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6. JOOSU mõis ( aimel-Neuhof). Rüütlimõis. 

Mustjõe k/n, "Koit" .c:.olhoos ( õl va kJ..holkond). 

P uhoo~ on su:ur~; ühel;:ordne tellisti·vihoone maakivist madalal 

aoklil. Vii.wm.~. on krolvimuta.. Ehitusel on sein"l.iest kõrgem 

poolkelpkatu.s, mis kaetud S-kivig<... kutte._.a. t:atusel on murd

sarikas ning ls.i, eenduva ja jõulise profileeringuga räästa

karniis, mis otsa:fassaaõ idel ain :tl t kelbc.,kolmnurga all. Pool

viilu külgedel on rääst· all v~d lame kroh~ivöö, samalaadne 

Vöö kulgeb ka korruste vuh 1 peolviilu all. roolviilus avane

vad lakatubade a.krwd, Srul!U i lakka Val&'Ustavad väikesed aknad. 

Üks lakka valgustav wren paikneb ka mõle i fassaadi katusel 

väi'ke se viiikatusega kaetud väljaehi ise.na. Katust kroonib 

keskteljol ma.ssiiiT.ue ko .. c..,tc .L' .r.nillele hiljem külgedale lisatud 

uusi korstnqpiip . 

Hoone scinapinc1wo -vertika.;;;l..,cks liigend. jaks on :rusteeri-

ud lai nurgaliseen _ õikidel :nurkadel. io:ri~o.t1. aalseks liigen

d-jalrs lisuks ä.ä3Lclte.:t'.L"!.iis.ilc j._ D.kondereul on lai krohvivöö 

so.r;.li kohal.. Aknad paiK! o aa ronge :rcann võrdsete vahekaugus

tega, esi:f~ssa~tdis 11 rut.n : j~ v :::.. na.kul iiv<.::l. suv peau.k.s. 

~allialaad 1c .reegJ.ipär:;;ne akenderida on ka · acatassaadil, kus 

pnuJ.uv aid aknal.d a::;o.nd ~v <:td pe ·tiJ altnad. .A.kncl on kahepoolsed, 

4-ruudu..lised, kusjuures alll.Clised ruudud suure ad. Algsed olid 

ilmselt si~ski 6-ruudulised. Aknaid raamivad laiad krohviääri

sed, mis omavad ülal "C.r D.' 1 :ula~i. J;..unalutldne on ka ukse-

avede kuj UJl.dus. end e ull OJl l~.:unod cd Ut:;a'Oksc s l.audis tahvlid, 

millel kaarj al l õ i'-' lol.ld .t.LU'&,_d j e JOOlka8..I' .. ujulieed sisselõi

ked. Peolviilu w endel saru~üu.adsed lihtsad nelinurkaed tahvlid. 

Hoone peaukse ees made:ll ~ivi trepp laia platvormte;a ning mada-

late .POt>twn.ent:it!egC\ J.Wrkac el . Kõreem trep:r~ J..uokub vasakpoolses 
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otsafassaadis paiknev~ kõrvalukso eest. Parempoolsel otsafas

saadil on kogu fassaadi laiü.ne 1>u L .. alk ~ •. mille ::ügne ilme 

r .. skclt mtiä.rat v, kw1a ka;;.wajul iimuer cl!itr ucl kinniseks.laud-

ohvikatteta sokli, 

mis eahoone sckli~t kõrgem, palkonit kat b ühepoolse kaldega 

laastu.katu~, paJ.koni ke .. kosa o.n !-,vatud,rä=~stant kannavad kaks 

puidust Wnarsammast. 

Toad hoones on anfil:;.,c-.\dse süsteemiga. 

Ehitust võib lugeda ilm kE-.ks va._·akl<;..szi tsiotliko.s stiilis 

hooneks kas XVIII saj. lõpu.st või aj:?-ndivahetusclt . Palkon aga 

XIX saj. II poole .... t. Toone on :rahuld avas seisundis, 1971. a. aga 

maha jäetud. 

Xõrv<:.~hoonei. säiltL""lUd ükeikud, necdJd oluliselt ltaasaj al ümber 

ehitatud. Tähtsamad on: 

Ait-I-uivati on krvlvitud ~eintcea rnaaltivihoone. Kuivati pool 

on aidast m""nevõrrc k<>r em, J·ah.;korruseline ning ilmselt hilise 

ma päritoluga. Alflle . ida ka. tu s oli pool e l{."' i;n a räästakarnii

sideta, mis kaf~Aaj al ü.mber ehitatud et.ernij. tkattega viilka tu-

seks. t või'b päritled· ,rx saj. I ooleErt .. , kuive.ti sama sajand· 

II poole keskelt. 

L ..... ud2!1. n oool.:'.stasid Irtü.h J.:ujiJ.liue .iwone·Lerü.lliao., mis oli ehi ta

ud krohvimata sulll~tcut U5ilutud ma< .. ivid.est ~õimsute nelinurkse 

t.e ukenä.c r~ .... g. hoonena. 'rugeval kaasejal 1·e onstrueeritud. 

llgne võio pürineu.b xL s j. J.õ u t, osal-t kt... s~j. algusest. 

_QöliqmQ.§.::Yii.n~.köü~ (?) :>n .J."O j e ... ile p igu ta lld krohvi tud 

seint~ga kivihOOJ.le, .niu .:>scl41 !t :...el..orrllseli.tlG. Omab väikeseid, 

ebaühtlaselt paigll«J""-cud. kuueruudulisi aknaid, r.a.io iilu.korrllsel 

raami tnd k · tsa te krohv· äärtst~ea. K< tn~ võ ·t olla. hilisem, on 

l<:mdviilud t..,t ja laastu.· a~ ec;a viilkutu~, ~illel oli lihtne 

tuulekastilaadne laudkarniis. Hoone võib päri.ned"' XIX saj. kes-

kelt. 
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