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8. HABERSTI mõis ( Habers). Linnamõis. 

Tallinna linn. (Keila kihelkond) 

Peahoone on keskmise suurusega liigendatud paekivihoone. Põ

hiosas ühekordne, kuid poolkorrusena väljaehitatud teise 

korrusega, mille aknad avanevad kas otsafassaadi viilus või 

lõikuvad külgfassaadide katuseräästastesse. Hoone esifaasaa

dia keskteljelt nihutatult vasakule asetseb tugevalt eenduv 

väljaehitus, mis on põhikorpusest kõrgem ning kahekordne. Ka

tuseharjad on ühel tasandil. Hoone seinad on kaetud õhukese 

pritskrohviga, mis jätab müüritises kivid nähtavaks. Katus 

on laiade üleulatuvate räästastega viilkatus, millel kujunda

tud sarikajalad ning viimased sarikapaarid ja pennid on ava

tud. Seejuures väljaehituse viilus penni ja viilutipu kolm

nurga väli on täidetud 8Zuurse puitehispitsiga, kus stilisee

ritud lillemotiiv. Hoone aknad omavad eenduva silutud krohvi-

äärise. Seinapindu liigendavad veel otsafassaadil ning välja

ehituse nurkadel laiad, kuid tagasihoidlikult eenduvad lisee

nid. Põhikorpuse seinal kulgeb kü~ssaadides akende kohal 

kitsas vahevöö, väljaehitusel on see mõnevõrra kõrgemal, kul

gedes liseenide vahel aknalaudada joonel. Aknad on erineva 

suurusega: alumisel korrusel esineb suuri, kolmepoolega ak

naid, väljaehitusel on siin isegi kaks sellist akent paaris

aknana. Kolmepoolega aken omab 6 suurt ruutu. Samal korrusel 

on aga ka kitsaid, 6-ruudulisi kahepoolega aknaid. Samalaad

aed on lakakorruse ja väljaehituse teise korruse aknad. Katu

sesse ehitatud akendest on osa kaasa.egied, kaetud seejuures 

ühepoolse kaldega katusega ning suuresti rikkudes hoone ter

vikut. Ehitus võib pärineda XIX saj. lõpust või sajandivahe

tuselt, omab eklektilises laadis teostatud detaile. Ehitust 

kasutatakse korteritena ja ta on heas seisundis. 
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Kõrvalhooned paiknevad väikeses kompaktses rühmas, moodusta

des peahoonele ehitustega osaliselt suletud eeshoovi. 

Töölistemaja on peahoonega samalaadne ja -ealine ehitus, mis 

suuruselt läheneb samuti peahoonele. On ühekordne, kaasajal 

omandanud osalise lakakorruse. Omab eterniitkattega ja üleula

tuvate räästastega viilkatuse, mille viimased sarikapaarid ja 

pennid avatud. ~einad krohvitud pritskrohviga. Aknad on kit

sad, 6-ruudulised, ääristeta. 

Laut moodustab madala 111 11 -tähe kujulise paekivihoone, mille 

viilkatus kaetud laastuga. Seinad krohvitud õhukese krohvikat

tega. Omab madalaid nelinu.rkseid aknaid. Võib olla XIX saj. 

lõpu ehitus. 

Küün asub majandushooneist mõnevõrra eemal. On kitsaste pae

kivitulpadega ehitus, kus tulpade vahed täidetud püstplankude

ga. Hoonet katab laastukattega poolkelpkatus. Ehitus võib päri 

neda XIX saj. lõpuveerandist. 

Ait on väike paekivihoone, mille seintel õhuke krohvikiht. 

Kaetud kitsaste räästastega viilkatusega, katteks plekk. Omab 

kitsaid, astmelisi räästakarniise. Katuses kaks väikest seg

mentakent lakapealse valgustamiseks. Uksed omavad kalasaba

mustris vooderduse. Hoone võib pärineda peahoonega samas pe

rioodist. 

Park on väike, moodustades väheste lehtpuudega haljasala vahe

tult peahoone ümber, kus leidus väike muruväljak peahoone ees. 

Hoone seinte ääres leidub ka dekoratiivpõõsaid. Puud Paiguta

tud erilise kujunduseta, vabalt. 

Külastatud ja pildiatatud 197o.a. 



Habersti mõis. 

Peahoone otsvaade. 


