIX saj. II poole keskelt. 

_9öl1f3:t~nuj a ( '?) J.au tade juur ca on ühekordne ui t- ja kivihoone 

mida k· "!;ab viilk<Jtn.s laudadest viilu.dega. Katu':lekatteks laast. 

I,iht:ne hoone pä:"c:ineb tõenäoliselt XIX st.j. II poole lõpust. 

Par on väike, kusjuures v ·ikese esivki.ljakil·e eaboone on ase

tatud pargige k~lgne~c maentee suunas o .saga. E ivälj~ku lõpe

tcb ~eahoonet majan ushoonetest isale riv erilise kujunduseta 

tit...cd o.m puistuvüö, kus i:i.ski jäl.,i t :v ~ v lem&, ilmselt regu

lru::.rsc par i ouge1r.ea. all ;e ka.tk- te näol. Peaboone taga puudega 

piir f" ~u.d ae , maanteel ss1 uti alleed. Pargi neisund ebarahuldav 

ülasta~ud viimati 1973.a., pildiatatud 1968.a. 
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