VALKSE KÜLA
ka Valksi küla Asukoht: Läänemaal, Risti valla edelapoolses
edela
osas ühel endisaegsel soosaarel, Piirsalu
külakeskusest u. 4-5 km edelas.
Suurus: pindala u. 0,6 km2
Kõrgeim koht: 29,3 m küla kesk-lääneosas
lääneosas
Uuevalkse talukoha juures.
Seisund: külast on järgi üheksa varemetes
talukohta ja kaks endist tuuleveski varet, lisaks
palju kiviaedasid. Maastik on maaliline kadakad, kiviaiad, nurmed-aasad
aasad vahelduvad
kivikülvidega ja üksikute puude või puudepuude
saludega.. Suuremat võsastumist võib täheldada
vaid üksikutes kohtades, küla lääneosas ja
põhja-kirdeosas. Looduse poolest on koht
eriline. Asudes kaugel sisemaal, on selle
maastikuline ilme aga selline, mis paljsuki
meenutab just rannikuäärset – kadakad,
erinevas suuruses kivirahnud, siin--seal üksikud
pihlakad. Ka Eestimaa kultuurmaastiku ühed
olulisemad ilmestajad, arhailised kiviaiad, on
siinsel külamaastikul päris sagedased.
Üldine lühikirjeldus: Omal ajal olnud üks
Eestimaa omanäolisemaid külasid, nagu
sisemaale peitu pugenud rannikumere saar
kogu oma kivirahnude, kadakate ja kiviaedade
hulgaga. Ka küla eriline
ine paigutus ja selle
eraldatus muust maailmast soise maastikuga on
mõnevõrra ebatavalisem võrreldes teiste
teis
siinmail olevate küladega. Küla oli nagu
omamoodi tsivilisatsiooni ääreala metsiku
looduse piirimail. Nagu riik riigis. Tõsi ta on,
kunagi, mil see põgenevate talupoegade poolt
asustati,
ustati, oligi ta mingi aeg nagu riik riigis,
vabade talupoegade
gade kants, kuhu ei ulatunud
mõisniku karvane käsi ega seaduse valvas silm.
Vahest on isegi õige öelda, et see oli esimene
Jüriöö ülestõusu järgseid teadaolevaid vabasid
kantse Eestimaal. Kunagi põgenevate inimeste

Kiviaed Paju talukoha lähistel

Maastik Valkse keskosas

Valkse nõukogudeaegne reljeefkaart

Eesti 1. Vabariigi aegne kaart (1939
1939)

poolt eluasemeks valitud just siinne soosaar
pidi olema ka nende jaoks eriline ja mis peamine, siis ka turvaline koht.
Kui püüda vaadata külale tolle aja inimese
pilgu läbi siis tundub nii mõnigi siinne koht üsna
sobilik kas siis mingi kultuskoha või üldse
pühapaiga jaoks.. Mõistatuslikud on siin näiteks
teatud kivikuhjatised. Olid need siis põldude
hoolitsemisel kokku kuhjatud kivihunnikud või
mingid kultushunnikud, seda on esmapilgul
raske oletada.
letada. Esimeste kahjuks räägib see, et
kivihunnikute ümbrus on üldiselt kivine.
Muistsete põldude hooldamisel tekitatud
kivihunnikute lähiümbrus
ümbrus peaks aga üldiselt

kividest puhas olema, kuna kivid peaksidki
hunnikutesse lükatud olema selle eesmärgiga,
et kivivaba maad juurde saada, siin aga pole
asjade selline paigutus päris hästi mõistetav.
Üsna eriline on ka Paju talukoha juures vanadest
puudest koosnev sõõr. Miks see just sellisena on
siia loodud, kas lihtsalt esteetilise ilu pärast või
ehk võis seal olla hoopis mingi sügavam
tagamõte, näiteks mingi püha paiga või hiiesalu
näol? Sellele kõigele on hetkel keeruline vastust
anda.
kivikuhjatis

Onemaa talukoha varemed. Valkse küla talukoht, kus oli
endisaegsest elumajast kõige rohkem alles
Maastik Valkse keskosas

Ajalugu: Küla ajalugu saab alguse hetkest, mil
mõisaikke alt põgenenud talupojad (või teise
versiooni järgi sõjapõgenikud) rajasid siinsele
soosaarele oma küla. Mõni aeg hiljem sattusid
neile peale Koluvere mõisniku poolt saadetud
tellisesavi otsijad. Viimaste pooltt edasi antud
info mõisavalitsejatele kõlas umbes järgmiselt:
„seal metsas on üks „falsch“ küla“. Falsch on
saksakeelne tähendus sõnale vale, ebaõige.
Valksest olevatki savi saadud ja küla saigi hiljem
tuntuks savitelliste põletamisega.
Sellest siis ka külal
lal selline nimetus. Teada on, et
Kallaste talumaja Valkse küla lääneservas
näiteks olevat olnud savist seintega.
Külas on asunud ka kaks tuulikut, Uuevalkse
tuuleveski (pukktuulik) ja Vanavalkse tuuleveski.
Mõlemad asusid üsna lähestikku küla
keskkohas, kaugusega üksteisest umbes
sadakond meetrit. Paldermaa talukoha lähedal
asusidki kunagi Piirsalu mõisa savitööstuse
hooned. Kõik kolm hoonet (telliseahi ja kaks
savitööstuse hoonet) on hetkel varemetes.
Siinses savitööstuses valmistati telliskive,
telliskiv
drenaažitorusid ja katusekive.
Teadaolevad
eadaolevad talukohad külas olid järgmised (ida
poolt alustades): Onemaa (Õnnemaa), Paju, Oja,
Valksi-Uuetoa, Vanavalkse,
anavalkse, Uuevalkse, Kallaste,

Kaev Vanavalkse talukoha juures

Kivikuhjatis Onemaa talukoha lähistel oleval nurmel

Üsna tavaline on siin kasvamas näha ka hiigelsuri iidseid puid

Tammela (ennem
ennem tuntud ka kui Tammemägi)
Tammemägi ja
Paldermaa (teistel andmetel ka Palderma).
Kõige eraldiseisvamad neist olid Tammela
talukoht külakeskusest u 1,5 kilomeetrit
ilomeetrit loodes
ja Palderma talukoht külakeskusest u 2 km
kirdes.
„Esimesi sinna asujaid hüütud ka selle (st küla
nime) järgi, näiteks Valtsi Toomas. Nimede
panemise ajal pandud liignimeks Valts, millest
hiljem kujunes Valk, aga ka üks Valksest
Riisiperre rännanud suguvõsa kannab veel
praegugi nime Valts. Kolovere krahv ongi
Valksest leidnud head telliskivi savi ja need kaua
enne Põhjasõda kaevatud saueaugud on
praegugi veel näha hiljem kasvanud põliste
puude all.
Kui Valkse külla vaevu pääses Mike küla kaudu
ringi minnes, on pärast Põhjasõda ja pärast
Piirsalu mõisa ehitamist Piirsalu härra Ferdinand
von zur Mühlen rajanud sirge sihi tee, mille
pikkus on 5 kilomeetrit. Sihti aetud kolm korda,
ikka läinud mööda, siis tehtud tuli esimese talu
väravasse kuuse otsa ja vara hommikul tule ja
päeval suitsu järgi aetud siht. Tee sai nimeks Sihi
tee.“ ERA II 228, 559/63 (2) < Haapsalu I <
Kullamaa khk, Valkse k – Silvia torn, snd 1923,

Haapsalu Progümnaasiumi 4. Kl õpilane < Jüri
Valk, 75a (1939).
Milline oli küla haridus-ja
ja kultuurielu, millised
olid küla traditsioonid, see info on hetkel
kahjuks puudulik. Teada on vaid seda, et
Uuevalksi talus elas oma aja kohta üsnagi
haritud inimene – Jüri Valk,
Va kes valdas mitut
võõrkeelt ja oli õppinud Saksamaal usuteadust.
Ta kinkis üle 200 saksa -,, vene – ja
prantsuskeelse raamatu Piirsalu Haridusseltsi
Raamatukogule.
Nõukogude aeg: Nõukogude aja tulekuga on
siinkandis teada ka metsavendade liikumisi.
Tammela
ela talukoht teatakse olevat maha
põletatud just metsavendade poolt. Valkse
külainimesed, kes 1949.a. küüditati olid: Jüri
Nõmm (Vanavalkse), Priidik Lai (Onemaa), Jüri
Valk (Uuevalkse), Jakob Treier (Oja), A.Hiiemäe
(Paju), Eduard Kask (Valkse-Uuetoa),
(Valkse
Villem Valk
(Tammela), Villem Sarapuu (Sarapuu saun) ja
Kustas Rebane (Palderma).
Viimane elanik, kes siin elas oli Alma Nõmm.
Tema kodukohaks oli 1979. aastani Uuevalkse
talukoht.
Looduslik hetkeseisund
etkeseisund: Üldine looduslik
seisund hea v.a. kahjustatud kohad: prügi
mahapanekukoht Onemaa (Õnnemaa) talukoha
juures, külasse viiva sissesõidutee ääres. Teine
häbiplekk prügi mahapaneku koha pealt asub
Onemaa talukohast u. 300-400
300
m loodes sealse
metsatuka lähistel.l. Vanavalkse talukoha juures
on kasvama pandud kunstlik kuusemüür
(praeguseks u 30-40
40 aasatesed kuused) rikub
küla maastikulist üldpilti. Raiete poolt on
kahjustatud Kallaste talukoha poolne metsaosa.
Metsaveo autodega on rikutud Onemaa
talukoha juurest külast
ülast välja, kagusse, minevat
metsateed. Seal laiuvad suured metsveoautode
poolt tekitatud kraavid ja teeolud selles suunas
on suhteliselt läbimatud

