
69. LööUE mõis (Köln) . Rüü limõis . 

al j ala lr/n, Vabariiklik Turisminõukogu ( Valjala ki
helkond). 

~eaboone. 

suurem ühekordne kõrge kivihoone, mille kõrge keldrikor 

rus maapeal poolkorruaena. oone kaetud kõrge poolkelpkatu

sega. Algne korpus liigenda.mata, kuid hiljem (1864 . a. ) ehi

tuse esikülje keskteljal rajatud väljaehitus, mis kahekordne, 

moodustades esifassaadil ·õulise vertikaali. gne ehitus 

om b raidkivist profileeritud karniisid, is puuduvad o sa

fassaadi kelbakolmnurkadel; seal r··ästas laotud raidkiviplok 

kidest. Aknad pea ruudukujulised, väikese ruudustikuga. Esi

kaljele raj~tud juurdeehi ust dateerib raidkivi aas aarvuga 

1864, ehitus on historitsistliku käsitlusega: omab kõrge 

kolmnurkviilu pseudo-ooti eh·sfriisiga, kasutatud rikkalikul 

pu.htclt tabu-tud dolomiidiplokke. lJcnad kõrged, kõrge kaarega 

avaea. Kolmnurkviiius r~idkivi vapiga, mille töötlus kõrge

tasemeline, eriti akantuslehed. oone ühel otsafassaadil oli 

äike rõdu. uumijaotus põhikorrusel anfila dne . Keldrikorru 

võlvitud, osalt ristvõlvlagedega. 

Hoone õhikorpust võib lugeda XVIII saj . lõpuveerandi 

barokkhooneks, h~lise juurdeehitus XIX saj. III veerand. 

Seisund hea, kuid 1974 . a. seisis peale kooli likvideerimist 

tiihj an . 

rv hooneid alles väga v''he, needki kas varemeina või ümber ----
ehi tatul t. 

Laud plokk - allee vähesed riismed, millest järeldub, et 

ehit~s moodustas väikese sisehooviga ruudu. 
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Viinaköök - välke kivihoone, lagunemas. Hoone ees asus 

tiik. 

Aednikumaja ( ? ) kaasajal kasutamisel elamuna, see tõ tu 

rekonstrueerimisega moonutatud, asub pargis. Samas tiks uus 

ehitus, mille vundamendis vanem raidkiviplokk tähtedega 
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~ segastiilis peahoone esiküljel valdavalt regp.laarse 

iseloomuga. ~siväljakule av·neb keskteljal tabutud kivitul

P dega peavärav, tee moodustab suure ringi hoone ees. S lle 

ühel kttl··el kõrgendik, millel asunud mingi pargipaviljon. 

y:·ravo.t ääristavt.d kaks nulgu, ringvälj ut ilmestavad ruu

dus paigutatud 4 pärna. Väljaku küljed vabakujuli.ee lehtpuu

äcrioega, väljaarvat~d teekülg, kus puud reas (pärn, vaher) . 

Regulaarseid ele ente leidub ka pargi peahoone taguses osas 

kahe pika pärna-allee näol, mis lõpevad pärnadest puuderingi 

des. Alles ük , teL~e fragmentidena. Selle pargiosa puistu 

muus es· s üsna tihe, vabskujuline. Park pärineb XIX saj . II 

poole keskelt. Seisund he~. 

Külastatud ja _ildista tud 1974.a. 
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