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l. lllõisa nimi:

V a 1 k 1 a

2. Mõisa liik:

peamõis

mõ i s

3. Aadress: Harju raj. Valkla k/n.

4. Valdaj a , kasutaja: Valkla Invaliididekodu

5. Kaitse alla võetavad hooned:
a) ettepanekud:
hobuste tall (varemed), aidahoone
b) põhj endused:
Valkla mõisa tallid ja aidahoone on kaunimaid kõrvalhooneid kogu Eesti mõisaarhitektuuris. Ne id mõlemaid võib pidada
18. saj andi ehi tisteks, millele omas ed varaklassi tsi stlikud

...'

stiilijooned .
Mõisa tallid on kaste1lilaadselt paigutatud ümber nelinurkse väljaku. Tänaseni on paremini säilinud ehitise esikQlg,
mis on pööratud mõisa saabuva sissesõidutee suunas. Üle sissesõidutee p aikneb tallidega ansamblilise terviku moodustav aidahoone. Kii stiililt kui ehituslaadilt harmoneeruvad ehitised
omavahel suurepäraselt. Hoonete vahele paigutatud lehtpuudegrupid seovad hooned meeldivalt loodusesse: meieni kandub väikene
osa Valkla kui kuna gi Põhja-Eesti ühele kaunimale mõisale

eri~

omasest võlus t. Mõlemad nimetatud hooned on pa ekiviehitised.
Kui kõr ge murdk elpk a tuse ga barok setes vormides ait on täna seni
sä ilinud ise gi väg a hä sti, siis t allide seisuk ord a tuleb lugeda
mär gat avalt k esisemak s. Os alisel t on h oone l a gunenud. Erilist
t ähele p anu j a e s iletõst mist vääriv ad s i isk i t allid e silindervõlvidega kae tud l a ed . Võ lvi t ud maj and ushoon ed on me ie

mõis a~

arhit ektu uris suhte li s el t haruldased ; Val kl a mõ i s a tallid on
aga s eni teada olevatest ühed huvipa.l(ku vamad ( seda nii kunstil isest kui ehi tustehni lisest aspektist ).
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e) fotod:
1. Tall id. Va ad e esiküljel e.

2. Tallid. Silindervõlvidega laed.

3. Aidahoone.

Koostajad:

l

K.Rl'I p easp etsi ali st
mõisaarhitektuuri alal

J.Maiste

V.AJiiiKI juhtiv inspektor

K. Tilk
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