8. HABERSTI mõis ( Habers). Linnamõis .
Tallinna linn.

(Keila kihelkond )

Peahoone on keskmise suurusega liigendatu d paekiviho one. Põhiosas ühekordne , kuid poolkorru sena väljaehit atud teise
korrusega , mille aknad avanevad kas otsafassa adi viilus või
lõikuvad külgfassa adide katuserää stastesse . Hoone esifaasaa dia kesktelje lt nihutatu lt vasakule asetseb tugevalt eenduv
väljaehit us, mis on põhikorpu sest kõrgem ning kahekordn e. Katuseharja d on ühel tasandil. Hoone seinad on kaetud õhukese
pritskroh viga, mis jätab müüritise s kivid nähtavaks . Katus
on laiade üleulatuv ate räästaste ga viilkatus , millel kujundatud sarikajal ad ning viimased sarikapaa rid ja pennid on avatud. Seejuures väljaehit use viilus penni ja viilutipu kolmnurga väli on täidetud 8Zuurse puitehisp itsiga, kus stiliseeritud lillemoti iv. Hoone aknad omavad eenduva silutud krohviäärise. Seinapind u liigendav ad veel otsafassa adil ning väljaehituse nurkadel laiad, kuid tagasihoi dlikult eenduvad liseenid. Põhikorpu se seinal kulgeb

kü~ssaadides

akende kohal

kitsas vahevöö, väljaehit usel on see mõnevõrra kõrgemal, kulgedes liseenide vahel aknalauda da joonel. Aknad on erineva
suurusega : alumisel korrusel esineb suuri, kolmepool ega ak'

.

naid, väljaehit usel on siin isegi kaks sellist akent paarisaknana. Kolmepoo lega aken omab 6 suurt ruutu. Samal korrusel
on aga ka kitsaid, 6-ruudul isi kahepoole ga aknaid. Samalaad-

aed on lakakorru se ja väljaehit use teise korruse aknad. Katusesse ehitatud akendest on osa kaasa.egie d, kaetud seejuures
ühepoolse kaldega katusega ning suuresti rikkudes hoone tervikut. Ehitus võib pärineda XIX saj. lõpust või sajandiva hetuselt, omab eklektili ses laadis teostatud detaile. Ehitust
kasutatak se korterite na ja ta on heas seisundis .
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Kõrvalhoo ned paiknevad väikeses kompaktse s rühmas, moodustades peahoonel e ehitusteg a osaliselt suletud eeshoovi.
Töölistem aja on peahooneg a samalaadn e ja -ealine ehitus, mis
suuruselt läheneb samuti peahoonel e. On ühekordne , kaasajal
omandanud osalise lakakorru se. Omab eterniitk attega ja üleulatuvate räästaste ga viilkatus e, mille viimased sarikapaa rid ja
pennid avatud. ~einad krohvitud pritskroh viga. Aknad on kitsad, 6-ruuduli sed, ääristeta .
Laut moodustab madala
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1 11 -tähe kujulise paekiviho one, mille

viilkatus kaetud laastuga. Seinad krohvitud õhukese krohvikat tega. Omab madalaid nelinu.rks eid aknaid. Võib olla XIX saj.
lõpu ehitus.
Küün asub majandush ooneist mõnevõrra eemal. On kitsaste paekivitulpa dega ehitus, kus tulpade vahed täidetud püstplank udega. Hoonet katab laastukat tega poolkelpk atus. Ehitus võib päri
neda XIX saj. lõpuveera ndist.
Ait on väike paekiviho one, mille seintel õhuke krohvikih t.
Kaetud kitsaste räästaste ga viilkatus ega, katteks plekk. Omab
kitsaid, astmelisi räästakar niise. Katuses kaks väikest segmentakent lakapeals e valgustam iseks. Uksed omavad kalasabamustris vooderdus e. Hoone võib pärineda peahooneg a samas perioodist.
Park on väike, moodustad es väheste lehtpuude ga haljasala vahetult peahoone ümber, kus leidus väike muruvälja k peahoone ees.
Hoone seinte ääres leidub ka dekoratiiv põõsaid. Puud Paigutatud erilise kujunduse ta, vabalt.
Külastatu d ja pildiatatu d 197o.a.

Habersti mõis.
Peahoone otsvaade.

