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107.
Kocru. JWn, Udeva sovhoos ( Koeru. kiholl:ond).
Peahoone on au.ur kahekordne madal

soklikorru.se a, liigendatud

kivihoone. Hoonet katab väga .madel kelpkatu.s, millel katteks

plekk. Hoonel on kaks

p~hifassaadi:

otsaiassau , mis ehitatud

laia, põhikorpu.ses t tagDkü.l · l eendu.va ·tiibehi L.sena. Selles
.fassaadis paikneb pe sisse •· J.k. Teiseks põhifassaadi ke on pargi
fassaad. lloone seinapinnad on rikkali.ku1 t liigeudatu.a.. Soklikor

ru.s

eraldab lai, profileeri tud soklikarniis . 1 äästakarniis on

la.be.11datu.d pro.fl eeri t-ud, tugovul t cenduva kru.· liisina, m.1c1a kan
navad. hamraaoli'ike la ' ,.,...
Y~ ~oolkivid. n~nde ull F~geb pro~i
l. crinbuga vöö.

'

~xr

korpuse

tagak~tjel

saudil.

Tugev~

to ev 1eline lai vöö ku.l 0 b vaid hoone põhi

n·

e

ris~iitehituse

tagcltülj 1 ja oteafas-

vertikaalse liiEendc use <mnavad

õhifassaadid e1

lai· d ru.s ·eeri tud nu.rgapiJ.t;.st rid. Pargi kü.J.ge liigend ab kesk-

osae veel lai eenduv

fileeritQd

~axnii~1de

k~s

a

skrisci.iidi lai sel

·isal1it,

e. elt o.mas adala, pro

is

stmikfrontoo ni. Pat•
pai.!f ... b lE..i

:fassaadis kogu

e:!·raas, millelt laekub park

ld, as· ·meiiste äär'istega kivi tr pp. Jumai, mi

dldel paikn ... vad rangelt
asend~vad

aken-

l'

eglipäraste

~tikud sein~le

laiu, pro ileeritud

ärv~

krohv~ä~riseid,

van

e ea

( puu.du.vaid

a.knai

ud aknakujuga), omavad
põhifassa~idel,

osalt ka

tc.t;ukülj el, on E.kende kohG!l .ctu.rtu.d frontoonid. Pargi fassaadi
ke sl

~lsall

id il nir1g

korruse akend el asenli ab l!J\l.l··W.d fl:on to one lai, profileeri tud
si.ms. Põhi..lcorrunekt;. ou es:!..meue korru , mille kitsad, .h-uueruudug
aknad on väga kõ1·gcc1, te ..:>€ korruse samuti kullel"Uildulis ed aknad
on ..,eLla 1

usetje;., ku.i.d mud alamad. Pargifas .. aadil on aJ.a- ja tila

kol'rtAse akende vahel llOJ.iaontaala ed nelinurkscd petikud. Hoone
laial otss:fassaad il, kus paikneb peau.ks, on ukse kohal karniis
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krepit ud ning sein tõntetud horison taelee frontoon ina, mida ka
tab rillis ta.kc.xn1 1siga cnuloogn e karnii... . Pr-on toonis paiknev as
neli urkseo
mid ~

~ otikuo

Här:l.ata vbd ak

ette j ililv cle
se

ohal

Hot>n

.

asetseb raidvap iplaat von Earanof fi vapiga,
t uslched ja krooni.b rüiitliki l. e • Peau.kse

l~ili:'· icele

t erc.1ss.:l e tõuseb kõrg

Dtneb veik .rp u, mille pseudo

i"~

ki

oti

~o

e p. Peat.l.k

·iiv1st1k nga

ü.hel nurgt.ü. ( pure-;1f'af. . E.1 adi .... pare · a.l) aseteeb VÕimas

kehcksa tahuline nurgato rn, millel sckliko rrus, laiemad põhikor -

ruscd

k~ni

põhihoon e

raästck~niisini

ning sama kõrge kitsam

torniosa t mis lõpetatu d vdõde ja eenduva te laiade profilee ritud
karniisi dega lameda vaa.tepl atvormig a • .Laiad, astmelis ad karniisid kulgevad ka põhikorp use räästa

kõr~sel.

Tbrni kahel põhi-

korruse l aseteeva d põhikorp use aknaavad a kõrgusi jälgivad aknad

kaet' d kõrgete kaarteg a ning

se~entfrontoonidega

nende kohal.

Torni ülaosao on sumalaad sed väikesed aknad torni igal tahu.l
vahetal t älemise ksrn11s1

a1~.

K& tornist välJu

parki kõrge

trepp.

Ruumid on hoones põhiosa s antilaad aed kahel pool keakkor iäori. S e a mõisa his

criteistlikk~.

Jõhilis elt pseudok lassit-

sistliku s laclie teosl.;atu d peohoon et võib lugeda XIX saj. li

poole keskelt pä.rinsv aks ehitusek s. Kosutus el klubina , on&
o se.l

i.ihi ning tehn.ili sel t l.'ciltüd avas seisund is.

õt'Vclh oou id oli ru:"Vu.kult, kuid &iilunu.d on neid vaid osa.
Tah t eamud on poa.ilcone lähedta.s es ,Pergi äärel asu
~

('I) -

~ameda,

••

paeki ist: krohvi.tl ld seinte ga pikk ehitus, kaetud

laastuk attega poo kelpkatu aega. Sellel eenduvad profi-

leerj.tud rääAtak orni.isid . Hoone kesktel jal e ifassaa dil kergelt
eenduv keskris alii t, mida kroonib rn.a.d eJ. kol:m.nu rkfrontoo n räästa
.itarniis iga sama profiili ga ksrniisi dega. Keskrisa J.11d1 laia pee.

;fG

- 3 I

'

(ki.nr~1

ust
k

ü.ü.r1tud) poeris.11 astr1d tugevalt pro.fileeri tu.d

u·niisi~cg ..

, r sl:üii ti markeeri vad ka

Hoone vertila:

n .. eal is

seteka liige.ndaj ateks on veel

.id. Xa alal -·

·· "ri stega. I oonet
j- I

kv..m.m~gi

jt:~ ukeeav~d

kü.ljel pilaster

l~iad

ru.s ·eez·i tud

on raamit :d lam date kl" 11Vi

õib lug .da klas i tsi tli .ks

ehit~us

ks

pcoleo'\..

~ (?)

eelmis

kõr al on

e.htm.datud kirj ... ldutuga samas laadis

nil g on ilma l t samaealin e. Omab otet=fa.s a di peolviilu s suure
nelinu.rk ... e avu, mi le::;t kc:l::.el pool püCJtsed ovaalsed aknaavad •
___..~........,.

........._

on kõr e Keldriko4• r• .se g~ krohvi iil~d seintoge paekivi-

h.oono, mis kaetu.
k

skü~

j 1 e i

laast

ao aadia

~s

p-~knev·

Aknad on xuuf1 u.kujul aed, 1

pääauk

on ehit

all. Hoone või

e5 ... kol ge poolkel katu.sega. Hoone

ed _te krohviäär iste

u.d esifasaQa di

pärineda

t ust äär·istavu d kaks liseeni.

a s

saj • I

e. Keldrisse

epieeskod u viilkatas te
ool e et.

Valitsejam aja ('?) on ühekordne krohvitud sein'tega paekiviho one,
mida katab laas llkattega viilkatua . liaone otavitlud puidust,

lekas leidub ehi tu.se otstel ka lP..k.atube. Hoonel on

kv.sjuu.re

väikesed t-ruudu ise

aknad. Ehituse kiviosa võib olla vanem,

kuid tema rekonstru eerimine VÕi väljaehita mine võis toimuda

XIX saj.

.õpupoole l.

LcU.dE..d moodustav ad erij;l.{Ugc liee hooneterüh ma,

millest sä:Jlu.nud

va.:.d ose. ?aiknevud hoovi mo "ustava gru.pil•a, m1.llest on era1d &tud stl.IA.r krohvi iU.d seinte :>a paekivihoo ne 1 kaetu.d eternii t-

k

·e a

oolkel ka·· t: sega. I,oonel on iseloo.rnulik "Ud väikesed, ti-

1: de, .l.'aana p8.·knev Ad pea

n da XIX
.1ida

a<;~.j.

el.ai

J

uuclu.h.-uju liseu almad. Ehitus võib päri

II pOole ulgus· o"t. XL
u.darülun

saJ.

;:eakelt päl•inevad ka.

krohvj.tud pa kivi oo.neid 1 mis kaetud

~aas~ ka~tega poolkel~katusega.

ks varemeis seisev hoone oli

AG
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'

laotud ka krohvimatamaakividest, olles hilisem ehitus.

o.rk on
jee~

r.~uu.r,

!r:ujtu .Ju..slikttlt bHseel.'L!b Väinjärvele. Psrgi rel-

lang b aeglaselt järve

gi puis u. Nli peabovne

sõidu -eea, siis hoone
datu.d

·Jlja.k

s~unas,

s

ka par-

1 asub väike välJak

~e~sisae)ää
p~rgifassaad

aasgselt tihene

~vaneb

Uk

ikp~u

at~e

ega li1gen-

e, miljhe siigaiiU3'"3 on vähel ane a-va jä.rVale. Üle-

.:. 'lel on

~amu ti

lah

de:tu.d

kõrl3e"tnsemelJ.ses va apl"";dleeringus ri:agc või looklevaid radiuale

moodustavate teedega.

Pa~~i

äärealede

i~ tu

suletud tiheda dekorati1vpõtsasteat vööga.
kL1l t, ka u.tr-tud ka

on tih.endatad. ,ja

Y6õa~d

on rikkali-

e.rci siseosadee lebt';'IJ.llgrtl?.Pides, mis parki

tu.geval t liigm1d av~-td • Valiteevai pärn, saar, tamm, v cller. Järve
kallas: mis on kohati seine, ort au.l tud mi tmet li-iki pajudega.
'

PDrk rahuldavas seisl..Lndis.

Külastatud viimati 1_74.u., y Idiatatud 1963. ja 1968.a.
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