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1. Mõisa nimi: K u u s i k u m ö i s 

2. Mõisa liik: peamõis 

3. Aadress: Rapla raj., Rapla k/n. 

4. Valdaja, kasutaja: Saku Maaviljeluse Instituudi Kuusiku 
Katsebaas 

5. Kaitse alla võetavad hooned: 

a) ettepanekud: 

peahoone, valitsejamaja, ait, sõiduhobuste tall-tõllakuur, 

tärklisevabrik, kasvuhoone, karjalaudad, tööliste elamu, 

veski, viinavabrik (1889); park. 

b) põhj endused: 

Kuusiku mõis omab silmapaistvalt hästi säilinud hoonestus-

ansambli. Rohked kõrvalhooned paiknevad alaansamblitena Kuusiku 

jõe paremal kaldal. Peahoone ise on tagaküljega asetatud vahe

tult jõe kaldale, kus suur paisjärv. Peahoone esise nelinurkse 

pikliku kujuga väljaku kujundavad stiilsed klassitsistlikli vor

mistusega kõrvalhooned - 18.sajandil rajatud tärklisevabriku 

hoone, valitsejamaja ning pilasterliigendusega teineteise vastu 

asetatud sõiduhobuste tall ja aidahoone. Ülejäänud kõrvalhooned 

paiknevad regulaarse ansamblina peahoonest lääne suunas. Pea

aegu kõik hooned on tehniliselt heas seisukorras. Arhitektuurilt 

enampakkuvaks võib pidada veskihoonet. Kastellikujuliselt pai

gutatud laudad taastati 1927. aastal ning on praegu kasutusel 

oma esialgses funktsioonis. Praktiliselt kasutamata seisab im-

· posantne 1889.aastal ehitatud viinavabrik. 

Mõisa peahoone on küllaltki hästi säilinud varaklassit

sistlikke stiilielemente omav ehitis 19.sajandi algusest. Ühe

kordne puithoone on kaetud kõrge mansardkorrusena eksisteeriva 

murdkelpkatusega. Ka hoone interjööris leiame varaklassitsist-

likke elemente - pottahi, trepivõred jms. 19.sajandil eklektika 
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perioodil on hoonele lisatud juurdeehitused aiafassaadil - pseu

dogooti aknaraamistusega puitveranda jms. Samast perioodist pä

rineb ka enamik interjöörikujundusest: stukkornamendiga saali 
lagi, valgetest kahlitest kamin jne. 

Idast liitub mõisaansamblile avar vabakujunduslik pargiala. 

Mõisa rohtaias kasvuhoone (ainus tänaseni säilinud kasvuhoone 
Rapla rajoonis). 

Kuusiku klassitsismi perioodil välja ehitatud mõisaansambel 
on üks stiilsemaid ja paremini säilinud mõisaansambleid kogu 

Eestis. Põhja-Eesti mõisaarhitektuurile iseloomulikuna on mõisa
asula planeering klassikaliselt regulaarne; samas seovad pais
järvena kujundatud Kuusiku jõgi koos saarte ja ansamblile liitu

va avara pargialaga hoonestuss orgaaniliselt loodusesse. 

Mõisahoone on heas tehnilises seisukorras, kasutatakse las

teaiana. 

e) fotod: 

1. Peahoone. Vaade esifassaadile. 

2. Peahoone. Vaade tagafassaadile. 

3. Peahoone. Varaklassitsistlik ahi saalis. 

4. Peaboone. Stukkdekoor saali laes. 

5. Tärklisevabrik. 

6. Valitsejamaja. 

7. Ait. 

8. Sõiduhobuste tall-tõllakuur. 

9. Vaade mõisaansamblile põhjast (esiplaanil veskihoone). 

lo. Vaade mõisaansamblile kagust (esiplaanil karjakastell, 
tagaplaanil viinavabrik). 

11. Kar j alcastell. 

12. Kasvuhoone. 

Koostajad: KRPI peaspetsialist 
mõisaarhitektuuri alal 

V.AMKI juhtiv inspektor 

J .Maiste 

K. Tilk 
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