
y 

• 

82. .--:;;;;;;.;;;;...:;.:;;.o;.;:;;;;;;;...;;......,.;.;::. (Rabbif r). Rüü.tlimõis. 

Kohila ~n, Kohi~a ovhooa {Hager1 kihelkond). 

P ahoone o.n suur llhekordne kivihoone väga madala soklikorrusega 

ning ltihikese tiibehitu.s ga hoone p arampool e tii a tagakiilj 1, 

otsaseina joonel. On lakatuba hoon otatel. Ehitust kata}) kõrge 

hästi proportsione ritud poolkelpka ·ua, laa tukattega ning la1 

de profileeritud räästakarn11sidega külgfassaadides. Poelviilu

d 1 on räästad kitsalt iileulatuvad., Tiibhoone tagafassaadiki!t on 

oma !llsse il.me kaotanud teise korruse peaJ..eehitam.isee;a kaasajal 

Hoone aknad on riihmi tatu.d kahe- ja n lj akaupa, :f'a.ssaadid e äär tel 

on . ttks aken teistest eraldatud. Aknad on kitsad ja kõrged, osa 

tänapäeval 'hi t tu.d madalamaka, algaeid raam1stikke ei ole säi

linud. Esineb petikaknaid. 

Hoone esifaasa.adis on -võrdlemisi avar lahtine puitpalkon 

vi1lkatuae all, millel plekk-ke.te. Katust toetavad sal.edad liht

sad puittulbad, nende vahel on laudrinna is. Palkon1 keskelt 

laekub võrdl misi kitsas madal kivitrepp. iseruumid on fi-
I 

laadsed, on ka keakkoridor. iieew W. Alle on tJ.ke algne kors 

n i ip simai, vahe õts ja karniisiga. 

Ehi tu.st -võib lugeda klassi tsistlikuks hooneks nx saj. I 

poole keskelt. oonet kasutatakse admin. ruumideks ja korteri te

na, ta on rahuld·avas seisundis. 

Kõrvalhooneid on keskmisel arvu.l, nad paikliavad pe oone küljel 

korrapärase ansamblin "Või pargi äärtel. 01\111 emad ona 

Laut - sllu.r krobvimata ml;lakivihoone, klls aTad ja nurgad laotlld 

paekivist. Ehi tua kaetud kõrge poolkelpkatusega, katteks laast, 

rää tad tileula tuTa.d. Osa avasid on nelint1rksed, osa kaetud 

~rdle isi k<lr ge kaarega. Ehitus võib olla XIX saj. II eeran

d1st Või saj andi ke skpaigaat • 

Ait ja moonakatemaja on "L"-täbe kujuline pikk k:rohvitud kiVi-
~ 
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hoone, mis kaetud laastukattega nilkatueega. Algselt oli iihel 

tiival poolkelpkatlls. Räästad on llleu:Latuvad, otavUlUd pllstl 

dadest. Hoone väga kitsad alen d on tugevate puitprusside.ga. 

Ehi tu.s võib osal. t pärineda XIX saj. I poole lõpu.st, osalt III 

veerandis-_t. 

Ait on 11Ltt-tähe kllJu.line amadee proportsioonidee kJ:ohvitwl 

pae i ihcone, a~~ on ka m terjal. Säilunud on poolYiilu.s väike 

segznentaken. Hoone ehitusaeg on eelmisega 1l.msel t samaealine • 

...;.::;oo--.:~;;;;.:::..;:;;;. on st1ar lihtne kahekorru.seline krohvi tud maski Yihoo 
ne, ida on otsal piltendatud lihekordse .rnaak1v1ehi tu.aega. Põhi

hoonet katab poolkelpka~s, katteks eterniit, millel kit ad, 
tUeu.latuvad räästad. Hoone aknad on kitsad, '9tSrdlem1s1 kõrged 

Ja 6-ruudu.lised, alakorrusel esineb lameda kaarega kaetud uksi. 
Juurdeehi tu.ael on lameda kaerega aknad. Korsten on väga kõrge , 

poole kõrguseni neljatahl.l.line paeki'Yikorsten, mis kõrgelldattld 

ealeda tellis.kivikorstnaga, millel laiad tellis.karniisid. Ehi

tus Vl51b pärineda ptJhiosas n~ saJ. III 't'eerendiat, pikendu.s n 
saj • algusest. 

!aJ.l on suu.r kroh"fimata maak1vihoone, .m111el avade kU.ljed lao

ttld paekiviga. Hoonet k tab seintest kõrgem poolkelpkatus, kat

teks eterniit, ttle~atuvate räästastega. Ee1fassaad1s on 3 s 

ust, kaetud Yardlem.1s1 kõrge kaarega, uksi ääristaYad väikesed 

6-ruudulised aknad. Ehi tle on tasakaalustatud propoJ:·taioonideg 

ta wtsib pärineda peahooneg samast ajast. 

Park on keskmise suurusega, piiraind müllriga. Planeering on lilt 
ne abakujuline ja. valdavalt leh tpuudest, kontrastike i1ksiltud 

kuused. Peahoone ees kaarJas ettesõidutee ja väike eeiv~ljak, 

hoone taga õunapuudega liigenda ud ed-park. Sissesõidu tee äär 

tiik kõrge saare ga, i tLhend a.tud k1 vi tammiga. X: s tiiki on ka 

viinavabriku juures asetseYa sirge tee ääres. Põhilii 
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gis on pärn ja vaher, leidub k saart. Pargi seisund rahul-

dav, tootmishoonetele lähedamee tsoonis aga tu evalt risustatud 

Irulas atud ja 1ld1s ta tud 1973. a. 
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