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132. VALiaJA mõis (Wallküll). Rüütlimõis. 

Kuusalu k/n, Valkla Invaliididekodu (Kuusalu kihel~ond). 

Peahoone on suur kahekordne kivihoone, mis kaasajal ulatusli

kult rekonstrueeritud, kuigi hoone on säilitanud algse konfi

guratsiooni. Peahoone koosnes algselt suurest kahekordsest 

põhikorpusest, mis oli kaetud kõrge murdsarikaga ja S-kivikat 

tega kelpkatusega. Katuse harjal paiknea sümmeetriliselt 3 

massiivset korstnapiipu. Räästakarniis oli eenduv ning laialt 

profileeritud, katuses oli esifassaadil kaks kaunist voluuti

dega ääristatud kaarakent. Kergelt eendatud keskrisaliidi ko

hal paiknea nõrgalt astmeline frontoon. Tänapäeval on katus 

küll kelpkatusena ja eterniitkattega, kuid madalam, voluutak

nad asendatud väikeste segmentakendega ning frontoon muudetud 

horisontaalseks. Hoone põhikorruseks on alakorrus, kus kõrged 

6-ruudulised aknad säilitanud oma kuju ja paigutuse, mis on 

ühtlaste vahede ga, v. a. äärmised aknad, mis paigutatud suurem 
. 

vahega eraldi. Ülakorruse aknad on ruudukujulised, algselt 4-

ruudulised. Hävinud on ka aknaid ääristanud laiad liseenilaad-

sed vööd ja liigendatud pinnad akende kahel. Esifassaadi kesk

teljel paikneb 3 akna laiuse seinapinnaga kergelt eendatud 

keskrisalii t, mille laia, profileeri tud karniisi ja arhi traavi 

kannavad 4 doskaana orderi poolsammast. Peaukse eest laskuv 

lai, alt laienev kivitrepp on samuti algne. Hoone tagafassaa

dil on säilunud samuti algne akende paigutus, mis siin paikne

vad kõik ühtlaste vahede ga, seinapinda liigend av ja aknaid 

ääristav kujundus, samuti nagu rusteeritud nurgaliseenid, on 

hävinud, alles on vaid kergelt eenduv keskrisaliit selle kohal 

paikneva horisontaalse, kergelt liigendatud ja astmeatatud 

frontooniga. 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 säilu

nud vaid parki laskuv kivitrepp. 

Põhikorpuse külgedel paiknevad kahel pool esifassaadis 

tugevalt eendatud tiibhooned, mis ühendatud põhihoonega lühi

keste kitsaste vahehoonetega. 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 ehi

tatud kahekordseiks, kuigi katuste suhted on peahoonega endi

sed: vahehoonetel madal, tiibhoonetel kõrge. Hoone siseruumid 

on arlfilaadses süsteemis. 

Seega on mõisa peahoone algselt suurejooneline barokk

ehitus teatavate varaklassitsistlike tunnustega, pärinedes 

ilmselt XVIII saj. IV veerandist, ümber·ehitused on toimunud 

kaasajal. Hoone on invaliidide ko~ peakorpuseks ja säilunud 

kujul heas seisundis. 

Kõrvalhooneid on mõisas arvu.kal t, nad on osaliselt peahoonega 

seotud ansamblilisel t, paiknedes esiväljaku külgedel. P alju.d 

hooned on peahoonega üheealised või vaid vähe nooremad. Kaas

ajal on paljud neist varemeis või ümber ehitatud. Olulisemad: 

Talli-lauda rühm(?) moodustab nelinu.rkse külgedelt hoonesta

tud sisehooviga suletud ehitusteploki, millel peahoone pool

sel nurgal massiivne kahekordne ja ruu.dukujulise põhiplaaniga 

nelinurkne krohvitu.d paekivihoone. Teda kattev algne katus on 

kaasajal asendatud eterniitkattega kelpkatusega. Alles on osa 

liselt eendatud ja kitsa profileeringuga räästakarniis. Hoo

nel on hoovi küljel väga väikesed ja kitsad 6-ruudulised ak

nad. Välisfassaadis aga on seina ülaosas väikeseid sõõrpeti

kuid, all aga kõrge kaarega 2 petikut, mille lameda krohvi

äärisega kaared toetuvad talamivöödega laiadele poolsammaste-
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le. Hoone oli ilmselt tallitööliste elamuks. Tall (?) on aga 

erandliku konstruktsiooniga paekivihoone: ta moodustab pika 

ja suhteliselt kõrge tonnvõlviga kaetud ruumi, millel ·kaldus 

seinad. Ehitust katvat viilkatust kannavad välisküljel sei

nast tõusvad nelj atahulised tugevad tugipiilarid. Nende ka

hel on hoone kaaraknad. Ka teisee ehitusterühma kuuluvad 

hooned on võlvitud ligilähedaselt samal viisil, kuigi neil 

seinad ei ole kaldu. Ka neid hooneid katavad viilkatused, 

millel astmelisad karniisid. Sisehoovi toimub pääs läbi kõr

ge kaarega külgväravate. 

Kogu hoonetegrupp on tõenäoliselt üheaegne peahoonega. 

Park on võrdlemisi suur ning pika peahoonega jaotatud kahte 

ossa. Esiküljele moodustub suure ringteega piiratud väljak, 

kuhu suundub peahoone keskteljele suunatud sirge tee. Haljas 

tus esiväljakul on võrdlemisi hõre, üksikute kõrvalhooneid 

ja ka peahoone tiiba katvate lehtpuugruppidega, mis paiguta

tud vabalt. Samuti on esiväljakul hulgaliselt dekoratiivpõõ

saste gruppe. Peahoone tagaküljel on Valkla oja suunas laug

jalt laskuv reljeef, oja kallastel seejuures tiike. Siin ka 

tihedamalt puid. Peahoone tagakülg on maastikku samuti osalt 

avatud, siin asuva suure vabakujulise väljaku tõttu. Park 

jätkub kõrvalhoonete .tdJaha piki jõge. Valitsevateks puuliiki

deks on saar, tamm, pärn. Pargi seisund on hea. 

Külastatud viimati 197l.a., pildistatud 1965.a. 



Valkla mõis. Esikülg. 

Valkla mõis. Tallid. 


