


Tietoa ja ideoita viihtyisässä puistossa
Suomen suurin piharakentamisen näyttelypuisto Espoossa 
houkuttelee seitsemän hehtaarin kokoiselle alueelle vuosittain 
lähes 100.000 kävijää tutustumaan upeisiin istutusalueisiin, 
mielenkiintoiseen puulajistoon sekä erilaisiin mahdollisuuksiin 
toteuttaa puutarhan rakenteita ja pintoja. 

Marketanpuisto on perustettu vuonna 1997 ruotsinkielisen 
puutarhaoppilaitoksen kylkeen historiallisen Margretebergin 
kartanon maille. Kartanon vanhoja puita on yhä jäljellä puiston 
alueella.

Mukana tärkeimmät pihatuotteet
Marketanpuistossa merkittävimmät pihatuotteiden valmistajat 
ja maahantuojat sekä taimistot esittelevät valikoimaansa vehre-
ässä ympäristössä. 

Osastoilla on helppo vertailla vaikkapa kiveyksiä ja niiden 
ladontamalleja sekä tutkia eri tapoja yhdistää kasveja mielenkiin-
toisiksi kokonaisuuksiksi. Pihapiirin tärkeistä aputiloista puistossa 
on näytteet muun muassa kesähuoneista, kasvihuoneista sekä 
jätekatoksista.

Infopisteestä lisätietoa
Esitemateriaalia näytteillä olevista tuotteista, kivimateriaaleista 
ja rakenneratkaisuista löytyy infopisteestä, joka on avoinna tou-
kokuun alusta syyskuun loppuun.  Sieltä voi myös kysyä tietoa 
puiston kasveista ja niitä lisäävistä taimistoista. 

Marketanpuisto on avoinna joka päivä. 
Ei sisäänpääsymaksua.



Opaskierrokset – varaus etukäteen 
Puistokierros kestää noin tunnin ja painottuu tilaajan toiveiden mu-
kaan esimerkiksi alueen historiaan tai kasvillisuuteen. Opastuskielet 
ovat suomi ja ruotsi, tarvittaessa myös englanti. Varaukset infopis-
teestä.

Ryhmän koko 
alle 10 henkilöä, hinta 50 euroa (sis.alv)
10-19 henkilöä, 80 euroa (sis. alv)
20-30 henkilöä, 100 euroa (sis. alv)
Yli 30 hengen ryhmä tarvitsee vähintään kaksi  
opasta, hinta alk. 160 e (sis. alv)

Puistossa on mahdollista järjestää korvausta vastaan myös erilaisia 
tapahtumia, juhlia sekä mainoskuvauksia. Tiedustelut infopisteestä.

Puistoa pitää yllä Marketanpuiston ystävät ry. 
Yhteydenotot toiminnanjohtaja Märta Angervuori, 

marta.angervuori@axxell.fi, puh. 044 739 7647.

Infopiste palvelee  
ti–ke klo 10-18
to klo 11-19
pe–la klo 9-16
puh. 040 831 2202

• Pitää pintansa kirkkaana  
vuosia pitempään kuin  
perinteiset valokatteet

• Nopea, nerokas putkisaumakiinnitys:  
klik ja kiinni on!

• Vesitiivis lopputulos, ei vuodoille  
altistavia ruuvireikiä

• Taipuu myös kaarevaksi katokseksi

Kirkkaasti paras valokate 

Fastlock Uni

www.icopal.fi



Tapahtumia keväällä ja syksyllä
Marketanpuiston perinteiset, suositut puutarhapäivät pidetään 
vuosittain touko-kesäkuun vaihteessa ja elokuun lopussa. Silloin 
puisto täyttyy puutarhayhdistysten ja taimistojen myyntipöydistä, 
jotka notkuvat kesäkukkia, yrttejä, monivuotisten kasvien taimia ja 
erilaisia puutarhatarvikkeita. Kesän lopussa myytävänä on paljon 
tuoreita ja herkullisia satokauden tuotteita. 

Samaan aikaan myös moni puiston näytteilleasettajista on 
esittelemässä tuotteitaan, vastaamassa yleisön kysymyksiin ja 
antamassa ideoita pihasuunnitteluun. Käytä tilaisuus hyväksesi ja 
kysele vinkkejä sekä tarjouksia. Seuraa myös työnäytöksiä, joita eri 
osastoilla on tarjolla puutarhan kunnostamisesta.

Lauantaipäivä sujuu hauskasti, kun ostosten lomassa ihaillee 
puiston istutuksia ja käväisee välillä virkistäytymässä puiston 
kahvilassa. Lapsia varten on omaa ohjelmaa ja myös leikkiväline-
osaston tuotteet ovat vapaasti testattavissa.

Puistossa järjestetään lisäksi ympäri vuoden puutarha-alan 
ammattilaisille täydennyskursseja eri aiheista.

Tarkista tapahtumien ajankohta: 
www.marketanpuisto.fi



Upeat istutusideat
Marketanpuistossa kasvaa 
tuhansia kasvilajeja, jotka 
takaavat kukkaloiston alku- 
keväästä talventuloon asti.

Maalis-huhtikuussa pienet 
sipulikukat alkavat nousta maasta 
värittämään pensaiden alustoja. 
Toukokuussa kukkaan puhkeavat 
narsissit. Samoihin aikoihin nuppunsa avaavat myös rusokirsikat, 
joiden latvukset peittyvät vaaleanpunaiseen kukkahuntuun. Kuun 
loppupuolella alppiruusumetsikössä on atsaleojen ja alppiruusu-
jen kukinta komeimmillaan. 
Kesäkuussa lukuisat perennat alkavat kukkia, ja alkukesän herkät 
pastellisävyt saavat istutuksissa vallan. Sipulikukista laukat koho-
avat korkeana, tuulessa aaltoilevana pallomerenä. Kuun lopulla 
komeat pionit avaavat nuppunsa. Kesäkuun alussa istutetaan 
myös puiston upeat yksivuotiset ryhmäkasvit.
Heinäkuu on ryhmäruusujen ja ruusupensaiden parasta aikaa. 
Siniset hortensiat ja punaisen eri sävyissä säihkyvät angervot 
pitävät yllä pensasalueiden kukintaa. Erilaisia tukirakenteita pitkin 
kiipeilevät kärhöt ovat kuun loppupuolella upeimmillaan.
Elokuussa yksivuotiset kesäkukat valtaavat Aistien puutarha 
-osaston. Niitä täydentävät kesän aikana muhkeiksi kasvaneet 
koristeheinät. Muualla puistossa loppukesän perennat värittävät 
perennapenkit oranssin ja keltaisen sävyihin. Syyskaunosilmät, 
punahatut ja muut mykerökukkaiset kylpevät perennapenkeissä 
loppukesän auringossa.
Syys-lokakuussa pakkasyöt saavat puiden ja pensaiden syysvärit 
hehkumaan. Perenapenkeissä kukkivat edelleen muun muassa 
komeamaksaruohot kunnes talvi ne lopulta lakastuttaa.

Huolehdimme koko ketjun nostosta pihaan 
asti toimitettuna. Myös asennettuna ja 
tarvittaessa pohjatöineen! 

kuntta@piiraisenviherpalvelu.fi
puh. 050 5450 050

www.piiraisenviherpalvelu.fi

PUUTARHAPALVELU

0400 440 476
WWW.PUUTARHAPALVELU.COM

SUUNNITTELU
RAKENTAMINEN

HOITO



Monipuolisesti puita ja pensaita
Marketanpuiston alueella kasvaa paljon mielenkiintoisia 
puulajeja ja -lajikkeita. Niiden joukossa on sekä tuttuja piha-
puita että harvinaisuuksia, joista moni sopii myös pienelle 
kaupunkipihalle. Jos puun tai pensaan nimilappu on kateissa, 
infopiste auttaa tunnistamisessa.

Havupuista huomion kiinnittävät erityisesti komeat hem-
lokit, näyttävät pihdat ja kapeakasvuiset, riippuvaoksaiset 
surukuuset. Helppohoitoista pihaa toivoville näytteillä on 
esimerkiksi maata peittäviä katajia ja tuivioita.

Kaupunkipihojen pikkupuiden malliksi käyvät vaikkapa kat-
sura, jalopähkinät, upean punaisen syysvärin saava tuurenpih-
laja sekä punakoivu, jotka kaikki jäävät melko mataliksi eivätkä 
vaadi paljonkaan tilaa ympärilleen.

Kukkivista pensaista komeimpia ovat mustilanhortensia, 
kuutamohortensia ja pallohortensia sekä lännenheisiangervo 
’Diabolo’. Arkoja erikoisuuksia ovat sulkamustaselja ja samet-
tisumakki.

Puistossa voit tarkistaa, miltä eri puulajit  
näyttävät täysikasvuisina.



Viherkatto ihastuttaa!

TopSafe Pro
• Leveäsaumainen tiivissaumakate 

vedeneristeeksi

Viherkaton räystäspelti
• Viherkatoille suunniteltu haponkestävä räystäspelti pitää maa-aineksen 

paikallaan ja päästää ylimääräisen veden pois katolta

Fonda Green
• Viherkatoille suunniteltu salaojalevy 

toimii myös juurisuojana

www.icopal.fi

Icopalin viherkattotuotteilla 
saat modernillekin viherkatolle 
varman ja pitävän pohjan. 

Lue lisää  Icopalin
viherkattoratkaisuista.

Katso Fonda Green 
-asennusvideo.

Icopal_Viherkattoilmoitus 230x190mm_1_LR.indd   1 21.1.2016   11:47:22



Pintoja luonnonkivistä ja betonista
Eri puolilla puistoa on esillä noin kymmenen eri luonnonkivi- 
ja betonivalmistajan tuotteita. Omaa pihakiveystä on helppo 
ideoida talon tyyliin sopivaksi malliladontojen ja kivipintojen 
äärellä. 

Valmistajien osastoilta löytyvät niin suositut klassikkomallit 
kuin uudet innovaatiot.  Lisäksi eri puolilla marketanpuistoa 
on luontevassa ympäristössä paljon reunusmalleja, muureja ja 
pengerryksiä sekä ideoita pihaportaisiin. 

Mallikiveyksistä näkee havainnollisesti, miten erilaiset 
kiveysongelmat ja hankalat liitoskohdat on ratkaistu sekä 
kuinka muurit on rakennettu aikaa ja maamassojen painetta 
kestäviksi.

Myös kiveyksien värisävyt kannattaa tutkia päivänvalossa 
puiston mallipihoista ennen kivikuorman tilaamista. Marke-
tanpuistossa voi samalla tehdä huomioita, miten vuodet ja 
säänvaihtelut ovat kohdelleet kivien ulkonäköä ja värejä sekä 
millaisia vaihtoehtoja on tarjolla betoni- ja liuskekiveysten 
saumojen huolitteluun.

Icopal Kattopesu poistaa sammaleen 
ja levän tehokkaasti ja siististi, muuta 
ympäristöä vahingoittamatta.

Katto ja kiveykset siistiksi! 

www.icopal.fi
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Katteeksi kiveä, tiiltä tai puunkuorta
Pihatonteilta rakennustöiden yhteydessä nousevien luon-
nonkivien kuljettaminen pois on kallista ja työlästä. Niiden 
hyödyntämiseen löytyy puistosta runsaasti ideoita. Ideapihat-
osastolla seulanpääkivistä on tehty rinteeseen esimerkiksi 
näyttävä kivivirta. Isot kivet on puolestaan jätetty istuinkiviksi 
ja tuomaan istutuksiin jämäkkää ryhtiä.

Istutusten viimeistelyyn on nähtävillä useita erilaisia ka-
temateriaaleja puulastuista valmistetusta värillisestä koriste-
katteesta tiili- tai liuskekivikatteeseen sekä eri kivilaaduista 
valmistettuihin ja raekooltaan erilaisiin sorapintoihin.  

Puistossa kannattaa samalla kokeilla, miltä kivi- ja katepin-
nat tuntuvat jalan alla sekä tarkistaa, miten ne ovat pitäneet 
rikkaruohot kurissa istutuksissa ja pensaiden juurella. Kateker-
roksen alle levitetty maisemointikangas tai juurimatto estää 
osaltaan rikkaruohoja villiintymästä ja katetta sekoittumasta 
multakerrokseen.

Kestävää kauneutta ja 
tunnelmaa piha-alueille!

www.hb-betoni.fi 



TÄYDEN PALVELUN KONETALO LÄHELLÄ SINUA!

Tervetuloa tutustumaan valikoimaamme!

Elfving Center Vantaa
Niittytie 13, 01300 Vantaa
puh. 0207 599 501
ma-pe 8-17, la 10-14

Elfving Center Espoo
Martinkuja 8, Finnoo

puh. 0207 599 502
ma-pe 8-17, la 10-14

MYYNTI
HUOLTO

VARAOSAT

www.elfvingcenter.�

MYYNTI
HUOLTO

VARAOSAT

Elfving Center on valtuutettu STIHL jälleenmyyjä ja huoltopiste 
Espoossa ja Vantaalla

Vinkkejä pihan rakenteisiin
Viihtyisän ja toimivan puutarhan rakentamiseen tarvitaan 
kasvien lisäksi erilaisia rakenteita. Marketanpuistossa on esillä 
myös kattava valikoima pihapiirin aputiloja roskakatoksista 
kasvihuoneisiin. Lisäksi voit tutkia erityylisiä pergolakatoksia, 
huvimajoja, terasseja sekä niin julkisiin kuin yksityisiinkin koh-
teisiin sopivia kestäviä puutarhakalusteita. 

Puistossa valmistajat ja maahantuojat pyrkivät esittele-
mään valikoimiensa uutuuksia ja viimeisimpiä innovaatioita. 
Niinpä kävijöiden on mahdollista tutkia läheltä esimerkiksi 
viherkaton vaatimia rakennekerroksia ja katoille sopivia kasvi-
lajeja.

Tutustu piharakenteiden kestäviin ratkaisuihin ja 
huoliteltuihin yksityiskohtiin.



Ilmettä porteilla
Uutta pihaa rakennettaessa tai 
vanhaa kunnostettaessa ei ole 
aina välttämätöntä tyytyä ta-
vanomaisiin vamisratkaisuihin. 

Talon ja ympäristön tyyliin 
sopivat aidat ja portit antavat 
mahdollisuuden luoda sisään-
tuloon persoonallista ilmettä 
pienillä, melko edullisilla 
keinoilla. 

Tutustu Marketanpuistossa eri ma-
teriaaleista valmistettuihin vaihtoehtoihin ja poimi vapaasti 
ideoita sovellettavaksi omalle pihallesi. 

Puiston infopisteestä saat apua, kun etsit työn toteutta-
jia – viherrakentajia, elementtien toimittajia ja yksilöllisten 
ratkaisujen suunnittelijoita.

Kylpyvalmis paketti. Lisää vain vesi!

Siististi puuverhoiltu PW SPA -kylpytynnyri on
mainio lisä puutarhasi tai kesämökkisi varustukseen.

Sisäosa kotimaista 
rotaatiovalettua PE-muovia, 

joka on helppo pitää puhtaana. 
Mukana kansi ja 

puulämmitteinen ulkopuolinen 
rosteri-kamina. 6–8 hengelle.

www.pw-spa.fi

ELEMENTTIRAKENTEISET 
JÄTEKATOS- 

JA PIHARAKENNUS-
JÄRJESTELMÄT

Valmistaja Veistämö M.Kortesniemi Ky puh.0400-753 634



Hyvinvointikartano Kaisankoti sijaitsee vain 
muutaman minuutin ajomatkan päässä 
Marketanpuistosta. Historiallisen päärakennuksen 
Kartanoravintolassa voit nauttia makuelämyksiä. 
Tarjoamme myös kuntoutus-, virkistys-, 
majoitus- ja juhlapalvelua. 

KAISANKODISSA

Tervetuloa viettämään ikimuistoisia hetkiä!

Puh. (09) 887 191
kaisankoti@kaisankoti.fi

Bodomintie 37 
02740 Espoo

www.kaisankoti.fi

Nauti, viihdy ja virkisty

Hyvinvointikartano

Yrttitarha, virvokkeita ja tuliaiset kotiin
Puiston länsilaidalla mäen päällä on yrttitarha, joka perustet-
tiin vuonna 2008 Espoon 550-vuotisjuhlien kunniaksi. Yrttien 
ja vihannesten lisäksi kasvitarhassa kukoistavat kestävät 
perinnekasvit ja kesäkukat. Yrttitarhassa eri lajien ja lajikkeiden 
tunnistaminen ja vertailu on helppoa, sillä kasvit on merkitty 
selkeästi nimilapuilla.

Margretebergin kartanon tiloissa yrttitarhan vieressä on ny-
kyään sisustus- ja lahjatavaraliike, josta löytyy hyvä valikoima 
erityisesti ranskalaisia sisustustuotteita.  

Lisäksi puiston vieressä on puutarhamyymälä, josta voi 
kätevästi hankkia taimituliaiset, kukkakimput ja puutarhatar-
vikkeet mukaan kotiin viemisiksi.

Virvokkeita tai vaikka lounaan voi nauttia koulun pääraken-
nuksessa sijaitsevassa kahvilassa, jonne on sisäänkäynti myös 
Margretebergintien ja Pehtorinkujan risteyksessä sijaitsevan 
ulkoterassin kautta. Kahvila on avoinna arkisin klo 9–15. 
Viikonloppuisin suljettu. 

SUPERKESTÄVÄÄ
KUULTOA

Valtti Plus Terassiöljy on täysin uudenlainen puuöljy, joka antaa 
ennennäkemätöntä suojaa ja kestävää kauneutta terassilaudoil-
le. Vesiohenteisen Valtti Plus Terassiöljyn väripigmentit imeytyvät 
syvälle puuhun ja antavat sille erinomaisen UV-valon- ja säänkestä-
vyyden. Kolme syvää ja intensiivistä valmisväriä: ruskea, kelonharmaa ja musta.
www.tikkurila.fi

Uusi
erikois-

pigmentoitu
puuöljy!
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MYYNTI • HUOLTO • VARAOSAT • VUOKRAUS

www.konetalovainikka.fi

KONETALO VAINIKKA
Helsingin  

suurin koneliike!

1600m2 koneita  

ja laitteita koti- ja

ammatti- 
käyttöön

KONEET JA LAITTEET 
AVANTEISTA  

ILMATYYNYALUKSIIN.
Meiltä löydät: ruohonleikkurit,  

Avant -pienkuormaajat ja -työlaitteet, etuleikkurit,  
moottorisahat, raivaussahat, trimmerit,  

hakettimet, oksasahat, reppupuhaltimet,  
lumilingot, käsityökalut, pienkonebensiinit,  

pensasleikkurit, Pellenc-akkukoneet,  
ajo- ja suurteholeikkurit, henkilönostimet, 

 ilmatyynyalukset perhe- ja  
ammattikäyttöön,  
traktorimönkijät...



ForSeasons www.forseasons.fi

Toiminnallisuus 
ja yksilöllisyys 

ajan kaari 
huomioiden.

”Pihasuunnittelu on luonnon, designin ja haaveiden yhdistämistä.” - Eva Wuite

Haaveiden 
toteutuminen 

luontoa 
kunnioittaen.

Koulutusta ammattiin ja tietoa yleisölle   
Marketanpuiston yhteydessä sijaitsee ruotsinkielinen puutar-
haoppilaitos Axxell Överby, joka järjestää ammattikoulutuk-
sen lisäksi kaksikielisiä kursseja harrastajille ja aikuisopiskelijoil-
le. Puutarhakoulutuksen lisäksi kursseja on tarjolla median ja 
taideteollisuuden alalta.

Marketanpuisto avaa opiskelijoille luontevan mahdollisuu-
den kokeilla teoriaa käytännössä ja seurata vuodenkiertoa ja 
puutarhan hoitopuuhia monimuotoisessa ympäristössä.  

Keväällä 2016 puiston yhteydessä, kartanon vanhassa 
lampolarakennuksessa kahvilaa vastapäätä on avautunut uusi 
Hulevesikeskus. Keskus on perustettu jakamaan tietoa siitä, 
kuinka kaupunkirakentamisen tiivistymisen myötä monella 
alueella jo kiperäksi muodostunut tulvaongelma voidaan 
ratkaista ympäristön kannalta kestävällä tavalla.

Hulevesikeskuksessa järjestetään pienimuotoisia näyttelyi-
tä sekä jaetaan tietoa katto- ja valumavesien käsittelystä.



FIKSUMPI BENSIINI!
ASPEN ALKUPERÄINEN ALKYLAATTIBENSIINI. 
Parempi vaihtoehto sinulle, moottorille ja 
ympäristölle!

”Sinulle, joka haluat fiksumman 
polttoaineen puutarhakoneisiin, 
metsätöihin, rakennustyömaalle, 
veneeseen, mopoon tai 
mikroautoon.”

LASITERASSIT
LASIKAITEET
LASIKATOT
TERASSIPOHJAT

R38

WWW.SIESTA.FI
010 327 3301

Lounaalle
tai

kahville
Marketanpuistoon

Tervetuloa
Välkommen

Cafe Margreteberg
www.premiumcatering.fi

Puh.0290017182

PUUAITOJA JA PORTTEJA
JO VUODESTA 1989

KRUUNUAITAOY
Palajärventie 27, 03150 Nummela

WWW.KRUUNUAITA.FI
puh. 050 368 9797

www.lakka.fi

Korkealuokkaiset 
kotimaiset 

Lakka pihakivet, 
muurikivet, laatat 

ja reunakivet pihasi 
viimeistelyyn. 

Hävittää ja torjuu  
rikkakasvit!
• Sorapihoilta
• Autotalliluiskilta
• Laatoituksilta
• Kiveyksiltä

Hongistontie 889
31500 Koski TL

puh. 050-5544126
www.hongistontaimisto.fi



www. .fi

Marketanpuisto, Pehtorinkuja 3
Bussiyhteydet: numero 321 Elie-
linaukiolta, numerot 20, 21 tai 29 
Leppävaarasta, numero 82 Espoon 
keskuksesta sekä numero 533 
Matinkylästä.


