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23. KAALEPl mõis (Kaalep). RaUtlimõis • 

.AJ.bu k/n, kolhoos "Kaa.rdiväelane" ( Järva-Madise kihelkond) 

Peahoone on väga pikk l1h kordne, mitmes järgu.s pU.atitatud ja 

liigendatud aegaehitua, osalt kivi-, osalt puithoonetena. 

Tuumiku moodustab väike krohvitud välisseintaga paekivihoone, 

millel esikaljel peaukse ja teda ääristavate akende kohal ma

dal kolmnurkviil viiluaknaga. Avade küljed raamit~d tumedat 

krohviäärist ga, avad sillatud madaJ.a kaarega. Uksel teravkaa

remotiiviga valgmik, u.ksetahveldie lihtne, kolmeosaline. Varem 

on peaukse ees asunud ka väik , kuid väga rikkaliku. kujunduse

ga klaasi tud auletud pu.i tveranda. 

Sellele ehitusele mõlemile tiivale liidetud pikiteljal 

puitpikendused. Vasak~l tiival paikneva! osale on ristitelje

ga plistitatu.d mõlemile fassaadile välg.uva viiluga kit as p a

lisehitus, mille viilkat~s hari on põhikorpuse katusest kõr

gem. Algsält lõppes vasaku tiiva hoone kelpkatusega, nU.Ud ~

berehi ta u.d viilkatu.seks tagasihoidliku rää.stakarn11s1g ( tu.u

lekast). S in vooderdatud rõhtvoodriga. Aknaavad madala kaare

ga, nagu. kiviosal.gi. 

Teine, hoone paremale tiivale rajatud rõhtvoodriga puit-
omab 

hoone erin val t teistest paar teravkaarelist suurt luugist tud 

akent (siin asub peahoon saal.). Hoone lõpetab sell 1 tiiva! 

esifassaadi uunas pU.stitatu.d külgrisaliit, mis kaetu.d pool

kelpkatu.aega, kusjuure poolkelba kolmnurga all on karniis 

profileeritud. Riealiidi aknad kordavad kogu ehituse kaarak

naid, on seejuu.res luugistatud. Hisaliidi kQljel on parki ava

nev suurem pui tveranda, mis kaaaaj al. muutunud lihtsaks, lameda 

iilkatnee a kaetud palkoniks, knid araeemalt oli rikkalikult 
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..!5! ei ole suur, peahoone asetseb selle Wlel äärel, tagafas

saadiga vahetult maantee serval. Pargi planeering lihtne, va

baku.jUl.ine, oli algselt võrdlemisi tihe, Tali taeval. t saartest 

ja Yahtratest, kontrastike liigike kuuaed. Pargi väljakud puu

duvad, vaid väikesed viilud. Leidub ka re~laarne allee endise 

Viljapuuaia iimber. Park tugevalt kah~ustatud, kiUd momendil 

rahu.ldavas seis~dis. 

Kü.las ta·tu.d viimati 1972. a., pildi atatud 1970. a. 




