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77. UDE A mõis (Uddern). ·utl õis. 

Rõngu k/n, Uderna fuberk.u.loosihaieJ.a ( n u k · elko d). 

Peahoone on s11ur kabe ordne kivihoone, .m ala oklikorrusega. 

oonet katab lame kelpkatas, kat eks lekk, räästaka.rniisid on 

laiad, ee.ndu ad ja profileeri ud. arniisist adal kulgeb 

ahe ööna eenduv ning .Pro:fil eri tud ahekarniis, mis esifassa 

dis omab ei e fassaadid ga l iema profile ring • .Analoog"li-

n allevöö on ka korrust vahel ning esimese korruse aknalau-

dade joo el. Sekkel on rõhuta·wd vaid kitsa simsig • oone pa

rempoolne otsafassaad omab laia nurgalise e, is krepib "Vaid 

korrus avabelis vcllekarniisi, e1sed karniisid ületavad k 

nurgaliseeni. oone vasakpoolne oteaf'as aad on laienda~ d ja 

o a vülj ehi l.lai, oeetõt u. ta ku.jun s ka teis laadne. oo 

esifassaadi kes· l on lai ke isaliidU adne erulu pind t 

nu.a krepib kõiki k 1ise nin e ii' ss adi vähe kõrg • 

e seinapinnal horisan aalsed vahe arniisid puuduvod. Eend 

on kaetud kol.mnu.rkviilu. a, illel eenduv ja ~ofileeri d ka.r

niis, iilualune karniis seejuure Usna k1 aas. endi nur ad 

on sügava lõikeg~ rusteeritu n aliseenideg ioone vasakul 

tiiv paikneb samuti põhikor us st kõr m ehitusosa, lle 

l' kelpk~ ae hari on põhiheaneg samal kõreu.sel. Tiib hitus 

eendub nii esi- kui tag aasaadis, ajllures eliassaa is on 

nurgal eine korrus osaliselt ehita~u.d rõ:luga puit erandaks. 

' agafa saadie see s tu eendub tiibehi tusena ühekordne saali

osa, k e ud ke~pkatuseg·. imetatud t1ibh one rääst 

ja selle all kulgev vahevöö omav· põhijoontee sama lõike, 

nagu. põhi orpusel. amalaadselt on lahenda ud ka t· g faas i 

juurdeehivuoe kt~niisid. orruote vab 1 kulgeb seevastu k 

ld ja eendu at v ekarniisi eineteise kohal. Alakorru e ak

nal ud e joonel kcrniis puudu.b. T.iibhoone ja juurd ehitu e 
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kõik nlU' ad on kujunda d paariapila tri te ga, mis tõus voo. 

hoo e soklilt ning korrus evaheli elt ahekarniiailt • 

10 

• oon seinapinnad liigendatud akende ääri tega, fron-

toonideg nende kohal ja kansoolidaga akende all. d on 

ige erine a sU:llru.s ga nin k<J. Paiguiu on ebaühtlane. 

Põhikor se esifassa is o nende pai tu korr ·· ana: kesk

ri alii t om b kol e väg suurt aken teisel korru. 1, mis 

s a u.d pe ahedeta, keskmine on 6-ruudul.ine, külgm.i ed a 

3-poolsed ja 9-ruud lised. Al orru.s 1 on keskmis e s -

mel p ls, mis uks-akn Ulakorruae akend kohal on eenduv 

ja profileeritud aimss. mis keSkmise akna koh murtud väike

seks kol urkfrontoonik • i.m 1 kannavad kansool id. a akende 

all on eenduv, profile ritud karniis, mis oetatud konsooli

dele. Aknaid ääristav· ülgedel krohviäärised, i pikendat 

ka alakorrus avada ···· isteka. Korr ste ahel ak e all on 

suur d t vlid. Eendi kolmnurkviilus on krohviäär1se · seg

mentaken irtekujulise raami.., ikuge.. Põhikorp e sifassaa.di 

teiaed aknad on ü.lskor nael ü.htlas ·e vab.edega, keskmise suuru. 

sega ja 6-ruudu.lised. isalii ehitu. e t tiiva suuna on kolm 

ent, neist e ine petik en. ad o v eendu.va ja ro

fUeeri tud karniisi eknalaua all 1ng k.ro vi~äriseid, mis 

kti.lgedel. piken atud: U.lal. kuni karniisialuse vööni, ku.s lõp -

atud konsooliga, all kuni korrus evahelis vahe ööni. Al 

korrusel on petikakna all kahe akna vahel ka niss, s k e

twl ki a karni1 iga. V.1.imast toetavad külgedel pil s ri • 

Kaarnissi kohal on profileeri.nguga kolmnurkfrontoon. maised 

akn om vad kro .. v1: · ·· iaeid ning eenduvaid ja profile ri ud 

si.mse. Akende aluse vahekarniisi ja so li simei vahel on en

de all väi e ed lamedad tabvlid. oon põhikorpuse ga.kü.lj 1 

on rühmi atud ebaühtl selt 2-, 3- VÕi 1-~~pa. ·1 orru 



I 

I 
/ li 
0 

- 3-

ee aknad kordavad esifassaadi ülakorruse aknaid, aloogiliaed 

on k cl.ukorruae aknad, is kõik kaetud eendavate aimasid ega. 

Samas vormis on kujundatud parempeolae otsa:f saadi aknlad. 

Vasakpoolsel tiibhoonel on alakorr~sel esif ssaadio kit-

ad, kuid kõr ed 6-ruudu.J.ised aariaaknad, millel krohviääri

sed Ulal ja all pikendatud karniisideni. Teisel korrusel on 

a a k.õr kaare a seeJllentake , mille krohviliäris ja luku.kivi. 

Otsa.fassaadis on korpu. otsal alakorrusel, vas pidi, kõrge 

kaarega aknad, 6-ruudulised, ttisel korrusel põhikorpuse 

na.id kord va suurusega 6-ruu.do.lised nelinurkaed aknad. Äär i st 
. . 

tud on viimased simsi ·toetavate pila tri te ga, mis samuti toe-

t :vad akna aluslw.a joonel pailmevat 'kitsast karniis1. Alak r

ruse akende kaares lukukiv1, äärisad samuti pilastrilaadsel 

pikendatud aJ.l kuni sokli.ni. Ot a:t'assaadil veranda all ja väl

jaehituse küljel on väga suured 3-poolega. ja 9-ruudul.ised ak

nad~ samuti krohviäUristega ning pikendatud pilastrilaadsete 

äär1stega all (akna kohta 4). T a~assaadi on äljaehitusel 

3 aaarakent, mis kordavad oma kujundu.sel tiibboone teisi kaa.r 

aknaid. Sokliaknad põhikorruse akende all on ruudu.ku.j u.J.ised ja 

4-ruu.duliaed. 

eranda hoone esi:faasaadi vasakul nurgal on kaetud väga 

lameda plekk-ke usega, mil~el ü.leulatu:va.d räästad. Terunda on 

ehi ta tud pu.i tsõrestikseinaga, .milles sõrestike pruss.ide vab.e 

täide d kas suur e akendega või l udtahvlitega akende kohal. 

Sein akendest allpool oo kivis • Aknad on risuurusega neli

n.u.rkset ruatudega raamidega, akende all kulgeb astmeline kar

n11s, nurgad kujundatud nurgapilastriga. Veranda ees on k1 taas 

rõdu, mille rinnatis on ballustraadiga. Hoone põhikorpuse ke -

kel on l.t.i madal terrass, millel kõrged trepid laskuvad kahele 

küljele. Algne rinnatis ei ole säilunud. Pe.rrassi all on seg-
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mentavaca valg sta·t;u.d r u..m. Teine. ki am terrass paikneb e i

:fassa ia ·tiibhoon ees, kust lasku l t astmelise ääriseg· 

trep esivtilj aku.le. Ru ·a. oones on põhiosas 

ne keskteljal esifassaadis n avar v stibüUl. te 

Saal on ka t ibhoone juurdeehituses. 

Uaadaed. oo-

kohal saal. 

rvikana Võib hoonet lugeda h storitsistlikus stiilis hoo-

neks lassitais like det lidega. Hoonet o eri eg l laienda

liud: õ ik rpu.s võib pärineda nx saj. II poole keskel või IV 

ve randist, t ibehitused ka IV veer· i tVõi isegi Viimasest 

sajandivuhetusest. Hoone on hea seisundis, k su usel haigla 

põhikor us na. 

XZSrv albooneid oli mõisasü.dami.kus vähe, neist säiluntJ.d vaid Uksi-

kud. Ehitu.sed on p iknenud väljaspool parki, olulise ad on: 

~ - väga pikk aaki vist kro v1m t hoone, m le avad juures 

on kasuta~ua tellist. oonet katab aleulatuvate rääs taga ja 

laas attega Viilka tu s (osaliselt sisse langen d). Aknad paik-

nevad ühtlast ahedega, on kae d J. eda kaar a ja 8-ruuduJ.is-

te r aam1d e ga. oone võ ib pärinedu XIX euj • IV eer and is t. 

~on oa iaelt lõhutud ja ker elt lo ~ d ma ividest, 

osalt saviseintega, millest viim aed krohvitud. oonet katab 

kõr e viilkatus, katte s 1 st, räästad laial üleu.la uvad. 0 s

viilud on piistlaud est. Hoonele on kü.ljcle liid ud pikem ja 

mcA.alam älj ehi tlls. Hoone õib pärinedu XX s j. lguses • 

Park on suur, kuid eriliselt kujundamata ·~htlase tihedusega -
puistuga.. õib jälgida õhioaas vab ujuli e teedeVÕrgu asemeid 

pargis. Et park asub vamaastiku e aga sidumata, siis uud 

dmbritsev~ peahoonet igalt küljelt, hoon~ maastikku sule ud. 

Avatud on peahoonele v ade v;.id väljakult eahoone ees, mis alg-

eelt va a piirjoonega. Ka hoone aga on väike välu. 
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kohalik~d liigic - pärn, vaher, saar. Tiike en väljaspool par

ki, ootmishoonete j~urea. 
. 

Parki o südamikus änapäeve~ rekonstrueeritud. park ter-

vikuna hea hooldusega. 

Kül. tat~d ja ildi ta tud 1967. a. 
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