
LISA II 

Paistu küla inventeerimine 

 
Fotod 

 

    
 

Aadress, ehitiseliik  LINSI talu, elumaja  

Ehitusaeg 19. sajand 
Projekti autor /meister - 

Hoone lühikirjeldus  Ühekordne rehielamu asetseb madalal soklil. Hoone on rõhtpalkidest. Viilkatust katab 
eterniit. Säilinud on esialgne hoonejaotus – elumaja ja majandusosa.  

Väärtushinnang Väga väärtuslik 

Seisukorra hinnang Rahuldav 

Ettepanekud 
hooldustöödeks 

Vajab remonti. Kontrollida tuleks katust. 

Kõrvalhoonete, 
piirdeaedade, haljastuse 
jms kirjeldus 

Talu juurde kuuluvad elumajaga samaaegselt ehitatud palkidest ait, hilisemad laut ja kuur. 
Talukompleks ei ole aia/taraga piiratud, ainult lauda ees on aedik loomade jaoks.  

 

   
     Ait             Laut 



LISA II 

Paistu küla inventeerimine 

 
 

Fotod 
 

    
 

Aadress, ehitiseliik  KALDA talu, elumaja 

Ehitusaeg 19. sajand 
Projekti autor /meister -  

Hoone lühikirjeldus  Ühekordne, väike elamu asetseb maakivist soklil. Maja katab tuuleliistuga üle löödud 
püstlaudis. Hoone all on kelder, sissepääsuga idast. Elamul on hilisem juurdeehitus tuulekoja 
näol (läänes). Viilkatust katab eterniit. 

Väärtushinnang Miljööväärtuslik 

Seisukorra hinnang Hea 

Ettepanekud 
hooldustöödeks 

Kontrollida hoone katust ning üle vaadata sokkel. 

Kõrvalhoonete, 
piirdeaedade, haljastuse 
jms kirjeldus 

Kompleksi kuuluvad elamuga samaaegselt ehitatud laut, hilisem kuur ning 1990tel ehitatud 
garaaž-elamu ning saun. 
Elumaja on piiratud võrkaiaga, maja ümber on palju  põõsaid ning püsililli. 

 

   
Laut                Garaaž-elamu ja kuur



LISA II 

Paistu küla inventeerimine 

 
 

Fotod 
 

 

 
 

Aadress, ehitiseliik  LAURI talu, elamu 

Ehitusaeg 19. – 20. sajandi vahetus 
Projekti autor /meister -  

Hoone lühikirjeldus  Pikk, madal ühekordne krohvitud hoone. Viilkatust katab osaliselt eterniit, lõuna pool on 
katuseharja tõstetud ning katusekattematerjalina on seal profiilplekk. Hoone põhja osas 
paikneb garaaž.  

Väärtushinnang Miljööliselt vähemväärtuslik 

Seisukorra hinnang Hea 

Ettepanekud 
hooldustöödeks 

Elementaarsed hooldustööd. Hoone mahud säilitada 

Kõrvalhoonete, 
piirdeaedade, haljastuse 
jms kirjeldus 

Hoone paikneb maantee suhtes otsaga. Elamu juurde kuulub pikk, mitme funktsiooniga 
abihoone. Talu ümber kasvavad mõned suured lehtpuud. Maja taga asub väike viljapuuaed. 

 

 
                                            Kõrvalhoone



LISA II 

Paistu küla inventeerimine 

 
 

Fotod 
 

  
 

Aadress, ehitiseliik  MURI talu, elumaja 

Ehitusaeg 19. saj.  lõpp (1883?)  

Projekti autor /meister Mats Neumann 

Hoone lühikirjeldus  Pooleteist kordne elamu asetseb maakivist soklil. Viilaktust katab eterniit. Hoone kagu osas 
paikneb hilisem juurdeehitis, maja on tänaseks L-kujulise põhiplaaniga. Elamu on kaetud 
horisontaalse laudisega. 

Väärtushinnang Väga väärtuslik 

Seisukorra hinnang Väga hea 

Ettepanekud 
hooldustöödeks 

Elementaarsed hooldustööd. 

Kõrvalhoonete, 
piirdeaedade, haljastuse 
jms kirjeldus 

Elamu juurde kuuluvad 1886. aastal ehitatud maakivist ait, kelder. Talu ei ole aiaga piiratud. 
Hoovis kasvavad erinevat liiki põõsad ning põlispuud.  

 
 

  
Kõrvalhoone



LISA II 

Paistu küla inventeerimine 

 
 

Fotod 
 
 

   
      Vana maja                                                                            Uus maja 

 

Aadress, ehitiseliik  TÖÖMISTE talu, elumaja 

Ehitusaeg Vana maja 20. sajandi algus, uus maja 2009.a. 
Projekti autor /meister -  

Hoone lühikirjeldus  Vana elumaja on madal ühekordne viilkatusega, mida katab eterniit. Hoonel on hilisem 
veranda. Elamut katab horisontaalne laudis.  

Väärtushinnang Miljööväärtuslik 

Seisukorra hinnang Hea 

Ettepanekud 
hooldustöödeks 

Kontrollida hoone katust ning soklit.  

Kõrvalhoonete, 
piirdeaedade, haljastuse 
jms kirjeldus 

Hoone juurde kuulub 19. sajandi lõpul valminud maakivist laut ning hiljuti valminud uus 
maja. Talu hoovis kasvavad suured põlispuud.  

 

   
      Kõrvalhoone              Haljastus 



LISA II 

Paistu küla inventeerimine 

 
 

Fotod 
 

 
 

Aadress, ehitiseliik  TAMME talu, elumaja  

Ehitusaeg 20. sajandi algus. 

Projekti autor /meister  –  

Hoone lühikirjeldus  Ühekordne, väikesemahuline elamu paikneb maakivist soklil. Hoone viilkatust katab 
eterniit. Kaetud rõhtlaudisega. 

Väärtushinnang Miljööliselt vähemväärtuslik 

Seisukorra hinnang Hea 

Ettepanekud 
hooldustöödeks 

Kontrollida katust ja soklit. Elementaarsed hooldustööd. 

Kõrvalhoonete, 
piirdeaedade, haljastuse 
jms kirjeldus 

Elamu juurde kuulub kõrgel maakivist soklil asetsev rõhtpalk hoone, mille ühes otsas 
paikneb laut, keskel ait ning teises otsas kuur. Maja on piiratud hekiga.  

 
 
 



LISA II 

Paistu küla inventeerimine 

 
 

Fotod 
 

 
 

Aadress, ehitiseliik  KUPU 1 talu, elumaja 

Ehitusaeg 19. sajandi lõpp 
Projekti autor /meister - 

Hoone lühikirjeldus  Ühekordne, väike elumaja paikneb maakivist soklil. Viilkatus on osaliselt kaetud eterniidi, 
osalt profiilplekiga. Hoone paremas otsas (idas) hilisem, väike tuulekoda.  Elamu on kaetud 
püstlaudisega. 

Väärtushinnang Miljööväärtuslik 

Seisukorra hinnang Rahuldav 

Ettepanekud 
hooldustöödeks 

Vajab remonti. Katus osaliselt vahetatud. Laudis on mitmelt poolt tugevalt kahjustunud, 
tuleks kontrollida alumiste palkide seisukorda. 

Kõrvalhoonete, 
piirdeaedade, haljastuse 
jms kirjeldus 

Hoone juurde kuulub 19.-20. saj. vahetusest pärinev ait ning hilisem 20 saj. keskel ehitatud 
laut-küün (küüni osa puidust, laut maakividest). Maja juurde kuuluvad veel 2 algupärast 
abihoonet, mis tänaseks on kokku kukkunud. Talu juures palju vanu puid (peamiselt 
lehtpuud), maja taga väike viljapuuaed.  

 

   
       Laut        Ait 



LISA II 

Paistu küla inventeerimine 

 
 

Fotod 
 

 
 

Aadress, ehitiseliik  KUPU 2 talu, elumaja 

Ehitusaeg 20. sajand 
Projekti autor /meister - 

Hoone lühikirjeldus  Väike, ühekordne elamu paikneb madalal krohvitud soklil. Hoone viilkatust katab eterniit. 
Hoone on krohvitud. Majal on kaasaegne juurdeehitus tuulekoja näol (pooleli). 

Väärtushinnang Miljööliselt vähemväärtuslik 

Seisukorra hinnang Hea 

Ettepanekud 
hooldustöödeks 

Elementaarsed remonttööd. Hoone alumisel osal tugevad niiskuskahjustused. 

Kõrvalhoonete, 
piirdeaedade, haljastuse 
jms kirjeldus 

Elamu juures kasvavad mõned suured lahtpuud. Hoone juurde kuulub käepärastest 
materjalidest ehitatud kuur.  

 
 



LISA II 

Paistu küla inventeerimine 

 
 

Fotod 
 

 
 

Aadress, ehitiseliik  REBASE talu, elumaja 

Ehitusaeg  19. sajandi lõpp 
Projekti autor /meister -  

Hoone lühikirjeldus  Ühekordne elamu paikneb madalal maakivist soklil. Poolkelpkatust katab eterniit. Elamus 
on säilinud esialgne ruumijaotus, kus ühes otsas paiknevad eluruumid, ning teine ots on 
ümberkohandatud majandusruumiks. Esindab piirkonnale tüüpilist ajaloolist elamu tüüpi. 
Kaetud püstlaudisega. 

Väärtushinnang Väga väärtuslik 

Seisukorra hinnang Hea 

Ettepanekud 
hooldustöödeks 

Säilitada olemasolevad mahud ning akende jaotus. 

Kõrvalhoonete, 
piirdeaedade, haljastuse 
jms kirjeldus 

Hoonel on hilisemad, 20. sajandi keskpaigast, pärinevad kõrvalhooned. Taluõuel kasvavad 
üksikud suured puud ning kuuskede grupp. Elamu taga paikneb 20. sajandil rajatud väike 
viljapuuaed. 

 

 Vaade hoovile



LISA II 

Paistu küla inventeerimine 

 
 

Fotod 
 
 

 
 

Aadress, ehitiseliik  KUUSTE talu, elumaja 

Ehitusaeg 20. sajand 
Projekti autor /meister - 

Hoone lühikirjeldus  Ühekordne elamu paikneb madalal maakivist soklil. Viilkatust katab eterniit. Maja on kaetud 
püstlaudisega. 

Väärtushinnang Miljööliselt vähemväärtuslik 

Seisukorra hinnang Rahuldav 

Ettepanekud 
hooldustöödeks 

Hoone vajab remonti. Vundament on tugevalt vajunud ja hoone konstruktsioonid 
amortiseerunud. 

Kõrvalhoonete, 
piirdeaedade, haljastuse 
jms kirjeldus 

Krunt on osaliselt piiratud võrkaiaga. Maja juurde kuulub väike viljapuuaed. 

 
 



LISA II 

Paistu küla inventeerimine 

 
 

Fotod 
 

 
 

Aadress, ehitiseliik  INGO-NÕO talu, elumaja 

Ehitusaeg 20. sajand 
Projekti autor /meister - 

Hoone lühikirjeldus  Ühekordne hoone asub krohvitud maakivist soklil. Hoone viilkatust katab eterniit. Maja on 
kaetud rõhtlaudisega. Hoonel on terve külje pikkuses hilisem juurdeehitus.  

Väärtushinnang Miljööliselt vähemväärtuslik 

Seisukorra hinnang Hea 

Ettepanekud 
hooldustöödeks 

Elementaarsed hooldustööd. 

Kõrvalhoonete, 
piirdeaedade, haljastuse 
jms kirjeldus 

Hoone juurde kuuluvad 3 abihoonet – saun, laut, kuur. Maja kõrval (läänes) on väike 
metsatukk. Kõrvalhoonete taha jääb väike viljapuuaed.  

 
 



LISA II 

Paistu küla inventeerimine 

 
 

Fotod 
 

  
 

Aadress, ehitiseliik  VAHTRA talu, elumaja 

Ehitusaeg 20. sajand 
Projekti autor /meister - 

Hoone lühikirjeldus  Pooleteist kordne hoone asetseb madalal maakivist soklil.  L- kujulise põhiplaaniga hoone 
üks tiib on krohvitud, teine osa silikaattellisest . Viilkatust katab eterniit. Hoonel on hilisem 
väike rõhtlaudisega kaetud tuulekoda.  

Väärtushinnang Miljööväärtuslik  

Seisukorra hinnang Hea 

Ettepanekud 
hooldustöödeks 

Elementaarsed hooldustööd 

Kõrvalhoonete, 
piirdeaedade, haljastuse 
jms kirjeldus 

Hoone juurde kuulub 19. sajandist rehielamu, mis osaliselt on ümberehitatud, kuid hoone 
mahud ja ajalooline väljanägemine on säilinud. Talu kompleksi kuulub veel 20. saj. ehitatud 
saun ning kuur. Elamu taga on väike metsatukk, majast lõunas asub kaunis ilu- ja 
viljapuuaed. 

 

    
Laut              Mälestuskivi talu väravas



LISA II 

Paistu küla inventeerimine 

 
 

Fotod 
 

 
 

Aadress, ehitiseliik  LEPIKU talu, elumaja 

Ehitusaeg 19. sajand 
Projekti autor /meister - 

Hoone lühikirjeldus  Madal ühekordne ümberehitatud rehielamu paikneb madalal maakivist soklil. Viilkatust 
katab eterniit. Rõhtpalkhoone ei ole laudisega kaetud. 

Väärtushinnang Väga väärtuslik 

Seisukorra hinnang Väga hea 

Ettepanekud 
hooldustöödeks 

Elementaarsed hooldustööd. Säilitada hoone olemasolevad mahud ning akende jaotus. 

Kõrvalhoonete, 
piirdeaedade, haljastuse 
jms kirjeldus 

Hoone juurde kuuluvad  3 kõrvalhoone. Krunt on osaliselt eraldatud puitlippaiaga. Talu 
hoovis on palju suuri puid (kuused, kased), maja taha jääb väike metsatukk.  

 
 

 
Vaade Lepiku talule



LISA II 

Paistu küla inventeerimine 

 
 

Fotod 
 
 

 
 

Aadress, ehitiseliik  POLLI talu, elumaja 

Ehitusaeg 20. sajand, rekonstrueeritud 2008-2010 
Projekti autor /meister - 

Hoone lühikirjeldus  Pooleteist kordne elamu asetseb kõrgel maa- ja telliskivist soklil, mis on osaliselt krohvitud. 
Viilkatust katab profiilplekk. Maja on kaetud rõhtlaudisega.  

Väärtushinnang Miljööliselt vähemväärtuslik 

Seisukorra hinnang Väga hea 

Ettepanekud 
hooldustöödeks 

- 

Kõrvalhoonete, 
piirdeaedade, haljastuse 
jms kirjeldus 

Hoone juurde kuuluvad 2 väiksemat kõrvalhoonet. Krundil kasvavad mõned suuremad 
puud, maja ees on väike iluaed ning talusse viiva tee ääres kuusehekk. 

 
 



LISA II 

Paistu küla inventeerimine 

 
 

 
Fotod 

 

 
 

Aadress, ehitiseliik  VANA-POLLI  talu, elumaja 

Ehitusaeg 19. sajandi lõpp 
Projekti autor /meister -  

Hoone lühikirjeldus  Ühekordne hoone paikneb madalal maakivist soklil. Viilkatust katab eterniit. . Elamus on 
säilinud esialgne ruumijaotus, kus ühes otsas paiknevad eluruumid, ning teine ots on 
ümberkohandatud majandusruumiks. Esindab piirkonnale tüüpilist ajaloolist elamu tüüpi. 
Kaetud püstlaudisega. 

Väärtushinnang Väga väärtuslik 

Seisukorra hinnang Rahuldav  

Ettepanekud 
hooldustöödeks 

Säilitada olemasolevad mahud ning akende jaotus. Kontrollida katuse ning sokli olukorda. 

Kõrvalhoonete, 
piirdeaedade, haljastuse 
jms kirjeldus 

Elamul on väga omanäoline kõrvalhoone: ait-kelder, mis pärineb 19. sajandi keskpaigast. 
Talu hoovil kasvavad üksikud põlispuud, hilisemad põõsad ning väike viljapuuaed. 

 
 

 
Ait-kelder



LISA II 

Paistu küla inventeerimine 

 
 

Fotod 
 

 
 

Aadress, ehitiseliik  ORU-POLLI talu, elumaja 

Ehitusaeg 20. sajand 
Projekti autor /meister - 

Hoone lühikirjeldus  Pooleteist korruseline hoone asub betoonist soklil. Hoone on osaliselt ehitatud 
kergplokkidest, osalt on tegemist puitsõrestik ehitisega. Hoone asub mäe peal, abihoone all 
orus- looduskaunis koht. Elamu on ehitusjärgus ning seisab pikemat aega tühjana. 

Väärtushinnang Miljööliselt vähemväärtuslik 

Seisukorra hinnang Halb 

Ettepanekud 
hooldustöödeks 

Hoone on olnud pikka aega ehitamisjärgus ning tühjalt seisnud, seetõttu on konstruktsioonid 
tugevalt kahjustunud 

Kõrvalhoonete, 
piirdeaedade, haljastuse 
jms kirjeldus 

Hoone juurde kuulub maakivist laut (halvas seisukorras). Krundil kasvavad mõned suured 
puud, lauda taga on väike metsatukk. 

 
 

 
Laut



LISA II 

Paistu küla inventeerimine 

 
 

Fotod 
 
 
 

   
       Uus maja                                                                            Vana maja 

Aadress, ehitiseliik  SILLAOTSA talu, elumaja 

Ehitusaeg 19. saj. lõpp - 20. sajand (vana), 20. sajand. (uus maja) 
Projekti autor /meister - 

Hoone lühikirjeldus  Talu piires on kaks elumaja- nn uus ja vana. Vana maja puhul on tegemist madala, 
ühekordse, ümberehitatud rehielamuga. Hoone viilkatust katab profiilplekk. Maja on kaetud 
rõhtlaudisega.  
Uus maja kahekordne elamu, mis asetseb madalal betoonsoklil. Hoone viilkatust katab 
profiilplekk. Elamu on kaetud rõhtlaudisega. 

Väärtushinnang Miljööväärtuslikud hooned 

Seisukorra hinnang Hea 

Ettepanekud 
hooldustöödeks 

Elementaarsed hooldustööd 

Kõrvalhoonete, 
piirdeaedade, haljastuse 
jms kirjeldus 

Hoonete juurde kuulub osaliselt maakivist, osalt kergplokkidest ehitatud kõrvalhoone. Talu 
hoovis kasvavad mõned suured lehtpuud. Nn vana maja juurde kuulub väike vilja ja 
ilupuuaed, uue maja juures kaunis purskkaevuga tiik ning iluaed. 

 
 



LISA II 

Paistu küla inventeerimine 

 
 

Fotod 
 

 
 

Aadress, ehitiseliik  ORU talu, elamu 

Ehitusaeg 20. sajand 
Projekti autor /meister - 

Hoone lühikirjeldus  Ühekordne hoone paikneb kõrgel krohvitud soklil. Viilkatust katab eterniit. Hoone on 
krohvitud. 

Väärtushinnang Miljööliselt vähemväärtuslik 

Seisukorra hinnang Rahuldav 

Ettepanekud 
hooldustöödeks 

Elamu vajab remonti. Halvas seisukorras on katuse põhja-poolne külg.  

Kõrvalhoonete, 
piirdeaedade, haljastuse 
jms kirjeldus 

Hoone juurde kuuluvad 2 kõrvalelamut, millest üks on osaliselt lammutatud. Talu krundil 
kasvavad mõned üksikud puud. Elamu taga paikneb pisike metsatukk.  

 

 
Vaade Oru talule 



LISA II 

Paistu küla inventeerimine 

 
 

Fotod 
 

 
 

Aadress, ehitiseliik  SOOOTSA talu, elumaja 

Ehitusaeg 20. sajandi II pool 
Projekti autor /meister - 

Hoone lühikirjeldus  Kahekordne hoone asetseb betoonist soklil. Viilkatust katab eterniit. Hoone on krohvitud. 
Hilisem tuulekoda on kaetud rõhtlaudisega.  

Väärtushinnang Miljööliselt vähemväärtuslik 

Seisukorra hinnang Hea 

Ettepanekud 
hooldustöödeks 

Elementaarsed hooldustööd. Kontrollida katuse seisukorda. 

Kõrvalhoonete, 
piirdeaedade, haljastuse 
jms kirjeldus 

Hoone juurde kuulub püstlaudisega kaetud kõrvalhoone. Talu asub looduskaunis kohas, 
krundil on mõned üksikud suured puud, kased, tamm. Maja taga asub segamets.  

 
 

 
Vaade Soootsa talule



LISA II 

Paistu küla inventeerimine 

 
 

Fotod 
 

 
 

Aadress, ehitiseliik  OTSA 1 talu, elumaja 

Ehitusaeg 20. sajandi algus 
Projekti autor /meister -  

Hoone lühikirjeldus  Pooleteist kordne hoone paikneb kõrgel maakivist soklil. Viilkatust katab eterniit. Elamus on 
säilinud esialgne ruumijaotus, kus ühes otsas paiknevad eluruumid, ning teine ots on 
ümberkohandatud majandusruumiks. Esindab piirkonnale tüüpilist ajaloolist elamu tüüpi.  
Üsna ebatavaline on hoone asukoht – paikneb orus. Kaetud rõhtlaudisega. 

Väärtushinnang Väga väärtuslik 

Seisukorra hinnang Rahuldav  

Ettepanekud 
hooldustöödeks 

Säilitada olemasolevad mahud ning akende jaotus 

Kõrvalhoonete, 
piirdeaedade, haljastuse 
jms kirjeldus 

Hoonel on maakivist kõrvalhoone (algselt ait). Osaliselt mäe nõlva sisse kaevatud, 
maakividest sissepääsuga kelder. Talu hoovis kasvavad mõned põlispuud ning 20. sajandil 
rajatud väike viljapuude aed. 

 
 

 
Kelder ja kõrvalhoone



LISA II 

Paistu küla inventeerimine 

 
 

Fotod 
 

 
 

Aadress, ehitiseliik  OTSA 2 talu, elumaja 

Ehitusaeg 19. sajandi lõpp 
Projekti autor /meister  –  

Hoone lühikirjeldus  Madal, ühekordne elamu on ümber ehitatud rehielamust. Samas on säilinud rehielamule 
omane maht ning ka ruumijaotus (hoone ühes otsas paikneb garaaž). Hoone asetseb madalal 
maakivist soklil ning viilkatust katab eterniit.  Piirkonna tüüpiline ajalooline elamu tüüp, mis 
on hilisemal ajal pisut ümber ehitatud. Kaetud rõhtlaudisega. 

Väärtushinnang Väga väärtuslik 

Seisukorra hinnang Hea 

Ettepanekud 
hooldustöödeks 

Säilitada olemasolevad mahud ning akende jaotus. 

Kõrvalhoonete, 
piirdeaedade, haljastuse 
jms kirjeldus 

Hoone juurde kuulub nõukogude perioodil rajatud kelder. Krunti ilmestavad lehtpuuhekid 
ning suured põlispuud. 

 
 



LISA II 

Paistu küla inventeerimine 

 
 

Fotod 
 

 
 

Aadress, ehitiseliik  LUIGA talu, elumaja (otsaga) 

Ehitusaeg 20. sajand 
Projekti autor /meister - 

Hoone lühikirjeldus  Pooleteist kordne elamu paikneb maakivist soklil. Viilkatust katab eterniit. Hoone on kaetud 
rõhtlaudisega.  

Väärtushinnang Miljööliselt vähemväärtuslik 

Seisukorra hinnang Väga hea 

Ettepanekud 
hooldustöödeks 

- 

Kõrvalhoonete, 
piirdeaedade, haljastuse 
jms kirjeldus 

Hoonet on raske pildistada kuna krunti ümbritsevad kuusehekid, noor männimets. Hoovil 
kasvad paar suurt kuuske.  Talu kompleksi kuuluvad 2 kõrvalhoonet.  

 
 



LISA II 

Paistu küla inventeerimine 

 
 

Fotod 
 

 
 

Aadress, ehitiseliik  KOORDI talu, elumaja 

Ehitusaeg 20. sajandi algus 
Projekti autor /meister - 

Hoone lühikirjeldus  Ühekordne hoone asetseb madalal maakivist soklil. Viilkatust katab eterniit. Hoone on 
kaetud rõhtlaudisega.  

Väärtushinnang Miljööliselt vähemväärtuslik hoone 

Seisukorra hinnang Hea 

Ettepanekud 
hooldustöödeks 

Elementaarsed hooldustööd.  

Kõrvalhoonete, 
piirdeaedade, haljastuse 
jms kirjeldus 

Hoone juurde kuulub väike saun. Maja ümber kasvavad mõned üksikud suuremad puud, 
tänavapoolsel küljel noored kased.  

 
 



LISA II 

Paistu küla inventeerimine 

 
 

Fotod 
 

 
 

Aadress, ehitiseliik  ALT-LOSSMANNI talu, elumaja 

Ehitusaeg 20. sajand 
Projekti autor /meister - 

Hoone lühikirjeldus  Ühekordne hoone asetseb madalal krohvitud soklil. Viilkatust katab eterniit. Hoone on 
kaetud püstlaudisega.  

Väärtushinnang Miljööliselt vähemväärtuslik 

Seisukorra hinnang Hea 

Ettepanekud 
hooldustöödeks 

Elementaarsed hooldustööd. 

Kõrvalhoonete, 
piirdeaedade, haljastuse 
jms kirjeldus 

Hoone juurde kuulub pikk , rõhtlaudisega kaetud kõrvalhoone. Krundi maantee poolses 
küljes kuusehekk, talu õuel üksikud suured puud. Abihoone taga suuremad puude rühmad. 

 
 



LISA II 

Paistu küla inventeerimine 

 
 

Fotod 
 

 
 

Aadress, ehitiseliik  LOSSMANNI talu, elumaja 

Ehitusaeg 20. sajand 
Projekti autor /meister - 

Hoone lühikirjeldus  Ühekordne hoone asetseb madalal maakivist soklil. Viilkatust katab eterniit. Hoone on 
krohvitud.  

Väärtushinnang Miljööväärtuslik hoone 

Seisukorra hinnang Hea 

Ettepanekud 
hooldustöödeks 

Elementaarsed hooldustööd. Kontrollida katuse seisukorda. 

Kõrvalhoonete, 
piirdeaedade, haljastuse 
jms kirjeldus 

Hoonekompleksi kuulub 4 abihoonet.  Talu juures on kaunis viljapuuaed, samuti hoovipeal 
väike iluaed. Kaugemal üksikud suuremad puud.  

 

  
      Vana rehielamu (kõrvalhoone funktsioon)           Saun 
 


