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Paistu k/n, P ai s tu kolhoos ( Paistu kihelkond). 

Peahoone on hävinud, tema kohale on kodanlikai ajal ehitatud 

suur puidust koolihoone. 

Kõrv hooneid on s'"ilunud. üksikuid. ad asuvad väikese rühmona 

maantee ääres, peahoonest sõltumatult. Olulisemad on: 

Valitsejamaja {?), hilisem vrllamaja, on ühekordne kivihoone 

väga kõrge soklikorruseea. Hoonet katab poolkelpkatus, katteks 

plekk. Räästakarniisid on ainult kiilgfassaadidel, need on kit

sad, astmelise pro i.iliga. Soklikorrus on põhikorrusest eral

da ud kitsa simsiga, millelt tõusevad nurgaliseenid ja seina

pindu lii endavad pilastrid. Hoone nurk del on sügava rustee

rintuga nurgaJ.iseenid, mis äärista ud pilaetri te ga. Liigenda

tud on ka esi- ja agai' esaadi seinapinncd: keskmist kolme 

ake t äär1stavad petikaknad, millistest kahel pool on samuti 

pil strid. See a on fassaadis E pilastrit. Akntid paiknevad 

võrdsete vahedega, on 6-ruudulised, kitsad ja kõrged. Sekli

korruse aknad asuvad põhikorruse akendega kohakuti, kusjuures 

k· ~iin on petikaknad ülemiste petikute all. okliaknad on ruu 

dukujulised, kaetud lameda kaarega, raamistik on 12-ruuduline. 

I oone o sai'ass adis on kal ele graniidist tabutud sambale aseta 

ud klaasi 11d pal.kon põhikorruse kõr sel, kuhll tõuseb y··r g 

kivi trepp. Sambad on ümarlõikelised, mis ülal j al.l läheV'"d 

üle ruuduimjuliseke •. oonet võib l11geda XVIII s j. lõpu ehitll

seks veel baroksete motiiv1dega, mida XIX saj. lõpul on osali

oelt rekonstrueeritud (r~üs akarniisid, palkon, jms.). 

!il (hilisem magasici t) on suur ja ma sii vne maakiviehi ·us, 

millel krobvikattest ula uvud välj i ide küljed, krohvis de-
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koratiivselt tihed·lt kivikillustikku. Hoonet katab kitsaste 

Uleulatuvate räästastega kelpka us (ka teke eterniit), mis hoo

ne esifassaadil eendub tugev t ja on toetatud jämedatele palk

tal ele. oonel puuduvad aknad, esifassaadi kaks ust on väille

sed. Ehitus võib pärineda XIX saj. I poole lõpust või sajandi 

keskelt. 

Tall (?) on väike, lõhutud maakividest krohvimata hoone, kus 

kivide vohed täidetud graniidikildudega. Av~d raamitud tellis

tega hambuvate ploltiddena, kaettld lameda kaarega sillustega. 

oonet katab laastu.kattega ja üleulatuvate räästastega pool-

kelpkatus. 

hetusel t. 

itus võib pärineda XIX saj. lõpust või sajandi va-

Park ei ole suur, tema algaest ilmest on säilunud vähe. Peahoo--
ne asetses künkal ning oli ilmselt ümbritsetud väheste vab u

juliste puuderühm dega, mis jätsid hoone maastikku avatQks. 

Hoone ees orus paikneb järv ning temast algava oja kaldarinna

ku t palistab looduslik parkine sari ba põlismänn1gruppidega. 

argi seisund on hea. 

Külastatud viimati 1972.a., pildistaud 1966. ja l969.a. 
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