
39. KÄRU mõis (Karro) • Rüütlimõis. 

Käru k/n, Käru 8-kl. kool ja Kiiru etakond (Vändra khlk.). 

Peahoone on vä a suur ki vihoone, osalt Uhe-, osalt ka.hekorru
seline. T& koosneb kahekord est massiivaest keskkorpusest, 
.millel pikad ühekord s ed tiivad. Omab kü.llal t kõr e soklikorru
se. Keskne korpu.s on mõlemis fassaadi s ker el t eendatud, eee
jaures omab ta esifaasaadis kercel t eenduTa keskrisaliidi. Pa 

I rempoolne tiibhoone on vasakpoolsest pikem, lõpetatud nii esi 
kui tagafassaadis kitsaste kiileri aliitide a, mis eendatud ä 

ga ker elt. Neist on kaetud madala kol.mnu.rkviilu a tagakü.lje 
risaliit, esiküljel on riaaliidil lame katus. Parempoelae tiib 
hoone esifassa.adis on keskosas väike ee.nd, .mis on kol.metahuli 
n e ja kaettld vä a larned a kelpka tu.aega. Ka lühemal vasakul tii 
Tal on äärtel kolmnu.rkfrontoonide a markeeritud kü.lgrisaliidid 
rroonet katab lame kelpkatus, kasjuures kahekordsel korpusel o 
katteks etern11t, tiibadel on a a sä.ilu.nud al&ne plekkkate . 
Vä a erilaadne on hoone eriosade räästakarniisi lahendus. Kes 
korpusel on lai ja tugevalt eendatud profileeritud karniis 
ambritaema ko korpu.st, tema kohal an aga sein kõr,endatud 
kuni 1 m, selle pinnad on esi- ja külcfassaadides lii,enda ud 
rin ide ja lamedate ristkülikute a, temas on ka kitsad horie 
sontaalsed piluaknad lakapealse valguatamiseks. Alles sellel 
kõrgendusal lasub kitsaste üleulatuvate räästasteca katus, 
mille sarikajalad on voluu.dilaadse kujunduse a. Esifassaadis 
jääb kõr enduse pinnale räästa alla laia keskriaaliidi madal 
kolmnurk iil, mis piira ud laia ja eenduTa profileeri tud kar
niisica. Ka korpust ümbritseva karniisi all ku1 eb lai vahe~dö 
mis dekoreeritud esifassaadis stukkrosetikestega. Vahevdö an 

alläärel lõpetatud laia profileeritud vöö a. Ühekordsetel tii 
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badel on räästakarniis ja tema all k~l&eT öö keskkorpuse a 

analoo ili.ne, puudub vaid kõrtendetud sein karniiai kohal, 

katuseräästas on vahetult karniisil, puuduvad ka rosetid vahe 

vööl. Horisontaalsete karniiside a on liigendatud ka seinte 

pinnad; kitsas profileeritn1) kuid eendatud vahekarniis kul-

eb alv~ise, põhikorruse akna~audade joonel, profileeritud 

simss on ka soklil. Soklikorruse pind on a a kaetud pritakroh 

viga • Keskkorpuse ta a:f'assaadis on lai ja profileeri tud V"ö6 

ja eenduv karniis ka teise korruse akende aJ.l ja aknalaudad e 

joonel. Kül~risaliitide kolmnurkfrontoonide pinnad on lii en

datud kolmnurkade ja rin ide ga. 

Rikkalikll kujunduse omavad hoone aknad. liad on alakorru

sel kõr ed, 6-ruudulised, ülakorrusel keskkorpusee vähe mada

lamad, samuti 6-ruudulised. Esineb paarisaknaid, mis k~i 1 ka 

hepoolega, on teistest ki taamcl, k11id 6-ruu.dulised, esineb ka 

kolmikaknaid (tagafassaadi vasakpoolses külgrisaliidis, kus 

vaid keskmine aken on kahepoole~a, äär1stavad 8Y~ad aga ühe

poolega ja 3-ruudu.J.ised. Paariaaknad ja kolmikaknad on eral

datud pilastrite~a., paarisaknad ka piiratud pilastrite ~a· 

Akende paigu. tus on enamvähem korrapärane, akende äärisad aga 

väe;a erinev&d. Keskkorpuse keskrisaliid1s on keskteljal pea

uks, temast kahel pool on YestibüUli aknad. Need avad on pii

ratud krohviääristega ja ere~datud lj.seenide a (kokku 4), mis 

krepi vad aknalaudad e joonel kul ev1:1.id karniise. Liseenid toe

tavad aga korruste vahelist väga tugevalt eendatu.d ja profi

leeritud karniisi, mis kaetud plekkkatuse a, mõjudes rääatana 

Keskrisaliidi teisel korrusel on kolm võrdsete vahede a akent 

mis kaetud ülal eendatud ja profileeritud karniisi~a, piira

tud krohviäärietega, mis aknalaua all pikendatud konsoolikes

tena. Aknalaua all on kitsas karniis ja selle all lame voluu

dilaadse motiiviga ehisvöö. Analoociliselt on kujundatud kesk 

1.3-J; 
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korpuE;;ie teise korruse aknad kahel pool keskriaaliit1 - Uks 

kummalgi pool. Aknad on ääristatud kahel pool Ummar ste peti

kute a, millel profileoritud ääris. ande akende all põhikorru 

sel on aga pilastritega piir a tud kaksikalr.en, mis kaetud laia, 

eenduva horisontaalse frontooni!a ja karniisi~a selle kohal. 

KeSkkorpuse ker alt eendatud ta afassaadil on keskteljal kitsa 

kuid läbi kahe korruse tõu ev ere~ordsolt kõrge aken, milles~ 

kahele poole jäävad 3 akent. Kõik nad on. piir a tud krohYiääris

te a ja omavad akende kohal eendu'"faid profileeri tud ehiskarnii 

se (ka keskne kõr~e aken). Teise korruse akendel on allpool 

Tahe~õöd ääriste kohal konsoolikesed. 

Hoone parempoelae Uhekordse tiiva aknad esifasaaadis on 

nii seinapinnal, kui ka külgrisaliidis ja fassaadi keskel p~i

eenduval kolmetahulisel hitusel kahepoolsed. Nad on piiratud 

profileeri tud krohnääriatega, mille vä.liskUljed omavad veel 

rusteeritud ~dö. Akende kohal on lai 111 endatud pinnaga ~öö, 

kus keskel ring ja kahel pool lamedad ristküliku.d. Ellisvöö ko

hal on eenduv ja profileeri tud karniis, mis kaunistatud 3 akro

teel1ca. Vaid külgrisaliidil on aken kaetud kansoolidale t oetu

va eendu"Ta ja profileeri tud kol!nnurkfrontooniga. ehisvöö kohal. 

Sama tiibhoone otsafassaadis on kesko as kergelt taandatud 

seinapinnas kolm akent, millest keskmine on teisteat kõrgem, 

10-ruuduline, piiratud vatd profileeri tud krohviäär1ste a, äär· 

miaed on madalamad, 6 -ruuduliaed ja lisaks kfletud horisontaal

sete eh1skarn11side~a. 

Hoone tal!;afassaadi on sellel tiibhoonel 'Vaheldumisi kak

sikaknad harilikud, kahepoolsed, kujundus on na~ keskrisaliidi 

ta akü.lj e akendel (äär i s ed, karniia). Ka hoone vasakpoolne 

ti.ib omab eelkirjeldatud kujundu sage akna id, vaid ta aküljel 

on kiil isaliidia iihi.se horisontaalse karniisi ~a kaetud kolmik 
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aken. Hoone ta aküljel on selle tiiva liitekohal ilmetu ühe

kordne väljaehitus, mis võib pärineda aga kaasajast. Soklikor

ruse aknad on esifassaadis madalad, ta~aküljel küllalt suured, 

mida Yc51maldab jõe suunas laskuY reljeef. 

Esifassaadis on ko~ keskrisaliidi laiuselt lai terrase, 

millelt laekub ko&U laiusalt kõrge kivi trepp, mis all laieneb 

ja on ääristatud astmelise medala rinnatieega kaarjalt. Ter

rassi küljed on piiratud aZtlu.rse sepiata.tud mAtallrinnatise a, 

kus domineerib ap ir aalne .motii T. Ru.wnid on põhiosas anfilaad

sed. 

See a on hoone h1atorits1stlikus stiilis rikkalikult ja 

mitmekesisalt kujundatud ehitus, kus domineerivad pseu.doklas

sitsistlikud .motiivid. Hoone Võib pärineda viimase sajandivahe 

tuse piiridest, ta on kasutusel koolihoonena ja on heas seisun 

d is. 

![rvalhooneid oli mõisas palju, need paiknesid väljaspool par

ki haju.tattld i'unk-c.sio.naalse·tes rühmades, kuid enamik neist on 

hävinud VÕi täies ulatuses ümber ehitattld. Olulisemad on: 

Valitsejamaja (vana pe ahoone?) - ü.hekordne keskmise SUtlruse a 

puitehitus lakatubadega hoone otstel ja osalise kellerdatud 

soklikorruse a. Ehitust katab seintest kõr~em poolkelpka~s, 

katteks laast. räästad kitsalt ~leulatuvad nin · alt laudkattee 

lloone seinad on Yooderdatud laiade rõhtlaudade at kusjuures 

poolviilu all on eraldav Yeelaud. Seinad on raiutud ristnurca 

mistõttu. hoone nur ad ja vabaseinte ristnur ad on kaetud piist

sete kattelaudede a, mis meenutavad pilastreid. Aknad on võrd

lemisi suured, 6-ruudulised ninc ääristatud profileeritud piir 

delaudadeca. iilal kaetud veelaua a. Lakakorruse tubade 2 akent 

on poolviilue säilitanud vanemat tüiipi raamistiku väikeste ruu 
tudeca neljas suures raa.mie, kokkll 42 ru.u.tu. Neid äär1stavad 

LX 
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väikeaed lakaaknad 6 ruudu&a• Akende nur arauad on barokse 

kujandueega. Aknad põh~orruael on kohati rühmitatud kahekau

pa. Hoone esifassaadi keskel on väike lahtine palkon lameda 

katilse all, .mida toetavad lihtsad pui ttu.lbad. Rinnatia nende 

vahel ei ole algne. Väljaehituseca on ka üks sissepääs hoone 

vasakpoolsel otaafassaadil. 

Ehitust VÕib lu eda veel baroksete tunnustega hooneks 

XVIII saj. lõpust ~1 aajandivahetuselt. Hoones on •etskond, 

ta on rahuldaYas seisundis. 

_§epikoi a on krohTimata maakiviseinte a Täike hoone, mille esi 

kül (otsafasaaad) on laotud tellistest. See oli al selt ka 

hoonest vähe ki tsam. Ehitus an kaetud laastukattega "f'iilkatu

se a. mille üleulatuvate räästaste all tellistest profileeri

tud lai karniis. Hoone otsaf'assaadis on keskel lai j e. kõrge 

teravkaareline ava ulualusess • See a'Ya on piiratud kahe ma

dalama ja kitsama teravkaarelise aTaga, millest tihe s ~en. 

Viilus on kaks kõrwti pai tatud suurt sõõrpetikut tellis

ääxistega. Ka külgfassaadides paiknevad teravkaarelisad aknad 

võ::l petikaknad on tellisääriste a. Hoonet 'Yäib see a lu eda 

historitsiatlikus stiilis hooneks pseudogooti motiivideca, 

ta võib pärineda XIX saj. II poole keskeJ.t. 

Meierai on madal ja pikk ühekordne krohvi tud kivihoone, mis 

kaetud lameda kelpketuaega, katteke eterniit. Omab lihtsaid 

räästakarniise. Hoonet on kodanlikul perioodil Ulatuslikult 

rekonstrueeritud, ta ehitusae~ on seetõttu raskelt määrata~. 

T"oöliste.taaJ.'t on pikk ü.hekordne k.rohvi.:natct elliskiYihoone. 

Ta on kae ·ud viil.katuse ·a, kat ·teks eternii . 011ab Tiiludes 

laia ja profileeri tud telliskivikarniisi, mille alanur ad mur 

ud, kUlgiaasaadidee karniis ei ole säilunud täies ulatuses, 

räästad on laialt iileu.J.utu ad. Aknud on väikesed ja kitsad, 

J)'}. 
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raaoistik muud st~d. Hoone -võib pärincd.:1 .. ax '"'aj. IV veeran

di st. 

1nll-elc..mu. ('?) o.r.1 p::.Jut l~ohvivud pau- ja · ~llJ.skivihoone, mis 

kaetud S~·kivik:... te u (osa :.....Qo.uci.atud laas ;u a) poolkelpkatuse 

Scllol on lihtne l .... wlriiti.l.)takurnil. • ~lamu. · ad on väikesed, 

6-ruu.duli ed, ... uo uä. vl..:.ga lmnc.dc.. k a.:>e "~· ~lo.mu. pool.el on e i 

u. u ~L' sea · · u.aluseks, mille 

1t::J.nta kandetolu ·;;octovcd ~ .... o~l~ac: a ord ri ~edat .ld.visam-

maet ( 1 hä.Vir.lUd) Sa.r:ncl\:.0 t;el pundu. ad ba sid. ,;;)ee a on hoone 

1 .ssi t is tliktls stiilis~ ku d pär ine rl a VÕib siiski XI saj. 

keskelt või IIl veerand~~t. 

Park on suur ja m1 tmeosaJ.ine t kokku 10,7 lln. Vanema par osa 

moodustab iseseise'V pargikena valitaejo.maj a juures, kus hoone 

esiküljel suur avatud vdljak, puud ääriataTad väljakut või 

kasvavad korrapärase rerJla hoone seina. ääres. Par põhiosa 

.moodustab uue peahoone ees asuv 'Väljak ja lõunaküljel paikneT 

tihedam puistu. Esiväljak on regulaarse kujunduse a: küljelt 

saabub sissesõidutee, väljakul mõned korrapäraaed rist- ja 

di" gonanl teed, peahoone ees pii atud elupuude j~ dokora:tiiv

põõsaste read. VäljakU älisäär a suletud kõr -ete puude a. 

Peahoone otsal on a.a iseseisev tihedame, vaba istutuaviiei a 

tamm].k. Par sellel ki.iljel on piirike Riometsa oja. Peahoone 

ta a on l~itsas ja laakuva reljeefi a ehisaed. mielakkub Käru. 

jõeni. tJle Riometsa oja lõunas paikneb au\U'em par i.metsaala, 

ku looduslikku se et sa ( vaJ.i tseb kuusk) ainult kohati 

täi enda tu (pärn ad, vah tr ad jms. ) nin kujund e tud ab aku.j uli s 

rin eedevõr a.. 

P ar põhi oa on lii irikas, kohaliku saare, pärn ja 

kuuse kõrval arvukalt ek oote ja vorme: halli lepa lõhislehi.ne 

vorm, siberi nul , alp! seedermänd, hiina papli paramiidvorm, 
,~ 
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daleit&rl. a k&.sk, .ma iv&le:c, hobukastan, ha.t·iliku Tahtra puna
eela:ine or • Palju on deko:catiivpõõa·id, eelkõie mitu lii
ki sirel() id ja e.r e laid. ärk:Lm.is·tvää.J: i Y"d on aks harilik.ku 
Jcu.~,tslte - ü.z:s 34, teine 41 t:ri ·t kõl· , t~DJDikus leidu 34 
m kõ ... U~Ji .... "rscm9lr ... t-. 

So.~a on p·rk Kl unda ud 

ü. rLl.o tOOfi llo nna n. e·~ ~'ttiJ.ia'=S sa a~t.:.iJ...i..J. · aanteel on 
õisa su.t: :1 p1Jcud lcl 

l1·tes ja 19c. {. a. tormia. 

KUlast;atu.d viim ... t:i. 1S75. u., pild ia"ta-!n .. 197l. a.. 
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