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30. KUKO'L mõis ( lCuckulin). Rüütli õis. 

artu. k/nt Avang d' kolhoos ja pione rla ger (.Äks1 k1-
hel.1Cond ) • 

u.urem liigend tud ehitus. hios ü.b ordne, 

kuid o.m b k lak ube. oon koosneb kai.es korpuseat, mis 

Uhe d a 411.li kits& v ekor s g,_.. h o a on 

pikendus j·· ve küljel on kivist, te 1 

õhih one pik' 1 le ri ti {põ iplaan õi 

line ) , on ki villo one. 

du , vaid tema 

s pai~tatud 

"L"-tähe kaju-

Bõhikorpus on kaetud kaasajal etern~itkatusega, millel 

ki tead lihtsad 1 k rniisid räästas t 1. Katusa e avanevad 

lakatub e aknad. mis kaasajal u.l. tuslikul rekonstrue ritud. 

oone seinad on vooderdatud rõhtl ud ad ega. Aknad paiknevad 

ühtlaste vahedega ning on 6-ruudulised, VÕrdlemisi suured. 

Aken d e kohol ofileeringuga murtud ehisf'rontoon. Hoone pea-

uks, mis ei asu keM teljel, on ülaosas tiheda ruuduetikuga 

kla.asitud, allosa lihtsa tah ldi ega. 

Põhikorpus järvepoola l ( vasaku.l) tiival on nii esi

kui tagafassaadis eendu hituaosa, mi põhikorpusest ka kõr

gem, omades poolkorruse. Ka see ehitusosa on puidust, kaetud 

rõl tvoodri a. tuso kõigis neljas fassaadi horisont 

eks murtlld IlLU'kadega olmnurkviil d, ka k tusehari on risti

kujuline, ka ee katteks on pl kk. Räästakarniisid on profi

l eritud, •tte l ad. Esi- ja taga:fassaadis on selle ehi'us

osa seinapinnod vertikaalsel~ liigendatud pui ust poolsamm s-

tega, mis kerkivad kõrgele ·atus€: oh e 8-taLu.listen eed 

s2J.edad sambad om vc:..d -õrge, a.s elo~.ee sokli, ~ orrustevaheli

ses tsoonis vnhevööd .. in katuse kohal on nende ülao a 1 en

datud, laiend to~" uo roi'il ·r1 ud kar iis le. Sambad on lll 

lõpe ii tud kren · eerin uga. arobad n pai tatud aaria :faas 

d1 nurKadele nii, et liks neist o nurg , m s, ·emast jääb 
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veel kolmas sammas selle ehitusosa välis- J~ põhikorpuse 

poolsele otsafassaadidele. e a on k-ik selle hooneos nur

g d k.u.j unda ud kolme samba ga. Ka kolme vi ilu i pu. kroonib 

aloogilise kujunduse a viilutornike. Nii on hoone katuse ko 

hal 15 tornikest. Neljas, järvele uunatud ot- atassa~i vi1l 

torn keat ei o a, siin on Viilu tipus ~stmikfrontoon, millel 

kahe Vööna teravkaareline :f'riis toetamaa frontoon1 profileeri 

tud karniisi. Al selt ühendas kõiki tornikes1 k tuseräästast 

Umbritsev kõrge kreneleerin , mis a ~ hä inud. Selles hoone

o as sub suur sa· , .mille f'Jm;...d avanevad eai- ja taga.fassaa

dideose. Alakorrusel on sa.all. ' ... a ( L'".õlemia fassaad is 2) vä-

ga suLtred, kõrged, tcr~v, aareliaed aku~ , oma 

nseudogooti er~vka~.eg re i~tiku. e 

kolmeosalise 

ohal on Pro :f'i-

leo ... J. ~.~u.d te:c.· v aarelised f ... ontoonid, mille actsad murtud. 

o.:mc;:la··rl ed on e..k9.n1e piizdel:...uc..t.1. 'eme (1uezzanin.o) korru.s 

oma 1. ,.eo.:.;!rcl as:.l- kol ikaken, mille 

ck.mine osa õrc..em, akan on ä:i:ristarod ltiilged 1 veel kitsast 

väiKente akendego. Kol.mi aken on ae u: 

toon~g • lii fron~oon ~~i ka aknaid ümbrits 7ud piirdelauad o 

pro._ile 1:i t· d. . b.i~stas-l;e all on s emmaste v~'1el hoone nurkadel 

V 1 Vä:i.kes ,d SÕÕr .et md. 

Kirj~lda ud k<:thekordne ehitusosa ''.O · ~ .. :rv- küljel piken 

d 1.oe, m.: on k tsBI.Il ( põ'1::... .or·ju.r e J o.i .. ne). llii ·... on kivist, 

krohvi ·L.ud ;i a lthekordne, kr.:.etud vLo-D lr1Li d kel.1.atuaega, k t

teko lel} ... '~.:·st''-t.'.rnii~id or.~. ecndu.vcd ··e prolileeritu.d. -

enduHe ·ärv poolsel ot o3-' c~H .. oc.:.l o 3 'k& , külgedel üks 

etikeJ e!. ~n d 0:1 k.i. ad ( k s ine ) , .kuid väga kõrged, 

te_avko eli. ed, ""atni•,f:-.ik on pns' dot,ooti ö"t i~1s, ku.id saali 

ak nde r amistikust 1' a ujurduseo. Ots ~as aadis on 4 

poolsammast, is kõr gu ka uos :.oh e arr.alaad se kujnnduseg 
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8-tab ia e tornike tega. Sammaste va.l-J.el on s., apinnad lame 

da liigenduse ga, akende ell ku.lgeb vöö, kus l edaid .rist ii

likukujulie tahvleid. a~useäär oru s varem kõrge krenele -

. I?õhikorpu.ae saalis on kaks valget kahhelahju, mis oma

ad il eka kl'"'as1 tsietliku. kujundUf'je. 

P'"6hikorpue oroaa tag~ü.ljel av:..r~:. pu1 t;p· t:oni, mille ka

tus o~1 lakakorruse rõduk • Ka pelkon omas nurgatornikesi 

j· -sa.Illbuid, tema aknc;.d olid samuti rikkaliku.l t kujundatu.d 

aeu.uogoo·ci räamistikega. Palkoni t ei ole aäilunud. 

Põh' orpusele liidetud kivihoone praemal tiivul oli 

sel ühekordne kõrgel eoklikorrusel. ivist on ka vahekorpns 

õlemad oo.n osad on k a ajal täies tllatuses iimber ehitetu.d 

, uliek.o:rds a, algne 1J.me on moonutatud Kc. akend.el. 

S ... ega on paa.noone .mitmes ehl.tusetaPis pü.s itatad ehitus 

m.i..lle .wõle.mad Ui ud võivad pärineda XIX saj. keskelt, kuid 

on hi je.m osaJ.:iselt ( õhikorp• s ja te a pikendus) historit

eistlik~s stii s pseudogooti motiividega ·· ber ehitatud. 

t:kunst.rueerm.J.ne võia 1i0imu.d a ·X saj. IV veerand il või 

sajandivahe s·l. Hoonet kasutatakse pianeerlaag1na, ta on 

heas seisur ... a.is. 

Kõrv alllOoneid on vähe., need poilmev r d kahe e -"Ü.l'...m.ua: 0 sa on ........ ____ .................................. 
seo·liud peflboonega (siin pea kõ:tk limber- ebit tu ) , teised 

400 m eemal väikese korr 9ärase ( upina. Olulisemad on: 

::,e J~· vihoo.[J.e, kr oh li., td sei.n"'veg"'. Hoonet kHtc::J) kõrge viilka

tu , mtllel ~endu. ud rroi"il sr L .. 'l.d l~äu. al urniisid ( katteke 

eternii t). roo.u'3 esiklilj el O.!' ki te~ s, kõrge kol.mnu.rkviil, mi 

soo.u i ~-äris1·atu.d a.~alooLilise lõi gu rniisiga. Kõikide 
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vi1lude nurgad on mur ad, hoone nurk el toetatud lühikestele 

nu.rgaaambakea ele, mis to tuv onsoolidule. aoline ·aambake 

on ka otsafassaadi vi~la ti us, kus ta võia ulatuda tornike

sena ka k tu.se kohale. Hoone alakorruse almad on kõrged, 6-

ruud l1sed. Akeude ülaosas on ääred faasitud kaldu palest1-

kuks. oogiliselt on kujunda ud teise korruse ja lak tuba 

e akende paleatikud. akorruse akende kohal on 

de ga p:ro:fileeri··u.d :trontoon:i.d. - e ise kor!'use aknad on väikse 

od, 4-ruudul· ed, aseta1ud on nad texavko ' elisae petikusee. 

Aken e .koht::. on mu.z·tu nurkade o. r>roj_ ·1 eri tud teravkaareli-

sed :frontoonid. Hoone "Viilu.de on ko mille keskmine 

kahepoole a osa on laiem ja kõr gem. a ·d _. 1ad on samuti kae-

tud astmeliaelt ruurtu.d fro~toonid. one n nr ged on samtl ti 

f asi t ud ksndigo.. 

Ehitus en sce ~a kujund tuu , is · ori' ~l8tl~kus stii~1e 

p ~ '.l. o gooti mo lii i vid e e.. ta. pär · e b il lSOl t "1'3 ahoone viima-

s~st ehi sperio d s ·t, oll.,s kuju dat~~-1 sameJ.~edsete detalli

e tta (kolmikaKax:. jms.). 

s on e~ · i~e suu~raseg Uhekardne 

pu:: t .. oor..e ... . itus · k"'·t .... U.leula rääst~stega viilkatu 

• 

O.o~ cu deg • Seinad 

on -;·· · esed, 6-ruu 

... . co.n v " i!l p"i::.rin. .... da - :1\. ,.. aJ. II oo e l.õpaveerandist 

aud · o.a. pacao .kl'ollv a ta maard vihoo.n.e t vii. k :..1. ... u.ate all, mil---
eh i a ud. Võ~ ad ä.rine ..... T.o. a ... .j. I: poole keskelt. 

)ar.k 'es ise suurus ega, on kal.teos~linc. :Ohioaa pailmeb äi---
kesel kõr endikul aset.eva neahoone "mber . Hoone ees on väike 
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esiväljsk, ille ke~kel VÕimes tamm, hoone t_aa av , 1 u -

j t laskuv Väljak. kus oli algse t elu4 uudest regulaarseid 

kujurldeid. Pleneeringult v itseb alles oargiosas siiski re
gQlaarne s iil, uud· rah~itatud kon&rastselt; pärn-vahcr-nulg 

adal osas ka sangl p • Par j läri) oa djärve maantee, 

is ääristatud pärna- a~tra- leega vat hõ e ~judegs. e ee 

ea.ngle proe all m dulal alal teine pargipool. Siin an keeru 

as k al· te ja ti kide ... : te , kus 2 ü w.argo. t j 2 nelja-

kandilia" Li ki, Jrolmes neir:t tiiei kuju. kor ... avad saared. Ka 

kans.J.id on regulan.rse ilmeg ... Eraldi :. areioecma on lau.tsde li 

dal kõrge P"' 1 nn "Rttt' t. u !-'e , • l.4 m"ci , k·ls ""s s v atakoht ni 

mõiso~e kt: · ka järvele. äge (1-'-c.b '"i.~ ) · '.1rr>ts männiku ga, 

nrgi ois · d rahuldav, ti.; id. o osa on t··iesti me tais-

vutnd. 

t"l .... st~t d v :1 ·:1·i 1 .. /?5.a,, pild · ..,,·tfitn.r J. 6o. ja 1964. a • 
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