
57. ORU mõis (Orrenhof). Rüütlimõis. 

Linnamäe k/n, Linnamäe kolhoos (Lääne-Nigula kihelkond). 

Peahoone varemed lammutati suuremas osas 1967.a. Hoone oli 

keskmise suurusega ühekordne puitehitus, mille siseseintes ka

sutatud ka tellisseinu. Hoone keskel paiknes massiivne mantel

korsten. Osa hoonest kellerdatud. Hoone võis pärineda XIX saj. 

I poolest või algusest. 

Kõrvalhooneid ei ole palju, nad moodustavad kompaktse rühma, 

mis teataval määral seotud peahoonega. Olulisemad on: 

Ait on väike krohvitud pae- ja ma~rivihoone, mis kaetud laastu

kattega poolkelpkatusega. Otsviilud horisontaalvoodriga, rääs

tastel kaldu lihtne laudkarniis. Ehitus võib pärineda XIX saj. 

III veerand i st. 

it-kuivati on pikk krohvitud paekivihoone, millest ait pikem 

ja vanem. Omab rookattega viilkatuse. Esifassaadis on kaks kõr

ge kaare ga ukse ava, mis kaasajal ümber ehi ta tud akendeks. Ait 

võib pärineda XIX saj. I poolest. Kuivati on kahekorruseline, 

tema rookattega viilkatus on aida omast kõrgem. Aknad on väike

sed, ruudukujulised. Hoone võib pärineda XDX saj. lõpust. 

Laudad moodustavad väikese ehitusterühma, milles domineerib 

poolkelpkatusega (ümber ehitatud eterniitkattega viilkatuseks) 

sutlr p aeki vihoone, seinad kaetud pri tskrohviga, nurgad li seeni 

laad sel t silutud. Omab mõned algsed väike s ed 4-ruud ulised aknad 

ja lameda kaarega uksed. Hoone on kodanlikul perioodil ümber 

ehitatud osaliselt elamuks, võib pärineda XIX saj. III veeran

dist. Lauda juurde kuulub küün, mille seinad krohvimata paekivi 

tulpadega ja püstlaudtäitega nende vahel . .1.10onet katab rookat

tega viilka·cus. fa võib pärineda ~a.A saj. lõpust. 
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Tall on segaehitus: alumine seinapool paekivist, ülemine tahu

tud pwkidest puhta nurgaga. hoonet katab laastukattega kelp

katus, milles ülanurkades unkaavad. On mõned lamedad keskmise 

suurusega aknad, 8-ruudulised. Esifassaadi keskosas on ulualu

ne, mille räästast toetavad 2 puidust ümartulpa, millel baas 

ja k<...pi teel nelja tahulis ed. Ehi tu s võib pärineda XIX saj • II 

poole keskelt. 

Laut mõisasüdamest luni lOOm, on lõhuvud maakividest krahvi

mata suur hoone, kaetud kõrge rookattaga ja üleulatuvate rääs

tastega viilkatusega. Otsviilud on püstlsudadest. Aknad on 

väikesed, 4-ruudulised ja ruudukujulised, paiknevad ühtlaste 

vahed ega. Hoone on ilmselt XI saj. lõpu päritoluga. 

Park on väike, kuid läheb sujuvalt üle parkmetsaks ja metsaks. 

l'laneeringult vabakujuline. SLlurem, ringteega piiratud väljak 

peahoone ees, välusid ka parkmetsas. Esiväljakut liigendavad 

vähesed puud erU.hmad, väljaku äärtel on puis tu tihe. Peahoone 

taga on aed. Vali ts ev ad val1.er, saar, j alakas. Park on hääbu

mas, metsistunud ja ot.starbeta. 

Külastatud ja pildistatud 1968.a. 



Oru .mõis. 

Peahoone vare ja ait. 


