
33. (Konofer). RUatl· õis. 

ärj amaa k/n, ärjamaa sovhoos (Vi al ihelkond). 

Pe oone on aau.r ühekor ne kivihoone, millel v d a kõr e o 11-

ko rus. oone on kaetud kõr e la· stu.katta kelpka usa a., mil

lel ~ eval.t eend~T ja lai profileeri u räästakarniia . oone 

d on vä a kõr e<t, 6-ru.udu a., okliaknad nende 1 on pe 

ruudukujalised, kits ad ja põhio as 4-ru.~dulised. Aknad paik

nevad ü tlas~e vahede a, ta afassaadia esineb siiski mõnin 

rmunitamiat. E ineb k e ikuid. Hoone esifassaadi keSkosas on 

sU av t ·taandatud nin rää takarniisi kande s stik 4 tase 

da doskaana ord ri samba a. Samb b a i pl.intoeed on aud. 

lirontoon on hävinud, oli ilmse:lt kol.mnarkviil ~ Ruumid hoones 

on antilaadaed. 

1 u on see a kl asitei tlikue t1il1s, ilmselt XI s j 

I poole eskelt. Hoone põlet ti l9o5.a. n 

al sel kujul. 1 a o põhiosas tühi, k su 

hoone seisund on rahuld v. 

taastati seejärel 

at leiab ·utieelt, 

KõtY?~hoop~ ei ole alju, n2d paiknev· kõik ä~j pool k1 

Olulisemad ons 

or1 ikk ü.llek.OJ:dne pili thoone, kaetud kõr· 

l a~ u.ku·~.~t~ a iil ..... u. u.se -u, mill_e \.4leulatu d rä·· atad. 

aU. .. t~Qael t p--.1 u. atu. · aknad ou · eskmia suu.ru.se a ja 6-ruudu 

liae:d. einuõ. on 'VO er .,. 1iu0. 1 aa. e rõhtl d·,. e a. oo e "f'Õib 

äl:ilJ.eua · A aaj. lõpu.s · v i s j an .. Tuhetu.sel t. 

elder ( säilu.nud .., emana) on poole ul tu es maapealne aeki

"f'iehitus 1 d tonnvõlvi a. Ot as in samuti ltroh'Yim ta p ek1-

vist. Ehitus võib pärinad XI ajandist. 

~Jb on keskmise s~uruse a krohvit~d paekivihoane, s k tud 

enu.d), 
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kõr e or ki"fikatte viilkat~aeca (osaliselt ai se 1· 



• 

- 2 -

i et on kodanJ.ik\11 perioodil 
rekon trueeritud, al võib pärined X e jundist. 

õ:rd~.~mi3 v..:,:tJw (3 ha):. ta toetllb .... altlilje a ker elt 
1 

k j :JJ. t ku:-t ~e a onov or j .la. ar - on plan. eerin&U]. t see&-
~tiili : Ul ioel t en pui<-1't'.l Vubc' ~jul e, ku.tJ. jõ kallas on 
r ami t 1d pä...""l1n-s aro- . !htr:J all eP. a. Oaab ovualse eaiTäljalw, 
mi~ pi:tr.a .. ud rir.st o-u. 'ö.ljaku ... ä::.,el pe.too.n ees u.ksik sllur 
t • Peahoone to uk''.lg o .. 7n""<i omisi jõele, kuid te-
maet aiinki puuf ega (k ~ga) a~letua. E~in b kontrasti-
printaiipi: kuuok---papp'.lr ho •:ikaat - hõbepaJu. Lii 11sel t 
VÕrdle.miai riY'..c a: peale kodu.mG -t;- ·;a!"tr , fu:na, saare, .mu.ee 

I 
on eksoote: J?· o~i nul , põl Tr-J-l r, h cbuJra ~on, lõhrlaT pappel 
P .. , ju o.n dekcr ... :t:ii vpõõ·Hiid, ri ti i.: :r.-puu111k ( sarlakpaane, 

on eba "ahul.u ~ tal pol funk .. ai;;on'i 

metsistunud osi • 

se1811D4 

e9töttu esineb ta eTalt 
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