10. HAIBA mõis (Haiba). Rüütlimõis.
Nissi k/n, Haiba sovhoos (Hageri kihelkond).
Peahoone on keskmise suurusega massiivne ühekordne kivihoone,
millel kõrge soklikorrus. Viimast võib käsitleda ka madala I
korrusena, seda eriti hoone tagaküljel püstitatud juurdeehituse puhul. Hoone on viimase tõttu
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L 11 -tähe kujuline. Ehitust

katab saintega samakõrgune laastukattega kelpkatus, millel
eenduv, profileeringuga räästakarniis. Samalaadne on ka tiibhoone katuse lahendus. Hoone põhikorruse aknad paiknevad võrdlemisi korrapäraselt, nende all on soklikorruse aknad. Esimesed on kõrged, 8-ruudulised, teised - madalamad, 6-ruudulised.
Esifassaadi katusel leidub ka väike segmentaken laka valgustamiseks. Põhikorpuse esifassaadis, samuti tiibehituse välises
fassaadis on keskteljal uksed, millede ees suured eklektilised
palkonid. Neist peaukse ees asuv palkon on kinnine ning klaasitud väga mitmesuguse raamistusega kõrgete, kitsaste akendega (esineb tihe rambikujuline ja teravkaareline raamistus).
Akende all puittahvlid liigendatud pseudobaroksete reljeefsete
kujunditega. Väga dekoratiivne on ka veranda viilkatuse kolmnurkviil, mis vooderdatud püstlaudadega. Viimased on kujundatud puitehispitsiga. Sama pits ääristas ka räästaid, mis on
laiad, üleulatuvad ja toetuvad konsoolitaladele. Viimaste otsad on profileeritud, talad toetuvad omakorda a.Zuurse ehispitsiga konsoolidele. Veranda asub kõrgel soklil ning tema ees
asuvalt podestilt laskub kõrge kivitrepp. Samalaadse kujunduse
omab ka tiibhoone veranda, selle klaasitud aknad on vaid säilu
nud osaliselt. Tema rikkalikult ehispitsiga kaunistatud kolmnurkviiius on stiliseeritud kujund vääneli motiiviga. Sellel
verandal puudub trepp, kuna tema ees on maapind tõstetud kuhilana kõrgele ning ukse ette moodustub väike lahtine platvorm.
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Toad hoone kõikides osades on anfilaadsed.
Hoone põhiosa võib lugeda XIX saj. algusaastate ehituseks
Tiibhoone ei ole põhiosast tõenäoliselt palju hilisem. Eklektilised verandad võivad pärineda aga viimasest sajandivahetusest. Hoonet kasutatakse administratiivruum idena ning ta on
heas seisundis.
!.Q.rvalhooneid on mõisasüdame s a.rvu.kal t, kuid tugevalt ümber
ehitatud. Neist mõned on seotud peahoonega ansambliliselt, enamik aga on viimasest sõltumatud. Tähtsamad on:
Ait on massiivne, krohvitud paekiviehitus, mille esifassaad
paikneb peahoonega samal joonel. Hoonet katab poolkelpkatus,
millel oli algselt profileeritud karniis. Esifassaadis omab
sümmeetrilise akendesüsteemi keskteljal paikneva ukse suhtes.
Aknad on väikesed, 6-ruudulised. Hoone peolviilus on suurem
segmentaken. Ehitus võib pärineda XIX saj. I veerandist.
Tall on samade dimensioonidaga ja kujundusega hoone nagu eelmine. Asub samuti peahoonega ühel joonel. Hoonel on säilunud
kergelt eenduv, profileeritud räästakarniis, katusekatteks on
samuti kaasaegne eterniit. Esifassaadis omab hoone 3 avaga kaaristu, mille avad kõrge kaare ga. Neid kannavad 2 nelj atahulist
talumivööga sammast. Ehitus eelmisega samaealine.
Viinavabrik on pikk ühekordne hoone, mille keskosas kahekordne
pealiaehitus (hilisem). Hoonet katab viilkatus, kusjuures pealiaehitusega osa katust on risti põhihoone pikiteljega. Keskosal on suured, kõrge kaarega aknad. Hoone võib pärineda XIX
saj. II poole lõpuveerandist. Üht ehitusosa dateerib raidkivi
(keskosa) - 1891.
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Park on väike, 3 ha, on paigutatud peahoone ette ning

ti~bhoo

ne esifassaadi ette. Hoone taga park puudub, seal kulgeb allee
Riisipere .maantee ääres. Peahoone ette jääb avar ringvälj ak,
.mis ümbritsetud vabakujulis elt puude rüh.madega. Peahoone tieppide ees .madalad kõrgendikud, hoonet ennast ümbritseb looklev
tee. Puuliikides t kasutatud vahert, saart, pärna. Eksootidest
lehiseid, .millest üks on võimas eksemplar ( ümbermõõt 2 .m). P ar..,
ki annab vertikaalsus t kaks kuusegruppi, .mis paigutatud väikeste ringidena.
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