0
71. PREEDI

Si tz) • Biiü. tlimõi.e.

Koeru. k/n, Udeva sovhoos (Koeru kihelkond).
Pealloone on mitte suur, kuid kõrge kabokordne kivihoone pu.i t-

osadega. Ehi tua-c katab laJ.::ne räästastiga laas ukattega 'lamed am

viil.~tatt.ls.

Sa-lle sa"':ikujalad kunstipäraselt kujunda ud,

srunal. ....rui;.:,ed on plti ·~pi tsiga , uju.ndatud plli tonsoolid otsviilu.-

des. Hoone·!; liigend ab horisontaaloel t lai it:or.r ustevaheline vöö

vertikaalael t aga humbu.va ru.stikkv .

adrj:~

meenutavu·te nurgal.i-

s enidege. Hoone eiaküljel väljaehitusena kahekordne palkon:
mille al.akorxus mõjub pikema toana. Palkoni ülekorruse seinad
krohvimata, piistlau.dvoodriga ning klaasitud paljuruuduliste
akendega. Alakorruse aknad piiritletud profileeri tu.d piirdelall
d ad ega, ü.lakoxru.se akendel e lisanduvad akende kohal pui tkonooo
lidele toetuvad eenduvad simsid. Aknad on suured ja kõrged,

6-ruudulised,

•

viil~aknad

ümmargused.

Ehitus VÕib pärineda XIX saj. II poole keskelt, on his·to.r·i tsistlikus stiilis.

asu tu. sel korteritena .ning rahUl.d avas

seisundis.
Kõrvalhooneid väga palju, neist mitmed säilunUd võrdlemisi
hästi. Paiknevad

Ai!

fUlL~tsionaalsetes

gruppides.

on krohvitud aeintegl paekjvihoone, mahtudelt massiivne ja

lai. kaetud laBstrl.kattega

p oolkelpkutus(~ea

a.ing omab lihtsa

tl.l.ulekast i -laad.se l a udka.r.tüisi. Hoone esifaosuadi keskel on

sügav .lualune, mille ees on 3 ava ga kaaristu, kusjuures kõrge
kaar-d laskuvad maa9innani. Otsafassaadides on poolviiludes
väikesed, ru.u. tkalusabamuatris

la~distu.sega

uksed, nende kohal

( ü.hes fassaadis)kak.a ü.marak nt. Seintea leiduvad väikesed aknad trelli ·tud. Ehi"tu.st võib lugeda XIX saj. alguse hooneks. Te

maga liidetud väikseid hilisemaid ebamäärasaid abiehitusi, mil

- 2 -

lest u.ka krobvimata maakividea·t seintega, nurgad hambuvatest
kvasderplok.kidest (paas), !:atua laastu.kattega viilk.atus. Võib

pärinedo XIX suj. II poele keskelt.
~

on pikk ja kõrge krohvitad seintega paekivihoone, .mis kesk-

osas omab pealisehituse.

Vi~ase

viilkatus on risti ning sama-

kõrgana hoone kõrge viilkatusega, mis omas laia tuulekastilaada
rä.äatakarniisi. Pealiaehitise eaii'assaadile ava-tud viilu.a viimane aarikapaar ja penn dekoratiivselt laia räästa all. Hoone
võrdlemisi suut•ed aknad sillutud väga lameda kaarega. Pealiaehi
tise seinapindu dekoreerivad

eknava. Beega on ehi "tus ckl

ve~l

sõõrpetikud kahel pool kõrget

, kt:i~ise

laadiga XIX saj. lõpuveeran

diat.
Laudad moodu.stavc.d .k:!:ohvi tud seintega madcluteat paeki.v ihoonetest kü.lgedel t

hoon~st(

tud nelinurk:.:le hooneteploki, mis kaetud

ln.e.st'!.."..kattega. Lautade juu.:rde kuul.ut ka väiksemaid abihooneii.

(

Põhihooned

•

v~i v~d

pärineda

. . saj. - eskel t või mõnevõrra varem •

ali taej e.maj a (?) on kahekordne ehi tu. s, mille alcltorru.s krohvil,ud pae d vint körge ·e kuid vaikes e, lamedate kaartega sillatud

a.kel1dega, ülakoi·rt.ls ag1;;,.. pu.iduc:ot, mille sE:illacl vooderdatu.d horison taalsel t,

alr~al.audade

joonel ku.lgeb vahe ar.niis. Katus on

laastu.kattege viilkatus .. Hoone näib pärinevat XIX saj. II poole

keskelt.

,ill

(~n

on väike krohvitud aeintega paekivl.hoone, mis kaetud

laastukattega kõrge poolkelpkatusega. Hoone esifassaadi keskel
asus mitme kõrge kaaravaga kaaristu, mis varisenud. Kahel pool
kaaristut on seinapind liigendatu.d kõrgete kaaravad.ega petiku.tega, .mis raami tud laiade lamedate krohviääristega ning kaunieta

•

tud luku.kiviga. Hoonet vöötab räästakarniisi ~l)ävinud) all. eenduv kits as vahevöö, nirgad aga ku.ju.nd utud nu.rgaliseenid ena. Ehi-

.,

tust võib lugeda barokse i~ega hooneks, ilmselt veel XVIII saj •
lõpust.
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