
14. UUE-HARMI mõis (Neu-Harm). Kõrvalmõis, kuulus Vana-Harmi 
juurde. 

Kõ~a ~n, Habaja sovhoos (Kese kihelkond). 

Peahoone on keskmise suurusega ühekordne kivihoone, mis kodan 

likul perioodil omandanud osaliselt väljaehitatud lakakorruse. 

Sellega seoses on hoone akende kuju, katus ja ka esikud oman

danud uue ilme. Algselt omas hoone S-kivikattega poolkelpkatu 

se ning reeglipäraste vahede ga kits ai d ja kõrgeid aknaid 

(8 ruutuO. Algaena on säilunud profileeritud ja tugevalt een

duv räästakarniis, mis poolviilude (praegu täisviilud) all 

otsafassaadides krepitud. Osa hoonest omab keldri. 

Hoone võib pärineda XIX saj. I veerand1st (on kivi da

teeringuga 1809), olles ehitatud klassitsistlikus stiilis. 

Hoone oli kasutusel koolina ja heas seisundis. 

Kõrvalhooneist alles üksikud. Nad moodustavad osalt peahoonega 

ansamblilisa rühma pargi piiril, osa par~ljel. Olulisemad: 

Ait on pikk krohvitud paekivihoone, mis kaetudlaastu-ja 

eterniitkattega poolkelpkatusega. Katustel profileeritud rääs

takarniisid, mis poolviilude all krepitud. Hoone esifassaadil 

kulgeb karniisi all kitsas vahevöö, seina poolel kõrgusel sei

napind eendub soklilaadselt vahekarniisiga, millele toetuvad 

segmentaknad või -petikud. Uksed on suured, nelinurkaed või 

moodustav ad sama suuri petikuid, kus väiksemad uksed. Hoone 

võib pärineda XIX saj. I veerandist, olles klassitsistlik ehi

tus. 

Tall on eelmisega samalaadne ja -ealine ehitus. 

Valitsejamaja (?) on paekivist, krohvitud ehitus, millel ei 

ole algset katust säilunud. Praegu katab hoonet eterniitkatte

ga viilkatus, millel laudotsviilud. Al gsed on pea ruudukuju-
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liste akende lamedad krohviäärised. Hoone võib pärineda XIX 

saj. I veerand1st. 

Küün samas on lõhutud maakividest krohvimata ehitus, millel 

katteks eterniitkattega viilkatus. Hoone võib pärineda XX saj. 

vahetusel t. 

Aednikumaja (?) on paekivist, krohvitud seintega ehitus, millel 

kits ad aknad. Algne katus pole säilunud vaid asendatud eternii t 

kattega viilkatusega. Ehitusaeg võib olla XIX saj. I pool. 

Park on suur ning heatasemelisalt planeeritud vabakujunduslikus 

stiilis. Peahoone ette ja taha jäävad avarad ebakorrapärased 

väljakud, kusjuures esifassaad on hoonel ette istutatud puudega 

varjatud, tagafassaad aga pargi sügavusse avatud. Puud on istu

tatud tihedate lehtpuugruppidena (vaher, tamm, jalakas, pärn), 

puude tüved tihti kaetud kõrgete dekoratiivpõõsastega. Pargi 

tagaosas jõgi kujundatud saari ja poolsaari moodustavaks vee

süsteemiks, kus jälgi sillakestest. Jõeloogetega antud Pargile 

suletum, tiheda istutusviisiga rajatud puistuga omaette osa 

vastukaaluks tagaväljaku avatusele. Parki seob Vana-Harmi par

giga tee, .millel osaline allee. Park on rahuldavas seisundis. 

Külastatud viimati 1972.a., pildiatatud 1963, 1969 ja 

1972.a. 
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