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66. LOO &8is (Heu.elÜlof). BU.U.tl~is. . . 

bu.salu t/Ja, :tu.usalu kollloos (Xu.uaalu ld.helltoJUl). 

Peahooaeet säilunu4 aks tiibeaitus. See on ptshikorpusele 

paremale tii'Yale risti aaetatwl IIÕlelli.s fassaadis tup'Yalt 

eellduv pikk kahekorda e pa.i taoone. Bllituse seiaad Oll ltae"td 

horisontaalse l&R4'Yooirica, hoaae narcai kaetai 'Yertikaal

sete nurp.laa.dadeca. BJU.tust katab laia4e flleulatuvate räis

tasteca viilkatus, katteks laast. Sarik~alai OliL volua.ii

laaiselt ltuju4atud, ltusjmrea 'Yiiaasei sa:rikapaaricl 3a pa

nid on 'Yiilu4es a"Yata.i. .ü:aad u v8rileaisi sWJ.re4 ja 6-.rua

clulised, iirietatui pret1leer1tu4 pifrdel~da4eca. Koaae 

ptshikorpua on ääv1DD4. See oli IAekoriRe, saauti paiiuat 

elli tua, ltaetui viilkatuseca, o11ae keskosas peaellituse, aille 

ees oli kaaekordae ealeiatele puitaa.aastele teetu'Y kilce-
4elt lahtiD.e rtsdu, kaetu4 viilkatuseca. hhikorpuae katuse

hari ulatus tiiblloaele vaü ltatuserääatai • 

.Upe llocme vtsis päriJaeta XIX saj. keskelt, tiibllooe 

aga pärineb tõenäoliselt XIX saj. liSpaveeraBä.ist. llocm.e a 

kasutusel korteritena, cm osalt aaha jietad ninc hal'Yaa sei

sukorras. 

llSrvalh.ooneii o11ab a8ia ar'Yaltalt, neet aoodustavall kaa:re

kujuliael t paiptatlld hoo:aeterfUlaa, aia ltujunduslibl.t ei ol 

peahoonasa seotud, aeui.es U.le tee. Hooned ptslesiä pealttsik 

1974. a. tulekahjus ära, siilusid awtricl. OlulisemaA oru 

14e1erei - 'Yäiksea krohvi tui paeki'Vihoone, aia kodanl.iltul pe

rioodil ulatuslikult Ullber ehitatud: oaaadanud voraiki'Yi

iatteca v11lkatuse jms. Algsed alma4 olid 6-ruud.ulised. ja 

krohvi äär1stega vä1ltseaa4 aknad. Hoone võis pärineela XIX 
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saj. II poole al~sest. Prae~ ~aremeia. 

Tesi~eslti oli keskaisa auu.ruseca krollviillcl paekirtlleone, llia 

kaetucl viilkatuseca. lhitus og tagaklljel kahekor4ne. Ho.ae 

nurcad kujmaclatu4 ruateeri tua nurcaliaea.icleca • .llalai OJl 

ruuclui ~fSi pikliltuä Aelinurksea, oaa üsi aca ktSrce ltaareca 

avaieca. XZSiki avasi4 ää.ristavad tellistest laota4 lm.14 

kroll~i tui laaeda4 äirisei. Ioone ~~is alpelt olla ~an•, 

kuid kuju ja illle a.ne põlu1st piriaea põllUisel t XIX •83. 

II poolest vai ltspust. 

Talitsejpa.1a (?) veski lälledusea Oll krohvitat paek1~1lloone. 

Alalai o:a kõrcet ltu.14 kitsa4, 6-ruudulisecl ja läristatad. lau

da te krohviääristeca. Tais pärineia XIX s83. keskelt. Oll ~a

remeis. 

!"õtslisteaaja (?)on rtshtpalkbooae .PUhta aurcaca, sainai ~oo

derclamata. Poolkelpkatus oa kaetu.d laaatucleca, oaab fUeula

tuva:Ld räästa:Ld. Hoone es1taasaaii keskteljel on kol•urk

viil, Jlilles pal.kaeiDaa aepen take. !eiseä alma4 on 6-ru.u

dulisea, ääriatatu4 pi1rdelaa4adeca. Bbitus ~õib piriaeäa 

XIX saj. III ~eeran4iat. 

Ait on väike paekivilloone, kaetud õhukese krohvikihica. Eter -
nii tkattega viilltatu.sel on ltitsa4 aleulatuva4 räästai. UkeM 

(algsed) cm kalasab811Ustri&a voodriga. Hoone võib päriileela 

XIX saj. lõpust. 

Laudad-tall aoodu.stavai jõe kaldal nelinurkse hooneteploki, 
.. 

mille paekivimU.Urid õhukese krohV1katteca. Osa hooaeist oaas 

algselt poolkelpkatuseid, osa viilkatu.seii. Praep säil1Ulu4 

viilkatusecl on U.leulatuvate räästaeteca ja laaatukatteca. 

Hoonetel an laseda või kõrgema kaareca avad, mille sillustea 
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üksikud paekivid kvaa4rite.na ee.ndata.d. tthel hoonel nelinurk

aeta akende kohal nii fassaadi& kui ka ots'Yiilus si.Jils:(d. 

Hooned on e.naauses 'Yareaeis, pärine'Yad tõenäoliselt XIX sa;). 

keskelt kuni saj andi lõpu'Yeeran41ni. 

tthe eraldiseis'Ya lmdarilhlla .moodustab 'Yäike nelinurkse 

sisehooviga hooneteplokk, mis asub ~õe vastaskaldal. Ieed 

ehitused on paekivist 'Yäikseaad ehitused, millel kas pool

kelp- või ühepoolse kaldeca laas~atused. valdavalt on ehi

tuaed sisse lancenud. Võivad pärineda XIX saj. keskelt. 

Park on tuceval t k&hjustatwl ninc &lpe kujundus raskelt jäl

gitav. Oli keskmise suu.ruseca, aia asub lainjal reljeefil, 

piiratud ühelt kü.l~ el t jõe ca ja paistiigica sellel, teiselt 

poolt aga luitemännikust parkmetsaca. Peahoone ees asus suu

rem poolringikuj ulise teega rauai tud puudest vaba esi väljak, 

peahoone ktilgedel ja taga aga noorem vabaltu.jundusliku lahen

dusega park, kus puud võrdlemisi Aästi valitui ltontrastsetes 

rühmadest kask-kuusk, vaher-tamm, leidub leäiseid, jõe kallas 

ääristatud sanglepaca. ttlemiDek parciaetsaks suju'Y. Parci 

seisund on halb, ta on risustatud ja funktsioonita. 

Kalaatatud viiaati l976.a., pildiatatud l97o.a. 



Loo mõis . 
• Peahoone otsvaade. 


