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15. LOOS! mõi~ (Lobens ' ein). üütlimõis. 

LasV"' k/ , V otaeliinr eevhoos ( Va.,.tseliine. killelkond). 

~a.boone koosneb kuhast, 3 riaegadel rajatud osa t, milledest 

vanem o s aasajal u.J.atusliku.l t ü.mbar ehi ta tud kahekordse s 

ka saeg eks ' in~stratiivhooneks nin selle osa algne olemus 

ei ole en tel1 Vikun kirjeldatnv. ,..ilun d vanema osa üks 

tiib kujutab endast telliskivihoonet, krohv~ ·ud älisseintega 

ühekordset, viilkatu ega ehitust, millel katteks laast. Aknad 

ja uksed kaetud lameda k ega. Akendel seejuures 6-ruuduline 

süsteem, aknalauad on eenduvad ja lihtsa profiiliga. oone uue

ma osa moodu tab vasakule ti.ivale pikiteljelc :ri"-"ti ehitatud 

riaaliithoone, mis tugev· t cendub ainult esifassaadis. Ehitust 

katab põhihoonega s tal kõrgusel ja st ma-terjalist viil-

k a us, mis i o a räästak· niise, .a. otsviiludel ~ kus rääst s 

raamitud tagas~hoidliku laia vöög • tlamalaadnc vöU kulgeb ka 

põhihoone farw~ id 1. UU.l'deehi t, s~ vii~us on üik CLlad paaris 

põhikor p· se aknaid • 

Sum aadsed on k juur e ll. tu.se põhilcor~1uso • Seda .~.oon t 

ku.ju.nd v d veel nurga auclerl.isc n ning tellis e.,. t ha:mma tar-

niisi meen~tav voö o oviiludes. Esifassa il on p iknenud ka 

min i pu.itpalkon risaliidi ja põhihoone lii tckohal mis aga tä

na .. evaks laitlllutt..tud. 

Hvone arvikunanäib XIX s j. II poole ehitusena, kusjuu

res uuem osa vaib vaid olla vähe noorem põhikorpusest, seega 

XIX saj. keskelt VÕi lõpuveerandist. Säilunud osa on kasutusel 

adminiatra iivruum.iden ning h vas seisundis. 

ü4 1 tii;al sure ruudukujuliso 

· ber, pi~r ate s~d a olmelt dlj lt. 

Vali eejamaja (?), mis võib olla ka v em peahoone, on väiksem 
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puidust ühekordne hoone, mis kaetud karniisideta viilkatusega, 

kattek la· t. Seinad. vooderd tud 1 1 dest l uda.d.est horison

... t~l<..Jl. ~ · G ur.ee,b.· kntii, mi ~ n ktl.U ruu uJ i so d, kõ.r e. .d' k id 

võrdle · s i v•· j e i3Cd c:~~e tt t..a ~ ti. Ow; b k& 1 k8.t be, mille 

o sviJ.lud es. :L· - js ks s~ ra rombikuju-

s~d. oo o k~sk3l m s ivne vane m·.dala 

orctno.pi · bu~ ...... b J• koskelt. 

re laar .. e hoone egru.pj, kus domineerivad 

kaks pc:t.ral.leeleet .m.aesii vset maaki vi.hoone • • id on kaasajal 

ü.la.1iu.sl1kul t rekonat u.eeri tUJ • ks ehitustest on algselt oma

nud õ ukese krohvi atte, võimal' k, et viilkctuse, kuid see 

on ifeel e.Lmise sajandi lõpt.:..l ~ .... bel' i· tQd iilkatuseks, 

kusjuures .. el ... viilu.l o püs ·it tud lihtne telli 'teet kella-

ornike. -iilus on Ka ak .pealset valgu t v um~ rucen. Ka use

ka t ..... s lr.a~ oaj <."'..1 ever ii t. .i!ihi tuse Uks iib su.lgeb m j andu.s

hoovi tagakQlje. Hoone võib algselt ärineda XIX saj. II poole 

keskelt. '!'eine laudahoone näib b:i.lisem~ pä!itoluga, ajandi 

lõ_ust. On samutJ. }~ohviketteta, ma ivi t, vi~katus kaetud 

kaasnj al eterniidi"'a• Ukse ja akn<;Javad ääris a d h buvsl t ma 

kivimUtirJ.ga seotud ellistega, kusjuur s illu,ka~red eenduvad 

s il'la 1inn s ii. lrend 1 on nee 1 amed , uo el .. ga l"õrged. Vi ilus 

lakka v:l us av ümaraken. Hoone ~einu on hiljei, XX sajandil 

teeata ud raud etooni~t kontr~~oras1deg • 

lill sam.:..s hooncterLihmas on krohvi.mata .maakivi t saintega ning 

laastukatte a kaetud sdala oolkelpkatusega het:de ropol.··..,sioo

nidega ehitus, ille iihe otsafassaadi lõ eteb ~a'ls"'egne tu.le-

iiür. Hoone kiilci'ass' didel ja poolkelba katusekolmnurga all 

lih ne räästakarnJ.is 1aiadest laudadest. Hoone võib pärineda 

XIX saj. keskelt. 

S3m' s oonc+ogrupis on ouur.1 v ein ega karkasaehi-
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tu s, mille 1..on tru.l: j. i ne :J' Y:.l'O~lvim ta, tü jt .. e in aga krohvi

... : V1.l.lka·cus, zil :..J laiad iileu.J.a-tud. Hoo o ~ 

t V'"'d lcanii.1.:a r··ä tad. E.hitns. mis s s e loorremas, võib päri 

"l d...... · .=..ndivahe't sel t. 

~ on ugeval t kahju.stat1.1d. Oli ilms lt 1· me, erilise ku

ju.n u.se·ba vab pro.~k, ·s jät i o riibmc.. r·eljeefsel mäevee

rul ma ~tikku ~vatu ·s . Puud xUhmi · nii peahoone juures kui ka 

kõr ulhoone e vcl: el. Peah one ees oli s11urem ruudu. juline Väli 

mis piir~ ud p~udega, pea~oone tec.kQlj 1 vid ü sikud puude-

rl.:i.hnla • e aL te e~. e: õnetl "lleekat .. e~. Vali teeb kodumaine leht-

p·u (pä.r.n, er, j aka ). väilunu h· v~s ~·sundis. 

Rü a. t u.d i 1971 •• , _ildist."· 1 ~ ·g .a. 
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