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86. ORU mõis
Kuivajõe

(Orrenho~).

~n,

RU.U.tlimõis, kuid kuulus Tabala mõisa
juurde.

Oru 8-kl. kool (Kose kihelkond).

Peahoone on suur kahekordne ehitus, mille alakorrus on krohvi
tud paekiviehitua, teine korrus aga puidust. Hoonet katab
plekk-kattega viilkatua, keskriaaliidil hoone esiküljel on
aga sama kõrge kelpkatua. Rääatad eenduvad tugevalt, nende
all on sarikajalad kujundatud, viimaaed sarikapaarid otsviiludes koos pennidega on avatud, toetudes profileeritud otstega konaooltaladele. Alakorruse seinad on kaetud pritskrohviga
ning kiviosa lõpeb kergelt eenduva ja kitsalt profileeritud
vahekarniisiga, mis meenutab kõiges räästakarniisi. Puitosa
seinad on vahekarniisilt kuni aknalaudada jooneni vooderdatud
pU.stlaudadega, sealt kulgevait vahevöölt kõrgemal aga horiaontaallaudistusega, nurgad kujundatud püstsete nurgalaudadega. Esifassaadis eendub tugevalt hoone keskteljal 3 akna laiu
selt keskrisaliit. Ka hoone parempoolses otsafaasaadia on madal ja väike väljaehitus viiikatuse all. Ala- ja ülakorruse
'

aknad asetaevad rangelt kohakuti ja on üldiselt paigutatud
ühtlaste vahedega, vaid tagafassaadi keskosas on suurte kolme-

J

poolega saaliakende juures laiemaid vahesid. Alakorruse aknad
on kõrged, kaetud lameda kaare ga ja ääristatud lamedate krohvi
ääristega, ruute on 6. Samalaadaed on teise, puitkorruse aknad, puudub vaid kaar ja ääristeka on piirdelauad. Akende kohal on väikesed ehissimsid. Nagu märgitud, on tagaküljel I I
korrusel kaks kolmepoolelist ja 9-ruudulist saaliakent. Lrutapealset valgustavad otsviiludes kaks paariti asetatud suurt
akent, 6 ruuduga. Ke:Slsrisaliidi katusekolmnurgas on ka segment
aken.
Seega võib lugeda hoonet kahes etapis püstitatud ehitu-
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seks: alul kivist alakorrus, ilmselt veel XIX saj. lõpul,
siis XX saj. alguses teine, puidust korrus. Hoones on kool
ja ta on heas seisundis.
Kõrvalhoonei d omab mõis suurel arvul, mitmed neist on ka
algse ilme ga. Pailmevad pargi ja maantee äärtel peahoonega
seostamatult , kuid reeglipärast as rühmades. Olulisemad on:
Laudad moodustavad nelinurkse hoovi ümber koondatud hooneterühma (osa hävinud), kuid osa laudahooneid ka sellest rühmas
väljaspool. Hooned on paekivist ja krohvitud, kaetud laastukattaga kelpkatusteg a, millel kitsad, üleulatuvad räästad.
Osal laudahooneil uksed lameda kaa.rega, alalad nelinurksed.
Laudaplokis paiknevad ehitused võivad pärineda XIX saj. keskelt. Uks eraldiseisev suur laut omab aga kõrge poolkelpkatu
se (katteks eterniit), millel poelviilus alles suur segment&ken, hoone võib pärineda samuti XIX saj. keskelt.
Tall (?) krohvitud paekivihoone , mis kaetud lameda poolkelpkatusega, katteks laast, räästad väga kitsad. Piklikud alalad
puitlengideg a ja avad 8-ruudulise raamistusega . Hoone võib
pärineda XIX saj. I poolest.
Ait-töölistem aja on väga pikk krohvitud paekivihoone , mille
erinevaid ehitusperioo de tõestab erineva suurusega ja erikõrgustel asetsevate akende ja uste rida. VäJ.davad kitsad
3-ruudulised ühepoolega või 6-ruudulised kahepoolega aknad.
Katus on tänapäeval eterniit või laastukatteg a viilkatus.
Ehitus võib osades pärineda veel XIX saj. I poolest, osa II
poolest.
Park on võrdlemisi suur, kuid erilise kujunduseta lihtne vab
park, kus hoone ees esiväljakut asendav suur karstitiik (suvel tihti kuiv). Teda ääristavad tiheda istutusviisi ga lehtpuurühmad, põhiliselt pärn ja vaher. Peahoone taga kogu fas-
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saadi av av suurem väljak, mis samuti ääristatud tiheda istutusviisiga puistust, siin liiandub ka palju saari. Ka pargi
tagaosas laugatuslehtreid ja tiike. Fargi küljel, osalt toot
mishoonete vahel kaob .maa alla Tuhala jõgi. l?ark asub Kata
karstiala piires. l?eahoone

nur~al

kasvavad .mõned võimsad

pärnad (2 tk LK-all eraldi), mis näivad tähistavat siin asunud .mingit varasemat pargipuude rühma.
l?argi seisund rahuldav, teda rikuvad spordiväljakud ja
-rajatised tagavälj akul.
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