
• 52. Ki~RU mõis (Kerro). Rüütlimõis. 

Simuna k/n, !!Võit" kolho os (Simuna kihelkond). 

Peahoone on hävinud, hoone oli ilmselt väike, ühekordne puit

ehi tu s. 

Kõrv~oneid ei ole palju, neist alles mõned, asuvad teataval 

määral koos peahoonega ansambliliselt. Olulisemad on: 

Töölistemaja on väike ühekordne telliskivihoone, müürid laotud 

puhta vuugiga . Hoonet katab kõrge viilkatus, millel katteks 

laast, räästad on laialt üleulatuvad. Räästa tormilaua otsad 

on kujundatud. Viilud kaetud püstlaudadega. Aknad on kitsad ja 

kõrged, paigutatud ebaühtlaselt, kaetud lameda kaarega, raamid 

4 suure ruuduga. Lame kaar on ka uksel. :a:o one võib pärineda 

viimaselt sajru1divahetuselt. 

Laut-küün on pikk ehitus, käs l audale L-tähe kujuliselt tiiv&l 

liidetud küün. Laut on lõhutud maakividest, krohvimata. Hoonet 

katab üleulatuvate räästastega viilkatus (katteks eterniit). 

Otsviilud on püstlaudkattega. Aknad paiknevad ill1tlaste vahede

ga, on kitsad, võrdlemisi kõrged, ääristatud osalt tellistega. 

Tiibhoone on semuti osalt laudaks. Siin on sein poole kõrgusen· 

krohvimata, lõhutud maakivist, kõrgemal aga paar korda rõht

palki ristnur gaga. Üleulatuva te räästastega katus omab laas tu

katte. Küün tiibhoone otsal on ümarpalkidest ja ristnurgaga. 

Teda kattev viilkatus on üleulatuvate räästastega, katteks on 

laud. Lau t võib pärineda XIX saj. lõpust, tiibhoone :XX saj. al 

gusest . 

Kuivati-~ on kitsas, kuid kõrge ühekorruseline keskmise suu

rusega ehitus lõhutud maakivist, krohvimata müüridega. Avad on 

piiratud telliste ga, kaetud seejuures lamedate kaarte ga. Hoone 

katab lame ja üleulatuvate räästastega viilkatus (katteks eter

nii t). Vähesed aknad on väikesed, viilus on lak.aluuk. Katuselt 
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tõuseb lai nelj atahuline telliskivikorsten, mis ülal astmena 

aheneb. Lõpetatud on korsten kitsa eenduva ja astmelise karnii

siga. Ehitus võib pärineda XX saj. algusest. 

Park on väike, planeeringult vabakujuline, kujunduselt lihtne. 

Peahoone ees on avar, väheste puudega väljak, äärtel on puid 

rühmiti, hoone taha jääb viljapuuaed, mille äärtel taas puid. 

Ka kõrvalhoone te vahel on vab alt puid. Liikid est domineerivad 

vaher, kuus~,on pärna~id. 

Pargi seisund on rahuldav, osa siiski metsistuv. 

Külastatud ja pildistatud 1969. a . 
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Käru mõis. 

V ali ts e j amaj a . 
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