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6. HAESKA /HAASIKO/ mõis ( Hasik). Rü.ü tlimõis. 

Rid~a k/n, Ridala sovhoos (Martna kihelkond). 

Peahoone on keskmise suurusega ühekordne Paekivihoone kõrge 
. . 

soklikorrusega ning lakatubadega hoone otstel. Ehitust katab 

unkaavaga ja rookattaga kloolkelPkatus, mis Päritelult hiline. 

Omab külgfassaadides kitsa, sügavalt Profileeritud räästakar

niise. Sekkel on eraldatud aimsiga. Hoone esifassaadi kesk

osas on saali 3 akna kohal Profileeritud räästakarniisiga 

Piiratud kolmnurkviii väga väikese viiluaknaga. Hoone aknad 

on kitsad ja kõrged, 6-ruud~lised, lakatubade aknad on väik

semad, 4-ruud~lised. Lakaakende külgedel on väikesed, ümargu

sed aknakesed. Aknad on rühmitatud ebaühtlaselt, Põhiliselt 

~aariti, esineb Petikaknaid. Ehituse esiküljel Paikneb kõrgel 

soklil Peankse ees PeatrePP, uks on keskteljelt viidud hoone 

vasakule tiivale. Algselt asus siin suur ja klaasitud Puitva

randa väga lameda katuse all. Soklikorrusele viivad kalasaba

mustris laudvoodriga uksed, aknad ei ole Põhikorruse akendega 

kohakuti. 

Hoones on säilunud Uks mantelkorsten, mille massiiv.ne 

korstnaPiiP kõrgub katuse kohal vasakul tiival. Ta omab kar

niise ja vöösid. Teine, sümmeetriliselt teisele tiivale Pai~ 

tatud korsten on hilisem. Ru~mid hoones on anfilaadsed. Saa

lis, mis asub ehituse keskteljel, on laes säilunud fragmente 

rosetist, mis kujundatud akantuslehega, on ka klassitsistlike 

motiividega siseuksi. 

Hoonet võib lugeda klassitsistlikuks ehit~seks ilmselt 

XIX saj. I Poole keskelt või I veerandist. Ta on maha jäetud, 

kuigi rahuldavas seisundis. 1977.a. alustati mõningate remont

töödega hoone kohaldamiseks Matsalu looduskaitseala vajadus

teks. 
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Kõrvalhooneid oli keSkmisel hulgal, kuid säilunud on neid vä

hesel arvul. Olulisemad on: 

Laut on ~äga .Pikk krohvimata maakivist ehitus, kus .müü.ris ka

sutatud lõhutud kive. Hoonet katab üleulatuvate räästastega 

ja rookatte ga viilkatus, otsviilud on .PU.stlaudadest. Hoone 

avad on ääristatud tellistega ning kaetud lameda kaarega, kus 

.mõnel uksel esineb silluses ka lukukivi. Aknad on võrdlemisi 

suured ja 12-ruudulised, Paiknevad võrdsete vahedega. Hoonet 

võib lugeda vii.mase saj andivahetuse ehi tuseks. 

Töölismaja on väike, lõhutud maakividest krohvikatteta ehi

tus, kus hoone nurgad ja avade küljed laotud .Paekiviga_ ha.mbu

vate Plokkidena. Hoonet katab rookattaga PoolkelPkatus, mille 

unkaavad ning lau.ast lihtne vi ilu- ja räästa.karniis. Pool viil 

on kaetud rõhtvoodriga. Aknad oma~ad lamedaid kaari, on ühe

Poolega, 3-ruudulised ja võrdlemisi suured, kahe.Poolega, 6-r 

du.lised. Hoone võib Pärineda viimase sajandivahetuse Piirest. 

Tall on krohvitu.d Pae- ja maakiviehitu.s, mis kaetud (osali-
-

selt sisselangenud) rookattega viilkatu.sega. Hoonel on keskmi 
~ ses, vanemas osas väga väikesed, 6-ruu.dulised aknad. Ehituse e 

vanem osa võib Pärineda .PeahoonQga samast ajast, liidetud .Pi-

kendu.s XIX saj. lõf>u.veerandist. 

Rehi on .Pikk krohvitud maakivihoone, mis oli algselt kaetud -
.PoolkelP.katusega, nüüd osaliselt asendatud viilkatusega. 

Ehitus ~õib Pärineda nx saj. keskelt. 

Park keskmise suurusega ning avara vaba.Planeeringuga. Puid 

väike ste vabalt Paigu tatuGl rüb.madega, mi·ia tihedamaJ. t Pargi 

taga äärel. Peahoone ees on väiksem esiväljak, mis liigenda

tud dekoratiivPõõsastega, Peahoone taga aga suur ja avar, sa

muti Põõsastega liigendatud väljak, kus asub Paekivirakataga 
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suur kaev. See omas algselt 4-sambaga katuse. Park Piiratud 

vabalt laotud maakivimüüriga. Liikidast valitaevad Taher ja 

Pärnt kontrastike kuusk. Pargi seisund on ebarahuldav, esineb 

võ saatum.ist. 

Külastatud viimati 1972.a., Pildiatatud 1963. ja 197o.a. 
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