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87. SUU!tillv1ÖISA mõis ( üagnushof). Riigimõis. 

Vormsi k/n, Vormsi sovhoos ( Vormsi kihelkond). 

Peahoone on hi:winud . Temast säilunud madal vare, millest järel

~a dub, et ehitus oli keskmise suurusega ühekordne kivihoone . ~ 

võis pärineda XIX saj . algusest . Hiljem on temale liidetud pa

remale tiivale tagaküljele küllalt pikk juurdeehitus . Tiibhoone 

on samuti kivist, ühekordne ning omab keskmise suurusega, võrd-

lemisi kõrgeid aknaid. Ju.urdeehitus võib pärineda .IJX saj . 

II poolest . 

Kõrvalhooneid on suurel hulgal . Osa neist moodustab peahoonega 

ühise reeglipärase ansambli, osa on kas hajutatud või rühmita

tud pargist kaugemal . Enamik hooneist on varemeis . Olulisemai: 

Ait on pikk krohvitu.d paekivihoone, mis kaetud kõrge viilkatu

sega, katteks laast . Algne katus oli poolkelp, mis omas ka kit-

said räästakarniise . hoone esifassaadi keskosas on sügav ulu

alune, mille. ees kannavad räästast 4 ( säilunud 3) tüsedat dos-

kaana orderi sammast. Eeed omav&d laia abakuse. lioonel on kabel 

pool ulu.alust sümmeetriliselt paisutatu.d u.ksi , ~illest äärmistel 

on kitsas valgmik. Hoone võib pärineda XIX saj . I poole algu-

sest või keskelt, olles klassitsistlikus stiilis. 

Tall tema vastas on samades dimensioonides, samaealine jo 

-stiilne ehitus. Vaid siin on säilunud poolkelpkatus, k&tteks 

roog ja S-kivi. Esifassaadis on hoone kahel pool ulu.alu.st oma

nud suuri ruudukujulisi aknaid, 12-ru.u.duliste raamidega, akaad 

on kaetud segmentpetikuga. Kõrge kaarega on algselt olnud ka 

u.ksed, mis nagu akende segmentkaar, on hiljem kinni laotu.d. 

I oone on varisemas. 

Valitsejamaja on suur ja pikk krohvitud ühekordne paekivihoone, 

millel lukatube hoone otstel. Ehitust katab S-kivikattega pool-
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kelpka~us, mis omab laia, profileeritud viilu- ~a räastwarnii 

si. hoone aknad on kitsad, küll8lt kõrged jQ 6-ruudulised, la

laaknad ruudukujulised ja 4-ruudulised, paigutaud ühtlaste 

vahedega. Vasakpoolses o~safassaadis on säilunud üks väikseses 

pui tpalkonis asetsenud välisuks. See on kahepoolega ning j aota 

tud laia, profileeritud ja hammaslõikega varustatud vahekarnii 

siga kaheks. Tahvlid on liigendatud profileeritud liistudega, 

millest alumisel keskel kannelleeritud pind, ülal ülestikku 

asetat~d 2 rambi ja 2 rasetti nende külgedel. Ust võib lugeda 

varaklassi tsistlikuks, mis võimold ab hoonet dateerida XIX saj. 

alguse ehituseks. Eoones on ka mc.mtelkorsten . hoone on varise-

mas. 

Ametnikemaja asub peahoone vastas üle esiväljaku. Ta on vare

meis, millistest järeldub, et põhijoontes oli hoone valitseja-

maj aga samas laadis, dimensioonides ja vanuses ehitus. 

Kelder on suur maapealne paekiviehitus, mille toru:võlviga kõrge 

lagi kaetud mullaga. Algselt võis olla ka katus. Ehituse esi-

fassaadis on 3 kõrge kaarega petikut, millistest keskmine suu-

rem. Selles asub väike, sanmti kõrge kaarega kaetud uks. Ehitus 

võib pärineda XIX saj. I poolest. 

Laudad moodustavad suure ruuduKujulise suletud hoonepleki sise-

hooviga. Ehi tlLS on krohvi tud paekivisein te ga, .mille s eraldub 

kitsa simsiga kõrte sokkel. Hoonet katab laastu (osalt eterniit 

kattega kõrge kelpkatus, millel kitsalt üleula"tuvad rac.l.stad. 

ühtlaste vc:hedega paigutatud väike.:,Jed aknad on larnedad. !~oonest 

on säilunud veerand, ta võib olla peahoonega samaealine, s .o. 

XI saj. algusest. 

'fu.ulik on krohvitud paekivist tüvikoonusekujuline ehitus, mil-

lest säilunud alumised 3 korrusT.. Omab vc.'.il~eseid, koha..:nti ase-

tatud, ruudukujulisi aknaid. •hitus võib parineda ..:\.IX saj. I 
poolest. 



Viinavabrik on keskmise suurusega hoone·Lekompleks, mis -curLdu-

val t ka&sa~ al rekonstrueeri tud. Algl'Le noone oli krohvi tud pae

kivist liigenda~ud hoone, mille keskosa oli vähemalt ~cl1ekord-

n e. Hoone omab alr;seid mitme s suuruses aknaid, on harilikke 6-

ruudulisi, on väikeseid, 1~õrt::>e kaarega kaetud aknaid. Ehitus 

võib pärineda XI saj. II poole eskelt. 

'.!'all(?) keskmise sUUl'Usegakrohvitud paeL.ivihoone maantee 

ääres. Omab lameda, laastu-(osult eterniit-)kattega viilkatuse 

millel üleulatuvad rJ.i:istad. Otsafassaadi s on kruLel pool l aia 

ust lamed ad, ovac:tlsed aknad. Ehi 1-us võib pärineda .AI.K saj. lõ-

pu veerandi st. 

Härjatall (?) on keskmise suurusega krohvi tud pae:ü vihaone 

(alles pool ehitksest), mis kaetud kõrge viilkatuseg& (katteks 

eterniit), millel üleulatuvad räästad. Omab väga h~:rrval t üht 

l aste vaheaega aseta tud väike s e id almaid, millel lame kaar ja 

6 ruutu. Hoone võib pärineda XIA saj. II poole algusese või 

saj andi keskelt. 

Park on keskmise suurusega ning rajatud suurele, regulaarsele 

esivaljak~le segastiilis. Sissesõidutee on äärista~ud saare-

alleega, ta suubub esivälja-u ühele nurgale. Väljak~ kes~el on 

puuderidadega ääristatud ru.udukujuline tiik, k· staniallee on 

ka ametnikem<1j a po olse tee <::i.i:i.rtel. '11ee iimbri tseb ovaalina esi-
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väljakut, temalt on ka juurdepääs kõikidesse kõrv&lhoonetesse. 

Parcis teised puuderi.ihmad, eriti ää.rel asuva peahoone ees häs

l>i vali tud rühmades vabal;:ujulisel t. Suuremaid Uksikuid puud e-

rill1mi ka aias, mis piiratud müüriga. Valitsevad pärn, vaher, , 

saar, hobukas~an. On ka rill~iti dekoratiivpõõsaid. Park on 

täiesti mru1a jäetud ja kiirelt võsastuv. 

Külastatud viimati l977 . a ., pildistatud l975.a. 
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