
101. SALLA mõis (Sall). Rüütlimõis. 

Rakke k/n, Salla 8-kl. kool (Simuna kihelkond). . 

Peahoone on suur kahekordne kivihoone, mis kaetud lameda kelp

katusega, katteks plekk. Sellel on laiad, eenduvad ja sügavalt 

profileeri tud räästakarniisid, mille all lai ehisvöö lõpetatud 

kitaa, profileeritud karniisiga. KorXQste vahel on lai, lame 

vahevöö. Hoone esi- ja tagafassaadil eenduvad väga kergelt kol

me aknavahe laiune keskrisaliit ja ühe aknaga kitsamad külgris 

liidid. Nende seinapinnad alumisel korrusel on rusteeritud. 

Ülakorrusel on aknaid eraldatud lamedate liseenid ega. Risalii

tide vahele jäävad seinapinnad kolme aknaga, kus akende vahede 

kohal ehisvöö,karniisist madalamal on rida isilgakesi. Hoone nur 

gad on kergelt ümardatud. Sokli pritskrohviga pind ulatub kuni 

alakorruse aknalaudad e j ooneni. 

Keskrisalii t omab esifassaadi s lameda kolmnurkviilu, mida 

ümbritsev karniis kordab räästakarniisi vorme. Viilus on kroh

viäärisega piiratud ümmargune viiluaken. 

Hoone aknad põhikorrusel, s.o. II korrusel on suhteliselt 

suured ja kõrged, raamistik on kaasaegne. Aknaid piirab lame 

krohviääris. Samalaadaeit on kujundatud eelmistest madalamad 

alumise korruse aknad. Aknad on rühmitatud, rühmades nende va

hed korrapäras ed. Katusel leidub väike s e id segmentaknaid laka 

valgustamiseks,2 kummasgi fassaadis. 

Hoone siseruumid on anfilaadsed. Hoones on suured vestibüü 

lid ja saal. Siseustal ja ka seintel on rokokoostiilis dekoori. 

Stukki kahjustalii väga ulatuslikult keskküttesüsteemide rajami

sel 197o. a. algul. Ka katus ei ole algp.e, ta on uuendatud peale 

tulekahju. 

Hoone on seega XVIII saj. lõpuveerandi barokkstiili elemen 

tidega ehitus, mida üldkujundusalt saab lugeda varaklassi teist-
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likuks. Hoonet kasutatakse koolina ja ta on heas seisundis. 

Kõrvalhoo~ on säilunud vähesel arvul. Nad paiknevad pargi 

äärtel või on orienteeritud maanteele. Paljud on ulatuslikult 

rekonstrueeritud. Olulisemad on: 

Tall on pikk krohvitud maakivihoone, mis kaetud laastukattega 

poolkelpkatusega, kitsaste üleulatuvate räästaste all on osali

selt säilunud lihtne puitkarniis. Vähesed aknad on ristküliku

kujulisad ja keskmise suurusega. Hoone parempoolsel otsafassaa

dil on väike krohvimata maakivist pikendus, kaetud lameda, ühe

poolse kaldega katuseca, mis jätab vabaks põhihoone poolviilu 

aknad. T~l võib pärineda XIX saj. algusest. 

Park on suur 4,3 ha ning ta on segastiilis. Peahoone ette jääb 

nelinurkne teedega piiratud väike väljak, taha piklik korrapär 

ne väljak. ViLmane on kujundatud pügatavate elupuudega ehisaia

na, korrapärase j algtaade võrguga. Neid regulaarseid pargiala

sid ümbritseb esiküljel vabakujuline võrdlemisi heatasemelisalt 

rühmitatud puudegruppidaga puistu. Tagaküljel jääb pargi tuumi

kuase regulaarsete paralleelteedega süsteem, mis ühendatud rist 

ja diagonaal teede&a• N e ed on fragmendid algaest regulaarse st 

pargist, pügatavate pärnade alleedega. Seda regulaarset ala 

ääristab noorem, täies ulatuses v8Pakujuline park, milles domi

neerivad okaspuud (siberi nulg, palsamnulg, alpi seedermänd, 

torkav kuusk, ebatsuuga). Kontiastiks on kask, vaher, tamm. 

Eraldi tuleb märkida väga suurt põlistamme, nn. "Plettenbergi 

tamme", mille pärimuse kohaselt istutas ordumeister. Tamm on 

ilmelt vähemalt 250-300 a. vana. On allee voorele, voore tipul 

kuni 1, o km kaugusel on mõisaomanike perekonnakalmistu.. Pargi 

s.eisund on rab.uld av, koolipoolne osahooldatud. 
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KUlastatud viimati 1971.a., pildiatatud 1965.a. 



I 

Salla mõis. 
Peahoone esikülg. 


