132. VALiaJA mõis (Wallküll ). Rüütlimõi s.
Kuusalu k/n, Valkla Invaliidid ekodu (Kuusalu kihel~ond).
Peahoone on suur kahekordn e kivihoone , mis kaasajal ulatuslikult rekonstru eeritud, kuigi hoone on säilitanud algse konfiguratsioo ni. Peahoone koosnes algselt suurest kahekords est
põhikorpu sest, mis oli kaetud kõrge murdsarik aga ja S-kivikat
tega kelpkatus ega. Katuse harjal paiknea sümmeetr iliselt 3
massiivse t korstnapi ipu. Räästakar niis oli eenduv ning laialt
profileer itud, katuses oli esifassaa dil kaks kaunist voluutidega ääristatud kaarakent . Kergelt eendatud keskrisal iidi kohal paiknea nõrgalt astmeline frontoon. Tänapäeva l on katus
küll kelpkatus ena ja eterniitka ttega, kuid madalam, voluutaknad asendatud väikeste segmentak endega ning frontoon muudetud
horisonta alseks. Hoone põhikorru seks on alakorrus , kus kõrged
6-ruuduli sed aknad säilitanud oma kuju ja paigutuse , mis on

I

ühtlaste vahede ga, v. a. äärmised aknad, mis paigutatud suurem
.
vahega eraldi. Ülakorrus e aknad on ruudukuju lised, algselt 4ruudulise d. Hävinud on ka aknaid ääristanud laiad liseenilaa dsed vööd ja liigendatu d pinnad akende kahel. Esifassaa di keskteljel paikneb 3 akna laiuse seinapinn aga kergelt eendatud
keskrisa lii t, mille laia, profileer i tud karniisi ja arhi traavi
kannavad 4 doskaana orderi poolsamma st. Peaukse eest laskuv
lai, alt laienev kivitrepp on samuti algne. Hoone tagafassa adil on säilunud samuti algne akende paigutus, mis siin paiknevad kõik ühtlaste vahede ga, seinapind a liigend av ja aknaid
ääristav kujundus, samuti nagu rusteeritu d nurgalise enid, on
hävinud, alles on vaid kergelt eenduv keskrisa liit selle kohal
paikneva horisonta alse, kergelt liigendatu d ja astmeatatu d
frontoonig a. rlisaliidi ees asunud avar palkon, mis oli ainult
külgedelt klaasitud ning omas lahtist rõdu teisel korrusel, on
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kaasajal ehitatud kogu ulatuses kinniseks, rõdul on kaasaegne
raske rinnatis. Palkoni taga paiknevast terrassist on säilunud vaid parki laskuv kivitrepp.
Põhikorpuse külgedel paiknevad kahel pool esifassaadis
tugevalt eendatud tiibhooned, mis ühendatud põhihoonega lühikeste kitsaste vahehooneteg a. Nii tiib- kui vahehooned olid
algselt ühekordsed, need tiibhooned omasid kelpkatuseid , mis
vahehooneist

kõrgema~.

Aknad kordasid põhikorpuse alamorruse

aknaid. Tänapäeval on nii tiibehitused kui ka vahehooned ehitatud kahekordseik s, kuigi katuste suhted on peahoonega endised: vahehoonetel madal, tiibhoonetel kõrge. Hoone siseruumid
on arlfilaadses süsteemis.
Seega on mõisa peahoone algselt suurejoonelin e barokkehitus teatavate varaklassits istlike tunnustega, pärinedes
ilmselt XVIII saj. IV veerandist, ümber·e hitused on toimunud
kaasajal. Hoone on invaliidide

ko~

peakorpuseks ja säilunud

kujul heas seisundis.
Kõrvalhoonei d on mõisas arvu.kal t, nad on osaliselt peahoonega
seotud ansamblilise l t, paiknedes esiväljaku külgedel. P alju.d
hooned on peahoonega üheealised või vaid vähe nooremad. Kaasajal on paljud neist varemeis või ümber ehitatud. Olulisemad:
Talli-lauda rühm(?) moodustab nelinu.rkse külgedelt hoonestatud sisehooviga suletud ehitusteplok i, millel peahoone poolsel nurgal massiivne kahekordne ja ruu.dukujulis e põhiplaaniga
nelinurkne krohvitu.d paekivihoone . Teda kattev algne katus on
kaasajal asendatud eterniitkatte ga kelpkatusega . Alles on osa
liselt eendatud ja kitsa profileeringu ga räästakarnii s. Hoonel on hoovi küljel väga väikesed ja kitsad 6-ruudulised aknad. Välisfassaad is aga on seina ülaosas väikeseid sõõrpetikuid, all aga kõrge kaarega 2 petikut, mille lameda krohviäärisega kaared toetuvad talamivöödeg a laiadele poolsammaste -

- 3 le. Hoone oli ilmselt tallitöö liste elamuks. Tall (?) on aga
erandlik u konstru ktsioon iga paekivih oone: ta moodusta b pika
ja suhteli selt kõrge tonnvõl viga kaetud ruumi, millel ·kaldus
seinad. Ehitust katvat viilkatu st kannavad väliskü ljel seinast tõusvad nelj atahulis ed tugevad tugipiil arid. Nende kahel on hoone kaarakn ad. Ka teisee ehituste rühma kuuluvad
hooned on võlvitud ligilähe daselt samal viisil, kuigi neil
seinad ei ole kaldu. Ka neid hooneid katavad viilkatu sed,
millel astmelis ad karniisi d. Sisehoo vi toimub pääs läbi kõrge kaarega külgvär avate.
Kogu hoonete grupp on tõenäol iselt üheaegne peahoon ega.
Park on võrdlem isi suur ning pika peahoon ega jaotatud kahte
ossa. Esikülj ele moodustu b suure ringteeg a piiratud väljak,
kuhu suundub peahoone kesktel jele suunatud sirge tee. Haljas
tus esivälja kul on võrdlem isi hõre, üksikute kõrvalho oneid
ja ka peahoon e tiiba katvate lehtpuug ruppideg a, mis paiguta tud vabalt. Samuti on esivälja kul hulgali selt dekorat iivpõõsaste gruppe. Peahoone tagakül jel on Valkla oja suunas laugjalt laskuv reljeef , oja kallast el seejuure s tiike. Siin ka
tihedam alt puid. Peahoone tagakülg on maastikk u samuti osalt
avatud, siin asuva suure vabakuj ulise väljaku tõttu. Park
jätkub kõrvalho onete .tdJaha piki jõge. Valitsev ateks puuliik ideks on saar, tamm, pärn. Pargi seisund on hea.
Külasta tud viimati 197l.a. , pildista tud 1965.a.

Valkla mõis. Esikülg.

Valkla mõis. Tallid.

