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10. JÕGISOO mõis (Jöggis). Foolmõis. 

Kullamaa ~n, Kullamaa kolhoos (Kullamaa kihelkond). 

Peahoone on kahekorruseline väike segaehitus, kus alumine, 

madalam korrus on põhiosas kivist, teine, peakorrus aga val

davalt puidust. Hoonet katab üleulatuvate räästastega (eter

niitkattega) viilkatus, millel viiludes viimane sarikapaar ja 

penn avatud. Korruste vahel kulgeb külgfassaadides astmelise 

profiiliga vahevöö, teise korruse külgseinad on kaetud rõht

laudvoodriga, otsaseinad on krohvitud kiviseinad. Viilud on 

kaetud püstlaudvoodriga. Aknad on keskmise suurusega ja ~-ruu

dulised. Ehitust võib lõppkujul lugeda valminuks XIX saj. 

lõpul, esimene korrus võib olla ka vanem. Ehitus on kasutusel 

elamuna ning on rahuldavas seisundis. 

Kõrvalhooneid on keskmisel hulgal, nad moodustavad eraldiseis

va kompaktse rühma. Olulisemad on: 

Ait - keskmise suurusega pritskrohviga kaetud paekivihoone, 

millel kõrge plekk-kattega viilkatus kitsalt üleulatuvate rääs

tastega ning püstlaudvoodriga viiluga. Aknad on lamedad, väike

sed ja 6-ruudulised. Hoonet on kaasajal rekonstrueeritud, alg

ne võib pärineda XIX saj. lõpust. 

Laudad on rühm ehitusi, kus domineerivad paralleelselt aseta

tud kaks krohvitud paekivihoon et, mis kaetud hilisema e t er

niitkattega viilkatusega (ühel sisse langenud). Räästad on 

üleulatuvad. On osaliselt säilunud ka algseid, ühtlaste vah e

de ga akn aid. Need on keskmise suuruse ga ja lamedad, 8-r uuuduli

sed. Hooned võivad pärineda XI X saj. II poole keskelt, ümber

ehitused on kaasaegsed. 
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Valitsejamaja on keskmise suurusega ühekordne krohvitud pae

kivihoone, mis kaetud kõrge viiikatusega (katteks eterniit). 

Omab püstlaudviile ja üleulatuvaid räästaid. Keskmise suuruse

ga 6-ruudulised aknad on piiratud kitsaste lcrohviääristega. 

Hoone võib pärineda TIX saj. II poole keskelt. 

Vesiveski on võrdlemisi suur ehitus, kus veskirattaruum laotud 

krohvitud paekivist, muu hoone aga ümarpalkidest puhta nurgaga. 

Ho one on põhiosas ühekordne, kuid omab vasakul tiival laia pea

leehituse, mille katusehari on küll põhihoonega samal kõrgusel, 

kuid temaga risti. Hoonet katvad katuseosad on viilkatused 

(katteks eterniit), millel kitsad, üleulatuvad räästad. Peale

ehitusel on viimane sarikapaar ja penn avatud püstlaudkattega 

viilul. Aknad on väikesed, 6-ruudulised ja laiade piirdelauda

dega. Ho one vasakul tiival on hilisem, ilmselt kodanlikust pe

rioodist pärinev krohvimata maakivist juurdeehitus kelpkatuse 

all mootorffile. Põhihoone võib pärineda aga nx saj. lõpuvee

randist. 

Park on väike, kuid tiheda istutusviisiga, kus väljak on suu

rema maj andushoovina vaid kõrvalhoonete juures. Peahoone on 

ümbritsetud vabas paic,utuses puudest ja dekoratiivpõõsastest, 

hoone taga on väike aed. Park avaneb ühe külj ega Lii vi jõel e. 

Valitsevad lehtpuud (saar, kask, vaher), kuid on ka okaspuid , 

eriti äärealal ja .maj andushoonete vahel (kuusk, lehis). Pargi 

seisund on halb, puudub funktsioon. 

Külastatud ja pildietatud 197o. a . 
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Jõgisoo mõis. 
Peahoone tagakü.lg. 


