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23. JÖGISUU mõis (Jöggis). Rüütlimõis.
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Saue ~n, Saku Näidissovhoos (K~e kihelkond).
Peahoone on hävinud, o_salisel t säilu.nud ainult kõrge paekivisekkel ja kogu hoone alust hõlmanud võlvitud kelder, mis kaetud
põhiosas tonnvõlvidega. Hoone võis olla keskmise suurusega paekivist ehi tu s.
!õrvalhooneid ei ole samuti säilinud selles võrdlemisi suures
mõisas palju. Paiknevad kas tee ääres või jõe kaldal osalt liidetud hoonereana. Tähtsamad on:
Valitsejamaja (?) on väiksem ühekordne krohvitud paekiviehitus,
mis kaetud S-kivikattega viilkatusega. Ka otsviilud on paekivist. Katus omab kitsa, üleulatuva räästa, mille all kitsas
lihtne laudkarniis. Esifassaadil räästa all kitsas vöö, milleni
ulatuvad hoone nurkadel silutud krohvikattega ja valgendatud
kitsad nurgaliseenid. Samalaadselt on viimistletud ukse- ja aknaäärised. Aknad (algsed) on ruudukujulised, väikesed ning 12
ruuduga, paiknevad madalal. Hoone kõrge, kitsas uks on hilisem,
omab klassitsistliku raamistikuga valgmiku laternakohaga. Ukse
kohal on jälgi profileeritud simsist. Hoonet on võimalik lugeda veel XVIII saj. keskpaiga ehituseks, on halvas seisundis.
Tööliste

el~

(?l paikneb ühes plokis suure paekivilaudaga

ning teiste majandushoonetega, mis kaasajal tugevalt ümber ehitatud. Eluhoone omab eelkirjeldatud ehitusega samalaadse ja
-ealise tuumiku, mida samuti XIX saj. keskel rekons trueeri tud
(dateeritud raidkiviga - 1858). Ka siin on S-kivikattega viilkatus, vöö esifassaadi räästa all jms. Aknad on kitsad, kõrged,
6-ruudulised. Ka siin on uksel klassitsistliku raamistikuga ja
laternakohaga valgmik. Hoones on mantelkorsten.
Kelder on

2/3 maapealne, paekivist ja krohvitud seintega, kae-
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tud kõrge laastukattega poolkelpkatusega, millel kitsad üleulatuvad räästad. Omab lakapealse, mille luuk-uks poolviilus
tugevate prusspiitadega. Keldri sissepääs eenduva trepikojaga,
millel kõrge kaarega uks. Hoone võib pärineda XIX saj. II veera:ndist.
2 küüni tee ääres on suured krohvitu.d seintega paekiviehitised, mis kaetud seintest kõrgemate kelpkatustega, katteks
laast. Omavad väga kitsaid üleulatuvaid räästaid. Hooned võivad pärineda XIX saj. I poolest või sajandi keskelt.
Ait on krohvitud seintega paekiviehitus, mille põhikorpus on
ilmselt vanem, XIX saj. alguse või XVIII saj. lõpu ehitus.
Tal on säilu.nud ka üks iseloomulik väike aken otsaseinas: lameda kaare ga pilik 6-ruuduline aken. Ilmselt XIX saj. lõpul
on hoone katus ja viilud ümber ehitatud. Ta omandas viiikatuse (katteks kaasajal tõrvapapg, mille viilu.d laotud maakividest, kusjuures kivide põsed jäetud krohvimata. Lakapealaele
viib kitsas, kõrge uks otsaviilus, uksel seejuures lameda
sillusega kaar.
Vesiveski on suurem maakivihoone Keila jõel, tema põhiosa moodustab lõhutud maakividest krohvimata ehituse. Veski on kaasajal oluliselt rekonstrueeritud, algne ehitustuumik võis pärineda viimasest saj andivahetusest.
Park on keskmise suurusega, küljega toetub jõele, kuhu oli ka
avatud vaade peahoonest. Planeeringult on park vabakujuline,
peahoone seejuures omab väljaku esiküljel. Pargi äärealadel on
siiski alleede riismeid .mingist regulaa.rsest planeeringust.
Puude reaga on eraldatud ka mõisa aed maanteest. Puudeliikidest on esindatud põhiliselt pärn, saar ja vaher, esineb ka
kuuski. Pargi seisund on halb, ta on suures ulatuses võsastunud, funktsioonita.
Külastatud ja pildietatud 1968.a.
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