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1. Mõisa nimi: S e l i m õ i s 

2. li~õisa liik: peamõis 

3. Aadress: Rapla raj., Juuru ~n. 

4. Valdaja, kasutaja: ENSV Tervishoiuministeeriumi Seli 
Kopsutuberkuloosi Sanatoorium 

5. Kaitse alla võetavad hooned: 

a) ettepanekud: 

Peahoone (saal), teenijatemaja, valitsejamaja, ait, 

aednikumaj a; park koos piirdemüüri ja pargipavilj oniga. 

b) põhjendused: 

Seli mõis omab ühtlase klassitsistlikus stiilis hoonestus-

ansambli. Enamus kõrvalhoonetest on ringikujuliselt paigutatud 

ümber peahoone esise väljaku - kõik ühtse arhitektuurse lahen

dusega hooned: keskel eendub triglüüfidega friisi ning kolmnurk-

frontooni omav keskrisaliit, faasaadilahenduses domineerivad 

ümarkaarsete avadega täis- või segmentaknad. 

Peahoone taha jääb avar ning heakorrastatud kivimüüriga 

ümbritsetud pargi ala. Park on suur 4, 5 ha ning väga ilmekas va

bakujulises stiilis. Ta baseerub Keila jõele ning tema kalda

terrassidele. Jõeloogete vahele on kaevatud täiendavaid ühendus

kanaleid ja vahetiike. Pargis on säilinud retundikujuline aia

paviljon (templike). Oma ilmelt jaasendilt on paviljon äärmi

selt võluv. 

Mõisa territooriumilt (pargialast) väljas paikneb klassit

sie tliku fassaadilahenduse ga aednikumaja ( välisilmel t sarnaneb 

viimane eelpool kirjeldatud hoonetele). 

Seli mõisamaja põletati 19o5.aastal. Kaasajal on hoone re-
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konstrueerimise tagajärjel oluliselt moonutatud. Tähelepanu 

väärib aga esimesel korrusel asuva saali klassitsistlikus stii

lis kujundus ning saali kõrval olevEaruumis (peaarsti kabinet) 

paiknev pseudostiilis kamin. 

Mõningal määral on peahoone välisarhitektuur aktsepteeritav 

tagafassaadil. Viimasele on orienteeritud pargi sügavusest vaa-

teid üle pargi välud e. 

Seli mõis on (oli) üks kaunimaid klassitsistlikke mõisaan

sambleid Eestis. Nauditav on kõrvalhoonete stiilne arhitektuur, 

mida viimaste sobiv asend (planeering) lubab pääseda mõjule kõi

gis oma ajastule iseloomulikes väärtustes. Seli mõisa park on 

üks kaunimaid mõisaparke Põhja-Eestis. Ka mõisa peahoone oma 

praeguses arhitektuurses lahenduses pigem negatiivselt kui ül

dist arhitektuurimiljööd toetavalt mõjuv, oleks suhteliselt väi

keste rekonstrueerimistöödega välisarhitektuurilt taastatav. 

e) fotod: 

1. Peahoone. Vaade aiafassaadile. 

2. Peahoone. Saal. 

3. Peahoone. Pseudostiilis kamin saali kõrval olevas ruumis 

4. Valitsejamaja. Vaade esifassaadile. 

5. Aidahoone. 

6. teenijate maja. 

7. Aednikumaj a. 

8. P argipavilj on. 

Koostajad: 

KRPI peaspetsialist 
mõisaarhitektuuri alal 

VM.~I juhtiv inspektor 

J .Maiste 

K.Tilk 
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