
; 9. JÕESOO /Jõese/ mõis (Jesse). Kõrvalmõis, kuulus Võnnu 
mõisa juurde. 

Martna k/n, Martna sovhoos (Ridala kihelkond). 

~eahoone on hävinud, 1968.a. oli ta veel osaliselt katuse 

all. Hoone oli väike ühekordne rõhtPalkhoone tabutud PalkiEl-e 

de st ja ristnurgaga. Hoone seinad olid vooderdamata. Ehitust 

kattis seintest Palju kõrgem kelPkatus unkaavadega otstel ja 

rookattega. Räästad ulatusid laialt üle. Aknad olid võrdlemi 

si väikesed ja Pea ruudukujulised, 6-ruudulised, ümbritsetud 

laiade, .Pro:fileeri tu.d Piirdelaudadega. Aknalaua all oli .Pro

fileeringu.ga karniis, J?iirdelaudade ülanurkades aga kvaader

lõikega Plokid. Hoone keskosas kerkis väga massiivne mantel

abi, mille PiiP ulatus erakordselt kõrgele katuse kohale. 

Korsten on allosas Pudeljas. Korstna ülaserv omas laia, ast-

3elise karniisi. Hoone siseruumid 9aiknesid anfilaadselt, 

seinad olid krohvitud. Laed omasid harvaesineva soojustuse: 

laetalade vahele oli lükitud ü.marlattsüdamikud, millele kae

ratud savis immutatud õlgsidemed (nn. "rull-laed" ). Uksed hoo 
' ne sisemuses olid suurePärase barokse kujundusega tahTeldiae-

ga ning kauni te barokse te sePishingedega ( sPiraalimotii vid). 

Hoonet võis lugeda barokkstiilis ehituseks, mis võis Pä

rineda veel XVIII saj. I Poolest. 

Kõrvalhooneid ei ole Palju, enamuses omavad hilisemate ümber

ehituste jälgi. Hooned PaikneYad komPaktses rühmas. 

~ on keskmise suurusega krohvitud Paekivihoone, kus katteks 

.Pritskrohv. Hoonet katab unkaavadega kelPkatusega, katteks 

roog. Hoone esifassaadi äärtel on kaks väga laia ja keskmise 

kõrgusega kaartega kaetud ava, kus kaarte kannad laskuvad vä

ga madalale. Avad kujutavad teatavas mõttes ulualuseid. Hoone 
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keskteljal on aga väike ja kõrge kaarega kaetud uks (osaliselt 
ümberehitatud), mis ääristatud kahe nelinurkse väikese aknaga. 
Kõik avad on Piiratud laiade, krohviPinda silutud vöödega, 
kusjuures akende nurg~ on laiendatud. Hoonet võib lt1geda nx 
saj. alguse ehi tllseks, temal on barokaeid tunnuseid. 

~ ja laut . on v?rdaete suurustega keskmise sutlrusega krohvi
tud Paekivihooned, kus räästaalune osa hilisema ümberehituse 
tt1lemt1sel rõhtPalkidest. Hooneid katavad rookattega PoolkelP
katused, millel unkaavad. Poolviilud on kaetud Püstlaudadega. 
Hoonete aknad on väikesed, lamedad ja 6-ruudulised. Ehituste 
krohviPindadel on säilunu.d jäljed laiadest silutu.d ja valgen
datud krohvivöödest Poolviilude ja räästaste all ning nurkadel 
kus nad omavad illusoorseid Profileeritud baaside ja kaPiteeli 
dega Pilastrite kujutisi. Ehitllsed on seega barokkstiilis ning 
võivad Pärineda XVIII saj. lõPust või II Poolest. On kodanli
kul Perioodil asundu.staludeks ümber ehitatud. 

Vana Peahoone vare (?) Pargis on väike, lmid kõrge, maakivist 
massiivaeta miiUridega ehituse vare, kus avad ja aoklikorruse 
lae d laotud Paekivid ega. Akendel ja avadel jälgitav kergelt 
teravkaareline ava, keldrid kaetud ristvõlviga. Ehi tu. s on Uhe
korruse ga, soklikorrus kogu ulatusea võlvitud. Ei ole välista
tud, et hoone võib Pärineda veel XVII sajandist. 

Park on väike ning Paikneb lihtsa puistuna Peahoone kõrvaJ., 
-

ümbri teedes varet p ar gis . Peahoone ees on väike eesh oov, mille-
ga osaliselt seotud majandushooned . Hoone taga on aed. Vali t 
sevateks puuliikideks on tamm, saar ja kuusk . Park on täiesti 

metsistunud ja funktsioonita . 

Külastatud viimati 197o . a ., pildiatatud 1968.a. 



Jõesoo mõis. 
Peahoone tagakülg. 

Jõesoo mõis. Peauks. 
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