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'ar ~n, soota·a sovhoos (Tartu- aarja ki elkond). . 

Peahoon2. on hävinud (lammutatud 1975 •• ) •. oon oli väike Uh

"Ordne pu.:it ... hi tu.s, .mis k e tud väga lameda kelpk tusega. Sellel 

lai eenduv lih w::te laudknrnii • Seinad olid vood rd d laiade 

rõhtlaudadega. Aknad aseteesid Ulltl ste vahedega, ei olnu.d su. -

red, pea ruudu.kujulised ja. 6-ruuuduliaed . Omasid l ia profileer 

tud piirdelaudu.. Hoone keskteljal nii esi- kui t· af aaadis 

olid väikesed Viilka stega kaetud, suletud eeskojad . u.mid 

hoones olid snfilaadsed. 

Eb.itu õis pärineda X saj . III eeJ:Oandist -või ajandi 

keskelt. 

GryaJJ:l:oon~id ei olnud palju, nad paiknesid korraPärase ana 

peahoone ü.mber . amik n.eist on hävinud .. Olulise ad on: 

:Yz t-kuJ. ati pikk kahe aline kivihoone, millest ait on madalam 

krob.Vitu.d ehi us, us ki.vide põsed uJ.atuvad krob ipinnale . • Ji

tu on k· e tud s in tea· kõrgema viilk tuae a (ka t ka eternii t), 

illel iileulatuvad rääat • Ku.ivati on eraldatud aid st tellis-

teat tlll.emü.üriga, kõrgem., lõbu ud maakivides krob i ta e' -

tu.s madala la.J?ikll, kuid massiivse telliakiv:ikora ag· . oone ot-

sal Uhepoelae kaldega katus all j urdeehi~a. ivati o kae-

ud viilka:tuse ga ( .k t eks e · erni it ) , mU le rä.ä tad illeu.la tu vad • 

J Võib pärineda XI saj . III veerandist, kuivati viimasest 

a·andi ahetusast. 

oonaka.ter ... aj,!! on väike krohvi.ma~a muakivihoone lõhn tu.d kividest, 

avad äär is ta tud t ll'is·tega. Boon t kat b laastu.kat eg viilka-

'tus, millel ü.leu.l tuvad räki.s ad. v on kae ud l eda kaarega. 

Otsviilad vooderda l.ld pi,iatla dooega. Ehi tu Võib pärineda nx: 
saj . I veerandi et. 
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Laud ad moodust sid .nelinUl'kse sisehoo ig , piiratud kolmel t 

ü.lj 1 t hoone~e , lill el t .mü.ü.ri a. 

leelselt p igut t d lauta, mdlle 

hihoo.ned olid ka a Paral

le iiks. oo.n on krohvi-
mut maakiviehitus, mill nurk e j~ e gedes kasuta d 

tollist. oo .. t b kits e alaul~ uv te rääs astega viil-
katus, katt~ks la st j~ et rniit. Boonertlhm või pärineda X 
saj. keskelt. 

ar p udu. , maan ee kal al sav t Peahoonet eraldab lehtpuude· -
rida ja sirelihekk, VJ.im eid ka hoone hoovipoolsel ktiljel. 

eahoone otsele jääb h iga piiratud elinu.rkne aed. 

Küla au. VJ.im ti l975.a., ildiatat\ld 1974.a. 




