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Võhksa pargi puistu hooldussoovitused. Restaureerimiskontseptsioon 

Seletuskiri 

1 Sissejuhatus 
Käesolevaga antakse soovitused Võhksa mõisa pargi (85801:005:0060) hooldus- ja 

rekonstrueerimisraiete teostamiseks ning restaureerimiskontseptsioon. Töö on koostatud OÜ Võhksa 

mõis tellimusel, koostaja maastikuarhitekt Sulev Nurme.  

Võhksa park asub Saare maakonnas, Valjala vallas, Kungla külas (vt skeem 1).  

Töö koostamisel on kasutatud Maa-ameti kaardiserveri materjale ning geodeetilist alusplaani 

(koostaja OÜ MK Konsultatsioonid, töö nr 0012-13GEO; 30.12.2013). Välitöödel kasutati Maa-ameti 

kaardiserveri ortofotot. Välitööd teostati septembris 2008. Fotode autor, kui pole foto all viidatud 

teisiti, on Sulev Nurme. 

 

 

Skeem 1. Uuringuala asukohaskeem (skeemi alus: Maa-ameti kaardiserver).   
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2 Võhksa mõis ja park 

2.1 Ajalooline lühiülevaade 

Võhksa (Vexholm, Kiselecht, Kuselecht) rüütlimõisa kohta leidub esmateateid aastast 1562. Kungla1 

külasse (algselt Wececulle, Wexo, Võhksa2), koliti mõisasüda 16. sajandil. 1645-1893. aastani olid 

mõisaomanikud von Pollid. Edasi läks mõis Valdo Prausti andmetel von Güldenstubbede 

perekonnale, sh mõisa viimaseks omanikuks Williwald von Güldenstubbet3. Valjala kooli 

koduloouurijate andmetel ja Nicolai von Esseni genealoogia põhjal kuulus mõis von 

Buxhoevedenitele4.  

Peale maareformi jäi mõisasüda kasutuseta. Peale II maailmasõda kasutati peahoonet algul kolhoosi 

kontorina, hiljem ehitati ümber viljakuivatiks. 1993. a. ostis Võhksa mõisa Odert von Poll Saksamaalt5.  

 

Foto 1. Võhksa mõisa peahoone 20. sajandi algul (Saaremaa Muuseum SMF 3770.32) 

Historitsistlik kergelt eenduva keskrisaliidiga peahoone ehitati arvatavasti 19 sajandi keskel peale 

varasemale ühekordsele peahoonele6. Peahoonet ilmselt ehitati ümber ka 20. sajandi algul, lisades 

                                                           
1 Sink, G. 2013. Valjala kihelkonna asustus ja kohanimed ajalooliste kaartide põhjal. Tartu Ülikool Loodus- ja tehnoloogiateaduskond; lk 25; 
32  
2 http://www.valjala.edu.ee/kodukoht/kultuur_paigad/kult_index.htm 
3 http://www.mois.ee/saare/vohksa.shtml 
4 Essen, Nicolai von. 1935. Genealogisches Handbuch der Oeselschen Ritterschaft Genealogisches Handbuch der Oeselschen Ritterschaft. 
Saaremaa Üldkasuliku Ühingu kirjastus. Tartu 
5 http://www.valjala.edu.ee/kodukoht/kultuur_paigad/kult_index.htm 
6 Ranniku, V. 1977. Eesti NSV mõisate esialgne ülevaade. Kingisepa rajoon. Köide II nr 71-139. V. Ranniku. Tallinn 1977. P-3785; ERA.T-
76.1.3729 



Võhksa pargi puistu hooldussoovitused. Restaureerimiskontseptsioon 1555MT2 

 

Artes Terrae 8 
 

sellele juugendlikke elemente7. Peahoone tiibehitised lammutati arvatavasti peale hoone tühjaks 

jäämist juba 1920-tel8, lõplikult hävitati ehitis suuresti nõukogude ajal. Tänini on säilinud peahoone 

keskosa ühes esifassaadi dekoorielementidega (piilarid, ehisvaasid otsaviilul jm). 

2.2 Pargiruumi kirjeldus 

1786.a kaardi järgi (skeem 2) on mõisasüdame esiväljak olnud ajastuomaselt tüüpilise ruumilise 

ülesehitusega: barokne auhoov, mida raamib idast peahoone ja teistest ilmakaartest kõrvalhooned. 

Saaremaale iseloomulikult liitub peahoone suhtes täisnurga all väike regulaarne neljaosaline park, 

selle lääneküljel on asunud ilmselt tarbeaia osa. Nagu skeemidelt 2-4 nähtub, on pargiosa olnud 

piiratud  ilmselt kiviaiaga, teed on olnud markeeritud puuderidadega. Huvitav on see, et auhoovist 

parki suunduv tee ei ole pargiosa kesktelje suhtes sümmeetriline, vaid nurga all. See, kuid ka pargi 

kuju viitavad ilmselt juba pigem varaklassitsistlikele mõjutustele. Esiväljakule pääs on toimunud 

peahoone teljel asunud väravast või väravaehitisest. 

  

Skeemid 2-3. Mõisasüda 1786
9
,
10

  aasta mõisamaade plaanil. 

Kahjuks ei ole säilinud hilisemaid kaarte, millelt selguks, millal täpsemalt parki laiendati. Arvatavasti 

toimus laiendamine koos peahoone ümberehitamisega 19. sajandi keskel (vt punktiirjooned skeemil 

4; skeem 5), laiendamise käigus lisati ka alleed (nooled skeemil 4). Alleed võisid olla olemas 

teoreetiliselt ka varem, kuid 18. sajandi lõpu kaardid seda ei näi kinnitavat. Laiendused tehti pigem 

vabakujulises romantilises stiilis (mida kinnitab näiteks ka koerte hauakivi lahendus), kirdeossa lisati 

tarbeaed. Ka pargi laiendus piirati suhteliselt kõrge kiviaiaga, laienduse maanteepoolne serv piiritleti 

puudereaga. pargisisene istutusskeem oli arvatavasti vabakujuline. Pargi põhiosas ei ole vanu istutusi 

va arvatud puuderead piiridel säilinud. Pargi esiväljaku ja peahoonest lõunas on säilinud üksikud 

vanad vahtrad ja saared, mille paiknemine viitab inglise stiilile. Üksik vana (ca üle 120 a) kuusk 

                                                           
7 Maiste, J. 1977. Võhksa mõis. Inventariseerimise ankeet. ERA T-076-001-0016025 
8 Maiste, J. 1977 
9Wolde Regulirungs Charte No 6 Enthält: das privat Guth Wexholm auser seinen Urta und Uckri Gesindern, ferner das publ. Ahle Marts 
Gehöfs mit einiger seiner, und priv. Wexholmschen umliegenden Heuschlägen und Weiden; EAA.2072.3.238 leht 1 
10Wolde No 7] Geometrische Concept Charte von dem priv. Guthe Wexholm und derer zu diesem Güthe Bauer Ländereien im Kirchspiel 
Wolde belegen EAA.2072.3.249 leht 1 
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esiväljakul on ilmselt jäänuk 19. sajandi lõpul 20. sajandi algul toimunud võimalikest 

ümberkujundustöödest; tollele ajastule oli kontrastsete okaspuude lisamine esiväljakule iseloomulik.  

  

Skeem 3. 1790
11

 

   

Skeem 5. 1786. a ja kaasaegse situatsiooni võrdlus. 

                                                           
11

 [Specieller Geometrische Plan von denen in der Rigischen Statthaltershaft dem Arensburgschen Kreise und dessen Woldeschen 

Kirchspiel belegenen zur Zeit der Regulirung von der verwittweten Frau von Pöll gebb Magdalena von Nolcken und deren Kindern 
besessenen regulierten privaten Guthes Wexholm.] II-ter Theil des priv Guthes Wexholm; EAA.2072.3.426f leht 77 foolio 2 

pargi hilisem osa 

pargi varasem osa 
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esiväljak 
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pargiosa 

vabakujuline pargiosa 

peahoone 

tarbeaia osa 
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Foto 2. Peahoone 1973 a (foto Veljo Ranniku
12

) 

 

Foto 3. Ait 1977 a (foto Juhan Maiste
13

) 

                                                           
12 ERA T-76.1.3729 
13 ERA T-76.1.16025 
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Foto 4. Koerte haud 1973 a (foto Veljo Ranniku). 

Fotol 1, mis pärineb oletatavasti 20. sajandi esikümnenditest, on esiväljak oluliselt avaram (vähem 

suuri puid) ning võimalik on, et taotluslikult on suletud pääs esiväljakule peahoone teljelt ja toodud 

see lõunakülge – taas tüüpiline inglise stiilile omane kujundusvõte – peahoone avaneb vaates 

puuvõrade vahelt tiivalt. Esiväljak on olnud piiratud diagonaalmotiiviga puidust piirdeaia ning heki või 

põõsastest raamistutusega. 

2.3 Pargiruumi säilivus, väärtus 

Võhksa pargiruum on säilinud ümberehitusjärgses mahus. Peahoone (foto 2) tiibhooned on 

lammutatud, mistõttu vaated peahoonele on mõnevõrra moonutatud. Kõrvalhooned on varemeis. 

Viimastest on märkimisväärne ait (foto 3) esiväljaku põhjaosas, mis ilmselt kuulub varasemasse 

ehitusperioodi 18. sajandil ning on põnev oma barokse mahu ning kaaruksega. Peahoone 

lõhkumisest hoolimata on pargiruum loetav selle oletatavates piirides 20. sajandi alguse seisuga. 

Selgelt eristub esiväljak kõrvalhoonete lagunemisest hoolimata, regulaarse pargiosa ja vabakujulise 

pargiosa vaheline piir on hägustunud ja pargiruumi detaile markeerivad puud ning teed kadunud. 

Säilinud on parki piiritlevad kiviaiad ning puuderead. Kiviaiad on lagunenud ja vajavad taastamist, 

kuid nende kehand on põhimahus säilinud ja taastatav kohapealsest materjalist. Pargi põnevamaid 

elemente on ilmselt nn koerte haud (foto 4), mida küll kahjuks pargi võsastumise tõttu on 

hetkeseisus raske leida.  
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Eelnevast lähtuvalt võib öelda, et Võhksa pargi vanem osa on sarnaselt Tumala pargile oma L-kujulise 

kompositsiooni teljestikuga (skeem 5) ilmselt hea näide Saaremaa 18. sajandi pargikunstist. Pargi 

põhiväärtuseks on terviklikult säilinud pargiruum ning praktiliselt nõukoguaegsete lisaehitiste 

puudumine. Seepärast on oluline säilitada park tema põhimahus, kuid kuna 18. sajandi kihistus on 

hoomatav vaid esiväljaku mahtudes, siis taastamisel ei ole oluline lähtuda pargi regulaarosast ning 

seda markeerida, pigem on oluline säilitada vana pargi üldmaht, säilinud osised ja atmosfäär. 

3 Puistu 

3.1 Puistu hindamise metoodika 

Arvestades Võhksa pargi võsastumust ning alusplaani detailsust on puistu hinnatud eraldistena. 

Puistu kirjeldamisel ja andmete vormistamisel on lähtutud metsistunud parkide uurimisel 

kasutatavast metsandusliku takseerimise üldisest praktikast. Puistu tagavaraga seotud 

takseerandmeid (rinnaspindala, hektaritagavara jms) mõõdetud ei ole. Samuti ei ole määratud 

boniteeti, mis pargihoolduse seisukohalt ei ole oluline. Eraldiste piiritlemisel on arvestatud pargis 

määratletavaid füüsilisi objekte (teed, piirdeaiad jms) ning orienteeruvaid piire lähtuvalt 

puistuelementide muutumisest. Puistuelementide osakaalud ja parameetrid on hinnatud 

silmamõõduliselt. 

 

Eraldiste tervisliku seisundi määramisel on lähtutud alljärgnevast skaalast14,15: 

 

5 puistu on terve, esineb üksikuid nõrgestatud puid 

4 90-100 % puistust on normaalse kasvu ja arenguga, esineb vanusest,  kasvutingimustest või 

 liigilisest eripärast tulenevatel põhjustel üksikuid nõrgestatud kuni väga halvas  seisundis 

 puid; 

3 75%-90% puistust on normaalse kasvu ja arenguga, esineb vanusest,  kasvutingimustest (sh 

 muutunud kasvutingimustest), liigilisest eripärast tulenevatel või patoloogilistel põhjustel 

 üksikpuudena ülepinnaliselt  nõrgestatud  kuni väga halvas seisundis puid, võib esineda 

 kohati tuulemurdu ja/või lamapuitu; 

2 50%-75% puistust on normaalse kasvu ja arenguga, esineb ülepinnaliselt üksikpuude või 

 gruppidena nõrgestatud kuni väga halvas seisundis puid, tuulemurdu ja/või lamapuitu, 

 seisundi halvenemine tingitud muuhulgas patoloogilistest või oluliselt muutunud 

 kasvutingimustest (sh inimtegevus); 

1 alla 50% puistust on normaalse kasvu ja arenguga, esineb ülepinnaliselt kolletena kuivanud 

 või kuivavaid puid, massiliselt lamapuitu jne, seisundi  halvenemine on tingitud peamiselt 

 patoloogilistest või oluliselt muutunud  kasvutingimustest (sh  inimtegevus). 

 

Hindamistulemused kajastuvad joonisel 1 ja lisas 1. Seletuskiri ja tabelid on kehtivad/loetavad koos 

joonistega ning vastupidi.  

Käesolev töö ei sisalda dendropatoloogilisi hinnanguid. Märkustena on ilmnemisel kirjeldatud 
nähtavaid olulisi vigastusi ja kahjustusi, mis on märgitud tabelites märkuste veergu.  

                                                           
14 Tappo. K. 1967. Pargimetsad ja nende kujundamine raietega. Tehnilise Ökonoomika Uurimise Laboratoorium. Tallinn 
15 ENSV TA Tallinna Botaanikaaed 1974. Kadrioru park - looduslikud tingimused, kliima, taimkate, maastikuarhitektuuriline olukord ning 
atropogeensed tendentsid  Lepingulise töö aruanne II. Tallinn 
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3.2 Puistu kirjeldus ja seisund 

Võhksa pargi puistu on tüüpiline pikalt hooldamata ajaloolise pargi puistu. Puistu enamuspuuliikideks 

on harilik saar ja harilik vaher, kuid leidub ka harilikku pärna, harilikku jalakat, harilikku toomingat, 

raagremmelgat. Põõsaliikidest on arvukamalt esindatud magesõstar, viirpuu ja ebajasmiin. Seejuures 

suurtest puudest on olulisemad suuremõõdulised harilikud vahtrad, harilikud saared ja harilikud 

pärnad, mis markeerivad oletatavasti I Maailmasõja eelseid istutusi. Ohtralt leidub isetekkelist 

harilikku saart ja harilikku vahtrat diameetriga 25-45 cm. Puude asukoht on tekke tõttu juhuslik ja 

võrade normaalseks arenguks liiga tihe, millest tulenevalt on vajalik hooldusraie. Harilik vaher ja 

harilik saar on andnud pargis ka rikkalikku noort looduslikku uuendust, mis eriti pargi kirde- ja 

põhjaosas võib kujuneda vabalt arenedes tihedaks metsaks. Seetõttu on oluline pargialuse niitmine 

ning võsa eemaldamine. Põõsastest väärivad säilitamist võimalikult paljud põõsad, millel on 

kompaktne võrakuju. Kindlasti tuleb säilitada gruppidena kasvavad ebajasmiinid pargi keskosas.  

Puude seisund on kokkvõttes rahuldav. Halvemas seisus on harilikud saared, millest osa puid on jalal 

kuivanud või kuivavad, mille väljaraie on vältimatu. Samas on võimalik uuendusest kujundada 

perspektiivne hariliku vahtra ja pärna enamusega noor puuderinne.  

Puistu täpne kirjeldus on antud lisas 1. 

 

 

Foto 5. Esiväljak 2015 septembris. 
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Foto 6. Ait 2015 septembris. 

 

Foto 7. Idapoolne kiviaed 2015 septembris. 
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Foto 8. Maanteepoolne kiviaed 2015 septembris. 

 

Foto 9. Pargiaas pargi keskosas, esiplaanil oletatav endisaegne kaev 2015 septembris. 
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3.3 Hooldussoovitused 

Esmaseks tööks Võhksa pargis on lamapuidu ja tuulemurru  ning mahakukkunud oksarisu 

eemaldamine. Töö tuleks teha võimalusel külmunud pinnasega perioodil. Koristatud puit ladustada 

ajutiselt pargi piiridest väljaspool ja käidelda vastavalt kohalikus omavalitsuses kehtestatud korrale. 

Ainult puidu võib põletada, kui järgitakse tuleohutusnõudeid ning lõket ei tehta kasvavate puude 

võrade all. 

Võhksa pargi puistus on vajalik läbi viia võsaraie ja hooldusraie. Olulisem on seejuures teha 

ülepinnaliselt võsaraie, mille käigus tuleb raiuda kõik alla 10 cm diameetriga lehtpuud. Säilitada 

üksikult ja/või 3-5 puulistes gruppides üle 10-20 cm diameetriga (mõeldud siis rinnasdiameetrit16) 

saared, pärnad ja vahtrad, millel on kasvuruum (ei tohi kasvada vanemate puude võradesse, min 

vahe teiste puudega 5m). Säilitada võib ka toomingad, mille võra ei ole deformeerunud.  

Hooldusraietega tuleb raiuda kõik kuivanud ja kuivavad puud. Juhul kui tihedas liituses jääb peale 

probleemse puu eemaldamist teiste puude võrainetu, kaaluda ka naaberpuude eemaldamist või võra 

kujundamist. Raietel säilitada väimalikult vahtraid ja pärnasid. Välja tuleb raiuda ka suuremate puude 

võradesse kasvavad peenemad puud, mille mõjul väärtuslikumate puude võra deformeerub. 

Kindlasti tuleks säilitada kompaktse võraga lehtpõõsad või lehtpõõsagrupid. Põõsastele on vajalik 

esteetilisema välimuse andmiseks teha vajadusel noorendus- või võrahoolduslõikus17. 

Valgustingimuste paranedes (hooldusraiega eemaldatakse osa puid) suudavad põõsad kiiresti 

taastada/kasvatada oma liigiomase võra. Säilitatavatest põõsagruppidest tuleb välja raiuda ala 30 cm 

puud isegi juhul, kui neile on tagatud kasvuruum. 

Pargi servaalade hooldusraietel tuleks säilitada esteetiliste gruppidena sinna kasvanud 

põõsamassiive, et vähendada põldudelt tuleva tuule mõju.  

Esiväljakul võib puude hulka vähendada, et avada vaade teelt peahoonele. Samuti on vajalik 

eemaldada kõik hoonete ning varede seinte vastu ja seintele lähemal kui 4 m kasvavad alla 60 cm 

läbimõõduga puud. Juhul kui varet ei soovita taastada, tuleks eemaldada väheesteetilised alla 20 cm 

jämedused puud ja võsa.  Kiviaedade taastamisel/võsast välja raiunisel säilitada üle 20 cm jämedused 

puud, millel on kasvuruum, juured/tüvi vigastamata ja tasakaalus ning puudel on olemas liigiomane 

võra juhu, kui on tagatud puu tüve ja juurestiku kaitse ehitustööde ajal. 

Raied on soovitav teostada külmunud pinnasega perioodil või ajal, mil pargi pinnas on võimalikult 

vähem niiske. Kände ei tohi juurida – see vigastab säilivate puude juuri. Kännud lõigata pinnasega 

võimalikult tasa või freesida. 

Enne pargiala niitmist on vajalik teha võsaraie. Pargiruumi säilimise seisukohalt on vajalik regulaarne 

niitmine, ka puude all. Oluline on peahoone, esiväljaku ja pargiaasade niitmine vähemalt 2-3 x hooaja 

jooksul, kui soovitakse seda näha pigem muruilmelisena. Mujal piisab niitmisest 1-2x hooajal. 

Kaaluda võiks lammaste karjatamist pargi territooriumil. Täpsemad soovitused eraldiste kaupa on 

antud lisas 1. 

                                                           
16 Rinnasdiameeter ehk rinnasmõõt on puutüve 1,3 m kõrguselt juurekaelast mõõdetud läbimõõt. 
17 Vt. täpsemalt: https://luua.kovtp.ee/kasulikku/-/blogs/puude-ja-poosaste-hooldamine-i-osa 
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Pargitaimestiku hooldamisel on soovitav juhinduda näiteks Muinsuskaitseameti Pargitaimestiku 

hoolduse juhendist, mis on kättesaadav 20.12.2015 seisuga aadressilt: 

http://www.muinas.ee/files/29.%20Pargitaimestiku%20hooldus-1.pdf 

Puistu täpsemad hooldussoovitused on antud lisas 1. Pargikujundusraiete metoodiliste aspektide 

kohta on antud juhised järgnevas peatükis (4.2). Soovi korral eraldi kokkuleppena võib käesoleva töö 

koostaja hooldusraiesse minevate puude ettemärkimise teha kohapeal. 

Spetsiifiliste hooldustööde teostamiseks (kändude freesimine, põõsaste võra kujundamine, puude 

võrahooldus jne) on soovitav kasutada arboristi teenuseid (vt nt rohelineruum.ee).  

4 Restaureerimiskontseptsioon 

4.1 Lähenemine 

Pargi rekonstrueerimisel ei taotleta ajastupõhist kujundust, vaid lähtutakse säilinud osistest. Võhksa 

pargis on säilitada/taastada on vajalik: 

▪ pargi piiridel olevad säilinud puuderead; 

▪ peahoone ümbruse enamus vanu lehtpuid, mis ei piira vaadet üle auringi; 

▪ kiviaiad, sh nende paiknemine (sh oletatava tarbeaia ja pargi vaheline aed); 

▪ pargist kagusse suunduv alleeruum. 

Markeerida on soovitav varemes hoonete mahud juhul, kui neid ei taastata. Teede taastamine on 

oluline vaid mahus, mis tagab hoonete teenindamise. Teede trajektooridel tuleb lähtuda ptk 2.1. ja 

2.2. antud ajaloolistest plaanidest. 

4.2 Pargiruumi taastamine 

Pargiruumi üks võimalik taastamiskontseptsioon on antud joonisel 2. Lahenduse kohaselt 

taastatakse/piiritletakse pargiruum olemasolevas mahus. Kuna park on markeeritud küllaltki hästi 

säilinud kiviaedadega, siis on kiviaedade taastamine pargiruumi taastamisel võtmetähtsusega. 

Oluline on markeerida ka esiväljaku konfiguratsioon kõrvalhoonete varemete võsast välja raiumise ja 

konserveerimisega. Täiendavate hoonete vajaduse tekkimisel oleks esmavalik mõne ajaloolise hoone 

mahu taastamine. Oluline on siinjuures lähtuda 1 korruselisest poolkelpkatusega baroksest või 

barokielementidega historitsistlikust üldisest hoonemahust, samas ei ole ajaloolise stiili kopeerimine 

vajalik.  

Teedevõrgu lahendusel on soovitav markeerida 18. sajandi teedevõrk. Teedena välja ehitada on 

optimaalne vaid parkla, peahoonet ja kõrvalhooneid teenindavad teed (nt auring ja sellelt 

kõrvalhoonetesse pääsud). Pargiosa teedevõrgu võib markeerida muruteedena sisseniitmise teel. 

Arhitektuursete väikevormide lahendusel kasutada vormikõnet, mille dekoor ei ole ajastuspetsiifiline 

(nt barokk, juugend jne), vaid pigem traditsiooniline. Eelistada võiks heledatoonilisi puidust tarindeid. 

Skulpturaalsete vormide osas mitte kasutada sooviavalt kataloogikaupa, vaid tellida/konsulteerida 

skulptori või vaaside, urnide ja konteinerite osas ka arhitekti või maastikuarhitektiga. 
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Pargiosas tuleks säilitada perimetraalne kõrghaljastus ning tekitada keskossa puugruppidega 

liigendatud omavahel liituvad pargiaasad. Taastamisel tuleks seetõttu säilitada puuderead 

pargipiiridel, sh viirpuuhekk ning vanad puud peahoone ümber, mis ei ole ohtlikud ning mis ei varja 

vaateid esifassaadile. Pargi regulaarosa rõhutamine ei ole istutustega vajalik. Isetekkelised puud 

säilitada 3-7 puuliste gruppidena. 

4.3 Soovitavad jätkutööd ja uuringud 

Pargi edasisel haldamisel on soovitavad järgmised jätkuprojektid ja uuringud: 

▪ hooldusraie teostamise järgselt puistu hindamine ja kujundusraiete määramine üksikpuudena; 

▪ rekonstrueerimisprojekti koostamine eelprojekti tasemel teede, väikevormide ja 

taastamisistutuste määramiseks. 

Seejuures on otstarbekas peahoone ja taastatavad kõrvalhooned lahendada koos samas võtmes. 

Peahoone ja peamiste kõrvahoonete vormikõne on juhiseks pargi väikevormide (paviljonid, 

pargimööbel jms) valikul. 


