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93. SELIKltLA /Sellikü.lE/ !!!lli ( Sellikiill). ü.ütl1mõ1s. 

Järva-Jaani B;/u, Järva-Jaani kolhoos (Järva-Jaani ~elkond 

Peahoone on hävinud. Alles vähesed miiürifragmendid. Hoone oli · 

suurem ühekordne paekivihoone lakatubadega, ehitust kattis tõe

näoliselt poolkelpkatus. Võis pärineda XIX sajandist. 

Kõrvalhooneid erakordselt palju, as~vad suurtes funktsionaalse

tes gruppides hajta.tatul t suures ringis pargi ümber, paljud vare 

meis. O~ulisemad on: 

Valitsejamaja (?)on suurem ühekordne krohvl.tud paekiviehitus, 

millel aiafassaad il teise korrusena lai ( 5 akent) pealiaehi tus, 

hoone hoovifassaadil aga kaks ktilgrisaliiti. Hoonet katab laas

tukattaga kõrge viilkatus, viilkatus on ka pealisehitu.sel, kuid 

risalii tehi tustel aga on madalad kelpkatllsed, mille harjad ula

tuvad põhihoone katuse 2/3 kõrgaseni. Nii pealiaehitus kui risa 

liithooned hilisema päritoluga, kuna ei oma räästakarniise või 
tel 

lõikavad põhikorpuse omi. Viimatinimetatuil eenduvad lihtsad 

astmelisad räästakarniisid, mis otsaseintel krepitud. Aknad 

mi tud laiade lamedate krohviääristega, on ku.l1eru.udulised, kaetu 

kaarega. Hoone põhiosa võib pärineda XIX saj. III veerandist. 

Ehitus on sissesõiduteest eraldatud madala kivimUUriga, 

millea nelinurkaeta tulpadega värav. Hoonel avar hoov, kus viil 

katusega paekivist majandushoone. 

Tall koos tööliste korteritega on esiväljeku vastasküljel ehit 

tud lihtsalt tahutud granii tplokkidest ja kaetud karniisideta 

viilkatu.sega, ke.asaj al katteks eternii t. Hoone nu.rgad laotud 

suurtest tahutu.d~paekiviplokkidest hambuvalt kvaadrite laadselt. 

Samuti on paekiviplokkidega raamitud aknad ja uksed, mille lame

das kaarsillustes lukukivid. Hoone esifassaadi keskel on jõulise 

vertikaalina eenduv poataal, mis mõjub kesk:risaliidina. See 
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Töölistemaja pargi äärel on krohvit~d seintega paekivihoone . 

mida katab laadviiludega ja laastukattega karniisideta kõrge 

viilkatus. Aknad ki taad, kõrged. l oone, mis maha jäetud, päri

neb i~selt XIX saj. II poole lõpust. 

Moonakatemaja-kõrts (-?) sissesõidutee kohal maanteel on pikk 

krohvitud saintega paekivihoone, mis sisse langenud. Omab lame

date krohviääristega r~ami tud lameda kaaravc.dega 6-ruudulisi ak 

naid. Võis pärineda XIX saj. II poole keskelt. 

Lau.dad moodustavad hooneterühma, kus põhihoone on pikk ja mas

sii·vne krohvimata. maa- ja paekivimüüridega ehitus, arvatavasti 

jt1ba algselt viilkat\lsega. TQgevalt ümber ehitatt1d, kuid VÕib 

pärineda XIX saj. II poolest. 

Samas aks väiksem maakivihoone, mis teostatud talliga sa

mas stiilis jamatarjalia (lõhutud maakivi, paeäärised avadel, 

nurkadel, viilkatt1s jms.), ilmselt ka samast perioodist. 

Ait-kuivati on suur ja massiivne ehitus, millest vanem pool 

ehitatud krohvittld seintaga kõrge paekivihoonena, ilmselt veel 

nx saj. keskel; tlllem pool aga lõhuttld maakiviplokkidest ja 

paeat avade kü.lgedega ning nurkadega, mis laotud hambuvate 

plokkide.na. Avad kaetud lamedate kaarte ga. Uus osa on kahekord

ne, kuigi katus kogu hoonel ühine, kaasajal eterniitkattega 

poolkelpkatus. Uus pool ilmselt talliga üheealine. 

Viinavabrik paikneb mõisasiid amest mõnevõrra eemal. On eutlr 

liigendatud packivihoone, milles tootmishoonega liidetud ka 

viinameistBi eluruumid. Põhikorpus on kahekordne, kaett1d viil

k tua ga, seinad lao·tud .k:rohvimata paekivi iiüridena. Osa aknaid 

kaetud lamedate kaarsillustega, millede kohal lihtsad eenduvad 

kaar:f.rontoonid. Viiludes .ka ümaraknaid. orsten kõrge, poole 

kõrgusen1 nelj atahuline, omab nelinurksaid petiku.id ja karniise 

paekivist, alaosa aga tellistest 6-taht1line ning kooniline. 



- 4-

Hoonest, mis pärineb tõenäoliselt nx Sc;j. II poole keskelt, 

osa varisenu.d 

Park ei ole suur, põhiosas asub peahoone ees paikneva suure 

nelinurkse esiväljaku äärtel, tibedate gruppidena, samuti grupi 

ti majandu&1oonete vahel. Esiväljak puudest liigendamata. Pea

hoone taga osalt mUUriga piiratud aUQr ehis- ja viljapuuaed. 

Park väga halvas seisundis, puruetatud teedega, risustatud ja 

VÕsasiunud. 

KUlastatu.d ja pildista-tud 1971.a. 
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