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RAIKKÜLA MÕISA PARGI MUINSUSKAITSE ERITINGIMUSED 

 

1 Sissejuhatus 

1.1 Muinsukaitse eritingimuste koostamise alus ja eesmärk 

Raikküla pargi muinsuskaitse eritingimused on koostatud MTÜ Raikküla Mõis tellimusel Raplamaal, 

Raikküla vallas asuva Raikküla mõisa rekonstrueerimisprojekti koostamiseks.  

Eritingimused on koostatud eesmärgiga koostada mõisa pargi rekonstrueerimisprojekt põhiprojekti 

tasandil. Raikküla mõisa omanikud soovivad parki järk-järgult heakorrastades säilitada ja tuua esile 

väärtuslikke pargiarhitektuurilisi elemente. Võsastunud puistuga ja kadunud teeradadega pargi 

heakorrastamine, transiitliikluse väljasuunamine, on hädavajalik mõisa külastajate huvides ning loob 

tingimused mõisasüdame arendamiseks turismi sihtkohana1.  

Eritingimustes kasutatud fotode autor on Sulev Nurme, kui foto all pole viidatud teisiti. Eritingimuste 

koostaja on Sulev Nurme (MKA tegevusluba nr VS 137/2004). 

1.2 Asukoht, suurus, haldaja 

Raikküla mõisa park (skeem 1) paikneb Raikkülas, Raikküla vallas, Raplamaal. Raikküla mõisapargi ja 

sellega seotud lähiala suurus on 4,4 ha. Eritingimustega käsitletav pargiala on toodud skeemil 2 ning 

paikneb järgnevatel kinnistutel: 

 Raikküla mõis (65402:001:0210); 

 Valitsejamaja (65402:001:0235); 

 Raikküla mõisatall (65402:001:0218); 

 Raikküla mõisapark (65402:001:0115). 

 

Pargiga vahetult seotud katastriüksused on: 

 Raikküla kool (65402:001:0076); 

 Puukuuri (65401:001:0208); 

 Sireli (65402:001:0025). 

 

Parki haldab MTÜ Raikküla Mõis, kontaktisik: Ivo Lambing (telefon: 56244382; e-post: 

ivonks@gmail.com).  

 

                                                           

1 Jõesoo, K. 2015. Raikküla mõisa park ja allee (reg.nr. 15300) muinsuskaitse eritingimused. Käsikiri. Tallinn 
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Skeem 1. Asukohaskeem (all ikas: Maa -ameti kaardirakendus X -GIS)  

 

Skeem 2. Erit ingimustega käsit letavad pargi ala piir  (al likas: geoalus
2
 ja Maa-ameti ortofoto) 

 

                                                           

2 Sirkel & Mall Geodeesia OÜ. Raikküla mõis. Maa-ala plaan tehnovõrkudega. M 1:500. Tallinn 2015 
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1.3 Kaitsestaatus 

Raikküla mõisa park ja allee on muinsuskaitse all ehitismälestisena, reg nr 15300 

("Kultuurimälestiseks tunnistamine, kultuurimälestiseks olemise lõpetamine ja kaitsevööndi 

määramine" Kultuuriministri 24. augusti 2005. a käskkiri nr 265 (RTL, 01.09.2005, 93, 1423) Kuupäev: 

24.08.2005)3.  

 

Skeem 3. Raikküla mõisasüdame kinnismälestise kai tseala ja kultuurimälestised. Kinnismälestise 

kaitsevöönd tähistatud helesinise vi irutusega, kultuurimälestise ala tähistatud tumesinise 

viirutusega.  Musta punktiiriga on näidatud projektala piir  (all ikas: Maa-ameti kaardiserver X-GIS).  

Raikküla mõisa pargiga on seotud järgnevad ehitismälestised (reg nr / nimi; vt skeem 3): 

 15299 Raikküla mõisa peahoone; 

 15301 Raikküla mõisa valitsejamaja; 

 15302 Raikküla mõisa ait-kuivati; 

 15303 Raikküla mõisa tall; 

 15304 Raikküla mõisa küün-tõllakuur; 

 15305 Raikküla mõisa jääkelder; 

 15306 Raikküla mõisa sepikoda; 

 

Hoolduskava alaga ei ole vahetult seotud (reg nr / nimi; vt skeem 3): 

 15303 Raikküla mõisa tall; 

 15304 Raikküla mõisa küün-tõllakuur; 

 15305 Raikküla mõisa jääkelder; 

 15306 Raikküla mõisa sepikoda. 

Mälestistele on määrusega kinnitatud kaitsevöönd (skeem 3). 

                                                           

3 https://register.muinas.ee/public.php?menuID=monument&action=view&id=15300 (vaadatud 15.11.2015) 
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Skeem 4. Raikküla mõisasüdame hooned
4
1 –  peahoone; 2 –  ait kuivati;  3-5 valitsejamaja 

abiruumidega; 6 –  jääkelder; 7 –  küün; 8 –  tõllakuur, 9 –  tal l id; -  10 sepikoda, 11 –  kelder; 12 –  

masinateruum; 13 –  õlleköök; 14 laut.  

1.4 Eritingimuste koostamisel kasutatud allikmaterjalid 

Kirjalikud allikad 

1. Abner, O. 2006. Raikküla pargi puistu hinnang. Käsikiri. Tallinn 2006 
2. Eesti pargid II. Muinsuskaitseamet/Keskkonnaministeerium. Varrak. Tallinn 
3. Jõesoo, K. 2015. Raikküla mõisa park ja allee (reg.nr. 15300) muinsuskaitse eritingimused. 

Käsikiri. Tallinn 
4. Maiste, J. 1996. Eesti mõisad. Kunst. Tallinn 
5. Maiste, J. 1984. Ettekirjutused Raikküla mõisaansambli korrastamiseks; ERA.T.-76.1.11529 
6. Maiste, J. 1983. Raikküla mõisahoone pargiga. Arhitektuurimälestise pass; VLAKV.1.15 
7. Männisalu, M. 1972. Raikküla mõisahoone. Ajalooline õiend. ENSV MN REK Vabariiklik 

Restaureerimisvalitsus. MKA arhiiv P-1411 
8. Nurme, S. 2014. Raikküla mõisapargi esiväljaku auringi eksperthinnang. Töö nr: 48MT14. Tartu 
9. Nurme, S., Toomeoja, G. 2015. Raiiküla mõis apargi hoolduskava. Artes Terrae OÜ töö nr 

1547HK2 
10. Pirang, H. 1930. Das Baltische Herrenhaus. Teil III. Verlag Jonck & Poliewsky, Riga 
11. Praust, V. Raikküla mõis. http://www.mois.ee/harju/raikkyla.shtml 

                                                           

4 Maiste, J. 1984. Ettekirjutused Raikküla mõisaansambli korrastamiseks; lk 29; ERA.T.-76.1.11529. 
http://register.muinas.ee/ftp/DIGI_2014/pdf/eraT-0-76_001_0011529.pdf 
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12. Rahkema, I. 1996. Raikküla mõis. Käsikiri. Karmel Jõesoo erakogu 
13. Sakk, I. 2002. Eesti mõisad. Reisijuht. Sakk&Sakk. Tallinn 
14. Sirkel & Mall Geodeesia OÜ. 2015. Raikküla mõis. Maa-ala plaan tehnovõrkudega. M 1:500. 

Tallinn 
15. Stomma, T. 2009. Ekspertarvamus. Dagopen OÜ Projektbüroo 
16. Taube, H. v.,. 1902. Graf Alexander Keyserling. Ein Lebensbild aus seineb Briefen und 

Tagebüchern. Band I. Druck und Verlag Reimer. Berlin (TÜ Raamatukogu) 
17. Taube, H. v.,. 1902. Graf Alexander Keyserling. Ein Lebensbild aus seineb Briefen und 

Tagebüchern. Band II. Druck und Verlag Reimer. Berlin (TÜ Raamatukogu) 
18. Kultuurimälestiste register. 15300. Raikküla mõisa park ja allee. 

http://register.muinas.ee/?menuID=monument&action=view&id=15300 
19. Raikküla mõisahoone ja park. Arhitektuurimälestise pass. MKA Arhiiv 

http://register.muinas.ee/?menuID=archivalmaterial&action=view&id=5504 
20. Kaks Fanaatikut taastavad salapärast Raikküla mõisa. 

http://eestielu.delfi.ee/eesti/raplamaa/raikkula/elu/fotod-kaks-fanaatikut-taastavad-salaparast-
raikkula-moisa.d?id=66410438 

 
Plaanid ja ajaloolised fotod: 
1. Karte von einem Theile der Hofslaendereien des Privaten Gutes Rayküll. 1878. Eesti ajalooarhiiv. 

EAA 3724.4.259. 
2. Karte vom Hofslande des Gutes Rayküll, im Kreise Harrien, Kirchspiel Rappel. 1922. 

EAA.3724.5.1371 leht 1. 
3. Concept Karte von Rayküll. 1924. Eesti Ajalooarhiiv. EAA.3724.4.262 leht 1.  
4. Veljo Ranniku fotokogu, MKA Arhiiv 

http://register.muinas.ee/?menuID=photolibrary&action=view&id=3176 
5. TÜ Raamatukogu fotokogu http://hdl.handle.net/10062/3388  
6. Maa-ameti kaardiserver http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis  
7. http://entsyklopeedia.ee/galerii/rapla_kihelkond  
8. Jaan Vali fotokogu http://opetaja.edu.ee/harjumaa_moisad/nim_html/n_raikkyla_01.html 
9. Jaan Vali fotokogu https://register.muinas.ee/public.php?menuID=photolibrary  
10. Ivo Lambingu erakogu (sh https://www.facebook.com/RaikkulaMois/photos/) 
11. Ilse Rahkema erakogu 
12. Jörgen Siili erakogu 
13. Karmel Jõesoo erakogu 
14. Jaak Kadariku erakogu 
15. Sulev Nurme erakogu  

2 Ajalooline lühiülevaade 

2.1 Refereeritud allikad 

Raikküla mõisa (saksa k Rayküll) põhjalik ajalooline ülevaade on M. Männisalu koostatud ajaloolises 

õiendis5, omanikelugu on käsitletud põhjalikult Karmel Jõesoo koostatud muinsuskaitse 

eritingimustes6 ning kokkuvõtlikult on pargi ajaloolist kujunemist käsitletud ka Raikküla mõisapargi 

esiväljaku auringi eksperthinnangus7 ja hoolduskavas8. Alljärgnev lühikokkuvõte refereerib 

eelpoolviidatud materjali, viidatud on otsetsiteeritud tekst. 

                                                           

5 Männisalu, M. 1972. Raikküla mõisahoone. Ajalooline õiend. ENSV MN REK Vabariiklik Restaureerimisvalitsus. MKA arhiiv P-1411 
6 Jõesoo, K. 2015. Raikküla mõisa park ja allee muinsuskaitse eritingimused. Tallinn.  
7 Nurme, S. 2014. Raikküla mõisapargi esiväljaku auringi eksperthinnang. Artes Terrae OÜ, töö nr: 48MT14. Tartu 
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2.2 Mõis ja selle omanikud 

Johann Wolfgang von Goethe, Johann Sebastian Bach, Otto von Bismarck, Aleksandr Sergejevitš 

Puškin - on mõned kuulsad nimed, mis on kirjas Raikküla mõisa ajalooürikutes9. 

Esmased teated kohast Raikküla (Raigele) on Läti Henriku kroonikas. Kroonika järgi on Raikküla 

esimene teadaolev muistsete eestlaste nõupidamise koht Eestimaal, juba 1216.a tunti seda paika 

hõimupealike iga-aastaste nõupidamiste paigana – Muinas-Eesti parlamendi kohana10.  

Raikküla kui rüütlimõisat mainitakse esmakordselt ürikutes 1469.a., samas dokumendis viidatakse 

aga Raikkülale, kui praeguse Raplamaa Kabala mõisast (esmamainimine 1305) vanemale mõisale11.  

Esimesed teadaolevad omanikud olid von Vietinghofid, kellelt mõis 1492 a. läks Jürgen Brakelile. 

1539-1703 kuulus mõis Fersenite suguvõsale. Peale feldmarssali Otto Wilhem von Ferseni surma 

1703 a. pärisid mõisa tema neli tütart. Mõis müüdi 1777. a Holstein-Gottorpi printsile. Tollal sattus 

Raikküla ka Vene tsaari perekonna huvisfääri ning seda himustas endale suurvürst Paul, hilisem keiser 

Paul I (valitses 1796-1801)12. Ostutehing annulleeriti 1784. a ning omanikuks sai riiginõunik Karl 

Friedrich von Staal. 1833. a müüdi mõis Venemaa rahandusminister krahv Georg Kankrinile, kes jättis 

mõisa 12 aastaks endisele omanikule rendile. Testamendiga 1843. a määras Kankrin mõisa oma 

lemmiklapsele, tsaari õuedaamile Zinaidale pulmakingiks.  

Zinaida asus oma mehega, tunnustatud loodusteadlase ja ühiskonnategelase, krahv Alexander 

Keyserlingiga, Raikkülla 1847. a kevadel13. Alexander Keyserling oli tuntud geoloog ja paleontoloog, 

Darwin on pidanud Keyserlingi oma eelkäijaks14. 1840-tel käis uurimisretkedele Karpaatides, 

Püreneedes jm, osales ta ekspeditsioonidel Venemaale ja Siberisse. 1843. a kammerjunkru tiitli 

saanud Keyserling oli Peterburi Teaduste Akadeemia kirjavahetajaliige ja alates 1887. a Teaduste 

Akademia auliige. 1841. a valiti ta Berliini ülikooli audoktoriks, 1869. a Tartu Ülikooli audoktoriks. 

Aastatel 1862–1869 oli ta Tartu Ülikooli õpperingkonna kuraator. Koos Roderick Murchisoni ja 

Edouard de Verneuliga avaldas Venemaa ekspeditsioonide põhjal Londonis 1854. a mahuka 

kaheköitelise teose The geology of Russia in Europe and the Ural-Mountains. Oma hilisemas 

teadustöös tegeles taimede ja imetajate süstemaatikaga, suure panuse on andnud sõnajalgtaimede 

uurimisse15. Lisaks teadustööle oli Alexander von Keyserling aktiivne poliitik ja ühiskonnategelane, 

tegutsedes muuhulgas Eesti Põllumajanduse Seltsi presidendina, Eestimaa Kirjanduse Ühingu 

presidendina, oli aastatel 1852 ja 1856 kihelkonnakohtunik, aastatel 1857–1862 Eestimaa 

Rüütelkonna peamees ning 1861–1862 ja 1873–1891 Eestimaa maanõunik.  

Mõisa viimane omanik oli krahv Hermann von Keyserling, kes on tuntuks saanud filosoofi ja 

antropoloogina, eelkõige teose - Reisetagebuch eines Philosophen - autorina. 

Alates 1925. aastast asutati Harju Maavalitsuse korraldusega Raikküla mõisa peahoonesse lastekodu 

ning hiljem eriinternaatkool. 2. oktoobril 1960. a süütasid kooli kasvandikud16 peahoone, mis 

                                                                                                                                                                                     

8 Nurme, S., Toomeoja, G. 2015. Raiküla mõis apargi hoolduskava. Artes Terrae OÜ, töö nr 1547HK2 
9 Jõesoo 2015 
10 Op cit 
11 Op cit 
12 Op cit. 
13 Op cit. 
14 Eesti Entsüklopeedia. http://entsyklopeedia.ee/artikkel/keyserling_alexander 
15 Op cit. 
16 Maiste, J. 1984. Ettekirjutused Raikküla mõisaansambli korrastamiseks 
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tulekahjus sai väga tõsiselt kahjustada. 1965. aastal valmis peahoone kõrvale uus koolihoone. 

1980ndatel üritati peahoonet osaliselt restaureerida, kuid paraku ebaõnnestunult. 20. sajandi lõpuks 

oli hoone varemetes. Mõisasüda müüdi 1999.a. Jõesoode perekonnale, kelle valduses on hooned 

tänini. 

2.3 Hooned, rajatised17 

Pooleldi varemetena säilinud Raikküla mõisa peahoonet (mälestise reg. nr. 15299) nimetatakse 

kirjanduses tihti lossiks ja isegi paleeks. Klassitsistlik peahoone koos 6 tüseda joonia sambaga on 

ühekorruseline soklikorrusega ning osaliselt väljaehitatud pööningukorrusega ehitis. Eesti üks 

suurimaid peahoone esiväljaku auringe, millel kõrguvad kokku 10 sammasjat elupuud (fotod 2-6) on 

mõlemalt poolt hoonetega piiratud. MTÜ Raikküla Mõis eestvedamisel on tänaseks mõisa peahoone 

konserveeritud, paigaldatud on uus kivikatus, taastatud tagakülje terrass ning hoone avad on 

suletud. /.../ 

Tagafassaadi ees on paekividest võlvitud terrass, mida ääristavad võimsad betoonist valatud 

neobaroksed balustrid. Terrassilt laskub lai kivitrepp parki. Kunagi on sellelt, Eesti ühelt suurimalt 

paekivist terrassilt avanenud hunnitud vaated tagakülje korrapärasesse pargiruumi ning edasi 

ümbritsevale maastikule. /.../ 

Raikküla mõisaansamblisse kuuluvad hooned on tähelepanu väärivad ja olulised ning arvestatavad 

objektid pargi üldkujunduses. Kõrvalhooned moodustavad peahoonega suurepäraselt kokkukõlava 

ansambli. Hooned on enamuses ühekordsed ning olid algselt kaetud S-kivi katusega või nn. piibrisaba 

katusekiviga.  

Kui alleed mööda mõisa poole minna, siis paremat kätt asus kõrge puust piiratud hobuste koppel ja 

edasi paremat pool väike, meeldivates proportsioonides, küll hetkel tühi ja funktsioonita sepikoda 

(mälestise reg. nr. 15306; foto 26). Veidi maad sepikojast lõuna poole asus poiste puutöökoda, kus 

teopoisid talviti puutööd teinud, viimati oli seal tärklisevabrik, enne seda aga Raikküla koorejaam. 

Puutöökoja mõnda ruumi kasutatakse elamispinnana. Teine ehitus seal lähedal oli avariilises seisus 

sepikoja moodi töökoda / masinateruum, kus hoitud sees lokomotiivi, mile Alexaner Keyserling oli 

mõisa muretsenud. (Rahkema, I. „Raikküla mõis“18). 

Tüüpilist mõisamaja esist auhoovi moodustades asetuvad kaaristuga ait-kuivati (mälestise reg. nr. 

15302) (foto 27) ja ühe pika horisontaalselt rõhutatud hoonena kavandatud teenijatemaja / 

valitsejamaja (mälestise reg. nr. 15301) (foto 28). Eesti ühe pikima valitsejamaja, kavandatava 

muuseum-hotelli, kagupoolsel nurgal asub jääkelder (mälestis reg. nr. 15305), mida kunagi on 

kaunistanud neogooti stiilis astmikfrontoon (foto 29). Ait-kuivati, mida arendatake trahter-

muuseumiks, justkui valitseks kogu mõisa-ansamblit, asudes teiste hoonete suhtes tunduvalt 

kõrgemal. Aidahoone on sokkelkorruse osas võlvitud – servjoontega keldrid, kaaristuga ulualune. 

(„Raikküla mõisa kõrvalhooned“. Arhitektuurimälestise pass19.). Kuigi arhitektuurimälestise passis on 

aidal mainitud tõesti keldreid, ei ole tänaseks neist enam jälegegi. Ainukese mõeldava variandina 

võiks arvata aida keldrite mõtte sidumist kõrval oleva Kastanimäe maa-aluse hoonega, kuid selle 

hoone keldrid ei saanud kindlasti olla passi koostamisel ajal, aastal 1983, avatud. 

                                                           

17 Väljavõte Jõesoo 2015 
18 Siin ja edaspidi on viidatud: Rahkema, I. 1996. Raikküla mõis. Käsikiri. Karmel Jõesoo erakogu 
19 Siin ja edaspidi on viidatud: Maiste, J. 1983. Raikküla mõisahoone pargiga. Arhitektuurimälestise pass. VLAKV.1.15 

http://register.muinas.ee/ftp/DIGI_2012/Passi%20Skaneerimised/Rapla%20mk/V497.PDF
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 Viite kirjandusest aida keldritele kui osana maa-alusest hoonest, leiab - 1909.a. ehitati mõisa aidale 

juurde kuivatus. Kui korstnajalga tehtud, polevat töölised äkki enam edasi saanud, nii kõva pinnas 

tulnud vastu. Tarvis oli sügavamale raiuda, kutsutud mõisaproua vaatama. Noor lesk, Johanna Pilar 

von Keyserling, tulnud vaatama ja öelnud: “Aitab küll, siit enam allapoole ei saa, siin asuvad vanad 

keldrid“. Võib arvata, et enne aita asus seal suur hoone, mis hävis Põhjasõja ajal või veelgi varem. 

Hiljem on sellele kohale ehitatud ait. Et see nii suur ei tulnud, kaeti eestpoolt mullaga ja istutati puud, 

põõsad peale. (Rahkema, I. „Raikküla mõis“).  

Luues peahoone esise ringtee piiratud väljakule sobiva raamistuse, on mainitud ehitistel oluline osa 

ansambli kui terviku kujunemisel. Ülejäänud põhiliselt majandusotstarbelised rajatised koonduvad 

suhteliselt väikesele territooriumile ansambli lääneosas. Ansambli arhitektuuriliselt huvipakkuvama 

terviku suhtes omasid mainitud põhiliselt 19. saj. II poolel valminud ehitised visuaalse fooni 

osatähtsuse. („Raikküla mõisa kõrvalhooned“. Arhitektuurimälestise pass.) 

Tall / karjakastell asus vasakul pool enne mõisa väravat, hoone oli neljakandiline ja siseõuega, ees 

asusuid talliruumid. Keskelt läks üks värav, sealt mindi hobusega üle õue tagumise hoone juurde 

vankrikuuri. Seal rakendati hobused lahti ja viidi kuuriväravast välja kiviaia ääres asuva pika puust 

joogiküna juurde. Sealsamas asus ka vinnaga ja raketega lahtine tallikaev, kust vett võeti ja küna 

täideti. Kui hobused said joodetud, toodi nad läbi vankrikuuri ja üle õue talliruumidesse. Tallimehe 

ruumid asusid Tallimäepoolses osas. Nüüd seda talli enam pole, säilinud on vaid esimese Eesti 

Vabariigi ajal rahvamajaks ümber ehitatud vankrikuur, milles asuvad eluruumid ja saal avalikeks 

üritusteks. Üle tee, paremal pool, asus söödaküün (mälestise reg. nr 15304 Raikküla mõisa küün-

tõllakuur), seal hoiti härraste kalesse ja tõldu. Nüüdseks on see küün ümber ehitatud paljude 

korteritega elumajaks. (Rahkema, I. „Raikküla mõis“). 

Üle tee, mõisa poolt tulles paremat kätt, asub õllevabrik (foto 41), praegu elumaja ja selle taga on 

lambalaut (Rahkema, I. „Raikküla mõis“), hetkel kasutusel hobusetallina. Lambalaut või mõisaaegne 

nuumhärgade laut on registris nr. 15303 Raikküla mõisa tall. Problemaatiline on ajaloolistele 

allikmaterjalidele tuginedes Raikküla mõisa lambalauda või nuumhärgade lauda kaitse all olek 

nimetusega Raikküla mõisa tall, seda enam, et õige mõisa tall, mis küll ei ole arhitektuurimäletis on 

osaliselt, nimelt vankrikuuri osas, säilinud. 

Õllevabriku juures asub endiselt tiik ja eespool väiksem tiik (foto 30), kus oli olevat Ilse Rahkema järgi 

olnud ka purskkaev (foto 31). Ümber tiigi kallaste on veel alles üksikuid suuri saari ja jämedad pajusid. 

Probleemiks on tiikide kuivamine, toiteallika puudumine, mida on arvatavalt tinginud ümbritsevate 

põllumaade kuivendamine ning tiikide süvendamise käigus savi eemaldamine. Pikemaajaline 

hooldamatus on tinginud suurema tiigi kalda võsastumise ja vaatekoridoride kinnikasvamise. Kahe 

tiigi kujunduse eesmärgiks on olnud vaadete rikastamine koos tasase veepinna ja lisatud 

puudegruppidega.  

Vasakule poole jääb Tallimägi /Kastanimägi (foto 25), seal kasvas varem palju puuliike, suur ja 

võimas hõbelehine paju kõrgus teiste lehtpuude ja kuuskede vahel, andes omapärast ilu. Suvel oli seal 

puude all alati hämar, kuuskede all kasvasid maarjasõnajalgade puhmad. Legend räägib, et teopoiss 

ja mõisapreili leidnud sealt sõnajalaõie. Kastanimäel on alles ka 1 hobukastan ning siin asub endiselt 

Keyserlingide perekonnale püstitatud mälestuskivi (foto 33). 

Paremal pool asub kaevusalu, samuti ümbritsetud suurtest puudest, seal asus mõisa kaev.  

1931 a. on nimetatud valitsejamaja nurga lähedal olevat väikest madalat sõprusmäekest, mille 

keskel kasvas tamm ja ümberringi Eestimaa kuused. (Rahkema, I. „Raikküla mõis“). 



Muinsuskaitse eritingimused Raikküla mõisa pargi rekonstrueerimisprojektile 1605ET2 

 

Artes Terrae 15 
 

Sõprusmäeke (foto 34) on säilinud tänaseni, samuti seal ajaloolises kirjelduses nimetatud tamm ja 

mõningad okaspuud. Valitsejamaja ees ümbritsetuna suurtest puudest asus mõisa kaev, millegipärast 

kutsuti seda mungakaevuks. Kaevu asukoht on tänaseni selgelt jälgitav (foto 35). 

2.4 Ansambel 

Raikküla mõisaansambel ehitati välja praeguses mahus Staalide perioodil (1784-1833). Algne barokne 

peahoone ehitati 18. sajandi viimastel kümnenditel, arvatavasti samast ajast pärineb ka algne 

pargiosa, mille põhimaht on seotud (ja orienteeritud) keskteljeliselt peahoonega. Peahoone ehitati 

ümber 1820. a tollasele perioodile omaselt klassitsistlikus stiilis peale 1817. a põlengut. Raikküla 

mõisahoone arhitektiks arvatakse olevat rahvusvaheliselt tunnustatud Carl Ludwig Engel. Peahoone 

on esinduslik, selle esifassaadi ilmestab sammasportikus 6 tüseda joonia sambaga. Fassaadi keskteljel 

on asunud paraadsissekäik ja selle kohal rõdu, mille uks oli lahendatud 19. sajandi esikümnenditele 

iseloomulikult veneetsia akna laadis. Tagafassaadi keskteljel asub imposantne terrass. Peahoonega 

samal ajal ehitati ilmset ümber osaliselt varasemad puit- ja kivihooned samuti said tänase ilme 

esiväljaku auringi piiritlevad kõrvalhooned. Arvatavalt rajati nende suuremahuliste ümberehituste 

käigus ka park ning see oli nii hoone ees kui ka taga korrapärase kujundusega – auhoovina 

lahendatud esiväljak säilitas oma barokse sümmeetrilise ning esindusliku kavandi (skeemid 4, 5, 6). 

Tagaväljaku algne regulaarsus on aimatav sirge tee läbi, mis algab tagatrepilt ning suundub keskteljel 

pargi piirile, avatud tagaväljakuga piirnev pargiosa arvatavasti laiendati ja kujundati ümber inglise 

stiilis. Pargi juurde rajati mõisasüdamest ca 1,5 km eemale jääv parkmets (nn Hauamets). 1850ndatel 

aastatel oli park kujunenud-kujundatud inglise stiili vaimus. Peahoone lähedal olid lehtlad. 

Teadaolevalt üks neist asus jääkeldri kõrval ning oli kujundatud ümmarguse kivilaua ja kivist 

pinkidega. 

Arvatavasti 1870ndate alguses alustati ulatuslikumaid pargi ümberkujundustöid, mida peegeldab ka 

Alexander Keyserlingi kirjavahetus20. Sellest selgub, et pargis on olnud roose, rododendroneid, 

elupuid, viirpuid, mitut liiki krookuseid, levkoisid, liiliaid, tulpe, nartsisse, keisrikroone, delfiiniume, 

daaliaid jne. 1881. a rajati esiväljakuga piirneva hoone varemetele väidetavalt Eesti esimene 

kiviktaimla, mida kutsuti Alpenbergiks. Praegu asub sellel kohal Keyserlingidele pühendatud 

mälestuskivi. Ilse Rahkema väidab, et kiviktaimla asukoht on hoopis mõisapargi lõunapiiril – väike 

küngas tänini alles, asub Kooli kinnistul (vt foto 7). XIX sajandi II poolel (1883. a) rajati pargi 

tagaväljakule lilleaed, mis asus tõenäoliselt terrassi ette jäänud murupindades, asudes mõlemal pool 

keskset vahtraalleed (foto 2). Tagaväljaku sirge tee, mis oli ääristatud ilmselt pügatud vahtra alleega, 

algas tagatrepilt ja suundus keskteljel pargi piirile, rõhutamaks tagaväljaku põldudele avanevat 

vaatesihti (foto 3). Tee kulgeb kuni pargi idaservani, mida piirab mõisasüdant ümbritsev poolkaarjas, 

ca 7 m laiune majandustee. Seal asub kaarjas pärnarida ja osaliselt on säilinud ka antud pargiosa 

ümbritsenud piirdemüür. Paekivist piirdemüüri lahendust analüüsides võib oletada, et tegu oli a-ha 

tüüpi piirdega, mille pargipoolne serv oli pinnasega tõstetud ja vaateliselt pargi poolt „nähtamatu“. 

Esiväljaku kavand säilis mahuliselt läbi XIX sajandi (foto 4, skeemid 5, 6). Auringi ja auhoovi piiravate 

kõrvalhoonete vahele jäävad istutused on tehtud oletatavasti XIX sajandi II pooles. Raikküla mõisa 

esiväljakule iseloomulikud elupuude read on istutatud peale Eesti iseseisvumist 1930ndatel, 

esifassaadi parema nurga juures kasvav hall pähklipuu on istutatud Hermann von Keyserlingi ajal 

(foto 5). 1930-40ndatel istutati esiväljaku piirdeks ka hekk, kuid see on tänaseks hävinud (foto 6). 

                                                           

20 Taube, H. v.,. 1902. Graf Alexander Keyserling. Ein Lebensbild aus seineb Briefen und Tagebüchern. Band II. Druck und Verlag Reimer. 
Berlin (TÜ Raamatukogu) 
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Esiväljaku ruumiline ülesehitus säilis ka nõukogude ajal. Võsastusid kõrvahoonete ja ringtee vahelised 

haljasribad. Seoses koolimaja ning korruselamu ehitamisega pargialale (peahoonest lõunasse) hävis 

enamus selle ala pargitaimestikust, säilis kaarjalt ümber pargi kulgenud puudega ääristatud tee. Tee 

on säilinud tänaseni. Seoses uute hoonetega kujunes ümber ka pargi lõunaosa teedevõrk. 

"Ilse Rahkema mälestustele tuginedes, olevat fassaadi parema nurga juures kasvava suure (halli) 

pähklipuu istutanud Alexander von Keyserling. Raikküla mõisa suure ja avara esiväljaku äärde istutati 

iseloomulikud elupuude read 1937.a. Vanadel fotodel on sammasjaid elupuid kokku 12, kummalgi 

väljaku poolel 6, tänaseks on säilinud 5 elupuud mõlemal poolel. 1930-tel 40-tel istutati esiväljaku 

piirdeks ka hekk, kuid see on tänaseks hävinud."21 

Esiväljak on orienteeritud peahoone suhtes keskteljeliselt kirde-kagu suunaliselt. Väljaku piiritlevad 

ajalooliselt (vt skeemid 4 - 6): peahoone (skeem 5 (1)), ait-kuivati (skeem 5 (2)), valitsejamaja (skeem 

5 (3)) ja tõllakuur (skeem 5 (4)). Esiväljaku ringtee (auring) ühendas sissepääsu, valitsejamaja ja ait-

kuivati esise ovaalse ringteega. Ringtee ja valitsejamaja vahel asus väike plats, mis haljastati 

arvatavasti 19. sajandi lõpul, 20. sajandi algul. Kõrvalhoonete juurde viisid eraldi teed, mis algselt olid 

ida poolt auringiga ühendatud, ait-kuivati juurest viis eraldi pääs ka mõisasüdant kaarena piiravale 

teenindusteele. 1920ndatel mõisamaade jagamise käigus tehtud märkustest 1878. a plaanile (vt 

skeemid 5, 7) võib oletada, et valitsejamaja ja ait-kuivati ning ringtee vahele tekkisid haljasribad, 

mille tulemusel kummagi hoone juurde tekkisid ringteest eraldatud juurdepääsud. Auringile 

sissepääsu juurest viis diagonaalne tee karjakastelli juurde. Auringilt viis kaks pääsu peahoone 

otsafassaadide juurest parki.  

Pargi teedevõrk esiväljaku osas oli üldkavatiselt regulaarne, pargi tagaväljakul markeeris regulaarse 

joonega kesktelge, kaarjat pärnarida ning peahoone lähiümbruses ka hoone mahtudest tulenevaid 

sihte, pärnarea ja pargi piiri vahel ning praeguse koolimaja kohal oli pargi teedevõrk XIX sajandile 

omaselt rikkalikult liigendatud ja looklev. Oletatavad lehtlate asukohad on markeeritud teede 

laiendustena pargi kirdeosas ja kaguosas (nooltega näidatud platsid skeemil 5). 

"Maanteelt suundub esiväljakule peahoone keskteljele orienteeritud, üle poole kilomeetri pikkune 

sirge sihitee, mis oli ääristatud algselt kaherealise lehtpuu alleega. Alleepuud on olnud arvatavasti 

kujundamata võraga lehtpuud – peamiset kased, kuid ka pärnad, vahtrad, jalakad, pihlakad jm. 

Pihlakas oli ka Alexander Keyserlingi lemmikpuu. „See puu on alati ilus“, põhjendas ta oma 

kiindumust pihlakasse, „kevadel oma lõhnavate õiekarikatega ja sügisel oma korallpunaste 

marjakobaratega“. Praegune mõisa allee on istutatud kaseallee asemele, mis olnud suuremalt jaolt 

hävinud. Johanna von Keyserling oli ise oma kätega istutanud pärnapuid kaskede vahele. Tänaseks on 

pärnapuud vanaks saanud. Nad on kõrged ja jämedad ning osa neist on kuivanud. Jalutanud Ilse 

Rahkema kord kunagi alleel koduuurija Juhan Raidjõega, kes leidis, et hävinud pärnade asemele 

tuleks vahtrad istutada. Vahtrad said ka istutatud. (Rahkema, I. „Raikküla mõis“). Kuigi kirjanduses 

nimetatakse Raikküla alleed tihti kahekordse reaga sissesõidualleeks, on 1878 plaanil /.../ selgelt 

näha, et sissesõiduallee ei olnud mitte kahe- vaid kolmekordse reana. Ilse Rahkema käsikirja järgi oli 

mõisal 1860 aastatel samuti 3 alleed, peatee keskel ja kummalgi pool kitsamad hooldatud teed, kus 

jala käidi."22 (Vt foto 32). 

 

                                                           

21 Jõesoo 2015. 
22 Jõesoo 2015 
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Skeem 5.  Raikküla mõisasüdame plaan :  peahoone (1), ait-kuivati (2),  valitsejamaja (3) ja  tõllakuur (4)  

(väljavõte 1878.a.  plaanist;  EAA 3724.4 .259).  

 

1917.a revolutsioon võttis Hermann v Keyserlingilt kogu vara, ta lahkus Eestist 1918. a. 1925. a 

asutati peahoonesse lastekodu. 1944. a kasutas peahoonet lühiajaliselt punaarmee. 1958. a 

lastekodu likvideeriti ja mõisa peahoonet hakati kasutama eri-internaatkoolina. Peahoone süüdati 2. 

oktoobril 1960. a. Peale põlengut ehitati peahoone tiibehitisena uus koolihoone, mis valmis 1965. a. 

1980ndatel peahoonet osaliselt restaureeriti, kuid töid ei lõpetatud, mistõttu seisis hoone kuni uute 

omanike valdusse minekuni 1999. a varemeis. Mõisasüda müüdi 1999.a. Jõesoode perekonnale, kelle 

initsiatiivil loodi MTÜ Raikküla Mõis, mille valduses on peahoone kinnistu „Raikküla mõis“ tänini. 

 

1 

2 

3 4 
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Skeem 6.  Raikküla mõisasüda  1922 (väljavõte plaanist;  EAA.3724.5.1371 leht 1).  
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Skeem 7.  Raikküla mõisasüda 1924 (väljavõte plaanist; EAA.3724.4.262 leht 1).  

2.5 Kalmistu ja "uus park"23 

Raikküla pargi teiseks osaks on mõisasüdamest umbes 1,5 km kaugusele läände jääv looduslikust 

puistust kujundatud parkmets (alates 1874), nn. Hauamets (foto 42) von Keyserlingide haudadega - 

Raikküla mõisa kalmistu (reg. nr. 8396 – ajaloomälestis). Sellesse vabakujunduslikku parkmetsa viib 

mõisa juurest üle suure Rapla-Järvakandi maantee allee. Allee kõrvalt läheb aga jalgrada, mis viib 

Hauametsa ja kulgeb endise järve äärt pidi. Platsi juurde viiv tee oli kunagi väga hooldatud ja 

mõlemalt poolt ääristatud spiraeadest (taraenelas) hekiga, mis tänaseks on laiali läinud metsa alla. 

Hauametsa olid istutatud kanada kuused, sihvakad nagu küünlad, moodustasid need põhja poolt 

ümber platsi kaarekujulise tuulevarju. Põhjapoolses osas kasvas kunagi üldse palju võõrpuuliike. 

Nüüdseks on kuused ja teised puud kas hävinud või mahavõetud häbematute ja hoolimatute inimeste 

poolt. (Rahkema, I. „Raikküla mõis“). 

Keyserlingide perekonnakalmistu hauaplats asus kõrgemal kohal keset metsa ja seal oli ilus peenika 

liiv. Platsist allpool asunud purskkaev. See lõhuti ära, nii siit kui sealt põõsastest ja sambla seest võis 

leida torujuppe. Kaevust mõni samm põhja poole asus koera haud. Hauaplatsil oli neli hauda, ka viies 

asunud põhjapoolses küljes, aga sellele oli samba asemele pandud väike ristike. Kes see oli, pole 

teada, olevat olnud küll väike pojake, kes surnult sündinud, kuid siis veel Hauamets kalmistuks ei 

olnud. Mine tea, võibolla maeti ta sinna selle sooviga, et hiljem kalmistu rajada. (Rahkema, I. 

„Raikküla mõis“). 

                                                           

23 Väljavõte, Jõesoo 2015 
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Keyserlingide perekonnakalmistule on maetud Aleksander von Keyserling ja tema abikaasa Zinaida, 

noorem tütar Marie ning poeg Leo von Keyserling. Üks hauaplats on siiani tuvastamata. Raikküla 

viimane krahvide soost, Hermann von Keyserlingi vanim poeg – Arnold von Keyserling suri järglasteta 

2005. aastal Austrias. 

Marie oli esimene, kellele püstitati välismaa marmorist must sammas, millele olid pühakirja salmid 

sisse raiutud. Marie haud oli väravast sisenedes kohe vasakut kätt peaga põhja poole. Samba 

ülemises osas olnud valge rist. Hiljem pandud Marie peatsisse musta samba ette veel üks marmorist 

sammas, millel olid samuti pühakirja salmid peal. Samba tagaküljel olid sõnad: „Oh Jumal, oh Jumal, 

miks oled mind maha jätnud“. 

Järgmine maetu oli Alexander Keyserlingi abikaasa Sinaida, tema haud jääb paremale peaga ida e. 

Mõisa poole. Tema kõrvale maeti hiljem ka Alexander ja neil olid peatsis hallist raudkivist sambad 

pühakirja salmidega. Sammaste peale olid kinnitatud marmortahvlid. Sammaste ülemises otsas olid 

ristid.  

Nende poeg Leo suri noormehe eas Kergu mõisas ja maeti samuti Hauametsa, peaga läände. Ka 

temale pandi hallist raudkivist marmorplaadiga ja ristiga sammas.  

Ümber platsi olid ümmargused pealt ristikujulised kivist postid, nende külgede peal väikesed 

konksukesed. Ilse Rahkema isa mäletamist mööda oli postide külge kinnitatud ilus võrkaed. Hiljem, 

kui võrk oli ära lõhutud, oli ümber platsi alumises ääres veel jäme raudkett. (Rahkema, I. „Raikküla 

mõis“). 

Väikese kõrgendiku peal asuva platsi äär, mis moodustas languse purskkaevu poole, oli lilli täis 

istutatud. Samuti raudkividest koera hauaküngas, kus isegi kivide vahed olid lilli täis. Purskkaevu vesi 

pihustas peene uduvihmana alla ja samas kastis ka lilli ja taimi.  

Hauad olid kevadel kaetud igihalja siniste õitega. Nüüd on seda taimeliiki metsaalune täis. 

Hauametsa põhjapoolses osas asuval lagendikul kasvas palju lõhnakannikesi, mitmevärvilisi käpalisi 

ja teisi lilli. Keset lagendikku aga kasvavad kõrvuti Eestimaa ja Saksamaa kuusk nagu väravapostid. 

Eelmise vabariigi ajal oli Hauamets täis sarapuupõõsaid ja rahvas käis seal pähkleid korjamas. 

(Rahkema, I. „Raikküla mõis“). 

Kunagi olnud siin järv, mis ei olnud suur, vasakule poole jäi Hauamets ja paremalt poolt ulatus ta 

vastu Paka metsa, seal on näha järve looduslik kallas. Vastu Hauametsa olnud paadisild ja väike 

paadimajake. Kaua aega hiljem olnud postitüükad pika heina sees. Põhja poolt Hauametsa sisenedes 

on järve äärevall veel näha. Ka selles suures valli osas, mis jääb teisele poole kraavi, kasvasid 

istutatud lepapuud, 3 tükki ühes augus tihedalt koos. Kusagile mujale need ei võsunud. Maantee 

ääres järve sees asus mõisa tänaseks hävinud viinaköök, seda küngast nimetatakse Viinaköögimäeks. 

Viinaköögi taga asunud allikat kutsunud mõned ka Silma-allikaks. See vesi pidi olema silmaraviks, sest 

usuti, et kui allikaveega silmi pesta, saavad silmad terveks. Uus maantee on aetud otse 

järveheinamaast läbi, viinaköögi kohast mööda. (Rahkema, I. „Raikküla mõis“). 

Raikküla pargi kolmas osa, nn. „uuspark“ asub mõisasüdamest ca 800 m. lõunas, seal asub ka 

Raplamaa teine jämedaim tamm – Mailukse tamme järel on selleks Jänusmäe tamm (Uuepargi 

tamm) Jaanimäel. Selle põlispuu ümbermõõt on 533 cm ja kõrgus 24 m.  

Uude parki viiva tee äärde istutati kaseallee, samuti nagu oli mõisa viiva tee ääres. Uues pargis 

kasvab praegugi veel väga vana tamm, mida rahvas kutsub Jänusmäe tammeks. Selle all pidanud 

Keyserling rahvaga jaaniõhtut. Olnud igasugu mängusid ja sinna toodud ka 80-toobine õlleankur. 
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Õlut tulnud juua nii, et ankur tuli üles tõsta ja otse ankrust rüübata. Kuna täis ankur oli väga raske, 

saanud sellega hakkama ainult külamees Ants Pärdi, sealt ka nimetus „Jänusmägi“. Uues pargis 

lennanud ringi sinised linnud ja neid nähtud veel palju aastaid seal lendamas. (Rahkema, I. „Raikküla 

mõis“).  

Keyserlinge külastas ka Bismarck, kes armastas ühega Keyserlingidest metsa suunduvat puiesteed 

(lõuna suunas) mööda jalutada ja tammesalus (istutatud ringikujuliselt) juttu puhuda. („Raikküla 

mõis“. Inventariseerimine.) 

Mõisaaegne nuumhärgade lauda parempoolsest otsast otse kopli poole minnes, asus suur Bismarcki 

nimeline tamm, selle all olid istunud A. Keyserling oma noorepõlvesõbra Otto v Bismarckiga. See 

koppel oli tammesid ja muid lehtpuid täis olnud kuni maanteeni välja. Bismarcki tamm murdunud 

1920. a. paiku, ta olnud seest tühi ja kuivanud. Tamm oli murdunud paari meetri kõrguselt 

maapinnast. See tamm oli kunagi võetud muinsuskaitse alla ja tema juures oli ka numbriga post. 

(Rahkema, I. „Raikküla mõis“). 

3 Park AD 2016 

3.1 Kompositsioon 

Raikküla mõisa pargi võis jaotada ajalooliselt kahte stilistiliselt erinevasse ossa (skeem 8): regulaarne 

osa (skeem 8 - A) ja vabakujuline osa koos tarbeaiaga (skeem 8 - B). Kumbki pargiosa ei olnud 

varaklassitsistlikust vaimust tulenevalt puhtas barokses ega inglise stiilis vormikõnes, pigem mõlema 

segus (vt skeemid 5 - 7). Regulaarne pargiosa oli (ja on tänini) üles ehitatud nii esi-, kui tagaväljaku 

osas tugevale keskteljele, mida rõhutab ansamblituumiku hoonete regulaarne paigutus ning 

tagaväljaku sümmeetrilne mahuline ülesehitus. Sümmeetriline on tagaväljaku peahoonega seotud 

avatud pargiosa, mida markeerib kaarjas pärnarida. Samas sellest külgedele ja tahapoole jäävad 

pargiosad on olnud pigem vaba lahendusega.  

Peahoonest kagusse jäänud vabakujulisem pargiosa läks üle peahoone tagant sujuvalt. Kahjuks on 

see osa praktiliselt hävinud seoses koolimaja ehitusega 1960-tel, säilinud on vaid üksikud fragmendid 

ning parki poolkaarena piiranud alleega palistatud teeruum. 

Kui vaadata pargi seotust maastikuga ning kompositsioonilist ülesehitust pargisiseselt (skeem 9), siis 

võib selles näha hilisbarokile iseloomulikku kiirtekujulist laienemist maastikku peateljega (peatelje 

tähtsaima objekti – peahoonega) seotult. Seejuures on põnev see, et pigem on olnud 

enesessesulgunum esiväljak, olles maastikuga seotud vaid läbi pikalt maastikku mineva allee; enamus 

kujunduslikust dialoogist käis peahoone ning sümmeetriliselt paiknenud kõrvalhoonete ja nende 

fassaadide vahel. Tagaväljak seevastu avaneb kiirtena naabruskonna põllumaastikele ning neis 

asunud põllumajanduslikele hoonetele. Ka siin võib märgata ajastuomaseid noote - veel 

traditsioonilist baroklikku ruumikäsitlust ning samas inglisepärast (või/ja fermee ornee hõngulist) 

pastoraalset meeleolu. 

Raikküla mõjuva mõisaansambli esimese ringi 15 hoonest on tänaseni säilinud 14 (hävinud on 

kasvuhoone). Üksikobjektid seob tervikuks suhteliselt hästi säilinud maastikustruktuur. Samas on 

nõukogude aegsete uusehitiste tõttu, eeskätt peahoone laiendusena ehitatud koolihoone tõttu, 

kaduma läinud maastikupargi stiilile omane maalilisus ja ruumiline ülesehitus. 

Hoolimata 1920-1930-te ja nõukogudeaegsest ehitustegevusest alleeruumis ja esiväljakul (elupuud) 

on ansamblituumik ja sellega seotud pargiosa maht ning seosed maastikuga väga hästi säilinud ja 
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loetavad moodustades Raikküla pargi väärtuslikeima osise. See on ka olulisem sõnum ja formatsioon 

täna, mida saab ja mis vajab hoidmist ning restaureerimist. 

 

Skeem 8.  Raikküla pargi sti il id (skeemi alus EAA.3724.5.1371 leht 1).  

3.2 Park 

3.2.1 Esi- ja tagaväljak 

Park on väga selgelt 18. sajandi lõpule iseloomuliku ruumilise jaotuse ning ülesehitusega. Esiväljaku 

ajalooline ruum on hästi säilinud ja looduses loetav. Peahoonest lõunasse jääv pargiosa on seoses 

1960-tel toimunud ehitustegevusega pöördumatult hävinud. Mõnevõrra saab pargi ulatusest mulje 

säilinud karjatee trajektoori jälgides (skeemid 5 - 9). Esiväljakule viiv alleeruum on 20. sajandil täis 

ehitatud elumaju, kuid alleeruum on siiski hoomatav. 

Tagaväljaku algne regulaarsus on aimatav, osaliselt on säilinud pargi keskteljel terrassi juurest algav 

vahtraallee (foto 11), mis lõpeb pärnadega palistatud poolkaarja ringteega (fotod 12, 23). Tagaväljaku 

vaade on rikutud lõunasuunal kõrguva kolmekorruselise koolimajaga (foto 12). Peahoone taguse 

pargiosa piiriks on kohati lagunenud ja põõsastesse kasvanud kiviaed (vt foto 13).  

3.2.2 Teed 

Pargi algne teedevõrk on praktiliselt hävinud. Hoomatav on esiväljaku auring ning võimalikud teede 

sihid tagaväljakul. Samuti on ruumiliselt markeeritud parki piiranud karjatee. Teedevõrk on aastatega 

tunduvalt lihtsustunud ja oletavalt puuduvad või on kinni kasvanud ka kunagised teadlikult loodud 

vaatepunktid koos vaatekoridoridega. 

Esiväljaku ringtee on 2015. a seisuga säilinud ja hoomatav täies mahus. Asfaltkate on 

amortiseerunud, seda eriti ringtee põhjaosas (fotod 8 ja 9). Tee laius lõunaosas on 2,5…3 m. Pargi 

esiväljak on hetkeseisus hästi hooldatud. Auringi lõunapoolset haru kasutati kuni 2014. aastani 

transiitliikluseks ning koolimaja juurdepääsuteena. Teekatet on remonditud ja uuendatud, mistõttu 

selle katte seisund on mõnevõrra parem ringtee põhjapoolsest harust. 

 

A 

B 
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Skeem 9 .  Raikküla pargi kompositsioon (skeemi alus EAA.3724.5.1371 leht 1).  

Algselt on esiväljaku auringi ümber olevaid, 1937. a istutatud, sammasjaid elupuid olnud (fotod 8, 9, 

22, 23) kokku 12 (kummalgi väljaku poolel 6). Tänaseks on säilinud 5 elupuud mõlemal poolel. 

Võrreldes ringtee harude ääres kasvavate elupuude seisundit, võib täheldada, et pidevalt sõidukite 

liiklemiseks kasutatud lõunapoolse haru ääres kasvavad puud on oluliselt halvemas seisus. 

Valitsejamaja esine juurdepääsutee on säilinud ajaloolises koridoris (foto 10), tee serv on hoone 

seinaga paralleelne, laius ca 3,5 m. Pargiteed, sh peahoone otsafassaadide juurest parki suunduvad 

jalgteed on hävinenud (asukohad aimatavad). Valitsejamaja ümber asunud teenindustee on 

hävinenud. Ait-kuivati ette viiv tee on seoses karjakastelli osalise hävimisega muutunud ja tee on 

ümber ehitatud mõisasüdant läbivaks teeks (muudetud trajektoori, rajatud kruusakate). Karjakastelli 

poole viinud diagonaalne tee on hävinud, asukoht on reljeefil aimatav. 

Tagaväljaku teedevõrk on hävinud, puuridade järgi on aimatav tagatrepilt kirdesse viiv peahoone 

teljel paiknenud tee ja sellega seotud kaartee (kaarjas pärnarivi). Lisaks on võimalik puude asendi ja 

piirdeaedade järgi tuletada karjatee asukoht, samuti peahoone kirdenurga juurde kulgenud jalgtee. 

paviljonid (?) 
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Parki ümbritseb omapärane (oletatavasti isetekkeline) lehtpuuallee (foto 20), mille 7 m laiune tee on 

mõlemalt küljelt piiratud kõrge kiviaiaga (välisel küljel maakivi ning sisemisel küljel paekivimüür). 

Tegemist on endise karjateega. Tee on (ja on arvatavasti ka olnud) pinnasetee. Kuna karjatee 

koridoriga on seotud tänasel päeval pargipuistu tihedam ja nö metsasem osa, omaette meeldiva 

miljööga, siis peale puistu pargipoolse osa hädavajaliku harvendamise ning regulaarse hoolduse seal 

midagi muud vajalik teha ei ole. Tee kasutamine liikluse suunamiseks ei ole mõeldav. Samuti puudub 

selleks vajadus, sest pääs kooli juurde on lahendatud omavalitsuse poolt juba pargi piirest välja jääva 

uue teega. 

Karjakastelli ümber ja ait-kuivati taga asus lai teenindustee, mis tänaseks on kadunud, tee oletatavat 

põhjapoolset serva markeerib osaliselt taastatud kiviaed. Teekoridori aida taga on ladustatud 

ajutiselt pinnast. 

Probleemiks on parki läbiv kohaliku tähtsusega maanteel liiklev rasketehnika, mille tekitatav 

vibratsioon, kitsast liikumisruumist ning talvisest lume lükkamisest vastu hoone seina tulenevad 

mehaanilised kahjustused jm kahjustavad ajalooliselt väärtuslikku ait-kuivatit24 ja piirdemüüri pargi 

põhjapiiril. Talvise lumelükkamisega lõhutakse sahaga ka pargi alustaimestikku teede ääres, 

piirdemüüri ja kahjustatakse teede äärsete puude juuri. Praegu lükatakse Raikküla vallale kuuluvalt 

teelt lumi traktoriga mõisapargi kinnistutele, st. et mõisa peasissekäigu ees asuvale kolmnurksele 

muruplatsile lükatakse lumi neljast suunast nii, et üles tõmmatakse ka kogu rajatud murukamar, 

rikkudes haljasala. Ait-kuivati ees lükatakse lumi kaaristu poole ja selle vastu, mis kahjustab mälestist. 

Vajalik on ette näha avaliku tee lume lükkamise reguleerimine nii, et see ei kahjustaks mõisa 

kinnistutel asuvat haljastust ja hooneid. Keelata tuleks lume lükkamine rajatud muruplatsidel ja ait-

kuivati poolsele küljele. Kurvide "lõikamine" rasketehnika poolt lõhub muru tee servades, pargi 

alustaimestikku ning pargi piiril kasvavaid põõsaid ja pinnast, samuti kahjustab ait-kuivati sokliosa 

konstruktsiooni (fotod 16-19). Ait- kuivati kohta koostatud vastavasisuline eksperthinnang on antud 

lisas 1.  

Kuigi maantee mõju ait-kuivatist lõunasse pinnasesse jäävatele varemetele ei ole uuritud ega 

hinnatud, võib arvata, et negatiivne mõju on ka selles osas. 

3.2.3 Rajatised 

Pargi rajatistest on säilinud parki piiravad kivimüürid. Parki piirab põhja poolt kivimüür. Müür on 

tugevasti kahjustunud maantee mõjudest, müür on pinnasesse mattunud ja varisenud, müüri 

lõhuvad selle konstruktsiooni kasvavad puud. 

Karjateed (foto 20) piiravad müürid on kohati lagunenud, välja vajunud ja rikutud kivide vahele 

kasvanud puude ja põõsaste tõttu. Probleemiks on kiviaedade mattumine pinnasesse, mõningate 

lõikude osas on kiviaia olemasolu seetõttu ainult aimatav. Paekiviaia lahendus lubab oletada, et see 

oli peahoone poolsest servast lahendatud a-ha laadselt. Oletust oleks otstarbekas kontrollida 

pargiarheoloogiliste uuringutega kiviaedade korrastamise eelselt (foto 13). 

Ait-kuivati hoone tagust ala on piiranud maakivimüürid. Sellel alal on alustatud välise maakivist aia 

taastamistöödega, 2015. a sügiseks on kiviaeda tagasi tehtud ca 100 meetrit (foto 44).  

                                                           

24
 Stomma, T. 2009. Ekspertarvamus. Dagopen OÜ Projektbüroo (vt Lisa 2) 
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Pargi esiväljakut piirab amortiseerunud metall-võrgust piirdeaed, mis vajab väljavahetamist, piirdeaia 

servas on säilinud üksikud originaalsed graniidist piirdepostid (foto 21). Auringi ääres asub 2015.a. 

paigaldatud Otto von Bismarck-i 200 sünniaastapäevale pühendatud pink. 

Pargi tagaväljakul asunud paviljonidest on põhjapoolsema asukoht säilinud kaardimaterjali ja puude 

paigutuse järgi oletatav. 

Parki on paigutatud mälestuskivi Keyserlingidele. Kivi paikneb esiväljaku loodeosas 18. sajandist 

varasema kivihoone pinnasesse maetud varemetel nn Kastanimäel (fotod 25, 33, 34). Kastanimäega 

sümeetriliselt, Valitsejamaja vastas paikneb madal küngas – nn Sõprusemäeke (foto 35). 

Esiväljakul paikneb ka vana kaevu nn Mungakaevu vare (foto 36). 

3.2.4 Puistu 

Raikküla pargi puistu hinnati hoolduskava koostamise käigus25 osaliselt üksikpuudena ja osaliselt 

massiividena. Park on keskmise liigirikkusega; varasematel andmetel26 on loetletud kuni 40 võõrliiki 

ning 26 kohalikku liiki. 2015 a sügisel täheldati liike vähem – põhjuseks ilmselt osaline massiividena 

hindamine ja pargis toimunud raietööd (vt ka fotod 46-52).  

Raikküla mõisapargi puistu tervislik seisukord on hea. Üle poole puistust moodustavad väga hea 

(21%) ja hea (40%) tervisega puud. Keskmise, nõrgestatud seisundiga puid on ligikaudu viiendiku jagu 

(22%), ülejäänud osa moodustavad tugevasti kahjustunud puud (12%) ning kuivavad või kuivanud 

puud (5%). Puistus moodustavad ülekaaluka enamuse harilikud vahtrad (Acer platanoides), mille 

osakaal on ca 30%. Järgnevad harilik saar (Fraxinus excelsior), harilik pärn (Tilia cordata) ning harilik 

jalakas (Ulmus glabra). Okaspuudest esineb enim harilikku kuuske (Picea abies) ja lehist (Larix sp). 

Põõsastest on ülekaalus harilik sirel, taraenelas, harilik ebajasmiin ja kuslapuu. Haruldastest liikidest 

leidub pargis esiväljakul hall pähklipuu (Juglans cinerea) ja künnapuu (Ulmus laevis). 

Tähelepanuväärsed on ka vanad tammed (Quercus robur), jalakad (Ulmus glabra) ja vahtrad 

peahoone ees ning euroopa lehised (Larix decidua) peahoone taga. 

Esiväljakul ja peahoonest põhjas on tehtud viimastel aastatel võsa raiet. Pargi esiväljaku osa, 

tagaväljak ja puistu põhjaosa on väga hästi hooldatud, vajalik on läbi viia valdavalt üksikpuude 

sanitaarraie ja põõsagruppide piiramine. Samuti on vajalik läbi viia suurte puude võrahooldus. Pargi 

ida- ja kirdeosa on võsastunud, selles osas on vajalik viia läbi harvendus- ja sanitaarraie. Pargi 

peahoone ümbruse suurte puude kuivamine võib olla osaliselt seotud maantee negatiivsete 

mõjudega (vibratsioon, lume lükkamisega kaasnevad mehaanilised vigastused). 

Pargi põhja- ja idaosas on hulgaliselt säilinud ülekasvanud põõsastikke. Metsistunud põõsagruppe 

tuleb piirata ja sissekasvanud lehtpuude uuendus eemaldada. Siiski on vajalik elustikurikkusele 

mõeldes põõsamassiive võimalikult säilitada. Samuti on vajalik põõsaste olemasolu vaadete 

suunamiseks ja tuule negatiivse mõju leevendamiseks. Koolimaja poolses servas on puistu suhteliselt 

hõre ning vajaks vaadete ekraniseerimiseks kohati tihendamist uusistutustega. 

                                                           

25 Nurme, Toomeoja 2015 
26 Abner 2006, Jõesoo 2015 
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3.3 Järeldused27 

1. Raikküla mõisa park tervikuna, mille osaks on ka esiväljak, on oma ülesehituselt ühelt poolt 

tüüpiline, kandes eneses 1820-te pargikunsti stilistilisi jooni, teisalt on tegu ka küllaltki unikaalse 

pargiga, eriti arvestades tagaväljaku ajaloolist planeeringut, mis on heaks näiteks 

üleminekukujundusest barokselt pargiruumilt klassitsistlikule (näitena sarnaseid mõisaid: 

Puurmanni, Pagari, Roosna-Alliku, Kiikla jt). Seepärast on oluline pargi kaitseväärtuste 

säilitamiseks olemasoleva algse osise võimalik säilitamine ning markeerimine (võimalusel 

restaureerimine). Samuti ajaloolisest pargiruumist väärtusetute lisanduste eemaldamine ning 

uute ehitiste ümbruste mõisasüdamega piirnevate alade võimalik kohandamine ja/või varjamine 

ajaloolise situatsiooniga. Arvestades seda, et pargiruumi põhimaht on kujunenud välja 1820-tel 

ning selle praeguses situatsioonis väärtuslikud lisandused on tekkinuid perioodil ca 1880-1930, 

tuleks pargi edasisel taastamisel lähtuda nendest perioodidest28.  

2. Olenemata nõukogudeaegsetest ehitistest pargi lõunaosas on pargituumik väga hästi säilinud 

ning soovi ja vahendite olemasolul esi- ning tagaväljaku piires säilinud osas restaureeritav. - 

Nõukogudeaegsed korterelamud, kuur ning koolimaja on vajadusel vaadetes ka varjatavad. 

3. Peahoone ümbruse osa rahuldavas korras. Mõisapargis on tegeletud vaid kõige hädapärasemate 

töödega (aastaid niidetud esi- ja tagaväljaku muru, raiutud võsa ning langetatud kõige 

ohtlikumad puud). 

4. Ajaloolise kavandiga arvestatavad vaated pargiruumis on osaliselt sulgunud (kuid natuuris ja 

olemasoleva plaanimaterjali alusel (skeemid 5 - 9) tuletatavad) või avanevad uued suunatud 

vaated teistele isegi ebasobivatele objektidele. Pargiruumi on risustanud pöördumatult 

nõukogudeaegsed ehitised. 

5. Kunagiste pargiteede kattena kasutatav asfalt ei ole pargiruumi sobiv ehitusmaterjal. Enamus 

tagaväljakuga seotud pargiteedest on kadunud. Teed on osaliselt rekonstrueeritavad 1878. a 

plaani alusel. 

6. Kuigi Raikküla mõisa pea-allee on aegade jooksul kaotanud osaliselt oma algse üldilme – kolme-

realisest alleest on säilinud vaid 2 ning Haumetsa parkmetsa viiva allee seisukord on halb - on 

siiski võimalik vajalike tööde teostamisel kindlustada nende alleede säilimine.  

7. Park on keskmise liigirikkusega. Puud-põõsad on olnud pikalt ilma järjepideva hoolduseta. 

Võsastumine pargi idaosas rikub pargi olemust ja üldmuljet. Väärtuslikud on selgelt esile tulevad 

ajastuomased vanade puude istutused, mis peegeldavad tollast pargikujunduspraktikat.  

8. Kuna tegemist ühe paremini säilinud klassistsitliku mõisa-ansambliga Eestis tuleks kaaluda 

säilinud hoonete (masinateruum, puutöökoda, silotorn, õuna-ait, talli vankrikuur, õllevabrik) 

kaitse alla võtmist tervikpildi säilitamiseks. Kaitsevööndisse on soovitav ja vajalik võtta üle Rapla-

Järvakandi maantee paiknev mälestise osa - nn. Raikküla mõisa kalmistu allee, mis paikneb 

paraleelselt valla teega (tee nr 6540137) ning suundub Hauametsa. 

9. Viimastel aastatel on esile kerkinud esiväljakul (nii auringil, kui ka valitsejamaja ja ait-kuivati ees) 

toimunud transiitliiklusega kaasnenud probleemid 29,30. Raikküla mõisa tulevane funktsioon 

                                                           

27 Baseerub osaliselt Jõesoo 2015 
28 Nurme 2014 
29 Nurme, Toomeoja 2015 
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turismiatraktsioonina välistab oma olemuselt juba esiväljaku (analoogid Palmse, Sagadi 

esiväljakud) kasutuse transiitliikluseks. Arvestades, et esiväljaku näol on tegemist Raikküla mõisa 

kõige väärtuslikuma osaga, siis on transiitliikluse välja suunamine ainuõige lahendus mõisa 

arendamiseks tingimuste loomisel.  

4 Muinsuskaitse eritingimused 

4.1 Projekti koostamise põhjendatus ja vajadus 

Pargi haldaja on asunud mõisaansamblit restaureerima-rekonstrueerima eesmärgiga hoida ära 

edasine hoonete ning rajatiste lagunemine ning võtta need taas kasutusele. Kuna mõisaansamblit 

nähakse tulevikus turismiobjektina ning kultuuriürituste toimumiskohana, tuleb pargis teha vajalikud 

taastamistööd ja kohandamised, et minimeerida kasutuskoormuse kasvust tulenevad negatiivsed 

mõjud. Samuti on vajalik kõrvalhoonete plaanitavast kasutusfunktsioonist (mõisa turundataks 

Raamatumõisana31) tulenevalt leida võimalused parkimiseks, juurdepääsudeks jm vältimatu 

lahendamiseks. 

Pargi restaureerimine-rekonstrueerimine on vajalik eriti peahoone ümbruses, kus puistu on halvemas 

seisus, hulgaline puude kuivamine on juba hetkel muutnud mulje ebaesteetiliseks. Samuti on 

vajalikud taastamistööd ka pargi idaosas, et eemaldada isetekkeline looduslik uuendus ning 

põõsarinde taastamise ja uuendamisega säilitada iseloomulikke puu- ja põõsaistutusi.  

Probleemiks on kindlasti ka pargiruumi mittesobivatele mahulistele rajatistele (koolimaja, kuurid, 

elamud) vaadete avatus ning parki läbivast transiitliiklusest tulenevad probleemid. Eelnevast 

lähtuvalt on rekonstrueerimisprojekti koostamine vajalik eelkõige alljärgneva lahendamiseks: 

 vaadete korrastamine, avamine ja suunamine (sh sobimatute vaadete ekraniseerimine); 

 ajaloolise miljöö taastamine peahoone vahetus ümbruses; 

 täiendistutustega puistu elujõulisuse tagamine; 

 teedevõrgu retsaureerimine mahus, mis tagab selle toimimise; 

 väikevormide taastamine mahus, mis tagab ajaloolise atmosfääri loomise (sh piirdeaiad); 

 vajaliku külastustaristu loomine. 

4.2 Muinsuskaitseline lähenemine ja kontseptsioon 

Pargi restaureerimisel ja rekonstrueerimisel tuleb/saab arvestada alljärgnevaga (vt ka skeemid 5-9 ja 

fotod 1-6): 

 ansamblituumik (peahoone, esiväljak, regulaarne tagaväljak) on kavandatud 

varaklassitsistlikus stiilis, millele on iseloomulik regulaarne, peahoonega teljeliselt seotud 

ülesehitus; oluline on vaadete taastamisel arvestada skeemil 9 näidatud teljelist jaotust; 

 tagaväljaku servmised alad on olnud vabakujulisema ülesehitusega, kuid siiski arvestavad 

mahuliselt teatud sümmeetrilist paigutust (vt 1878 a plaan); 

                                                                                                                                                                                     

30 Stomma, T. 2009. Ekspertarvamus. Dagopen OÜ Projektbüroo (vt Lisa 2) 
31 Op cit. 
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 tulenevalt uue koolimaja olemasolust on surutud tagaväljak kitsamaks, mis tekitab suletuma 

ja pigem baroksele pargile omasema üldruumi, mis nõuab tagaväljakul pärnaridade ja 

peahoone vahel kindlasti suurema tähelepanu pööramist mahulisele sümmeetriale; 

 esi- ja tagaväljak on selgelt piiritletavad ning ka nende ajaloolises mahus suuresti 

markeeritavad, va tagaväljakuga piirnev koolimaja ala, mis lõikab pargi pooleks ning mille 

lahendamisel saab kasutada üksnes varjavaid istutusi; 

 tihedam ja metsikum karjatee pargi idapiiril pikendab hetkel visuaalselt vabakujulisemat 

pargiosa; juhul, kui karjateed ei taastata avatud puudega palistatud teena, on asjakohane 

suunatud raietega praegust muljet säilitada.  

Pargiruumi taastamisel saab osaliselt lähtuda 1878. a. maa-ala plaanist. Taastamisfilosoofia saab 

pargi elusosa suhtes olla pigem konserveeriv ja restaureeriv, mis tähendab olemasolevate 

põõsamassiivide säilitamist (piiramist) ning väljaminevate puude-põõsaste asendamist. Samas on 

vajalik koolimaja ning puukuuride ekraniseerimine vaadetest – selles osas saab kasutada uusi 

lahendusi, mis arvestavad ajaloolise pargiruumiga.  

Pargi teedevõrgu osas saab lähenemine olla valdavalt rekonstrueeriv, esiväljaku ringtee ning sellega 

seotud põhjapoolsete jalgteede osas ka restaureeriv. Säilinud rajatiste (graniitpostid, kiviaiad, 

Mungakaev, Kastanimägi ning Sõprusemäeke jm – skeem 10) osas peaks koostatava projekti 

lähenemine olema konserveeriv ja/või restaureeriv. Tagaväljaku paviljoni osas on võimalik taastada 

vaid põhjapoolne paviljon, mille taasloomisel saab lähenemine olla analoogide põhjal rekonstrueeriv.  

Esiväljaku auringi rekonstrueerimisel tuleb aktsepteerida 1930-tel istutatud elupuid. Tagaväljaku 

rekonstrueerimisel võib ära jätta peahoonepoolsed puud (1+1), mis kasvades sulgevad vaate 

tagafassaadile. 

4.3 Üldtingimused 

1. Eritingimused kehtivad skeemil 10 näidatud territooriumil. 

2. Pargi projekti koostamisel tuleb aluseks võtta lisaks eritingimustele 2015. a koostatud 

hoolduskava, sh selle raames tehtud dendroloogiline inventuur32 ning 2015. a koostatud 

geodeetiline alusplaan33. Lisaks tuleb arvestada kõrvalhoonete (ait-kuivati ja kastellihoone) 

valmis olevate projektidega ja valitsejamaja koostamisel oleva projektiga. 

3. Projekti koostamisel lähtuda ptk 4.2. esitatud põhimõtetest. 

4. Projekti koosseisus esitada projekti realiseerimise järgne hooldustööde plaan. 

5. Projekt tuleb koostada ja kooskõlastada vastavalt Muinsuskaitseseadusele. 

 

 

                                                           

32 Nurme, Toomeoja 2015 
33 Sirkel ja Mall 2015 
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Skeem 10. Projekteeritava ala or ienteeruv piir.  Viirutusega on näidatud võimaliku d parkimisalad: A-  

ainult valitsejamaja teenindavale transpordile  ja külal istele, B –  pargi külastajatele .  Skeemi alus 

Sirkel ja Mall 2015.  

4.4 Vaated, avatud-suletud pargiosad 

1. Esiväljakul säilitada rondeeli avatus ja vaatesuunad peahoone esifassaadile alleelt ning 

maanteelt. 

2. Avada vaade valitsejamaja ja ait-kuivati vahelisel mõttelisel teljel; vaate avamisel peavad 

suhtlema just ehitiste keskosad. 

3. Tagaväljakul võib avada vaate avatud maastikule eeskätt orinteeruvalt ansambli keskteljel (vt ka 

joonis 9). Vältida puistust läbimurde tegemisel metsasihilaadseid lahendusi, eelistada puuokste 

lõikamist ja kärpimist vaatesihil. Vältida endse karjatee osa puistu liigset hõrendamist. 

4. Sulgeda vaated pargis kooli territooriumile, korterelamutele ja puukuurile (skeem 10). 

4.5 Teed, platsid, parkimine 

1. Pargi teede projekteerimisel võtta aluseks 1878. aasta plaanimaterjalilt loetav ajalooline 

teedestruktuur ning kohaldada vastavalt Tellija vajadusele. Likvideerida pargi kui mälestise 

piirides olevad teed, mis ei ole olnud 1878.a. plaanil ning mis ei ole oma olemust vajalikud või 

lausa takistavad mõisapargi arendamist – transiitsed teed. Tuginedes Artes Terrae OÜ poolt 

2014.a. koostatud dokumendile „Raikküla mõisapargi esiväljaku auringi eksperthinnang“ on 

„Esiväljaku ajaloolise arhitektuurse ilme hoidmiseks ja taastamiseks vajalik esiväljaku teedevõrgu 

põhiosa taastamine“. 

2. Ajalooliselt väärtuslike hoonete ja pargiosade kaitseks on vajalik ümber suunata läbivliiklus 

pargist. Liikluse ümbersuunamist võib kokkuleppel maaomanikega kaaluda aidahoone ja 

karjakastelli tagant (vt skeem 11 – jämeda valge punktiiriga tähistatud ala). Trajektoori valikul 

Kastanimägi 

Sõprusemäeke 

Mungakaev 

Suletav vaade 

koolimajale  
Suletav vaade puukuurile 

peahoone 

ait-kuivati 

valitsejamaja 

A 

B 
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tuleb arvestada ajalooliste kiviaedadega: tee konstruktsioon ei tohi kahjustada ajaloolisi objekte 

ega takistada nende hooldust. Lähtuvalt läbivliiklusest tulenevatest probleemidest on vajalik 

leida meetmed Raikküla pargi liikluskorralduse muutmiseks. Pargiga piirnevate alade teede 

projektides tuleb arvestada koostatava pargiprojektiga. Ümbersuunamiseks vajalik tee projekt 

teha pargiprojektist eraldi, arvestades pargiprojekti kohast pargi taastamislahendust. Tee projekt 

(sh omavalitsuse poolt pargist sõltumatult koostatavad pargiruumiga seotud tee 

rekonstrueerimise või ümberehitamise projektid) tuleb kooskõlastada Muinsuskaitseametiga.  

3. Liikluskorralduse muutmisel tuleb, arvestades seda, et parki läbiv teelõik piirneb elamualade ja 

kooliga ning asub pargis sees, ohustades seega ka teisi pargikülastajaid, piirata liikumiskiirus 

pargiga piirnevatel liigeldavatel teedel. Projektiga näidata konkreetsed võimalused kiiruse 

füüsiliseks piiramiseks teel (vt ka pargi hoolduskava)34. 

4. Kurvide "lõikamise" vältimiseks, mis toob kaasa muru ja puittaimede kahjustumise või hävimise 
ning aidahoone ja piirdemüüri kahjustamise, tuleb projekteerida tee servade markeerimiseks 
ajaloolisse pargiruumi sobivad tõkised.  

5. Teedevõrgu projekteerimisel lähtuda 1878 a plaanist (skeem 5), säilinud hoonete sissepääsudest 

ja säilinud teedest, samuti ümberehitatavate hoonete tulevasest kasutusfunktsioonist 

tulenevatest vajadustest. 

6. Teede trajektoorid täpsustada projekteerimisel välitöödega.  

7. Teekatte projekteerimisel tuleb ette näha sõidetav katend teenindava transpordi poolt 

kasutatavatele teedele (täpsustatakse tellijaga projekteerimistööde käigus) ja hooneid 

ühendavatele/teenindavatele kergliiklusteedele (peahoone esised teed, auring ja juurdepääsutee 

auringile, ait-kuivati ja valitsejamajaga esised teed). 

8. Teekatete projekteerimisel eelistada vett läbilaskvat teekatet (purustatud kruus, graniitsõelmed, 

munakivisillutis, graniitkivi, munakivi-vuugimuru). Pargisisestel jalutusteedel kasutada ajaloolisse 

keskkonda sobivat katendit. Erandina on lubatud peahoone esise platsi kavandamisel hoone 

arhitektuuriga sobiliku kivisillutise kasutamine. 

9. Parklad võib ette näha vaid skeemil 10 näidatud aladele. Neist lõunapoolsem (skeem 10 A) on 

ette nähtud vaid valitsejamajasse plaanitud majutusasutuse külalistele ja teenindavale 

transpordile, põhjapoolsem (skeem 10 B) on pargi külastajate tarbeks. Parklate kate 

projekteerida peengraniitkillustikuga pinnatud asfaltkattega või graniitkivikattega. Ajutised 

parkimisalad võib lahendada tugevdatud muruna ning ette näha kinnistutel Raikküla mõisatall või 

Raikküla mõisapark (mõlemad asuvad väljapool ajaloolise pargi piire). Ajutisi parkimisalasid ei 

tähistata ega markeerita statsionaarsete tähistega.  

10. Teede ruumilised ja konstruktiivsed dimensioonid valida selliselt, et oleks võimalik peateede ja 

peahoone (sellega seotud alade) mehhaniseeritud hooldus väikesemõõdulise tehnikaga (laius 

1,2-1,4 m kaal kuni 1-1,5 t), sh lumelükkamine. Maksimaalne teenindava transpordi poolt 

kasutatava tee laius võib olla kuni 3,5 m. 

11. Mitte kasutada betoonist äärekive. Teede ääristamiseks on lubatud kasutada ümbritseva 

maapinnaga samal tasapinnal puidust või metallist ääristust. Graniitkivisillutise kasutamisel on 

lubatud graniidist äärekivi kasutamine. 
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12. Vertikaalplaneeringul lähtuda kõrvalhoonete restaureerimisprojektidest. 

13. Parkimine lahendada võimalikult väljaspool ajaloolise pargi piire. Lahendada jalgrataste 

parkimine. 

 

Skeem 11 .  Võimaliku ümbersõidu  teekoridori  or ienteeruv asukoha skeem. (Skeemi alus: Maa-ameti 

kaardirakendus X-GIS).  

4.6 Puistu: raied, istutused   

1. Sanitaar- ja hooldusraie teostada vastavalt Raikküla pargi hoolduskavale35. 

2. Pargi kujundamise ja rekonstrueerimislahenduse elluviimisega seotud raied määrata projektiga 

tingimusel, et need teostatakse alles vahetult enne vastavate 

rekonstrueerimislahendusteelluviimist.  

3. Eemaldada hoonete ja rajatiste konstruktsioone ohustavad või kahjustavad puud. 

4. Säilitada kõik vanemad (üle 60 cm läbimõõduga) pargipuud, mis ei kujuta endast murdumise või 

mingil muul viisil ohtu kaitsealustele objektidele või inimestele. Erilist tähelepanu pöörata esi- ja 

tagaväljaku väärtuslikele puudele (vt ptk 3.2.4.). Vanadel puudel eelistada kuivanud okste 

eemaldamist kogu puu mahavõtmisele. Säilitada 10 elupuud esiväljakul.  

5. Säilitada loodusliku uuenduse teel tekkinud puud-põõsad, mis on terved, millele on tagatud 

kasvuruum ning mille asukoht sobib pargikompositsiooniga. 

6. Uute istutuste puhul tuleb puude asukohtade leidmisel inglise pargiosas kõige olulisemaks pidada 

välja läinud puude-põõsaste asendamist, samuti on prioriteetsed ekraniseerivad istutused. 

Varjavate istutuste tegemisel võib lähtuda Raikküla pargi hoolduskavas antud soovitustest. 

7. Suur väljakutse oleks tagaväljakul olnud regulaarse lilleaia taastamine, projektiga näha ette 

lahendus lilleaia taastamiseks. Lahenduse loomisel lähtuda Raiküla mõisa ajaloolistest fotodest, 

Keyserlingi märkmetest36 ja ajaloolistest analoogidest. 

                                                           

35 Nurme, Toomeoja 2015 
36 Taube 1902 
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8. Ajalooliste põlispuude raietel säilitada kännud kõrgusega maapinnast mitte üle 0,2 m. 

Asendusistutusi põlispuude asemele viia läbi ühe aasta jooksul peale raie teostamist.  

9. Alleede asendusistused teostada järgides ajalooliselt väljakujunenud puudevahesid, kaugust 

teeservast jm. Rekonstrueeritav puuderida peab koosnema vähemalt viiest puust. 

10. Istutatavad puuliigid valida pargi rajamisajal kasutusel olnud liikide seast ja dendroloogilise 

inventeerimise tulemusena koostatud nimekirjale tuginedes. Kasutada võib ka A. Dietrichi 1894. 

a istikute nimekirja. 

4.7 Arhitektuursed väikevormid, pargirajatised 

1. Projektiga näha ette pargi miljöösse sobimatute rajatiste eemaldamine, ümberkujundamine või 

asendamine vastavalt ajaloolisele foto- ja/või kirjalikele materjalidele. Likvideerida 

amortiseerunud tehnorajatised, sh kuivkäimla pargis peale tualettide valmimist peahoones ja/või 

valitsejamajas. 

2. Eemaldada olemasolevad väheesteetilised ja pargiruumi sobimatud elektri- ja valgustuspostid, 

projektiga teha ettepanek õhuliinide viimiseks maakaablisse. 

3. Vältida tuleb sobimatuid ja ajalooliselt väljakujunenud struktuure eiravaid või neile vastanduvaid 

uuselemente. Mitte ette näha pargiruumiga seotud väärtuslikele ehitistele ja vaateid häirivaid 

tehnorajatisi ning arhitektuurseid väikevorme (infotahvlid, valgustid jms.). Parki kavandatavate 

viitade, infotahvlite ja siltide arv tuleb minimeerida.  

4. Väikevormide lahendamisel lähtuda atmosfääri sobivast ajastuneutraalsest disainist, kasutada 

võib ka kaasaegset vormikeelt.  

5. Arhitektuursete väikevormide ja pargimööbli lahendusel arvestada säilinud materjale. Uued tuleb 

sobitada ansambliga ajastuomaste analoogidena või ajastuneutraalsetena. Soovituslikult 

kasutada heledates toonides värvitud ja hööveldatud puitmaterjali, kivikonstruktsioonides 

eelistada viimistlusmaterjalina paekivi, graniiti või silekrohvi. Lubatud kasutada tagasihoidlikes 

mahtudes betooni, kuna Raikküla mõis on olnud teadupärast üks esimesi mõisaid, kus aktiivselt 

betooni kasutati – nii on dateeritud tagakülje terrassi neobaroksed betoon-balustrid aastasse 

188037. Betooni pinnaviimistlusel lähtuda olemasolevatest betoonelementidest. 

6. Võtta kasutusele olemasolevad, mõisapargis poolsada aastat tagasi kasutusel olnud pargipingid, 

sarnased Kadrioru lossi pinkidele või kasutada analoogset tarindust. 

7. Uusi (uutele asukohtadele) piirdeaedu parki mitte ette näha. Vajadusel näha ette looduses 

väheeristuv täiendav piire kooli territooriumi ja pargi vahele tagaväljaku osas. Lubatav on 

ajalooliste aedade taastamine, mis on kas säilunud või mille olemasolu kohta on infot U. 

Hermanni plaanil „End. Raikküla mõisa situatsiooniplaan 2 lehel.“ või muudel Raikküla mõisa 

kajastavatel ajaloolistel plaanidel ja joonistel, ajaloolistel fotodel (vt nt fotod 54, 55) või muudes 

asjakohastes kirjalikes allikates. Projektiga ette näha pargi lääneosa piirava inetu võrkaia 

eemaldamine ning vajadusel asendamine miljöösse sobiva tagasihoidliku piirdega. Piirde 

olemasolu on selles osas, arvestades plaanitud hoonete kasutust, turvakaalutlustel vajalik. 

8. Kahekordselt mõisa parki ümbritsevad kivimüürid – sees paekivi, väljaspool maakivi - tuleb 

taastada ja eksponeerida.  
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9. Esiväljakul (Valitsejamaja kinnistu idaosas) säilinud graniidist tõkkepostid säilitada oma 

asukohtadel. Graniitpostide rida oli omavahel ühendatud sepiskettidega38. Võimalusel pikemas 

perspektiivis tuleks graniitpostidest piire terviklikult taastada. 

10. Keyserlingide mälestuskivi Kastanimäel/Tallimäel säilitada oma asukohal. Projektis viidata 

vajadusele Tallimäe/Kastanimäe all asuvas maa-aluses hoones teostada ehitusarheoloogilised 

uuringud, varemed konserveerida ja eksponeerida. Viidata vajadusele teostada uuringuid 

kontrollimaks hüpoteese sealsete maa-aluste käikude ühenduste kohta nii ait-kuivati, kui ka 

küün-tõllakuuriga.  

11. Ette näha Mungakaevu konserveerimine. Projektis ette näha Mungakaevu ehitusarheoloogilised 

uuringud. Kaev taastada uuringutulemustele ja ajaloolistele analoogidele tuginedes. 

12. Tellija soov on lõkkeplatsi säilimine pargi tagaväljakul. Projektis arvestada lõkke tegemise 

asukoha säilimisega. Lõkkekohta ei markeerita ega piirata, kontseptuaalselt käsitletakse seda 

muruplatsi osana. Lõkkekoha asukoha täpsustamisel tuleb arvestada tuleohutust, kahjustada ei 

tohi puude võrasid ning peale lõkke tegemist tuleb eemaldada põlemisest jäänud tuhk ja risu. 

Projektiga näha ette koht pargi hooldusel tekkivate okste, lehtede jm pargis tekkivate 

orgaaniliste jäätmete komposteerimiseks.  

4.8 Valgustus  

1. Valgustus lahendada eelistatult arhitektuurse valgustusena: valgustatakse peahoone, ait-kuivati 

ja valitsejamaja fassaadid ning valitud kohad pargis. Fassaadide valgustus lahendada hoonete 

restaureerimisprojektidega. 

2. Valguspunktide arv pargis peab olema minimaalne, valgustid ei tohi päevasel ajal segada vaateid. 

3. Soovitavalt mitte kasutada moodsailmelist mastvalgustust. Tellija sooviks on esi- ja tagaväljakul 

kasutada pigem ajaloolise kujundusega valgustust. Kasutada võib ajaloolistele analoogidele 

sarnaseid lahendusi teistest mõisatest (Kose-Uuemõisa, Raadi jt; vt foto 53) või vaadetes 

võimalikult vähedominantseid moodsaid valgusteid.  

4. Valgustuse kavandamisel kasutada energiasäästlikke tehnoloogiaid, sh LED - lampe. Lampide 

valguse temperatuur – soe kollane (ca 2600-3000 K). 

4.9 Vertikaalplaneerimine 

1. Kuigi hoonete sokliosa lahendus antakse hoonete restaureerimise käigus, näha ette meetmed 

vee ära juhtimiseks peahoone ja kõrvalhoonete ümbert. 

2. Pargiosas, eriti säilitatavate puude juurte piirkonnas, maapinna kõrguste muutmine ette näha 

vaid rekonstrueeritavate ja uute teede ning platside vahetus läheduses ning olemasolevate või 

plaanitavate rajatiste läheduses vee ärajuhtimise tagamiseks.  

                                                           

38 Jõesoo 2015 



1605ET2 Muinsuskaitse eritingimused Raikküla mõisa pargi rekonstrueerimisprojektile  

 

34 Artes Terrae 
 

 

5 Fotod 

Foto 1. Alexander von Keyserling. 

Foto 2. Pargi tagaväljaku lilleaed 1887.  

Foto 3. Hoone tagant keskteljelt algab vahtraallee kuni pargiosa ümbritseva sisemise paekivimüürini. 

1956. a (Ilse Rahkema erakogu). 

Foto 4. Raikküla mõisa esiväljak XIX sajandi viimastel kümnenditel . 

Foto 5. Raikküla mõisa esiväljak 1920-30ndatel. 

Foto 6. Raikküla mõisa esiväljak 1963.a (foto: Veljo Ranniku). 

Foto 7. Kiviktaimla vare 1974.a (foto: Veljo Ranniku). 

Foto 8. Esiväljaku amortiseerunud kattega teeosa peahoone ees. Oktoober 2015. 

Foto 9. Esiväljaku auringi amortiseerunud kattega lõunapoolne osa. Oktoober 2015.  

Foto 10. Valitsejamaja ette viiv tee. Juuli 2014.  

Foto 11. Mõisapargi tagaväljaku keskne vahtraallee. Oktoober 2015.  

Foto 12. Pargi tagaväljakut ümbritsev kaarjas pärnapuudest rida. Taamal paistab Raikküla koolimaja. 

Oktoober 2015.  

Foto 13. Peahoone taguse pargiosa piiril olev kiviaed. Oktoober 2015.  

Foto 14. Peahoone taguse pargi tagaküljel kulgev ajaloolise kaarja karjatee. Oktoober 2015. 

Foto 15. Peahoone taguse pargi tagaküljel kulgeva jalgtee koridor. Oktoober 2015. 

Foto 16. Pinnasekahjustus ja ülespritsinud porist tekkinud seinakahjustus ait-kuivatil (foto: Karmel 

Jõesoo). 

Foto 17. Aidaesine tee on liiga kitsas liikurmasinate jaoks. Fotol on näha ka kaaristupostide kahjustus 

ait-kuivatil (foto: Karmel Jõesoo 16.01.2009). 

Foto 18. Lume lükkamisel kahjustatakse ait-kuivati kaaristut (foto: Karmel Jõesoo 20.03.2011). 

Foto 19. Seinakahjustused ait-kuivatil ja pinnasekahjustus ait-kuivati ees. November 2015. 

Foto 20. Karjatee endisaegse pargi edelanurgas. Juuli 2014. 

Foto 21. Graniitpost esiväljaku võrkpiirde servas. Oktoober 2015. 

Foto 22. Esiväljaku põhjaserva elupuud. Jaanuar 2003. 

Foto 23. Esiväljaku põhjaserva elupuud. Juuli 2014. 

Foto 24. Tagaväljaku pärnarida. Oktoober 2015.a. 

Foto 25. Kastanimägi Keyserlingide mälestuskiviga. Oktoober 2015. 

Foto 26. Sepikoda 2015. a (foto: Karmel Jõesoo). 

Foto 27. Ait-kuivati. Juuli 2014. 
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Foto 28. Valitsejamaja. Juuli 2014. 

Foto 29. Jääkelder 2003 (foto: Jaan Vali) . 

Foto 30. Mõisaprgi väiksem tiik (foto: Karmel Jõesoo). 

Foto 31. Mõisaprgi väiksema tiigi purskkaev (foto: ERM). 

Foto 32. Allee ca 1930-tel (M. Almel. Foto-koopia Jörgen Siili erakogust) 

Foto 33. Keyserlingide mälestuskivi Kastanimäel (foto: Karmel Jõesoo). 

Foto 34. KIvimüürid võlvlaega Kastanimäe all 2014 (foto: Jaak Kadarik). 

Foto 35. Sõprusemäeke, taamal valitsejamaja. Märts 2015 (foto: Ivo Lambing). 

Foto 36. Mõisakaevu – nn Mungakaevu vare. Märts 2015 (foto: Ivo Lambing). 

Foto 37. Karjakastelli säilinud osa. September 2015. 

Foto 38. Mõisa õuna-ait (ka teopoiste ait), hävimas. Osaliselt säilinud, ainuke Raikküla mõisa 

puitehitis (foto: Elle Jõesoo). 

Foto 39. Masinateruum (lokomotiivihoone). Märts 2015 (foto: Ivo Lambing). 

Foto 40. Mõisa silotorn, ümmargune paekiviehitis, hävimas 2006 (foto: Elle Jõesoo). 

Foto 41. Mõisaaegne puutöökoda, hilisem tärklisevabrik. Märts 2015 (foto: Ivo Lambing). 

Foto 42. Suurem tiik, taamal õlleköök 2005. a (Jaan Vali foto). 

Foto 43. Keyserlingide perekonnakalmistu Hauametsa parkmetsas. (foto: Elle Jõesoo). 

Foto 44. Taastatud kiviaed ait-kuivati taga 2013. a (foto: Ivo Lambing). 

Foto 45. Puukuur esiväljaku edelanurgas. september 2015. 

Foto 46. Pähklipuu peahoone lõunatiiva ees, taamal uus koolimaja. Oktoober 2015. 

Foto 47. Võimas vana jalakas esiväljakul 2015. Oktoober 2015. 

Foto 48. Vahtraallee tagaväljakul, taamal kaarjas pärnarida. Oktoober 2015. 

Foto 49. Euroopa lehised tagaväljakul. Oktoober 2015 

Foto 50. Kuivanud saared peahoonest põhja suunas. Oktoober 2015. 

Foto 51. Pargi metsikum ja "romantilisem" kirdenurk. Oktoober 2015. 

Foto 52. Raikküla pargi künnapuu 2013. a (foto: Ivo Lambing). 

Foto 53. Kose-Uuemõisa ajalooline malmlatern (Karmel Jõesoo kogu). 

Foto 54. Sissepääs mõisa pargi esiväljakule, esiplaanil puitaed arvatavasti XX sajandi 20-tel aastatel 

(Ilse Rahkema kogu). 

Foto 55. Piirdeaed ait kuivati ees (MKA arhiiv P-1411). 
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Foto 1. Alexander von Keyserling
39

 

                                                           

39 TÜ Raamatukogu fotokogu http://hdl.handle.net/10062/3388 
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Foto 2. Pargi tagaväljaku li l leaed 1887
40

 

 

 

Foto 3. Hoone tagant keskteljelt algab vahtraallee kun i  pargiosa ümbritseva sisemise paekivimüürini.  

1956.  a (foto: I lse Rahkema erakogu)  

                                                           

40 Taube, H. v. 1902. Graf Alexander Keyserling. Band II. Berlin; illustratsioon enne lk 401 
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Foto 4. Raikküla mõisa esiväljak XIX sajandi vi imastel kümnenditel
41

.  

 

Foto 5. Raikküla mõisa peahoone Heinz Pirangi järgi
42

.  

 

                                                           

41 Taube, H. v., Graf Alexander Keyserling. Band I. Berlin 1902; illustratsioon enne lk 353 
42 Pirang, H. 1930. Das Baltische Herrenhaus. Teil III. Verlag Jonck & Poliewsky, Riga; Tafel 10-28  



Muinsuskaitse eritingimused Raikküla mõisa pargi rekonstrueerimisprojektile 1605ET2 

 

Artes Terrae 39 
 

 

Foto 5. Raikküla mõisa esiväljak 1920 -30ndatel
43

 

 

Foto 6. Raikküla mõisa esiväljak 1963.a (foto: Veljo Ranniku fotokogu)
44

 

                                                           

43 Eesti Entsüklopeedia. http://entsyklopeedia.ee/galerii/rapla_kihelkond 
44 http://register.muinas.ee/public.php?menuID=photolibrary&action=view&id=3176 (vaadatud 15.11.2015) 
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Foto 7. Kiviktaimla vare 1974.a (foto: Veljo Ranniku)  

 

 Foto 8. Esiväljaku amortiseerunud kattega teeosa peahoone ees. Oktoober 2015.  
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Foto 9. Esiväljaku auringi amortiseer unud kattega lõunapoolne osa. Oktoober 2015.  

 

Foto 10. Valitsejamaja ette viiv tee. Juuli  2014.  
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Foto 11. Mõisapargi tagaväljaku keskne vahtraallee. Oktoober 2015.  

 

Foto 12. Pargi tagaväljakut ümbritsev kaarjas pärnapuudest r ida .  Taamal paistab Raikküla koolimaja.  

Oktoober 2015.  
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Foto 13. Peahoone taguse pargiosa piir i l olev kiviaed.  Oktoober 2015.  

  

Fotod 14-15 Peahoone taguse pargi tagaküljel kulgev ajaloolise kaarja karjatee (vasakul) ja jalgtee  

(paremal) koridor. Oktoober 2015.  
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Foto 16. Pinnasekahjustus ja ülesprits inud porist tekkinud seinakahjustus ait -kuivati l (foto: Karmel 

Jõesoo).  

 

Foto 17. Aidaesine tee on li iga kitsa s li ikurmasinate jaoks. Fotol on näha ka kaaristupostide 

kahjustus ait -kuivati l (foto:  Karmel Jõesoo 16.01.2009).  
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Foto 18. Lume lükkamisel kahjustatakse ait -kuivati  kaaristut (foto: Karmel Jõesoo 20.03.2011) .  

 

Foto 19. Seinakahjustused ait -kuivatil  ja  pinnasekahjustus ait -kuivati ees. November 2015.  
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Foto 20. Karjatee endisaegse pargi edelanurgas . Juuli  2014.  

 

Foto 21. Graniitpost esiväljaku võrkpiirde servas .  September 2015.  
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Foto 22. Esiväljaku põhjaserva elupuud .  Jaanuar 2003.  

 

Foto 23 .  Esiväljaku põhjaserva elupuud .  Juuli 2014.  
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Foto 24.  Tagaväljaku pärnarida .  Oktoober 2015.  

 

Foto 25. Kastanimägi  Keyserlingide mälestuskiviga .  Oktoober 2015.  
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Foto 26. Sepikoda (foto: Karmel Jõesoo).  

 

Foto 27. Ait-kuivati.  Juuli  2014.  
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Foto 28. Valitsejamaja. September 2015.  

 

Foto 29. Jääkelder  2003 (foto: Jaan Vali)
45

.  

                                                           

45 https://register.muinas.ee/public.php?menuID=photolibrary 
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Foto 30. Mõisapargi väiksem  ti ik  (foto: Karmel Jõesoo ).  

 

Foto 31. Mõisapargi väiksema  t iig i purskkaev (foto: ERM).  
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Foto 32. Allee ca 1930-tel (M. Almel. Foto-koopia Jörgen Siil  erakogust ).  

 

Foto 33. Keyserlingide mälestuskivi  Kastanimäel  (foto: Karmel Jõesoo).  
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Foto 34. KIvimüürid võlvlaega Kastanimäe all 2014 (foto: Jaak Kadarik).  

 

Foto 35.  Sõprusemäeke, taamal valitsejamaja . Märts  2015 (foto: Ivo Lambing).  



1605ET2 Muinsuskaitse eritingimused Raikküla mõisa pargi rekonstrueerimisprojektile  

 

54 Artes Terrae 
 

 

Foto 36.  Mõisakaevu –  nn Mungakaevu vare .  Märts 2015 (foto: Ivo Lambing).  

 

Foto 37.  Karjakastelli  säil inud osa.  September 2015.  
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Foto 38.  Mõisa õuna-ait (ka teopoiste ait), hävimas. Osaliselt säilinud, ainuke Raikküla mõisa  

puitehit is (foto:  Elle Jõesoo).  

 

Foto 39. Masinateruum (lokomotiivihoone) . Märts 2015 (foto: Ivo Lambing).  



1605ET2 Muinsuskaitse eritingimused Raikküla mõisa pargi rekonstrueerimisprojektile  

 

56 Artes Terrae 
 

 

Foto 40 .  Mõisa s i lotorn, ümmargune paekiviehit is 2006 .  a  (foto: Elle Jõesoo ).  

 

Foto 41.  Mõisaaegne puutöökoda, hilisem tärklisevabrik . Märts  2015 (foto: Ivo Lambing).  
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Foto 42.  Suurem ti ik, taamal õlleköök 2005 .  a (Jaan Vali foto)
46.

.  

 

Foto 43. Keyserlingide perekonnakalmistu Hauametsa parkmetsas.  ( foto: Elle Jõesoo ).  

                                                           

46 https://register.muinas.ee/public.php?menuID=photolibrary 
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Foto 44. Taastatud kiviaed ait -kuivati taga 2013. a (foto: Ivo Lambing).  

 

Foto 45.  Puukuur esiväljaku edelanurgas .  September 2015.  
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Foto 46 .  Pähklipuu peahoone lõunatiiva ees, taamal uus koolimaja.Oktoober 2015.  

 

Foto 47. Võimas vana jalakas esiväljakul. Oktoober 2015.  
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Foto 48. Vahtraallee tagaväljakul, taamal kaarjas pärnarida .  Oktoober 2015.  

 

Foto 49. Euroopa lehised tagaväljakul .  Oktoober 2015.  
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Foto 50. Kuivanud saared peahoonest põhja suunas .  Oktoober 2015.  

 

Foto 51. Pargi metsikum ja  "romantil isem" kirdenurk . Oktoober 2015.  
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Foto 52. Raikküla pargi künnapuu 2013 .  a  (foto: Ivo Lambing).  

 

 

Foto 53. Kose-Uuemõisa ajalooline malmlatern (Karmel Jõesoo kogu).  
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Foto 54. Sissepääs mõisa pargi esiväljakule ,  esiplaanil  puitaed arvatavasti XX sajandi 20-tel aastatel  

(I lse Rahkema erakogu).  

 

Foto 55. Piirdeaed ait  kuivati ees  (MKA arhiiv P-1411). 
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LISA 1 - Ekspertarvamus 

 


