
LISA II 

Paistu aleviku inventeerimine 

 
 

Fotod 
 

 

 
 

Aadress, ehitiseliik  PAISTU TEE 30, elumaja 

Ehitusaeg 1980. aastad 
Projekti autor /meister Projekteerimise Instituut EKE projekt 
Hoone lühikirjeldus  Ühekordne, madala viilkatusega maja asetseb kõrgel betoonsoklil. Viilkatust katab eterniit. 

Hoone on krohvitud. Majal on kelder ja garaaž. Sissepääsu kohale on ehitatud hilisem 
variaktus. 

Väärtushinnang Miljööliselt vähemväärtuslik 

Seisukorra hinnang Hea 

Ettepanekud 
hooldustöödeks 

Kontrollida hoone katust ning üle vaadata sokkel. Akna raamide hooldustööd. 

Kõrvalhoonete, 
piirdeaedade, haljastuse 
jms kirjeldus 

Hoone paikneb tänava suhtes otsaga. Krunti piirab puitlippaed. Krundil on tegemist 
madalhaljastusega.  

 



LISA II 

Paistu aleviku inventeerimine 

 
 

Fotod 

 
 

 

Aadress, ehitiseliik  PAISTU TEE 28, elumaja 

Ehitusaeg 1980.aastad 
Projekti autor /meister Projekteerimise Instituut EKE projekt 
Hoone lühikirjeldus  Ühekordne, madala viilkatusega maja asetseb kõrgel betoonsoklil. Viilkatust katab eterniit. 

Hoone on krohvitud. Majal on kelder ja garaaž.  

Väärtushinnang Miljööliselt vähemväärtuslik  

Seisukorra hinnang Hea 

Ettepanekud 
hooldustöödeks 

Kontrollida hoone katust ning üle vaadata sokkel.  Akna raamide hooldustööd.  

Kõrvalhoonete, 
piirdeaedade, haljastuse 
jms kirjeldus 

Hoone paikneb tänava suhtes otsaga. Krunti piirab puitlippaed. Maja taga asetseb 
viljapuuaed, esifassaadi ning tänava vahel on sirelihekk.  

 



LISA II 

Paistu aleviku inventeerimine 

 
 

Fotod 
 

 

 
 

Aadress, ehitiseliik  PAISTU TEE 26, elumaja 

Ehitusaeg 1980. aastad 
Projekti autor /meister Projekteerimise Instituut EKE projekt 
Hoone lühikirjeldus  Ühekordne, madala viilkatusega maja asetseb kõrgel betoonsoklil. Katust katab eterniit 

Hoone on krohvitud. Majal on kelder. 

Väärtushinnang Miljööliselt vähemväärtuslik  

Seisukorra hinnang Väga hea, hiljuti põhjalikult remonditud. 

Ettepanekud 
hooldustöödeks 

Majale on paigaldatud PVC- aknad, mis aga on eeskuju võtnud hoone ajaloolistest akendest.  

Kõrvalhoonete, 
piirdeaedade, haljastuse 
jms kirjeldus 

Hoone paikneb tänava suhtes otsaga. Krunti piirab võrkaed. Hoone taga asub iluaed, krundil 
on madalhaljastus. 

 
 



LISA II 

Paistu aleviku inventeerimine 

 
 

Fotod 
 

 

 
 

Aadress, ehitiseliik  PIIBU TEE 1, elumaja 

Ehitusaeg 1980. aastad 
Projekti autor /meister Projekteerimise Instituut EKE projekt 
Hoone lühikirjeldus  Ühekordne, madala viilkatusega maja asetseb kõrgel betoonsoklil. Katust katab eterniit. 

Hoone on krohvitud. Majal on kelder. 

Väärtushinnang Miljööliselt vähemväärtuslik  

Seisukorra hinnang Väga hea, hiljuti põhjalikult remonditud. 

Ettepanekud 
hooldustöödeks 

Majale on paigaldatud PVC- aknad, mis aga võtavad eeskuju hoone ajaloolistest akendest. 

Kõrvalhoonete, 
piirdeaedade, haljastuse 
jms kirjeldus 

Hoone paikneb tänava suhtes otsaga. Krunti piirab võrkaed. Tänavapoolsel küljel on 2 suurt 
lehist, hoone taga väike iluaed. 

 
 
 



LISA II 

Paistu aleviku inventeerimine 

 
 

Fotod 
 

 

 
 

Aadress, ehitiseliik  PIIBU PÕIK 6, elumaja 

Ehitusaeg 1980.aastad 
Projekti autor /meister Projekteerimise Instituut EKE projekt 
Hoone lühikirjeldus  Tänapäeval pooleteistkordseks ümberehitatud hoone on viilkatusega. Katust katab 

profiilplekk. Hoonet katab rõhtlaudis. Sissepääsu kohale on ehitatud varikatus.  Hoone on 
põhjalikult ja tundmatuseni ümberehitatud. 

Väärtushinnang  Miljööliselt vähemväärtuslik 

Seisukorra hinnang Väga hea, hiljuti põhjalikult remonditud, ümberehitatud. 

Ettepanekud 
hooldustöödeks 

-  

Kõrvalhoonete, 
piirdeaedade, haljastuse 
jms kirjeldus 

Hoone paikneb tänava suhtes otsaga. Krunti piirab horisontaalne lattaed. Tänavapoolsel 
krundiosal on kuusk, hoone taga väike iluaed madalhaljastusega. 

 
 
 
 



LISA II 

Paistu aleviku inventeerimine 

 
 

Fotod 
 

 

 
 

Aadress, ehitiseliik  PIIBU PÕIK 8, elumaja 

Ehitusaeg 1980. aastad 
Projekti autor /meister Projekteerimise Instituut EKE projekt 
Hoone lühikirjeldus  Ühekordne, madala  viilkatusega maja asetseb kõrgel betoonsoklil. Katust katab eterniit. 

Hoone on krohvitud. Majal on kelder. 

Väärtushinnang Miljööliselt vähemväärtuslik  

Seisukorra hinnang Väga hea, hiljuti põhjalikult remonditud. 

Ettepanekud 
hooldustöödeks 

-  

Kõrvalhoonete, 
piirdeaedade, haljastuse 
jms kirjeldus 

Hoone paikneb tänava suhtes otsaga. Krunti piirab võrkaed ning veel omakorda 
lehtpuuhekk. Tänava poolsel krundiosal hõbekuusk ja mõned sirelipõõsad. Hoone taga väike 
viljapuuaed. 

 
 
 
 



LISA II 

Paistu aleviku inventeerimine 

 
 

Fotod 
 

 

 
 

Aadress, ehitiseliik  PIIBU PÕIK 10, elumaja 

Ehitusaeg 1980. aastad 
Projekti autor /meister Projekteerimise Instituut EKE projekt 
Hoone lühikirjeldus  Ühekordne, madala  viilkatusega maja asetseb kõrgel betoonsoklil. Katust katab eterniit. 

Hoone on krohvitud. Majal on kelder ja garaaž. 

Väärtushinnang Miljööliselt vähemväärtuslik  

Seisukorra hinnang Hea 

Ettepanekud 
hooldustöödeks 

Kontrollida hoone katust ning üle vaadata sokkel. Krohv osaliselt irdunud, osaliselt juba 
uuendatud.  

Kõrvalhoonete, 
piirdeaedade, haljastuse 
jms kirjeldus 

Puudub piirdeaed. Hoone tagaküljel on väike ilu- ja viljapuuaed madalhaljastusega. 

 
 
 



LISA II 

Paistu aleviku inventeerimine 

 
 

Fotod 
 

 
 
 

Aadress, ehitiseliik  PIIBU PÕIK 12, elumaja 

Ehitusaeg 1980.aastad 
Projekti autor /meister Projekteerimise Instituut EKE projekt 
Hoone lühikirjeldus  Ühekordne, madala viilkatusega maja asetseb kõrgel betoonsoklil. Katust katab profiilplekk. 

Hoone on krohvitud. Majal on kelder ja garaaž. 

Väärtushinnang Miljööliselt vähemväärtuslik  

Seisukorra hinnang Väga hea, hiljuti põhjalikult remonditud. 

Ettepanekud 
hooldustöödeks 

Kontrollida hoone katust ning üle vaadata sokkel. 

Kõrvalhoonete, 
piirdeaedade, haljastuse 
jms kirjeldus 

Hoone paikneb tänava suhtes otsaga. Krunti piirab võrkaed. Tänavapoolsel küljel mõned 
suuremad lehtpuud, tagaküljel väike iluaed madalhaljastusega. 

 
 
 
 



LISA II 

Paistu aleviku inventeerimine 

 
 

Fotod 
 

 

 
 

Aadress, ehitiseliik  PIIBU PÕIK 4, elumaja 

Ehitusaeg 1980. aastad 
Projekti autor /meister Projekteerimise Instituut EKE projekt 
Hoone lühikirjeldus  Ühekordne, madala viilkatusega maja asetseb kõrgel betoonsoklil. Katust katab eterniit. 

Hoone on krohvitud. Majal on kelder. 

Väärtushinnang Miljööliselt vähemväärtuslik  

Seisukorra hinnang Hea 

Ettepanekud 
hooldustöödeks 

Kontrollida hoone katust ning üle vaadata sokkel. 

Kõrvalhoonete, 
piirdeaedade, haljastuse 
jms kirjeldus 

Hoone paikneb tänava suhtes otsaga. Krunti piirab võrkaed. Tänavapoolses krundi servas 
hõbekuusk. Hoone tagaküljel iluaed madalhaljastusega. 

 
 
 



LISA II 

Paistu aleviku inventeerimine 

 
 

Fotod 
 

 
 

Aadress, ehitiseliik  PIIBU PÕIK 2, elumaja 

Ehitusaeg 1980.aastad 
Projekti autor /meister Projekteerimise Instituut EKE projekt 
Hoone lühikirjeldus  Ühekordne, madala  viilkatusega maja asetseb kõrgel betoonsoklil. Katust katab eterniit. 

Hoone on krohvitud. Majal on kelder. 

Väärtushinnang Miljööliselt vähemväärtuslik  

Seisukorra hinnang Hea 

Ettepanekud 
hooldustöödeks 

Kontrollida hoone katust ning üle vaadata sokkel. 

Kõrvalhoonete, 
piirdeaedade, haljastuse 
jms kirjeldus 

Hoone paikneb tänava suhtes otsaga. Krunti piirab võrkaed. Hoone tänavapoolsel küljel on 
kolm elupuud. Maja on madala lahtpuuhekiga naaberkruntidest eraldatud. Hoone tagaküljel 
paikneb madala haljastusega ilu- ja viljapuuaed. 

 
 
 



LISA II 

Paistu aleviku inventeerimine 

 
 

Fotod 
 

 

 
 

Aadress, ehitiseliik  PIIBU TEE 5, elumaja 

Ehitusaeg 19. saj. lõpp 
Projekti autor /meister - 

Hoone lühikirjeldus  Madal, ühekorruseline hoone paikneb madalal maakivist soklil. Hoone viilkatust katab 
eterniit. Elamu on ehitatud ühe küljega liivakünka sisse ning see osa hoonest on ehitatud 
maakividest. Teist poolt majast katab rõhtlaudis. Maja puhul on tegemist 19. sajandi algul 
ehitatud väikemajapidamisega.  

Väärtushinnang Väga väärtuslik 

Seisukorra hinnang Rahuldav. 

Ettepanekud 
hooldustöödeks 

Kontrollida hoone katust ning üle vaadata sokkel. Hoone vajab remonti.  

Kõrvalhoonete, 
piirdeaedade, haljastuse 
jms kirjeldus 

Hoone asetseb tänava suhtes küljega. Krunt ei ole piiratud. Maja esiküljel on mõned 
lehtpuupõõsad. Küljel (põhja suunas) paikneb suurtest lehtpuudest koosnev rühm. Hoone 
tagaossa jääb viljapuuaed. 

 
 
 
 



LISA II 

Paistu aleviku inventeerimine 

 
 

Fotod 
 

 
 

Aadress, ehitiseliik  PAISTU TEE 22, elumaja 

Ehitusaeg 1980. aastad 
Projekti autor /meister Projekteerimise Instituut EKE projekt 
Hoone lühikirjeldus  Ühekordne, madala viilkatusega maja asetseb kõrgel betoonsoklil. Katust katab  eterniit. 

Hoone on krohvitud. Majal garaaž. 

Väärtushinnang Miljööliselt vähemväärtuslik  

Seisukorra hinnang Rahuldav 

Ettepanekud 
hooldustöödeks 

Hoone vajab remonti. Kontrollida katuse seisukorda ning üle vaadata sokkel.  

Kõrvalhoonete, 
piirdeaedade, haljastuse 
jms kirjeldus 

Hoone paikneb tänava suhtes küljega. Piirdeaed puudub. Maja vasakul (põhja) küljel grupp 
lehtpuid, paremal pool elupuud. Hoone taga väike viljapuuaed. 

 
 
 
 



LISA II 

Paistu aleviku inventeerimine 

 
 

Fotod 
 

 
 

Aadress, ehitiseliik  PAISTU TEE 20, elumaja 

Ehitusaeg 1980. aastad 
Projekti autor /meister Projekteerimise Instituut EKE projekt 
Hoone lühikirjeldus  Ühekordne, madala viilkatusega maja asetseb kõrgel betoonsoklil. Katust katab eterniit. 

Hoone on krohvitud. Majal on kelder. 

Väärtushinnang Miljööliselt vähemväärtuslik  

Seisukorra hinnang Hea 

Ettepanekud 
hooldustöödeks 

Kontrollida hoone katust ning üle vaadata sokkel. 

Kõrvalhoonete, 
piirdeaedade, haljastuse 
jms kirjeldus 

Hoone paikneb tänava suhtes küljega. Krunti piirab võrkaed, omakorda lehtpuuhekk. Hoone 
tänavapoolsel küljel on suur kask ning mõned lehtpuu põõsad, maja taga asub väike 
viljapuuaed. 

 
 
 
 



LISA II 

Paistu aleviku inventeerimine 

 
 

Fotod 
 

 
 

Aadress, ehitiseliik  PAISTU TEE 18, elumaja 

Ehitusaeg 1980. aastad 
Projekti autor /meister Projekteerimise Instituut EKE projekt 
Hoone lühikirjeldus  Ühekordne, madala viilkatusega maja asetseb kõrgel betoonsoklil. Katust katab profiilplekk. 

Hoone on kaetud rõhtlaudisega. Majal on kelder. 

Väärtushinnang Miljööliselt vähemväärtuslik  

Seisukorra hinnang Väga hea, hiljuti põhjalikult remonditud. 

Ettepanekud 
hooldustöödeks 

- 

Kõrvalhoonete, 
piirdeaedade, haljastuse 
jms kirjeldus 

Hoone paikneb tänava suhtes otsaga. Krunt on piiratud lehtpuuhekiga. Hoone taga asub 
väike ilu- ja viljapuuaed madala haljastusega. 

 
 
 
 



LISA II 

Paistu aleviku inventeerimine 

 
 

Fotod 
 

 

 
 

Aadress, ehitiseliik  TÄHE TEE 1, elumaja 

Ehitusaeg 1980. aastad 
Projekti autor /meister - 

Hoone lühikirjeldus  Pikk, madal, ühekordne hoone paikneb betoonsoklil. Viilkatust katab eterniit. Hoone 
majandusosa, milles paikneb garaaž on maja põhiosast eenduv. Hoone on krohvitud. 

Väärtushinnang Miljööliselt vähemväärtuslik  

Seisukorra hinnang Hea 

Ettepanekud 
hooldustöödeks 

Kontrollida katuse seisukorda ning üle vaadata sokkel. Elementaarsed hooldustööd. 

Kõrvalhoonete, 
piirdeaedade, haljastuse 
jms kirjeldus 

Hoone paikneb tänava suhtes otsaga. Krunt on piiratud tänavapoolsest küljest lehtpuuhekiga. 
Hoone taga on palju kõrghaljastust (kased, hõbekuused, lepad).  

 
 
 
 
 



LISA II 

Paistu aleviku inventeerimine 

 
 

Fotod 
 

 
 

Aadress, ehitiseliik  TÄHE TEE 2, elumaja 

Ehitusaeg 1980. aastad 
Projekti autor /meister - 

Hoone lühikirjeldus  Pikk, madal, ühekordne hoone paikneb betoonsoklil. Viilkatust katab eterniit. Hoone 
majandusosa, milles paikneb garaaž on maja põhiosast eenduv. Hoone on krohvitud. 

Väärtushinnang Miljööliselt vähemväärtuslik  

Seisukorra hinnang Hea 

Ettepanekud 
hooldustöödeks 

Kontrollida katuse seisukorda ning üle vaadata sokkel. Elementaarsed hooldustööd. 

Kõrvalhoonete, 
piirdeaedade, haljastuse 
jms kirjeldus 

Hoone paikneb tänava suhtes küljega. Hoone taga on palju kõrghaljastust. Hoone ees on 
väike iluaed. 

 
 
 



LISA II 

Paistu aleviku inventeerimine 

 
 

Fotod 
 

 

 
 

Aadress, ehitiseliik  TÄHE TEE 3, elumaja 

Ehitusaeg 1980. aastad 
Projekti autor /meister - 

Hoone lühikirjeldus  Pikk, madal, ühekordne hoone paikneb betoonsoklil. Viilkatust katab profiilplekk. Hoone 
majandusosa, milles paikneb garaaž on maja põhiosast eenduv. Hoone on krohvitud. 

Väärtushinnang Miljööliselt vähemväärtuslik 

Seisukorra hinnang Väga hea, hiljuti põhjalikult remonditud. 

Ettepanekud 
hooldustöödeks 

- 

Kõrvalhoonete, 
piirdeaedade, haljastuse 
jms kirjeldus 

Hoone paikneb tänava suhtes küljega Krunt on piiratud tänavapoolsest küljest 
lehtpuuhekiga. Hoone taga on palju kõrghaljastust, hoone ees väike madalhaljastusega 
iluaed.  

 
 
 
 



LISA II 

Paistu aleviku inventeerimine 

 
 

Fotod 
 

 

 
 

Aadress, ehitiseliik  PAISTU TEE 12, elumaja 

Ehitusaeg 19. sajand 
Projekti autor /meister - 

Hoone lühikirjeldus  Pooleteistkordne hoone paikneb maakivist soklil. Poolkelpkatust katab eterniit, ning 
hilisemalt väljaehitatud vintskapi katust katab valtsitud terasplekk. Palkidest hoone on 
ülelöödud rõhtlaudisega. Hoonele on paigaldatud kahese klaasijaotusega 
plastikaknad. Esindab Paistu küla tüüpilist elamu tüüpi. 
 

Väärtushinnang Väga väärtuslik 

Seisukorra hinnang Väga hea, hiljuti põhjalikult remonditud. 

Ettepanekud 
hooldustöödeks 

PVC- aknad võiks vahetada puitakende vastu, võttes akende eeskujuks nt Tamme tee 6 
asuva hoone aknad. Säilitada olemasolevas mahus. Võimalusel vahetada plastikaknad 
puitakende vastu, mille 
puhul võtta eeskujuks näiteks ajaloolised fotod (kuuese klaasijaotusega aknad) 
 

Kõrvalhoonete, 
piirdeaedade, haljastuse 
jms kirjeldus 

Hoone paikneb tänava suhtes küljega. Hoone tagumisel küljel paikneb väike ilu- ja 
viljapuuaed. Elamul on hilisem, lihtsa püstlaudisega kaetud kõrvalhoone (kuur). Hoone ning 
manatee vahel on tihe kuusehekk. 
 

 
 
 
 



LISA II 

Paistu aleviku inventeerimine 

 
 

Fotod 
 
 

 
 

Aadress, ehitiseliik  PAISTU TEE 10, elumaja 

Ehitusaeg 1935. a.  
Projekti autor /meister Arh. Johannes Fuks 

Hoone lühikirjeldus  Pooleteistkordne hoone paikneb krohvitud soklil. Kelpkatust katab profiilplekk. Elamul on 
sümmeetriline sissepääs, mille keskel paikneb vintskapp. Vintskapid asuvad ka hoone 
mõlemal pool otstes. Hoone on hiljuti rekonstrueeritud. 
 

Väärtushinnang Väga väärtuslik 

Seisukorra hinnang Väga hea, hiljuti põhjalikult remonditud. 

Ettepanekud 
hooldustöödeks 

- 

Kõrvalhoonete, 
piirdeaedade, haljastuse 
jms kirjeldus 

Maja paikneb tänava suhtes küljega. Hoone kõrvalhooned hävinud. Krundil puuduvad 
piirded. Haljastus rajamise etapis.  

 
 
 
 



LISA II 

Paistu aleviku inventeerimine 

 
 

Fotod 
 

  
   1934                                                                                           2010  
 

Aadress, ehitiseliik  PAISTU TEE 14, rahvamaja 

Ehitusaeg 1934. a.  

Projekti autor /meister Arh. Johannes Fuks 

Hoone lühikirjeldus  T- kujulise põhiplaaniga hoone, mille erikujulist viilkatust katab profiilplekk. Algselt on 
katusekattematerjalina kasutatud laastu.  

Väärtushinnang Väga väärtuslik 

Seisukorra hinnang Hea 

Ettepanekud 
hooldustöödeks 

Üsna hiljuti renoveeritud. 

Kõrvalhoonete, 
piirdeaedade, haljastuse 
jms kirjeldus 

Hoone paikneb tänava suhtes otsaga. Rahvamaja maanteepoolsel küljel suur kask. Piirdeaiad 
ja kõrvalhooned puuduvad.  

 
 
 
 



LISA II 

Paistu aleviku inventeerimine 

 
 

Fotod 
 

 

 
 

Aadress, ehitiseliik  PAISTU TEE 5, elumaja 

Ehitusaeg 20.saj. algus 
Projekti autor /meister - 

Hoone lühikirjeldus  Pooleteist kordne elamu asetseb maakivist soklil. Viilkatust katab eterniit. Elamu keskel 
paikneb vintskapp. Hoone on kaetud rõhtlaudisega.  

Väärtushinnang Miljööväärtuslik hoone 

Seisukorra hinnang Väga hea, hiljuti põhjalikult remonditud. 

Ettepanekud 
hooldustöödeks 

Elementaarsed hooldustööd. 

Kõrvalhoonete, 
piirdeaedade, haljastuse 
jms kirjeldus 

Hoone paikneb tänava suhtes küljega. Puudub piirdeaed.  Tänava ääres kasvavad suured 
elupuud. Hoone tagaküljel asub väike ilu- ja viljapuuaed. 

 
 
 
 
 



LISA II 

Paistu aleviku inventeerimine 

 
 

 
Fotod 

 
 

 
 

Aadress, ehitiseliik  PAISTU TEE 7, elumaja 

Ehitusaeg 20. saj. keskpaik 
Projekti autor /meister - 

Hoone lühikirjeldus  Pooleteist kordne hoone paikneb madalal maakivist soklil. Viilkatust ning vintskapi katust 
katab eterniit. Hoone esifassaadil on hilisem tuulekoda. Maja on kaetud püstlaudisega.  

Väärtushinnang Miljööväärtuslik hoone 

Seisukorra hinnang Hea 

Ettepanekud 
hooldustöödeks 

Elementaarsed hooldustööd. Kontrollida katust ning üle vaadata sokkel. 

Kõrvalhoonete, 
piirdeaedade, haljastuse 
jms kirjeldus 

Hoone paikneb tänava suhtes küljega.  Krunti piirab püstlippaed. Eramu juurde kuulub suur 
aed, kus paikneb pisike kuur, palju viljapuid ning kaunis tiik. 

 
 
 



LISA II 

Paistu aleviku inventeerimine 

 
 

Fotod 
 

 
 

Aadress, ehitiseliik  PAISTU TEE 6, elumaja 

Ehitusaeg 2005- 
Projekti autor /meister - 

Hoone lühikirjeldus  Pooleteist kordne hoone paikneb betoonsoklil. Hoonel on S-kiviga kaetud viilaktus. Majal 
on sümmeetriliselt paiknev vintskapp. Hoone alumine korrus on krohvitud, ülemine osa on 
veel pooleli. 

Väärtushinnang Miljööliselt vähemväärtuslik 

Seisukorra hinnang Ehitusjärgus 

Ettepanekud 
hooldustöödeks 

- 

Kõrvalhoonete, 
piirdeaedade, haljastuse 
jms kirjeldus 

Puuduvad kõrvalhooned ja piirdeaiad. Samuti ei ole lahendatud haljastust. 

 
 



LISA II 

Paistu aleviku inventeerimine 

 
 

Fotod 
 

 

 
 

Aadress, ehitiseliik  Apteegi, apteek 

Ehitusaeg 1930. aastad 
Projekti autor /meister - 

Hoone lühikirjeldus  Kahe kordne puitsõrestik maja asetseb madal soklil. Hoone eriilmelist katust katab tsingitud 
terasplekk. Hoone on krohvitud. Hoone on rajatud 1930. aastatel väga soisele alale. 
Ajalooliselt on hoones asunud apteek, mis olevat veel 1990. aastate keskpaigani seal 
töötanud. Tänaseks on hoone tühi. 

Väärtushinnang Väga väärtuslik 

Seisukorra hinnang Halb 

Ettepanekud 
hooldustöödeks 

Hoone on hävimisohus. Hoone seisab tühjana, ning on väga halvas olukorras. Erinevad 
kahjustused on põhiliselt tingitud niiskusest (kuna paikneb soisel alal), ka ei ole ehitis 
vandalismi eest kaitstud.  
Endisele apteegile tuleks leida uus funktsioon ning kiiremas korras alustada remonttöödega. 
Kontrollida hoone konstruktsioonide seisundit, üle vaadata sokli olukord. 

Kõrvalhoonete, 
piirdeaedade, haljastuse 
jms kirjeldus 

Hoone paikneb tänava suhtes küljega. Hoone juurde kuuluvad kaks abihoonet, mis tänaseks 
samuti peaaegu hävinud on. Krundil kasvavad mõned üksikud suured lehtpuud, kahjuks on 
tänaseks hoone ümbrus võsastunud.  

 

  Endise apteegi abihoone, 2010. 



LISA II 

Paistu aleviku inventeerimine 

 
 

Fotod 
 

 

 
 

Aadress, ehitiseliik  PAISTU TEE 4, hooldekodu 

Ehitusaeg 19. sajand 
Projekti autor /meister - 

Hoone lühikirjeldus  Madal hoone paikneb maakivist soklil. Maja poolkelpkatust katab eterniit. Palkhoone on 20. 
sajandi keskel üle krohvitud ning on saanud läänepoolsesse otsa juurdeehituse. Ajalooliselt 
on tegemist kiriku pastoraadiga. Esindab Paistu külale tüüpilist elamu tüüpi. 
 

Väärtushinnang Väga väärtuslik 

Seisukorra hinnang Hea 

Ettepanekud 
hooldustöödeks 

Elementaarsed hooldustööd. Säilitada hoone olemasolevad mahud ning akende jaotus. 

Kõrvalhoonete, 
piirdeaedade, haljastuse 
jms kirjeldus 

Hoone taga asus kirikuõpetaja maja, mis 1930. aastatel maha põles ning täna näeme ainult 
maakivist varemeid. Elamu ümber kasvavad põlised tammepuud. 
 

 
 
 
 



LISA II 

Paistu aleviku inventeerimine 

 
 

Fotod 
 

 

 
 

Aadress, ehitiseliik  PAISTU TEE 2, kauplus 

Ehitusaeg 19. sajand 
Projekti autor /meister - 

Hoone lühikirjeldus  19. sajandist pärinev hoone kehand on hilisemate ümberehituste käigus tundmatuseni 
muutunud. Algselt on hoone olnud madal, poolkelpkatusega. 
Pooleteistkordne hoone paikneb maakivist soklil. Viilkatust katab profiilplekk. Hoone keskel 
paikneb sümmeetriliselt suur vintskapp. Hoone on krohvitud. 

Väärtushinnang Miljööväärtuslik 

Seisukorra hinnang Hea 

Ettepanekud 
hooldustöödeks 

Elementaarsed hooldustööd. Säilitada hoone olemasolevad mahud ning akende jaotus. 

Kõrvalhoonete, 
piirdeaedade, haljastuse 
jms kirjeldus 

Puuduvad kõrvalhooned ning piirded. Ehitise taga on põlistammed.  

 
 
 
 



LISA II 

Paistu aleviku inventeerimine 

 
 

Fotod 
 

 
 

Aadress, ehitiseliik  KASE ALLEE 1, elumaja 

Ehitusaeg 19. sajand 
Projekti autor /meister - 

Hoone lühikirjeldus  Hilisemate ümberehituste tõttu on hoone kaotanud oma algse ilme. 
Pooleteist korruseline hoone paikneb madal maakivist soklil. Viilkatust katab eterniit. Hoone 
keskel paikneb sümmeetriliselt vintskapp. Hoone on kaetud osaliselt rõhtlaudisega, osaliselt 
püstlaudisega. Maja tagakülje vasakus tiivas paikneb hilisem ühekordne juurdeehitis.  

Väärtushinnang Miljööväärtuslik hoone 

Seisukorra hinnang Hea 

Ettepanekud 
hooldustöödeks 

Elementaarsed hooldustööd. Säilitada hoone olemasolevad mahud. 
 

Kõrvalhoonete, 
piirdeaedade, haljastuse 
jms kirjeldus 

Hoone paikneb tänava suhtes küljega. Tänava küljelt piirab krunti madal lehtpuuhekk. 
Hoovi peal on mõned suured lehtpuud, samuti paikneb seal väike puukuur. 

 
 
 
 



LISA II 

Paistu aleviku inventeerimine 

 
 

Fotod 
 

 
 

Aadress, ehitiseliik  KASE ALLEE 5, elumaja 

Ehitusaeg 20.saj. keskpaik 
Projekti autor /meister - 

Hoone lühikirjeldus  Pooleteist kordne maja asub maakivist soklil. Viilkatust katab eterniit. Hoone on 
silikaatkattega.  

Väärtushinnang Miljööliselt vähemväärtuslik 

Seisukorra hinnang Hea 

Ettepanekud 
hooldustöödeks 

Elementaarsed hooldustööd. Kontrollida katust ning sokli seisukorda 

Kõrvalhoonete, 
piirdeaedade, haljastuse 
jms kirjeldus 

Hoone paikneb tänava suhtes otsaga. Krunti piirab võrkaed. Elamu juurde kuulub pikk 
abihoone erinevate funktsioonidega.  Hoone esiküljel on sirelihekk, tagaküljel paikneb ilu- 
ja viljapuuaed. 

 
 
 
 
 



LISA II 

Paistu aleviku inventeerimine 

 
 

Fotod 
 

 
 

Aadress, ehitiseliik  KASE ALLEE 3, kiriku pastoraat 

Ehitusaeg 20. sajandi algus 
Projekti autor /meister - 

Hoone lühikirjeldus  Ühekordne madal hoone paikneb maakivist soklil. Viilkatust katab eterniit. Hoone on kaetud 
rõhtlaudisega. 

Väärtushinnang Miljööväärtuslik hoone 

Seisukorra hinnang Rahuldav 

Ettepanekud 
hooldustöödeks 

Hoone vajab remonti. Kontrollida katust ning üle vaadata sokli olukord (lääne küljelt on 
hoone tugevasti vajunud). 

Kõrvalhoonete, 
piirdeaedade, haljastuse 
jms kirjeldus 

Hoone paikneb tänava suhtes küljega. Osaliselt piirab tänavapoolselt krundipiiri puitlippaed, 
osalt lehtpuuhekk. Maja otsas, põhja küljel, üksikud suured puud. Hoone taga hoovis on 
väike puukuur. 

 
 
 



LISA II 

Paistu aleviku inventeerimine 

 
 

Fotod 
 

  
   1934                                                                                            2010 

Aadress, ehitiseliik  PAISTU TEE 1, Paistu Maarja kirik 

Ehitusaeg 1234. a. ,1866 läänetorn (Riia arhitekt Mathias von Holst) 

Projekti autor /meister   –  

Hoone lühikirjeldus  .Arhitektuurimälestis reg. nr 14595. 3-lööviline kolme traveega pikihoone, millele liitub 
kesklöövist veidi laiem kvadraatne koor. Viimase seinu liigendavad avarad 
segmentkaarsillustega nišid, samuti kolm lihtsa kujundusega sakramendinišši. Koori katab 
vestfaalipärane 8-osaline domikaalvõlv, mille mõigasroided toetuvad paekivist 
nurgakonsoolidele. Lisaks W-portaalile oli portaal ka S-küljel. Piilarite ja võlvide kohta 
andmed puuduvad, löövide proportsioone markeerivad liseenilaadsed eendtoed W-seinas. 
harvaesinevalt oli kirikus kaks võlvidele viivat müüritreppi. Neogooti vormides torn ehit. 
1866.  

Väärtushinnang Arhitektuurimälestis  

Seisukorra hinnang Hea  

Ettepanekud 
hooldustöödeks 

Elementaarsed hooldustööd. Tuleks teostada interjööri viimistlusuuringud.  

Kõrvalhoonete, 
piirdeaedade, haljastuse 
jms kirjeldus 

Kiriku territoorium ümbritsetud madala hekiga, osaliselt ka madala maakivist aiaga.  Kiriku 
ümber mõned suured kased.  

 
 
 
 



LISA II 

Paistu aleviku inventeerimine 

 
 

Fotod 
 

 

 
 

Aadress, ehitiseliik  KASE ALLEE 2, elumaja 

Ehitusaeg 19. saj. lõpp 20. saj. algus 
Projekti autor /meister - 

Hoone lühikirjeldus  Pooleteist kordne elamu asetseb maakivist soklil, mis hiljem krohvitud. Viilkatust katab 
profiilplekk. Hoone on kaetud rõhtlaudisega. Maja keskel paiknevad sümmeetriliselt 
vintskapp ja väike tuulekoda. 

Väärtushinnang Miljööväärtuslik hoone 

Seisukorra hinnang Väga hea, hiljuti põhjalikult remonditud 

Ettepanekud 
hooldustöödeks 

- 

Kõrvalhoonete, 
piirdeaedade, haljastuse 
jms kirjeldus 

Hoone paikneb tänava suhtes küljega. Krunt on eraldatud võrkaiaga ning osaliselt 
kuusehekiga. Hoone taga küljel paikneb väike abihoone ning ilu-ja viljapuuaed. Hoone ees, 
tänava ääres kaks suurt kaske. 

 
 
 
 



LISA II 

Paistu aleviku inventeerimine 

 
 

Fotod 
 

 
 

Aadress, ehitiseliik  TAMME TEE 6, elumaja 

Ehitusaeg 20. sajand 
Projekti autor /meister - 

Hoone lühikirjeldus  Madal, pooleteist korruseline hoone asetseb krohvitud maakivist soklil. Viilkatust katab 
eterniit. Hoone on kaetud rõhtlaudisega.  

Väärtushinnang Miljööväärtuslik hoone 

Seisukorra hinnang Väga hea 

Ettepanekud 
hooldustöödeks 

- 

Kõrvalhoonete, 
piirdeaedade, haljastuse 
jms kirjeldus 

Hoone paikneb tänava suhtes küljega. Krunt on osaliselt piiratud madala lehtpuuhekiga. 
Hoone taga asuvad abihooned (vastavalt läänes ja põhjas). Maja ees on paar suurt lehtpuud. 

 

 
 



LISA II 

Paistu aleviku inventeerimine 

 
 

Fotod 
 

 
 

Aadress, ehitiseliik  KIRIKU TEE 9, korterelamu 

Ehitusaeg 1980. aastad 
Projekti autor /meister - 

Hoone lühikirjeldus  Kahekordsel korterelamul on kaks trepikoda. Viilkatust katab eterniit. Hoone põhjaseinas 
paikneb keskütte korsten. Hoone on krohvitud. 

Väärtushinnang Miljööliselt vähemväärtuslik 

Seisukorra hinnang Rahuldav 

Ettepanekud 
hooldustöödeks 

Hoone vajab remonti. Üle vaadata katuse seisukord ning hoone katta uue krohvikihiga. 

Kõrvalhoonete, 
piirdeaedade, haljastuse 
jms kirjeldus 

Maja paikneb tänava suhtes küljega. Korterelamu ees kaseallee.  

 
 
 
 



LISA II 

Paistu aleviku inventeerimine 

 
 

Fotod 
 

 
 

Aadress, ehitiseliik  KIRIKU TEE 7, korterelamu 

Ehitusaeg 1980. aastad 
Projekti autor /meister - 

Hoone lühikirjeldus  Kahekordsel korterelamul on kaks trepikoda. Viilkatust katab eterniit. Hoone on krohvitud. 

Väärtushinnang Miljööliselt vähemväärtuslik 

Seisukorra hinnang Rahuldav 

Ettepanekud 
hooldustöödeks 

Hoone vajab remonti. Üle vaadata katuse seisukord ning hoone katta uue krohvikihiga. 

Kõrvalhoonete, 
piirdeaedade, haljastuse 
jms kirjeldus 

Maja paikneb tänava suhtes otsaga. Maja taga üksikud suured lehtpuud ja kuused. 

 
 
 
 
 



LISA II 

Paistu aleviku inventeerimine 

 
 

Fotod 
 

 
 

Aadress, ehitiseliik  KIRIKU TEE 3, korterelamu 

Ehitusaeg 1980. aastad 
Projekti autor /meister - 

Hoone lühikirjeldus  Kahekordsel korterelamul on kaks trepikoda. Viilkatust katab eterniit. Hoone on krohvitud. 

Väärtushinnang Miljööliselt vähemväärtuslik 

Seisukorra hinnang Hea 

Ettepanekud 
hooldustöödeks 

Elementaarsed hooldustööd. Kontrollida katuse seisukorda. 

Kõrvalhoonete, 
piirdeaedade, haljastuse 
jms kirjeldus 

Maja paikneb tänava suhtes küljega. Maja taga mõned üksikud lehtpuud ja kuused. 

 
 
 



LISA II 

Paistu aleviku inventeerimine 

 
 

Fotod 
 

 
 

Aadress, ehitiseliik  KIRIKU TEE 5, korterelamu 

Ehitusaeg 1980. aastad 
Projekti autor /meister - 

Hoone lühikirjeldus  Kahekordsel korterelamul on kaks trepikoda. Viilkatust katab eterniit. Hoone on krohvitud. 

Väärtushinnang Miljööliselt vähemväärtuslik 

Seisukorra hinnang Hea 

Ettepanekud 
hooldustöödeks 

Elementaarsed hooldustööd. Üle vaadata katuse seisukord. 

Kõrvalhoonete, 
piirdeaedade, haljastuse 
jms kirjeldus 

Maja paikneb tänava suhtes küljega. Maja küljel (lõunas) suurem puu. 

 
 
 
 



LISA II 

Paistu aleviku inventeerimine 

 
 

Fotod 
 

 
 
 

Aadress, ehitiseliik  KIRIKU TEE 20, korterelamu 

Ehitusaeg 1980. aastad 
Projekti autor /meister - 

Hoone lühikirjeldus  Kolmekordse korterelamu viilkatust katab eterniit. Majal on kaks trepikoda. Korterelamu on 
krohvitud. 

Väärtushinnang Miljööliselt vähemväärtuslik 

Seisukorra hinnang Rahuldav 

Ettepanekud 
hooldustöödeks 

Vajab remonti. Ütle vaadata katuse seisukord ning hoone krohv osaliselt irdunud – katta uue 
krohvikihiga.  

Kõrvalhoonete, 
piirdeaedade, haljastuse 
jms kirjeldus 

Hoone paikneb tänava suhtes otsaga. Maja esiküljel kaseallee. 

 
 
 
 



LISA II 

Paistu aleviku inventeerimine 

 
 

Fotod 
 

 
 

Aadress, ehitiseliik  KIRIKU TEE 18, korterelamu 

Ehitusaeg 1980. aastad 
Projekti autor /meister - 

Hoone lühikirjeldus  Kolmekordse korterelamu viilkatust katab eterniit. Majal on kaks trepikoda. Korterelamu on 
krohvitud. 

Väärtushinnang Miljööliselt vähemväärtuslik 

Seisukorra hinnang Rahuldav 

Ettepanekud 
hooldustöödeks 

Vajab remonti. Ütle vaadata katuse seisukord ning hoone krohv osaliselt irdunud – katta uue 
krohvikihiga.  

Kõrvalhoonete, 
piirdeaedade, haljastuse 
jms kirjeldus 

Hoone paikneb tänava suhtes küljega. Maja esiküljel kaseallee. 

 
 
 
 



LISA II 

Paistu aleviku inventeerimine 

 
 

Fotod 
 

 
 

Aadress, ehitiseliik  KIRIKU TEE 16, elumaja 

Ehitusaeg 20. sajand 
Projekti autor /meister - 

Hoone lühikirjeldus  Pooleteist kordne hoone paikneb krohvitud maakivi soklil. Viilkatust katab profiilplekk. 
Majal on sümmeetriliselt paiknev vintskapp. Hoone on kaetud rõhtlaudisega. Hoone lääne 
küljel hilisem tuulekoda. 

Väärtushinnang Miljööliselt vähemväärtuslik  

Seisukorra hinnang Väga hea, hiljuti põhjalikult remonditud 

Ettepanekud 
hooldustöödeks 

- 

Kõrvalhoonete, 
piirdeaedade, haljastuse 
jms kirjeldus 

Hoone paikneb tänava suhtes küljega. Krunt on piiratud puitlippaiaga. Hoonest läänes asub 
väike abihoone. Haljastuses kasutatud püramiid-vorme ning madalaid põõsaid.  

 
 
 
 



LISA II 

Paistu aleviku inventeerimine 

 
 

Fotod 
 

 
 

Aadress, ehitiseliik  KIRIKU TEE 14, kortermaja 

Ehitusaeg 1970. aastad 
Projekti autor /meister - 

Hoone lühikirjeldus  Kahekorruselise korterelamu viilkatust katab eterniit. Hoonel on kaks trepikoda. Maja on 
krohvitud. 

Väärtushinnang Miljööliselt vähemväärtuslik 

Seisukorra hinnang Hea 

Ettepanekud 
hooldustöödeks 

Üle vaadata katuse seisukord 

Kõrvalhoonete, 
piirdeaedade, haljastuse 
jms kirjeldus 

Hoone paikneb tänava suhtes küljega. Hoone taga on grupp lehtpuid ning kuuski. Hoone 
küljel kuused. 

 
 
 
 
 



LISA II 

Paistu aleviku inventeerimine 

 
 

Fotod 
 

 
 

Aadress, ehitiseliik  KIRIKU TEE 10, elumaja 

Ehitusaeg 20. sajandi algus 
Projekti autor /meister - 

Hoone lühikirjeldus  Pooleteist korruseline hoone paikneb madalal maakivist soklil. Hoone viilkatust katab 
eterniit. Maja katab osaliselt rõhtlaudis, otsaviiludel püstlaudis.  

Väärtushinnang Miljööväärtuslik hoone 

Seisukorra hinnang Hea 

Ettepanekud 
hooldustöödeks 

Elementaarsed hooldustööd. Kontrollida katuse seisukorda (lääne küljel ulatuslik sambla 
vohamine) 

Kõrvalhoonete, 
piirdeaedade, haljastuse 
jms kirjeldus 

Hoone paikneb tänava suhtes küljega. Krunt on piiratud võrkaiaga. Hoone taga paikneb 
pisike abihoone. Hoone mõlemal küljel paiknevad suured viljapuud. 

 
 
 



LISA II 

Paistu aleviku inventeerimine 

 
 

Fotod 
 

 
 

Aadress, ehitiseliik  KIRIKU TEE 12, kortermaja 

Ehitusaeg 1970. aastad 
Projekti autor /meister - 

Hoone lühikirjeldus  Kahekorruselise korterelamu viilkatust katab eterniit. Hoonel on kaks trepikoda. Maja on 
krohvitud. 

Väärtushinnang Miljööliselt vähemväärtuslik 

Seisukorra hinnang Hea 

Ettepanekud 
hooldustöödeks 

Üle vaadata katuse seisukord. 

Kõrvalhoonete, 
piirdeaedade, haljastuse 
jms kirjeldus 

Hoone paikneb tänava suhtes küljega. Hoone taga on grupp lehtpuid ning kuuski. 

 
 
 
 



LISA II 

Paistu aleviku inventeerimine 

 
 

Fotod 
 

 
 

Aadress, ehitiseliik  KIRIKU TEE 8, kortermaja 

Ehitusaeg 1970. aastad 
Projekti autor /meister - 

Hoone lühikirjeldus  Kahekordsel korterelamul on kaks trepikoda. Hoone lamekatust katab eterniit. Elamu on 
krohvitud 

Väärtushinnang Miljööliselt vähemväärtuslik 

Seisukorra hinnang Rahuldav 

Ettepanekud 
hooldustöödeks 

Vajab remonti. Osaliselt krohv irdunud. Katta uue krohvikihiga. 

Kõrvalhoonete, 
piirdeaedade, haljastuse 
jms kirjeldus 

Hoone paikneb tänava suhtes küljega. Maja taga on rida suuri leht- ning okaspuid. 

 
 
 
 



LISA II 

Paistu aleviku inventeerimine 

 
 

Fotod 
 

 
 

Aadress, ehitiseliik  KIRIKU TEE 6, elumaja 

Ehitusaeg 20. sajand 
Projekti autor /meister - 

Hoone lühikirjeldus  Madal ühekordne hoone asetseb maakivist soklil. Hoone viilkatust katab profiilplekk. Hoone 
on kaetud rõhtlaudisega, otsaviilud püstlaudisega.  

Väärtushinnang Miljööväärtuslik hoone 

Seisukorra hinnang Väga hea, hiljuti põhjalikult remonditud. 

Ettepanekud 
hooldustöödeks 

- 

Kõrvalhoonete, 
piirdeaedade, haljastuse 
jms kirjeldus 

Hoone paikneb tänava suhtes küljega. Krunt on piiratud puitlippaiaga. Maja taga, hoovis 
asub pisike abihoone ning mõned viljapuud. Tänava ääres, krundi piiril suur kask.  

 
 
 
 



LISA II 

Paistu aleviku inventeerimine 

 
 

Fotod 
 

          
     1910                                                                                      2010 

Aadress, ehitiseliik  KIRIKU TEE 2, elumaja 

Ehitusaeg 1908-1910 (?) 
Projekti autor /meister - 

Hoone lühikirjeldus  Kahekordne hoone paikneb maakivist soklil. Erikujulist katust katab eterniit. Algselt 
puitvoodriga hoone on 20. sajandi 30-ndatel krohvitud. Hoonel on kahese klaasijaotusega 
aknad, mis paiknevad otsafassaadil sümmeetriliselt. Ajalooliselt on maja kuulunud Paistu 
Kaubatarvitajate Ühisusele. 

Väärtushinnang Väga väärtuslik 

Seisukorra hinnang Hea 

Ettepanekud 
hooldustöödeks 

Elementaarsed hooldustööd. Kontrollida katuse seisukorda. Krohviparandused. Säilitada 
hoone mahud ning akende jaotus.  

Kõrvalhoonete, 
piirdeaedade, haljastuse 
jms kirjeldus 

Hoone paikneb tänava suhtes otsaga. Hoone põhja küljel paikneb hilisem kuur ning väike 
ilupuuaed. Maanteepoolsel küljel on 20. 
sajandi lõpul istutatud elupuud ning põõsad. 
 

 
 
 
 



LISA II 

Paistu aleviku inventeerimine 

 
 

Fotod 
 

 
 

Aadress, ehitiseliik  RAAMATUKOGU TEE 2, vallamaja, raamatukogu 

Ehitusaeg 20. sajand 
Projekti autor /meister - 

Hoone lühikirjeldus  Kahe ja poole kordne hoone asetseb krohvitud soklil. Eriilmelist mansardkatust katab S-kivi. 
Hoone on kaetud rõhtlaudisega.   

Väärtushinnang Miljööliselt vähemväärtuslik  

Seisukorra hinnang Väga hea, hiljuti põhjalikult remonditud. 

Ettepanekud 
hooldustöödeks 

- 

Kõrvalhoonete, 
piirdeaedade, haljastuse 
jms kirjeldus 

Hoone paikneb tänava suhtes küljega. Hoonest vasakul (läänes) suured kased.  

 
 
 
 
 



LISA II 

Paistu aleviku inventeerimine 

 
 

Fotod 
 

 
 

Aadress, ehitiseliik  TEHNIKA TEE 5, tööstushoone 

Ehitusaeg 1970. aastad 
Projekti autor /meister - 

Hoone lühikirjeldus  Kõrge, ühekordse tööstushoone lamekatust katab ruberoidpapp. Ehitis on betoonpaneelidest, 
ei ole krohvitud. Väga lihtne, lääne ja idapoolses küljes lintaknad, põhjas paikneb suur 
sissepääs. 

Väärtushinnang Miljööliselt vähemväärtuslik 

Seisukorra hinnang Rahuldav 

Ettepanekud 
hooldustöödeks 

Vajab remonti. Paigaldada uus katusekattematerjal (ruberoidpapp) , sest katus jookseb läbi.  

Kõrvalhoonete, 
piirdeaedade, haljastuse 
jms kirjeldus 

Hoone paikneb tänava suhtes otsaga. Moodustab ühe objekti tööstushoonete kompleksist 
(kõik eraldi katastrinumbriga arvel.). tööstushoonete territoorium piiratud võrkaiaga. 

 
 
 



LISA II 

Paistu aleviku inventeerimine 

 
 

Fotod 
 

 
 

Aadress, ehitiseliik  TEHNIKA TEE 3, tööstushoone 

Ehitusaeg 1970. aastad 
Projekti autor /meister - 

Hoone lühikirjeldus  Kõrge, ühekordse tööstushoone lamekatust katab ruberoidpapp. Ehitis on betoonpaneelidest, 
ei ole krohvitud. Hoone kõigil külgedel lintaknad, sissepääs põhjas.  

Väärtushinnang Miljööliselt vähemväärtuslik 

Seisukorra hinnang Rahuldav 

Ettepanekud 
hooldustöödeks 

Vajab remonti. Kontrollida katuse seisukorda. 

Kõrvalhoonete, 
piirdeaedade, haljastuse 
jms kirjeldus 

Hoone paikneb tänava suhtes otsaga. Moodustab ühe objekti tööstushoonete kompleksist 
(kõik eraldi katastrinumbriga arvel.). tööstushoonete territoorium piiratud võrkaiaga. 

 
 
 
 



LISA II 

Paistu aleviku inventeerimine 

 
 

Fotod 
 

 
 

Aadress, ehitiseliik  TEHNIKA TEE 4, tööstushoone 

Ehitusaeg 1970. aastad 
Projekti autor /meister - 

Hoone lühikirjeldus  Madal ühekorruseline betoonpaneelidest hoone. Ehitise lamekatust katab ruberoidpapp. 
Tööstushoone ei ole krohvitud. Aknad paiknevad lääne ja idaküljel, sissepääs põhjas. 

Väärtushinnang Miljööliselt vähemväärtuslik 

Seisukorra hinnang Rahuldav. 

Ettepanekud 
hooldustöödeks 

Vajab remonti. Kontrollida katuse seisukorda ning üle vaadata hoone sokkel, sest hoone ida 
külg on tugevalt vajunud. 

Kõrvalhoonete, 
piirdeaedade, haljastuse 
jms kirjeldus 

Hoone paikneb tänava suhtes otsaga. Moodustab ühe objekti tööstushoonete kompleksist 
(kõik eraldi katastrinumbriga arvel.). tööstushoonete territoorium piiratud võrkaiaga 

 
 
 
 
 


