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21. &QODI mõis (Kersel). autlimõis. 

Paistu ~n, Pais u kolhoos ja Viljandi L~ste Spordikool 

( aistu kihslkond) 
Peahoone on suur ahekordne krohvitud kivihoone, millele pikitel 
jele reljee~i langust kasutades liide~d kahekorruseline piken
du.s. Hoone põhiosa on kuetu.d oeintest kw1i kcka korda kõrgema 
murd-poolkelpkatu~ega, millel ülemisel oaul murdsarikas. Kutuse 
murrujoonel on kits~ eenduv puitkarniis, alt on räästad khetud 
luudadeg~. Akn~d on rõrdlemisi suured, kõrged. od on kahe- ja 
kolmeJoolsed, vastavalt 6- j~ 9-rur~ulised, on ka liidet d aa
risaknaid. .nad on ääristu~ud l~iade piirdeloudadega. Seejuure 
&knad p iknev d ebaüh l~stc vahcdega, mõn€d on rühmitatud k he
kaupa. oone lt.eskteljel paikneV" peeuk..,e ess on lihtne, lcllt:me 
palkon lamed viilkatuse all. Tema laialt üleulatu.vate rä~stas
te all on lai laudvöö, mida lõikavc.d katust toetavad tab.u tud 
pu.i ttu.lbad. i'ulpade vahel on all a.Zuu.rne laudrinnatis, mis ku

ju.ndatu.d bcllustrimotiiviga. Ka hoone tage.kü.ljel on asunud avar 
palkon, mill st säilunud vaid sokkel. Ruumid on anfilaadsed. 

Juur"eshitus on kitsam, esifassaadis ta8ndetud . Alakol;'ru.s 
on kivist, krohvitud. teine korrus puidust, osalt krohvitud, 

osalt p~stluudadega. Hoonet katab S-kivikattega poolkelpkatus, 
räästad on l aialt Qleulatuvad, kaetud tormiluudadega, poolvii
lud on pUstL~u.dkattega. Katu.sehs.ri on põhihoone katusest madalam 
Alumisel korrusel on nii kobe- kui .ltolmepoolega aknaid, ülal 
ühtlaste vahedega kahepoolsed, 6-ru.udu.lised aknad. Poolviilus, 
mis er~datud vahekurniisiga, on väike, 12-xuuduline aken. 

Põhihoonet võib lugeda veel baro~cstiilis ehituseks, tõe
näoliaalt XVIII saj. lõpu poolelt, pikendus võib pärineda XIX 
saj. I poolest. Hoone on kasutusel spordikoolina (suvel) ning 

on heas seisundis. 



Kõrv hooneid palju, enamik neist moodustavad vä~a kompakts~, 

reeg.li,r>ärase hooneterü.hma parei äärel. Peahoone asub majandus

hooneist sõl twnatul t pargis. Olulisemad kõrvalhooned on:· 

. alitsejaruaja on suurem ahekordne palkhoone, mis kellerdaLud. 

Omab luk- 1.1 e hoone ots 1. oonet ka ab kõrge poolkelpkatus 

(k~·teks eterniit), millel kitsad üleulatuvad räästad. ~einad 

on vooderdatud gi.istlallde.dega, s a otsviil. ··urkades on ris -

nurgad kae 11d sam11ti piistl.c.ud dega • .Aknad on kahe- ja kolm pool

aed, as av-lt 6- ja 9- uudlllised, raami ~d giirdelaudadega. 

Hoonel on kolm sümmeetriliselt asetatud korstent, millest kesk

mine kor tn-piip ku~ub oantelkorstnale. To d on orienteeritud 

anfilaadselt keskkoridorile. Väike, kinnine, klaasitud palkon 

on hoone aiakiil j el mud al viillta tuse all, lahtine sa.mmas-ee s

keua aga on hoone o '-sal., mille viiikatust toe-tavad neljatabuli

aed puittulb~d. oonet võio lugeda XlL saj. I poole ehituseks, 

a võib pärineda ka sajandi alg~sest. 

Viinaköök ou suur liigendamata kahekordne maakivihoone, mille 

kividevahed laialt krohvitad ning dekoreeritud kivik1ldudega. 

Hoonet katab kõJ:•ge •co-kivikattega viilk'-.tus, millel lih e kroh

vitud ja profileeritud räästakarniis kalgfassaadi es, otsafas

saadil viil on piiratud tormilaua a, viilu all lui krohviVöö. 

Hoone aknad ja uksed on samuti ü.mbritsetud laiade .krohviääris

tegä, J.ilis valg nda"tud. sifaesaa i Il korruse aknad on üllesuuru

sed ja csetutud võrdsete vahedeg~, alakorruse akn·d ja uksed 

paiknevad nende all, kuid am vad erinev · d dimensioone. ~ik 

vad on lo.meda kaarega sillustega, .mille al.La asetatud nelinurk

aed uksed ja aknad, horilikult ü-ruudulised. aid otsv1ilu. on 

aknad 4-ruu.dulised ja raamid kordaVad ava kaart. Otsafaas adi 

masinbsaali aknad (2 k.) on er· ordsed: nad on läbi kahe kor

ruse ja k lui&d, 20 suure raudu ga. Viilu tippu kroonib timaraken 

kiirtekujul.i~e raamistikuga. ee heas müüritehnikas, v·id taga-
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küljel k;..;.at:ajcl lratlao<.l.j~:;~ oonu· · ~tud hoone ehitusaeg on .ivi

plaudig .... d· teeri tud: 1858. r:.. 

j uure s suurema rulldllkuj uli

sc hoonetegxupi, .milles domineerib maan 11ee k2.ldale ehi a 1.1d 

tall. ~ee on väga pikk maakivist krohvimata hoone, mille karnii 

sJ.d, avade küljed ja nu.rgad laotud ·t;ellistest hcmbl.lvate plokki

dena. Hoonet k~tab seintes~ kõrgem poolkelpkatus (katteks eter

nii t). Katus omab lai , eenduv a·" telliski vika2•niis.i kiil fassaa

didel j,~ poelviilu kelbakolmnurg 11, kus allosas on servi ti 

ja ntU:ga 1 vellistes·G VÖÖ, iilalpool aga konsoolidele toe"tUV 

c.mraask::.xniib. )Jee kt::2.·.n .. i ·s Qn J OOl VJ.ilu all krepi 1oud. V iil 

külc.,edel on ki tsam karniin, kus telliste s·~ hamma lõige. Uksed 

on laiad, c:..ctud 1· ada kuarega • .i knad paiknevad üh la t vahe

de ga, on kiillult suured, nelinu k ed ja 8-rul.ldulised. Poolvii

lus on Umoraken. Hoone omab kompaktseid P~'opor'tsioone. Hoone 

ehi · u~ueg on dateeritud raidkiviga: 1874.~. 

~reine er:Jnalaadne laudahoo.r ... e (?) on sQ.ID.as kompleksis, kor

dab nii dekoo:cis kui m::.:.terjalis samu. motiive, o .ne on Vaid 

väiksem. 'Pärineb ilmselt sam t ehi··u.sperioodist. On kaasajal 

saanud n~otu pealeehituss (eterniidist). 

Karjaköök-lüu.t on pikk telliskivihoone õhukese krohvikattega. 

Hoonet kaLab poolkelpkatu.a (katteks eternii·t), millel külgfas

saadidel lb.i m!o.d leudkar.r.di sid, O"ts assuadil vi ilu ääristamas 

kiljsamad kurniisid. öögipoe e aknad on kivs~d, E-ruudulised, 

pool viilus aks äikest ki ~saat (, -ru.udulist lakaeken t. Lauda

pool clcn d on nelinurksed, iihtlttste vabadega ing samuti 6-ruu 

dulised • .toone võib pärineda XI s j. III vee:randiat. 

(?) on väiksem krohvimata m akivihoone, mille avade 

kü.lgedel j·- nurkadel kasutatud telliskive, viimastel hambu.vate 

plokkidena. oonet k .... tab viilkatus, katteks katusekivi. Räästad 



on Kcunista ud QUidust räästapitsiga. Hoone eeifassaadil on 

seina1.d..ud taandavu.d, kü.le,seinad on tellisseint na pikendatud, 

rääatast toetavad lihtsad pui ttu.lbad, .mis varustatud tugikäppa

de ga. Hoone võib pärineda XIX saj. II poole keskelt või IV vee

J: andis t. 

Kuivati on väike telliskivihoone puhta vuugiga müü.ridega. Ehi

tust katab viilkatus (katteks eterniit), millel üleulatuvad 

räästad kaetud laudistusega või lih~sa lau.dkarniisiga. On erine 

va su.uruseeu väikseid nelinurksaid aknaid. oonet on kaasajal 

rekonstrueeritud. Ehi us pärineb tõenäoliselt 

randist . 

saj . IV vee-

~Eur pargi äärel on oõreotikseintega puitehitus, millel ühe

poolse kaldega katus. ellel on iileu.le.tu.vad lbäästad, mille sari

kajalad esiküljel kunstiQäraselt tahutud. Seinad on kaetud ilu

dega püstltttidega. Väga rikkalikult on kujundatud esikülg, kus 

sõrestikur.ru.ssid on "vahvärgi.na", te.hutud ja kujundatud otstega .. 

äästaalu.ne vöö meenutab triglüüfide vööd, selle all on seina

pind a.Zu.urse oallustrilõikega laudistusega. Seina ü.l.aosa kandvad 

tulbad omavad tugikäppasid. mille vahed ja küljed kaunistatud 

~t1urse pui tpi tsiga. Suured kahetJoole a kuuri väravad on lõpe

tatud Ulal kandepostide tugikäppade vahel ümara kaarega kummalgi 

väravatiiv 1. See historitsistliltUa laadis rikkalikult kuj da-

tud ehitus võib pärineda saj. vahetusel t. 

~ednikurna;j uke on väga väike m~takiVidest hoone Qt.rgi äärel. ' ema 

krohvik ttet~ seintel on nurkadel ja avadel ku~utatud telliseid, 

nurkadel seejuures h< mbuval t. Viilkatuõ.) omab k tu.sekivikatte ja 

ki tsaid ü.leulatu.vaid rt:~i.otuid. Ioone on sisse langemas. 
:.e 

a võib 

pärir .. eda XIX saj. II poole ke t.kel t. 

~ on sllt:!.l.' kuni 6 ha, ku.id La ai ne b av e.: aastl. le piki Loodi 

oru kald uid.. P· i põbiosa moodustab laskuvale relj eet'ile raja-
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tud vanast regulaa.I'uest pr1.rgist, mis hiljem ü.mbe.r kuju.nda ud 

aegastiilis pargiks, u.s säilu.n~A.d vs.nu, r gulaarseid elemente . 

l~·endeks on ov·.alnE: esj_ äJ.j:..k hoone ~es, mis _ii C;;.tud jc:J. teesa. 

I:oone .... aga O!! 'tii:rrassidex.L. L ... slcuvc..d rou.rupinnud, .mis ääristutud 

pUg ~av~. s parnadest alleede , lõpet&t d samuti ristuvü 

.. ü.gatt.e pt:. n;..dest ulleeg<:, äärtel all veel kaks sü.mmeetrilis-.lt 

p, ieute.tud tiik' .. 

Jiljem on ko ... u p ~.;.iala täien~atud hästi vali ud lehtpuu-

gxuppidega vab<~ l~~eerincu~, kus v~bamaks on jäetud vaid Lllee 

devaheline tagav:il'nk. Brk on 1 i .tJ.d& ud kuni oril.llõlv ... i, kus 

jätkv.b põhja suu..l'l ..: l"i vö··na 'lõllaruäe 1 .. mo ull. Vali s Vt.d 

vaher, t~~, p~·n. Bksootido~t on ibe~i nulgu ja euroop~ le-

hist, hobuk' ~'ta.!.1i t. .ikk<ilikul t on lcasu.tato.d dekoratii õu s' id, 

a.h. mi'meicl liiki enelaid, sireleid. Tõll~äcl paikneb er· di 

vu t põline tumm, llll. T.õllamt:.e tamm. Purgi seisund on ruhu.lu.av. 

Peahoone ees on ovaal.väl";;1ku.l ::;raniidist tabutud nelj cllu

li~el pjAdestaalil nil g nelj' tahulil:3~1 soklil ü..m: .:..'samm s, mis 

omab all b~.._~.;j, kuid oolc kö guoel "'atke.Jt· l.IL'!..d. Sumbal ud 

kuj mcl i ole s:· ~l ud • S a lill .. eull.S s p~ikneb v~ike a 

maakivi, mille ü.hele küljele on sii ndatud li t l.Lin 'ema ha 

r ude < llet'id täi tv '-'d lill0l •he • •.r os· us on nai.i vne. 

Kunil V .:..lj anr1i oole ~snb nn. Loodi pU.~tpuic'Lr 11 
- Dee 

on kü.nlc ... l kc.svu.v lehise..:-uistu, lrt.ls ka k,;. ki ja kuuski. Puistus 
asub ai ga piirt -cud mõisc.omanike .m· usepaik, mis põbj aJ.ikul h .. -
vitatu.d. 

Kalaatatud viimati 1975.a., ~ildistatud 1~64. js 1971.a. 
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