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SISSEJUHATUS 

Töö eesmärk 

Käesoleva töö eesmärk on koostada lähtetingimused Kuusiku mõisapargi 

edasiseks projekteerimiseks põhiprojekti tasandil.  

 

Kuusiku mõisapargi peamisteks kasutajateks on kohalikud elanikud aga kuna 

tegemist on väga suurejoonelise mõisakompleksiga siis külastab parki ka rohkelt 

mõisahuvilisi. Mõisaparki hooldab kohalik omavalitsus, hooned on osaliselt 

eraomandis, osaliselt Rapla valla omandis.  

 

Rapla vald soovib mõisaparki korrastada ajaloolisele mõisakompleksile 

vääriliseks.  

Asend 

 Käsitletav park asub Raplamaal, Kuusiku alevikus, Rapla vallas, katastritunnus 

puudub. Käsitletava ala kogupindala on 18,3 ha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Planeeritav ala. Allikas: 
http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis  
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Kaitserežiim  

Looduskaitse 

Kuusiku mõisapark on looduskaitsealune park. Kogu kaitsealune park on 

piiranguvööndi kaitserežiimiga. Tegevus kaitsealuses pargis peab olema 

kooskõlas „Kaitstavate loodusobjektide seadusega“, samuti reguleerib tegevust 

kaitsealuses pargis Eesti Vabariigi Valitsuse määrus nr 64, 3. märtsi 2006. a 

„Kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskiri“.  

 

Muinsuskaitse 

Kuusiku mõisa park on muinsuskaitsealune park, mälestis on kaitse alla võetud 

kultuuriministri määrusega "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 

16.02.1998 määrus nr. 5, (RTL 1998, 147/148, 555) Kuupäev: 16.02.1998 

Pargi kaitsevööndit ei ole määratud.   

 

Muinsuskaitseregistri andmetel asub Kuusiku mõisa pargis järgmised 

arhitektuurimälestisena kaitse alla võetud mälestised: 

Reg. nr. Nimi  

15329 Kuusiku mõisa peahoone  

15331 Kuusiku mõisa valitsejamaja  

15332 Kuusiku mõisa ait  

15333 Kuusiku mõisa tall-tõllakuur  

15334 Kuusiku mõisa tärklisevabrik  

15335 Kuusiku mõisa karjakastell  

15336 Kuusiku mõisa moonakatemaja  

15337 Kuusiku mõisa tall  

15338 Kuusiku mõisa viinavabrik  

15339 Kuusiku mõisa masinarehi  

15340 Kuusiku mõisa sepikoda  

15341 Kuusiku mõisa jääkelder  

15342 Kuusiku mõisa piirdemüürid 
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AJALOOLINE ÜLEVAADE JA DATEERINGUD 

Ajalooline ülevaade 

Kuusiku mõisa saksakeelne vaste on Saage ( kohati Sage), mis on saanud nime 

läänimeeste Saxenite ( Sagedi) järgi. Mõisat on esmamainitud 1467.aastal (ENE 

nr.4 ). 

Peamiselt klassitsismiperioodil välja ehitatud mõisaansambel on üks stiilsemaid 

ja paremini säilinud mõisaansambleid kogu Eestis. Põhja-Eesti mõisarhitektuurile 

iseloomulikult on mõisaasula planeering klassikaliselt regulaarne, samas seovad 

paisjärvena kujundatud Vigala jõgi koos saarte ja ansamblile liituva avara 

pargialaga hoonestuse orgaaniliselt loodusesse. 

 

18.sajandi lõpuks oli mõisas peale tärklisevabriku, viinaköögi, sae- ja jahuveskite 

ka kõik mõisaansamblile iseloomulikud hooned – hobusetall, kaks aita, karjatall, 

sepikoda ja rehed. Tähelepanu äratas ka umbes 6 ha suurune vabakujuline park.  

 

Eesti Vabariigi poolt 1919. aastal väljakuulutatud maareformi käigus Kuusiku 

mõis riigistati. 1924 aastal toodi Aruküla mõisast üle Kuusiku riigimõisa Riigi 

Põllutöö Katsejaam ja mõisa peahoonest sai katsejaama peahoone. Esialgu 

kasutati mõisa peahoonet riigimõisa ja katsejaama poolt ühiselt. Siin asus 

katsejaama kantselei. Osaliselt kasutas peahoone ruume ka 1926.aastal 

asutatud Kuusiku Karjakontrollassistentide Kool, mis töötas kuni 1939.aastani 

ning uuesti 1945- 1946. 

1933. aasta talvel sai mõisa härrastemaja tulekahjus tugevasti kannatada, kuid 

ehitati endisel kujul uuesti üles. 

 

Eesti ja NSVL vahel 1939.aastal sõlmitud baaslepingu alusel rajati Kuusikule 

NSVL õhujõudude baas. Mõisa peahoone oli 1939. aasta lõpust kuni 1941. aasta 

sõja alguseni NSVL sõjaväe kasutuses. Samuti oli peahoone NSVL sõjaväe 

kasutuses 1944- 1951. Peale sõjaväe lahkumist oli mõisa härrastemajas lühikest 

aega Kuusiku algkool. Alates 1954. aastast Kuusiku lasteaed. 



 Kuusiku mõisapargi muinsuskaitse eritingimused 

    
 

6 

Seotus ajalooliste isikute ja sündmustega 

15. sajandi teisest poolest kuni Põhjasõjani oli mõisa omanikuks Von Wrangellide 

suguvõsa. Alates 18. sajandist on mõisa omanikuks Hastferid, tollest ajast on 

pärit tänaseni säilinud mõisa barokne puidust peahoone. 

 

1820. aasta ostis mõisa Otto Gustav von Lilienfeld, kelle kätte jäi mõis kuni 

võõrandamiseni 1919.a. Otto Gustav von Lilienfeld sündis Eestimaa rüütelkonna 

peamehe Georg Woldemar von Lilienfeldi ja vabapreili Gustaviana Christina von 

Dellingshauseni pojana. 1842–1845 oli ta Eestimaa rüütelkonna peamees ja 

hiljem Eestimaa maanõunik. Von Lilienfeldide ajal ehitati peahoonet mitmeid 

kordi ümber, lisades talle nii klassitsistlikke kui ka historitsistlikke (neogooti) 

elemente.  

Peale maareformi mõis riigistati ja täna asub mõisa peahoone lasteaed. Rohked 

abihooned on osaliselt valla omanduses, osaliselt eraomandis.  

 

Hoonestus. Stiil ja suuremad ümberehitusetapid 

Kuusiku mõisas on väga hästi säilinu hoonestusansambel. Rohked hooned 

paiknevad alaansamblitena Vigala jõe paremal kaldal. Peahoone paikneb vahetul 

jõe kaldal, kus asub suur paisjärv. Peahoone esist nelinurkset esiväljakut 

ümbritsevad klassitsistliku vormikäsitlusega kõrvalhooned – 18. sajandil rajatud 

tärklisevabriku hoone, valisejamaja ning pilasterliigendusega teineteise vastu 

asetatud sõiduhobustetall ja aidahoone. Ülejäänud kõrvalhooned paiknevad 

regulaarse ansamblina peahoonest lääne suunas.  

 

Praeguseni säilinud peahoone valmis 18. sajandi lõpul, kuid hoonet on mitmeid 

kordi ümber ehitatud ja rohkelt täiendatud 19. sajandi jooksul. Põhiosas on 

hoone stiiliks varaklassitsism, millele on lisatud pseudogooti stiilielementidega 

veranda ja tiibehitused.  
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Peahoone on keskmise suurusega ühekordne puithoone, millel teine korrus on 

keskosas pealeehitusena mõlemis fassaadis ning kogu ulatuses väljaehitatud 

mansardkorrusega. Hoonel on lisaks paremal tiival lühikese vaheehituse abil 

liidetud väike ühekordne tiibehitus, kaks väikest väljaehitust esifassaadi nurkadel 

ja 2 suuremat väljaehitust tagafassaadi nurkadel. Hoonet katab murd-kelpkatus. 

Hoone fassad on laudkattega.  

 

Kõrvalhooned on valdavalt pärit 19. sajandist, krohvitud kivihooned, poolkelp- või 

kelpkatustega. Hooneid on osaliselt ümber ehitatud kuid ansamblina 

moodustavad tähelepanuväärse terviku.  

 

Park. Rajamine, stiil ja suuremad ümberkujundusetapid 

Kuusiku park on vabakujuline maastikupark mis rajatud 18. sajandi lõpus 19. 

sajandil. Park on suur ja mitmeosaline. Peahoone esiväljak on kujundatud 

regulaarseid pargielemente kasutades, millega liitub suur vabakujuline 

maastikupark. Säilinud ajalooliselt kaardilt on näha, et pargi regulaarosa jätkus 

ka valitsejamaja taga regulaarsel astangul. Täna on nimetatud astang vaid 

aimatav ja see on osaliselt kinni kasvanud kuid valdavalt kasutuses 

köögiviljaaedadena. 

 

Peahoone esi- ja tagafassaad on avatud kaugele. Esiküljelt avaneb 

kaugeleulatuv vaade piki sissesõiduteed ääristavat alleed. Säilinud ajaloolistel 

fotodel on näha, et esiväljakut on varem poolitanud jalgtee, mis olek nagu allee 

pikendus peahoone ette. Esiväljaku ühes servas asus madalapõhjaline kraav, 

kust viis üle paekivist sild. Sild ja osaliselt ka kraav on tänaseni säilinud. Avar 

esiväljak oli ringteega ümbritsetud, kus vabalt paigutuvad üksikud puudegrupid. 

Tänaseni on säilinud näiteks tähelepanuväärsed pärnade grupid.  

 

Peahoone tagaküljel asub paisjärv ja selle taga avatud põllumaad. V. Ranniku 

kirjelduse järgi oli hoone ja jõele paisutatud järve vahele jääv kitsas riba 

haljastatud vaid dekoratiivpõõsastega. Fotodelt on näha, et peahoone tagaküljel 



 Kuusiku mõisapargi muinsuskaitse eritingimused 

    
 

8 

on paisjärve kallas ääristatud graniittkivist tugimüüriga. Müür on suures osas 

säilinud tänaseni.  

 

Ansambli põhjaküljel liitub hoonetega umbes 6ha suurne maastikuaprk, mille 

vaatesihid olid orienteeritud jõele ja selle sees asuvatele saartele, 

graniitplokkidest treppidele ja paadisildadele (Ranniku 1978). Inventeerimise 

andmetel asus härrastemajast u 500 m kaugusel supluskoht – künkal asus 

supelmaja, ujumiskoha põhi oli kaetud laudadega.  

 

Säilinud ajaloolised kirjeldused ei viita kuskil tiikidele, mis olid kraavide abil jõega 

ühendatud. Sellele, et tiigid on pargis olnud viitab säilinud ajalooline kaart. 

Looduses on võimalik tiigid leida, kuid nad on üsna kinni kasvamas. Ühe tiigi 

kaldal asub ka paekivist allikakaev, kuhu voolab sisse allikas. Säilinud 

sillakohtades on näha paekivist kaldakindlustused. Tiikide tähtsusele viitab ka 

ümbritsev veereziim pargis, kui tiigid oleksid puhastatud oleks ka suur osa 

pargist paremini kasutatav.  

 

Pargis on väga hästi säilinud kunagine juustukelder ja ka nn „salakäik“, mis 

rahvapärimuse järgi viis naabermõisa. Käigu sissepääs on väga hästi leitav ja 

võiks pargikujunduses olla oluline märksõna.  

 

Vahetult juustukeldri taga asub nn kabelimägi, kus kunagi on asunud mõisa 

kabel. Tänaseks on kabel täielikult hävinenud kuid koht on tänu künkale ja 

suurtele puudele väga hästi leitav. 

 

Puistus paigutuvad puud kontrastselt (kask-kuusk-nulg) väikeste välude ümber. 

Esineb sangleppa, saart. Eksootidest on esndatud euroopa nulg, mägivahtra 

punaselehine vorm, euroopa lehis, loorberipappel, roheline, sinihall ja hall 

ebatsuuga. Väga rikkalikult on pargis dekoratiivpõõsaid (Ranniku 1978). 

 

Nõukogude perioodil on parki ehitatud lauluväljak ja külakiik, pargi põhjaküljel 

asub täismõõtmetes jalgpalliväljak.  
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 Varasemad uuringud 

Pargi kohta on koostatud järgmised uurimused: 

Kuusiku mõisa inventeerimise ankeet. Koostaja Juhan Maiste. 1976.  

„Eesti NSV mõisate esialgne ülevaade. Rapla rajoon“. Koostaja: V. Ranniku. 

Tallinn 1978. Viide 

Kuusiku mõisa ajalooline õiend. 1992.  MK-Ameti arhiiv A-2987 

 

OLEMASOLEVA OLUKORRA KIRJELDUS JA SEISUKORD 

Pargi suurus, ruumiline ülesehitus ja kujundus 

Ainsa säilinud ajaloolise kaartidega võrreldes on pargipuistu tänane suurus 

säilinud samades piirides ajaloolise pargipiiriga. Suuremad muutused on 

toimunud parki ümbritsevatel maastikel, kuhu on kujunenud Kuusiku alevik. Kui 

varem avanesid tõenäolised kaugeleulatuvad vaated ka pargi põhjaküljelt 

ümbritsevatele maastikele, siis nüüd on pargi põhjapoolne serv väga tugevalt täis 

ehitatud ja vaatesuundade taastamine peaaegu võimatu. Samuti on pargi 

piiridest väljas valitsejamaja tagune kunagine regulaarne pargiosa.  

Suurepäraselt on säilinud aga pargi jõepoolne külg ja selle vastaskalda avatud 

põllumaad.  

 

Pargi esiväljak on ajalooliselt olnud regulaarse kujundusega, ka täna viitavad 

sellele säilinud detailid – ringtee, istutusgrupid esiväljakul. Esiväljakuga 

kujundusliku terviku moodustas Märjamaa-Rapla tee sissesõiduallee, kust 

avanes pikk vaade mõlemas suunas. Vaatesuuna taasavamine on oluline osa 

kujundusprojekti koostamisel. Samuti vajab korrastamist osaliselt säilinud 

paekivist sild ja madalapõhjaline kraav esiväljaku põhjaservas. 

 

Vigala jõele rajatud paisjärve puhastamine, Altveski tammi taastamine on 

eelduseks, et saaks korrastada kõik jõe ääres paiknevad pargikujundusdetailid. 

Peahoone tagaküljel on paisjärve kallas olnud kindlustatud graniitkividega, 

tugimüür on enamuses osas säilinud tänaseni, vaja on vaid kallas puhastada 

võsast ja korrastada lagunenud müüriosad. Tugimüüriga ühe terviku moodustab 
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säilinud graniittrepp, mis samti on algses asukohas kogu ulatuses säilinud. 

Peahoone ja jõe vahelist ala kasutatakse aktiivselt parkimiseks, mis oluliselt 

lõhub kompleksi terviklikust. 

 

Pargi kaugemas osas on säilinud maastikupargile omane ruumistruktuur - avatud 

alad vahelduvad puistu suletud osadega. Kogu parki kasutatakse tihedalt seega 

läbib parki tihe jalgteede võrgustik. Aja jooksul on puistu muutunud küll 

tihedamaks kuid maastikuapargile omane ruumisruktuur on väga hästi loetav. 

Puistus leidub nii okas- kui lehtpuid kuid lehtpõõsaid on pargis säilinud suhteliselt 

palju. Pargis on mitmeid ajaloolisi ehitisi, mille korrastamine ja teedevõrguga 

sidumine annaks pargile olulise lisaväärtuse – kabelimägi, endine juustukelder, 

maa-alune käik, allikakaev. Kõigi objektide puhul on tegemist 

tähelepanuväärsete paearhitektuuri näidetega.  

 

Pargis on asunud kolm erineva suurusega tiiki, mis on ühenduses järvega ja mis 

kõik on allikatoitelised. Tiikide korrastamine annab palju pargikujunduslikult kuid 

see on oluline ka selleks, et korrastada pargi veereziimi. Suur osa pargist on 

võsastunud alalise liigniiskuse tõttu.    

 

Paisjärv (Vigala jõel) on kogu pargikujunduse seisukohalt väga kesksel kohal.  

Paadisild on jõe ääres igapäevaselt kasutuses ja vajab vaid korrastamist. Jõe 

keskel olev saar on küll kinni kasvanud ja kaldad soostunud kuid kunagised silla 

asukohapostid on olemas nii saare kaldal kui jõe ääres ja nende 

taaskasutuselevõtt võimalik. Jõe kaldal on säilinud ka ujumiskoht, mida 

kasutatakse aktiivselt siiani.  

 

Vaated 

Vaadete avamine maastikupargist paisjärvele (Vigala jõele) ja selle teisel kaldal 

asuvatele avatud põllumaadele on üks olulisemaid ülesandeid kujundusprojekti 

koostamisel. Lähtuvalt olemasolevatest jalgteede võrgustikust ja säilinud avatud 

pargialadest on vajalik taastada vaatesuunad pargi ja jõe vahel. Erineva 
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pikkusega vaated jõele ja vastupidi pargi huvitavatele objektidele on 

maastikupargi üks olulisemaid kujunduselemente. Peahoone esine pikk vaade 

sissesõidutee alleele vajab samuti taasavamist.  

 

Teed 

Kogu pargis on teekatted väga juhusliku katendiga. Peahoon ees kruusakate ja 

maastikupargis valdavalt pinnaskattega teed. Arvestades jõe madalaid kaldaid 

on tõenäoliselt peamiste käiguteede all olemas tihendatud kruusast või 

killustikust tee alus.   

Peahoone esiväljaku ümbruses vajab lahendamist autodega liikumine ja 

parkimine. Täna pargitakse autod väga juhuslikult kuid arvestades kogu ansambli 

suursugusust võiks autode liikumist peahoone ümbruses korrastada, et paremini 

eksponeerida kogu mõisaansamblit. Korrastamist vajab ka parkimine 

maastikupargis, kus parklat kasutatakse nii ürituste korraldamisel lauluväljakul 

kui ka spordiväljaku kasutamisel.  

 

Väikevormid, valgustus 

Kogu pagis puudub ühtne valgustuslahendus. Park vajab täiendamist ja ühtset 

lahendust istepinkide ja prügikastide osas.  

 

Pargis on varem olnud mitmeid paadisildu, samuti sild paisjärve keskel olevale 

saarele, kaldal on asunud graniitblokkidest tugimüürid, trepid – sarnaste detailide 

taastamine vaid väheselgi määral annab kogu pargile „tagasi“ kunagise sära ja 

muudab kasutajale huvitavamaks ning rikastab oluliselt parki. 

 

Parki läbivad mitmed kraavid , milledel on osaliselt säilinud sillad, kuid kõik nad 

vajavad korrastamist ja kujunduslikult ühtlustamist. Sildade vahetus ümbruses 

olevad paekivist kaldakindlustused väärivad samuti paremini eksponeerimist.  
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Puistu ja alleed 

Peahoone ees on säilinud mitmeid suuri puid ja suurepärased pärnade grupid, 

suurepärased nulgude salud või hariliku kuuse allee pargi maastikulises osas on 

head viited kunagisele pargikujundusel. Aja jooksul on parki jäänud kasvama aga 

ka rohkelt loodusliku uuendust, mis muudab pargi ruumistruktuuri tihedaks ja 

sulgevad pargikujunduslikult olulisi vaateid. Pargi avatud ja suletud alade 

vahekord on tasakaalust väljas ja vajab taasavamist.  

 

Puistu vajab kogu ulatuses inventeerimist, mis annaks puistule hinnangu nii 

kujundslikust printsiibist kui tervislikust olukorrast lähtuvalt. Omaette analüüsi ja 

hooldusplaani tulevikuks vajab peahoone juurde viiv allee Märjamaa-Rapla teelt.  

 

Järeldused ajalooliste materjalide ja olemasoleva olukorra põhjal 

• Pargi peamisteks kasutajateks on kohalikud elanikud ning mõisahuvilised 

turistid. Park on ka edaspidi plaanis säilitada kui iluaed, kuhu ei ole 

planeeritud tuua uusi senisest erinevaid kasutusfunktsioone; 

• Peahoone vahetu ümbrus ja valitsejamaj tagune lahendada regulaarseid 

pargielemente kasutades, metspargi kujunduse aluseks on 

vabakujunduslik pargiplaneering;  

• Peahoone ees lahendada autode liikumine, parkimine. Metspargis 

kujundada teedevõrk lähtuvalt olemasolevatest jalgteedest. Leida asukoht 

parklale, mida saavad kasutada nii lauluväljaku külastajad kui 

spordiväljaku kasutajad; 

• Taastada tiikide süsteem säilinu tiikide asukohas;  

• Maastikupargi kujunduse aluseks on põhjalik vaadete analüüs. Uute 

vaadesuundade avamisel lähtuda ajaloolistest kirjeldustest kuid arvestada 

ka puistu tänase olukorraga; 

• Kogu jõe kallas vajab lahendamist, et muuta kasutajatele mugavamaks ja 

atraktiivsemaks; 

• Kogu pargis vajab ühtset lahendamist valgustus, istepingid, prügikastid 

jms;  
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• Enne uue kujunduslahenduse väljatöötamist on vajalik koostada 

pargipuistule dendroloogiline inventeerimine. 

 

KUJUNDUS- JA KOHANDUSPÕHIMÕTTED 

Puistu uurituse aste 

Kujundusprojekti koostamise aluseks on põhjalik dendroloogiline inventeerimine 

– peahoone lähiümbruses üksikpuude tasandil, maastikupargis eraldiste kaupa. 

Muinsuskaitse eritingimused 

1. Kuusiku mõisa peahoone esine, valitsejamaja tagune kujundada 

regulaarseid pargielemente kasutades; 

2. Peahooneesisel pargialal korrastada teedevõrk kõnni- ja sõiduteede 

osas. Peahoone vahetusse ümbrusesse mitte kavandada autode 

parkimist. Teekattena kasutada, kas graniitkivi, graniitsõelmeid või 

purustatud kruusa. Teed rajada äärekivita metall-, või puitlaudäärisega; 

3. Peahoone taga korrastada jõe kaldal graniidist olemasolev tugimüür ja 

graniittrepid; 

4. Esiväljaku põhjaküljel korrastada madalapõhjaline kraav ja paekivist 

sild; 

5. Maastikupargis lähtuda teedevõrgu korrastamisel olemasolevatest 

jalgteedest. Teekattena kasutada kas kruusa või sõelmeid. 

Vähemkasutatavad kuid ajalooliselt olulised teed markeerida nt 

säilitada osad teed pinnasteena või markeerida niitmisega;  

6. Vigala jõgi puhastada 1km ulatuses (töökoja sillast kuni Altveski 

paisuni), Altveski pais taastada; 

7. Paisjärvel (Vigala jõel) taastada paadisild ja ujumiskoht. Asukohtade 

planeerimisel lähtuda ajaloolistest kirjeldustest ja säilinud 

olemasolevatest detailidest. Jõe keskel olevale saarele taastada 

sillaühendus kasutades olemasolevaid säilinud silla alustalasid. 

Saarele kavandada pargipaviljon. Kujunduslahenduse aluseks 

kasutada analooge Eesti pargikunsti ajaloost; 



 Kuusiku mõisapargi muinsuskaitse eritingimused 

    
 

14 

8. Parki kavandada lastemänguväljak. Asukoht valida pargi 

maastikupargi ossa;  

9. Lisaks puistu tervislikule olukorrale lähtuda raiete kavandamisel 

olulistest ja võimalikest uutest vaatesuundadest;  

10. Raied ja istutused tuleb kavandada mitmeetapiliselt (10-15a), eriti 

puudutab see maastikupargi osa; 

11. Sissesõidualleele koostada hoolduskava; 

12. Kogu pargialal vajavad lahendamist väikevormid – prügikastid, vaasid, 

istepingid. Materjalide valikul lähtuda ajaloolisesse konteksti sobivatest 

materjalidest nagu näiteks metall, kivi, puit; 

13. Olemasoleva kõlakoja amortiseerumisel planeerida parki uus kõlakoda 

ajaloolisesse keskkonda sobilikum. Kujunduslahenduse aluseks 

kasutada analooge Eesti pargikunsti ajaloost; 

14. Pargivalgustite asukoha valikul arvestada olemasolevate puude võrade 

ning juurestikuga, et vältida rajamisel võimalikke kahjustusi 

pargipuudele. Valgustite paigaldamisel kasutatav tehnika ei tohi 

kahjustada olemasolevaid puid; 

15. Uusistutuse planeerimisel kogu pargis jälgida, et säilivad olulisemad 

vaatesuunad ümbritsevale maastikule; 

16. Istutustena näha ette põõsarinde täiendamist, samuti lisada parki 

püsililli. Pargis asuvatele põlispuudele näha ette asendusistutusi; 

17. Hoonete lähimas ümbruses, kõnniteedel lahendada 

vertikaalplaneerimine; 

18. Muinsuskaitse eritingimused kooskõlastatakse Muinsuskaitseametis ja 

need kehtivad 5 aastat alates kooskõlastamise päevast. Kui selle aja 

jooksul ei ole Muinsuskaitseametile esitatud kooskõlastamiseks nende 

alusel koostatud projekti, kuuluvad eritingimused uuele 

läbivaatamisele; 

19. Ehitus- ja konserveerimistööde ajaks on kohustuslik tellida 

muinsuskaitse järelvalve selleks vastavat tegevusluba omavalt 

ettevõttelt või spetsialistilt. Järelvalvet teostav isik koostab järelvalve 

aruande. Aruande üks eksemplar antakse kahe kuu jooksul pärast 
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ehitustööde lõpetamist üle Muinsuskaitseametile ja teine valla- või 

linnavalitsusele. 
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Lisa 1 AJALOOLISED FOTOD 

Peahoone tagafassaad. Maiste. 1979. 

Peahoone tagakülg. Foto allikas: 

http://qrm.pri.ee/pdf/Raplamaa_m6isaretked_www.pdf 
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Peahoone tagafassaad. Allikas Kuusiku raamatukogu 

Peahoone tagafassaad. Allikas Kuusiku raamatukogu 
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Peahoone esifassaad. Maiste. 1979. 

Peahoone esifassaad, esiplaanil näha säilinud sillaotsad. Allikas 

Kuusiku raamatukogu. 
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Sõiduhobuste tall, tõllakuur. Maiste. 1979 

Graniittrepp peahoone taga. Ranniku. 1978 
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 Sissesõiduallee. H. Gustavson. 1982. 

 

 Jääkelder. Maiste. 1979 
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LISA 2 AJALOOLISED KAARDID 

 

 Väljavõte Kuusiku mõisa plaanist 19. sajandi keskpaik  
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Lisa 3 FOTOD OLEMASOLEVAST OLUKORRAST  

 Sissesõiduallee Märjamaa-Rapla maantee poolt. Allee lõpus võiks 

paista mõisa peahoone Autori foto 2011. 

 Allee on mlemal pool teed kahekordne. Autori foto 2011. 
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Vaade esiväljakult allee suunas. Võimaliku vaate asukoht on vaid 

aimatav.  Autori foto 2011. 

 Vaade peahoonele esiväljaku servast. Autori foto 2011. 
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 Vaade peahoone esiväljakul asuvale puudegrupile. Autori foto 

2011. 

Peahoone tagakülg üle paisjärve. Autori foto 2011. 
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Säilinud juustukelder. Autori foto 2011. 

Tiigi kaldal asuv allikakaev. Autori foto 2011. 
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Sildadel on väga häst säilinud paekivist kaldakindlustused. Autori foto 2011. 

Vaade jõeäärsele jalutusteele. Autori foto 2011. 
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Vaade paisjärvele maastikupargi suunas. Autori foto 2011. 

Viiteid kunagisele tiikide süsteemile on väga lihtne leida. 

Pargikujunduslikult on oluline veereziim korrastada Autori foto 2011. 



 Kuusiku mõisapargi muinsuskaitse eritingimused 

    
 

28 

 

 

  

Säilinud silla alustala, mis viib saarele paisjärve keskel. Autori foto 

2011. 

Kõlakoda maastikupargis. Autori foto 2011. 


