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7. HABAJA mõis ( Habbat). Rüütlimõis. 

Kõue ~n, Habaja sovhoos (Kese kihelkond1. 

Peahoone on pikk ja võrdlemisi suur ühekordne puithoone, mil

lel massiivne barokne keskosa, ilmselt Xifii saj. lõpuveeran

di ehitus. Sellele hiljem, tõenäoliselt XIX saj. lõpuveeran

dil liidetud tiibhoonetega põhikorpuse pikiteljal mõlemil 

tiival. Vanem keskosa on tiibehitusest laiem ja kõrgem, kae

tud seintest kuni 2 korda kõrgema kelpkatusega, millel kaks 

massiivset korstnapiipu algsetest mantelkorstnatest. Katus 

omab murdsarika. Tiibehitused on põhikarpusega samakõrgused, 

kuid nende viilkatused on põhikorpuse katusest märksa madala

mad. Katusekatteks on laast, on ka kitsas tuulekastilaadne 

lihtne räästakarniis. Karniisi moodustab ka vahelaud aknalau

dada joonel, kus seinad on vooderdatud kuni soklini püstlau

distusega, kõrgemal aga rõhtvoodriga. Väikesed, horisentaal

sea ja profileeringuga simsid on ka akende kohal. Põhikorpuse 

aknad on kõrged, 6-ruudulised ning luukidega, seejuures on 

nad rühmitatud kahekaupa. Tiibehituste aknad on väiksemad, sa

muti 6-ruudulised, kuid esineb ka liitaknaid (3 poolega) 

ning ühes tiibosas verandana ulatuslikult klaasitud seina

pindu. Tube on ka tiibehituste lakas hoone otstel. Põhikorp~se 

lakka valgustavad väga märkamatud katuseaknad ho~ne tagaküljel 

Selles fassaadis paiknea hoone keskteljal hilisem ehitus -

lahtine veranda. Hoone esiküljel peaukse ees paiknes samalaad

ne lahtine sammaseeskoda, mille ühepoolse kaldega lamedat ka

tust kandsid lihtsad puitpostid. Mõlemad verandad on oma algse 

ilme kaotanud. 

Hoones on administratiivruumid ning ta on heas seisundis. 
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Kõrvalhooneid on mõisatuumikus arvukalt, osa neist orientee

ritud ansambliliselt peahoonele, osa rühmades maantee äärel. 

Ait on suur paekivist ja krohvitud saintega hoone, mis kaetud 

kõrge poolkelpkatusega, katteks laast. Osa aknaid väga väike

sed, ruudukujulised, osa suuremad, kaetud lameda kaare ga. 

Viimaste akende ruudustik tihe: 12 ruutu. Lameda kaarega on 

kaetud ka suured uksed. Hoonet võib dateerida peahoonega ühe

ealiseks, s.o. XVIII saj. lõpuveerandi ehituseks. 

Ait-kuivati on massiivne paekiviehitus krohvitud seintega, 

ku.s seinapind kaetud pr i tskrohviga, nurgad silu.tud nur galisee

nidena, samuti on viimistletu.d ka lihtsa profileeringuga 

räästakarniisid külgfassaadidel ja peolviilu kelbakolmnurga 

all. Hoonet katab osalt laastu-~a katusekivi, osalt eterniit

kattega poolkelpkatus, millesse ehitatud hilisem puidust pea

liaehitus viilkatu.se all. Hoone võib algselt pärineda XVIII 

saj. lõpust, kuid teda on XIX saj. lõpul ja XX saj. algu.ses 

korduvalt ümber ehitatud, sealhulgas muudetud ka aknaid. Hoone 

katusel kõrgu.b neljatahuline kõrge kuivatikorsten. 

Toölistemaja (?)on suurem ühekordne lakatubadega heone. Ehita

tud paekivist ning krohvitud pritskrohviga, aknad ja ukseavad 

ääristatud hambuvalt tellistega. Hoonet katab laastukattega 

viilkatus, milles mõned katuseaY~ad viilkatuste all. Viimased 

sarikapaarid koos pennidega viiludes avatud, sarikajalad ku

jundatud lahtises, üleulatuvas räästas. Otsviilud löödud kala

sabamustris laudvoodriga. Viile eraldab müürist laudvahekar

niis. Aknad on keskmise suurusega, 6-ruudulised. Hoone võib 

pärineda XIX saj. IV veerandi st. 

Tööliselamu selle kõrval on madal puithoone, mis kaetud laas

tukattaga viilkatusega. Hoone seinad vooderdatud laiade rõht

laudadega, viilud püstlaudadega. Katuseräästad on üleulatuvad. 
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6-ruudulisi aknaid katavad lihtsad karniisid. Hoone võib päri

neda XIX saj. II poole keskelt. 

Laudad on mi t.mest hoonest koosnev korrapärane ehi tustegrupp, 

kus domineerib vanema pika paekivilauda kõrval suur, lõhutud 

maakivist krohvimata seintega laudahoone, mis kaetud laastu

kattaga kõrge viilkatusega. Lauda aknad paiknevad korrapära

selt, on väikesed, 12-ruudulised. Uksed on kaetud lameda kaa

rega. Ehitus võib pärineda viimaselt sajandivahetuselt. Tei

sed laudarühma ehitused kaasajal tunduvalt rekonstrueeritud. 

Viinavabrik moodustab suurema maanteeäärse hooneterühma, mil

les domineerivad 2 ühekordset ehitust ning ühega neist liide

tud kahekordne hoonekorpus. Ehitatud paekivist maakivi kasut~ 

mi sega, seinad krohvi tud. Ukse ja aknaavad kaetud krohvikatte

ta lamedate kaarsillustega. Hooneid katavad laastukattega 

viilkatused, laudviilud on kas Püst- või rõhtvoodriga. Üks 

ühekordseist hooneist dateeritud raidkiviga: 1880. See näib 

piiritlevat ka teiste hoonete osade ehitamisaega. 

Vankrikuur (?) on pikk ehitus, mille otsaseinad laotud paeki

videst, küljed aga .moodustavad lahtise, neljatahuliste kivi

tulpadega toetatud varikatusealuse. Katus on lame, laastukat

tega viilkatus, .mille viilud vooderdatud püstlaudadega. Ehi

tus võib pärineda XIX saj. II poole keskelt. 

Park ei ole suur, omab üsna suure esiväljaku, mille ühel äärel 

peahoone, selle vastasküljel aga tiik. Esiväljaku murupind 

liigendatud vabakujulise teedevõrguga ning pügatud (algselt) 

kõrgete hekkide ja üksikpõõsastega. Väljaku äärtel vähesed puu 

derühmad lehtpuudest. Peahoone taga asus samuti hekkide ja pü

gatud põõsastega avar aed, mis ääristatud lehtpuudega ning lii 

gend atud looklevata j algteedega. Pargi seisund on hea. 

Külastatud ja pildiatatud 1969.a. 
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