
8. JÖCEVl mõis (Laisholm). RUütJ.imõis. 

Jõ . vc_ r/n Jõgeva I.i.iid is sovhoos (Laiuse kihelk.ond). 

Peahoone on ühekordne väga liigendatud kivihoone, omades 

prclttili~clt teicc korruse hoone keskele risti peale ehita

tud laia pealiaehituse näol, samuti hoone kataeele katuse-

'lmr..te[~ jt. otaa:fussc.dlidele vül. "l.it..te ..:.kande näol. Väljc.-

olli ~.usi csil ... eu ka hoone akülj el kwc. madala tiibhoone 

n~ol j~ ühele otsafassaadile ehit~tud suure, klaasitud ve

rumlu nLol. l..ocu obi tuot katab plcltkkatteca poolkelpkatus, 

pcul.isehi ·U.C"' viilkutu.s põhikorpus k tv.seharj aga samal kõr

~usel. Jõepoolaed tiibehitused omavad mudalaid viilkatuseid. 

Seeea võib ehitist lugeda va1minuks eri erioodidel. Vanem ks 

tõenu.olisel t nx s. j. keskpEoigast pärinavaks osaks on põhi

korpus, biJ.isemad, sama sajandi lõpu ehi used on tiibhoon d 

ja vert..ndc.<. ILonct on lciun [..tud ka h'lje.m kuni kuasajani: 

piÄCLdutud m~~~la üh kordse juurJeehi uaegu, esifassaadi 

k okosale raj""' ud ilme.. u. fassaadi aulgev väljaehitus, remon

tidegc.. :ruuudetu kansaeeseiks ckn:lid jiLl.o. 

Hoone seisund hea, kasutatakse keskusehoonena. 

õrvclhooneid .,.äilunud arvukalt, kuid õik enam-vähem re

.teon..,truecri ud kac._sacgseiko m· j .... .n::iushooneiks. Paiknevad VÕrd 

lemisi süsteemjtult. Olulise ad on: 

sej~ja (?) -ühe orctn uiskeldriga kitsas hoone, 

omab kauni vahe arniisigc... rdkelp' atuse ( luastukattega) 

ning välj aarend a ud manaardkorruse. Omao reeglipäraselt paik 

nevaid kõrgeid aknaid. Hoone võib pärineda XIX saj. lõpu

aastaist või sajandi vahetuselt. eisund hea. 
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~.veski on suur maakivist, krohvi tud välisseintega mitme

korrus line ehitus: moante kaljel ühekordne, omab ühel ot

sal vtiljacbitus möldri(?) korteriga . Tugakalge võib lugeda 

krbekordec s. Alr~e ehitus kQctu1 l~da j~ kõrge poolkelpkatu 

s gu (kw ... s .... jal e crniitk ... te), p~;;W.isehi"t.' s risti pikiteljaga 

viilkQ uscea. Lai vii k·tuser~ v~ljachi~us on ka katusel 

viljukotti-=~e võstemcbaninmide p-:-it.utcmiseks, väljaehi us 

ecndu.b ·.a.Luscs t ning toetub tugevatele kensool taladele . tihe s 

otsviilus nuilunud vanem klasnitsistli.k segmentaken . Hoone 

:õhilpor :ts v'Ji1J pärineda XIX saj. I poolest, pea1isehi us 

~< .~. i lõ 1u,,t . ScisWld hea, kusutlls 1 veskina. 

jtiäl!.. e elanud on ühekord cd väilrsed uhtlaudvo oderdusega 

~ a Viil.h.· uU ~.~e{:_,~ ptium .... j ad ( 2 '"), .t-~L..S' . t.l üks kf.e tud eter

.nii<..i u, ;;. ... "" n~ili Wl.Ud lu ..... stu-:::a uC • .i.kn~d reuontidegu. lr.~s

~hi uscd ptirinc~·1 vi· a e sDjendivahetuse pi i 

rides • ~JCis 1d hea. 

oon·kate mrjt. (?) veski kõrval on pikk ja medal kivihoone, 

kt e "tud kdr .e lt...ustuk&. t te ga. kelpkt v.seg{ • Välisseinad krahvi

tud, omu ki tsaid väilr.seid aknaid . Ehi tu s võib pä.rined a XIX 

saj • ulfuse st. 

Laudad moo ustasid m~dala ncljust k~ljcst hooneatatud ~ule

tud ruudu. Ehitu.sed mnakivist, krohvitud, kaetud erineval 

kõrgusel paikneva kelpkatussea laastukattega. Omas väravaid 

hoovi sõiduks. Hoonete põhiosa võia päxineda XIX saj . I poo

lest . 1uccvclt r kanatrueeri ud. eisund rahuldav . 

Uus ltmt on pikk m<;;<aki i st ja llis es krohvikatteta 

ehitus, kaetud poolkelpkatusega, kaasajol sinkplekk-katteg 

õib pärinedo XIX s j. lõpu~t. 
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