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104. §ELJA mõis (Selg). Rüütlimõis. 

Viru-Nigula k/n, Ubja sovhoos (Haljala kihelkond). 

Peahoone on hävinud, temast säilunud vare. Hoone oli ühekordne 

kõr&e aoklikorruse~a keskmise suuruae&a paekivihoone, millel 

tube laka.s hoone otstel, parempoolsel otsafassaadil. Hoonet 

kattis viilkatus, millel külgfassaadides kitsas, profileeritud 

räästakarniis, krepi tud viilu all. Soklikorrus on madalala 

asetatud väikeste, ruudukujuliste või vähe kõrgemate akendega, 

viimased on kaetud lameda kaare&a. Põhikorrus omab ki tsaid ja 

keskmise suurusega aknaid, mis asetatud harvalt, kuid ühtlaste 

vahed ega. Enamik aknaid on kaetud kõrge kaare&a· N e ed aknad on 

ilmselt hiljem suurendatud. Hoone siseruumid on anfilaadsed, 

osa soklikorrusest on võlvitud lagedega. Ehituse keskel on 

väga suur mantelkorsten nelinurkse alaosaga ja ümardatud nur

kadega ülaosaga, mis tõuseb pudelikaelataoliselt. 

Seega on peahoone vanem ehitus, ilmselt veel XVIII saj. 

II poolest. 

Kõrvalhooneid on suurel arvul, osa neist peahoonega seotud ~-
-

samblilisel t, osa aga suurtes funktsionaalsetes rühmades. 

Ait (?) peahoone kõrval on väike, kuid kõrge paekiviehitus 

krohvitud seintega. Ta omab kõrge keldriruumi, kuhu pääseb esi 

küljelt ukse ette ehitatud kõrge kahepoolse trepi tugiseinast. 

See on laotud paest ja kujundatud poolkaaretaolise äärisena. 

Hoone on kaetud hilise viilkatusega, katteks vormikivi, ots

viil püstlaudadest. Hoone avad on esifassaadis, nad on tuge

vate prussidega lengidega. Aknad on seejuures väga väikesed, 

6-ruudulised. Hoonel on tagaküljel väike, hilisem juurdeehitus 

(müür põhihoonega sidumata), kuid tema ukseprussil on sisse 

lõigat ud daatumi) 1788. Võib eeldada, et põhiehitus ise on veel 
gi vanem, kas XVIII saj. I poolest või sajandi keskelt, olles 
algselt ilmselt eluhoone. 
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Ait esiväljaku äärel on suur, krohvitud paekivihoone, mis kaetud 

seintest kõrgema kelpkatusega, katteks S-kivi. Omab kitsaid, 

eenduvaid ja lihtsaid räästakarniise. Hoone esiküljel on kesk

osas lai ulualune kaaristuga, millel viis kõrge kaarega ava. 

Kaarte kannad toetuvad profileeritud talumivöödega neljatahulis

tele kivitulpadele. Kaartel on ülal kitsas lukukivi. Kummalgi 

fassaadi äärel on lame väike aken, omab 6 ruutu. Otsafassaadis 

on mõnevõrra laiem aken, millel 12 ruutu, mis on tegelikult alg

ne ak.nakuju. Hoone võib pärineda Xiiii saj. II poole keskelt. 

Tall Väljaku äärel oli algselt samalaadne ehitus, ~id ta oa 

ilmselt XIX saj. IV veerandil ümber ehitatud. Hoone tahak~ljele 

on rajatud paralleelsed tiibhooned, mis ka tagaküljelt suletud, 

hooneplokil on sisehoov. Algaest ehi iusest on säilunud 5-avaline 

arkaad. Uued tiibhooned on krohvitud maakiviseintega, nendel on 

viilkatused, mis omavad hoonepleki esifassaadis viile laialt ~* 

üleulatuvete räästastega. Viimane sarikapaar ja penn on viilus 

avatud, penn tugevdatud vertikaalse pruasiga. Katuaeharjad on 

ühel kõrgusel, katteks eterniit. Viilud ea on keskel ki taas ja 

kõrge lakauks, temast kahel pool on suured, ümmargused aknad 

kiirtekujuliae raamistikuga. Vasakpoolse tiibhoone esiküljel on 

alles algne ruud ukujuline 12-ruuduga aken, papempoolsel on aga 

see kaetud segmentavaga, millel kiirtekujuline raamistik. Akna 

kohal an murtud nurkadega kaarfrontoon. Tiibhoonete külgedel on 

kõrgele asetatud keskmise suurusega aknad, millel lame kaar ja 

9 ruutu. 

Aednikumaja on väike, kahekordne ehitus, mille alumine korrus o 
. -

laotud krohvikatteta ja lõhu.tud maakivid est, nurgad ja avad on 

tabutud paekiviga, mis seotud müüriga hambuvate plokkidena. Avad 

on kaetud lamedate kaartega. Müüritehnika on märkimisväärselt 

meisterlik. Teine korrus on ilmselt puidust ja krohvitud. Kor

ruste vahel on lai astmelise profiiliga vahevöö, ka soklil on 
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si.mss. Hoonet katab lame viilkatus, millel laia~t üleulatuvad 

räästad, katteks eterniit. Sarikajalad on kujundatud lihtsalt, 

viimane sarikapaar ja penn on viilus avatud. Viil kaetud r~ht

laudadega. Alumise korruse korrapäraselt asetatud aknad on kõr

ged, 6-ruudulised, otsafassaadi s on kolmepoolega ja 9-ruud uline 

suur aken. Teise korruse aknad on väiksemad, 6-ruudulisedd Hoone 

võib pärineda viimasalt saj andivahetusel t. 

Valitsejamaja on ühekordne puithoone, millel tube lakas hoone 

otsal. Hoonest on alles pool. Ehitust katab seintest kõrgem pool 

kelpka tu s, katteks eternii t, .millel kits aste üleula.tuvate rääs

taste all lihtne, ki taas laudkarniis. Seinad on vooderdatud rõht

laudvoodri~a. Aknad on keskmise suuruseca, 6-ruudulised ning kae 

tud kitsa karniisiga. Peolviilus on samalaadne, vaid väiksem 

aken, millel äärtel väga väikesed ruudukujulised lakaaknakesed. 

Hoonet võib lugeda klassitsistlikus stiilis ehituseks, ilmselt 

XIX saj. I poole keskelt. 

Kuivati on suur krohvitud kivihoone, põhiosas kahekorruseline, 

millel ühekordne väike maakivist pikendus. Hoonet katab kõr~e 

viilkatus, katteks vormikivi. Külgfassaadidel on räästastel ast

melise profiiliga räästakarniis. Pikendusel on lame ja üleulatu

vate räästastega katus. Omab väheselt lameda kaarega kaetud ak

naid, sama kujundusega on ka mõned uksed. Pikendusel on üks suu

rem aken 12 ruuduga. Uhel küljel on ulgtaladele toetatud ärkel, 

laudkattaga ja lameda viilkatusega • .Ärkel omab väikese 6-ruuduli

se akna. Ulgtalad on toetatud tugikäppadega. Katusele ulatuvad 

kaks saledat ja kõrget telliskivikorstent, mõlemad neljatahuli

sed. Uks neist on tuulutuskorsten. Mõlemil on lai otsakarniis. 

Hoone võib pärineda XIX saj. IV veerandist, pikendus saj. lõpust. 

~ (?) on väike, osaliselt krohvitud maakivihoone, mille seinad 

lõhutud maakivist. Avad on ääristatud paekiviga, seotud müüriga 

hambuvate plokkidena. Katus on üleulatuvate räästastega vii lka-
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tus, katteks laast. Viimane sarikapaar on penniga viiludes ava

tud. Aknad on väikese~, kaetud lameda kaarega, 6-ruud.ulised. 

Hoone üks sein jätkub kõrge maakivimüüriga. Ehi tu s pärineb ilm

selt eelmise sajandi lõpust. 

Viinavabrik on väga suur ja liigendatud hoone, millel rida kahe 

ja ühekordseid ehitusi keerukates seostes. Uks kitsas korpus on 

isegi kolmekorruseline. Kõik ehitused on lõhutud maakivist ning 

krohvikatteta, heas müüritehnikas. Avad on piiratud tellistega, 

seotud müüridega hambuvate plokkidena. Avadel on lamedad kaared, 

mõnes viilus on kitsaid aknaid, mis omavad kõrgeid kaari. Aknad 

on 6-ruudulised. Hooneid katavad valdavalt viiikatused laialt 
.... t t 

üleulatuvate ii~ae!i~if~atteks vormikivi (ka eterniit). Mõnel 

juurdeehitusena rajatud hoonetiivaJ.. on ka ühepoolse kaldega ka

tuseid. Hoone üks pikk korpus on otsal tööliste~ks. See on 

kahekordne, kitsas hoone. Vabrikul on väga kõrge ümmargune tel

liskivikorsten, millel puudub sokkel. Otsakarniis on kitsa lame

da vööna. Vabrik võib pärineda viimasalt sajandivahetuselt. 

Laut on väga suur ehitus, mille pikale ja laiale põhikarpusale 

on tagaküljel keskosas täisnurga all liidetud kitsas ja pikk 

juurdeehitus. Hooned on krohvitud, paekivist, kaetud üleulatu

vate räästastega viilkatuatega, katteks eterniit, otsviilud on 

püstlaudkattega. Osa aknaid on väikesed ja lamedad. Uksed on en 

masti kaetud lamedate kaartega. Hooned võivad pärineda XIX saj. 

II poole keskelt. 

Rehi on väga suur maakivihoone, mille müüride ~&P krohvipinnale 
-

ulatuvad kivide põsed. Hoonet katab seintest kõrgem viilkatus, 

räästad laialt üleulatu vad, katteks laast. Viimane sarikapaar 

penniga dekoratiivselt viiludes avatud. Uhes viilus on kitsad 

paarisaknad, kaetud kõrge kaarega. On ka suuri reheuksi, mis kae 

tud paekivist lamedate kaartega. Hoone keskosas on küljele ehi-

tatud võrdlemisi pikk kütteruum, millel müürid pae-
ja maakivist . 

l9 
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Hoonet katab eelmisega analoogiline, ainult lamedam viilkatus. 

Ka tema uks on lameda kaa.rega, aken väike ja kitsas, kõrgema 

kaarega. Kütteruumi korsten on mad3l.a neljatahulise massiivse 

sokliga, millelt tõuseb võrdlemisi kõrge telliskivikorsten, 

ülal laia astmelise profiiliga otsakarniisiga. Hoone võib päri

neda XIX saj. IV veerandist. 

Hollandi tuulik on 4 korrusega, krohvitud paekivist kehaga, ala 

osa sirgelt tõusvate seintega, millel asus teenindusrõdu, ülaos 

koonusekujuliselt koonduv. Ehitus võis pärineda XIX saj. keskelt 

Ma.jandushoone, mille :funktsioon määramata, asub põllul maantee 

kaldal. Ta on krohvitud paekiviehitus, mis omab seintest kõrgem 

kelpkatuse, katteks S-kivi. Räästakarniis on astmelise profiili 

ga ja lai. Hoone esifassaad on keskosas laialt taandatud ulualu 

seks, mille räästast kannavad kaks ü.marsammast. Neil o:a vaid 

baas ja profileeritud ehhiin. Hoone aknad on moonutatud. Algsed 

on ilmselt ulualuse väike ruudukujuline ja 4-ruuduline aken, s~ 

muti esifassaadi vasakul tiival paiknev kitsas ühepoolega aken. 

Algselt võis ehitis olla~' teda on hiljem kohandatud elamuks, 

kaasajal isegi osaliselt välja ehitatud lakakorrus. Hoone on 

klassitsistlikus stiilis, ta võib algselt pärineda XI~. I 

veerand1st või I poole keskelt. 

Park on keskmise suurusega, osalt piiratud müür iga, osalt haju

tatud ka kõrvalhoonete vahele. Peahoone asub pargi äärel tagakül 

je~a vastu teed, olles sellest eraldatud puude reaga. Hoone ette 

jääb väljak ringteega, mis ulatub ka valitsejamaja ette. ttldisel 

on nii väljaku. ääred kui ka kõrvalhoonete vahel asuvad puud pai

gutatud vabade gruppidena, vaid kohati esineb seinte äärtel puu

deridu. Iseseisvam pargiosa on peahoone vasakpoolsel otsafassaa

di~, kus puid tihedamalt. Siin on lehtpuid koos kontrastike rüh

mitatud arvukate alpi seedermändidega. On ka üksikuid kuuski. 
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Valitsevad liigid on vaher, saar, vähesel t on j alakaid. Paggi 

seisund on väga halb, ta on maha jäetud ja risu.staiud, palju 

puid on hukkumas. 

Külastatud viimati l97o.a., pildiatatud 1964. ja l97o.a. 



S~lj a mõis. 
Peahoone tagakülg. 

Selja .mõis. 
Ait . 

Selja mõis. 
Ait. 


