
Uusi viheralan ammattilaistapahtuma 
PIHA & PUISTO 26.-28.08.2021 
Marketanpuisto Espoo 

Tule sinäkin mukaan – yhdessä olemme enemmän! 

Piha & Puisto on viheralan toimijoille, tilaajille ja kuluttajille suunnattu tapahtuma. 
Tapahtuma järjestetään kolmipäiväisenä. Ensimmäisenä on ammattilaisten koulutus- ja 
osastojen rakentamispäivä. Toisena ammattilaisten näyttelypäivä ja kolmantena päivänä 
tapahtuma on avoinna myös kuluttajille. Tapahtumassa viherala, tuote- ja 
tavarantoimittajat esittäytyjät tilaajille. Nähtävillä on työnäytöksiä, kone- ja tuote-esittelyitä 
ja saat uutta tietoa alan ajankohtaisista asioista tapahtuman tietoiskuissa ja seminaarissa. 

Joulukuun alussa lähetämme teille lisätietoa näyttelystä. Osastomyynti aukeaa 7.12.2020. 
26.8. seminaaripäivä 
27.8. ammattilaisten näyttelypäivä 
28.8. kaikille avoin näyttelypäivä 

Piha & Puisto on vuoden 2021 ainut ammattilaisille suunnattu näyttely 
pääkaupunkiseudulla. Tapahtuma on saanut alkuunsa viheralan yritysten yhteisistä 
toiveista ja tarpeista. Pidämme tärkeänä, että viheralalla on puisto- ja piharakentamisen 
tapahtuma, joka mahdollistaa kohtaamiset ja verkostoitumisen. 

Puisto & Piha 2021 järjestäjät ovat Marketanpuiston ystävät ry ja Viher- ja 
Ympäristörakentajat ry. 

Merkitkää tuleva ammattilaistapahtuma kalentereihinne. 
Ennakkotiedustelut: toimisto@vyra.fi, Miisa Uski 044 977 05 21 

Marketanpuisto on Suomen suurin viherrakentamisen näyttelypuisto. Puisto sijaitsee Espoossa kehä III varrella. Kahdeksan 
hehtaarin laajuisen puiston kiinteillä näyttelyosastoilla on esillä liki 80 yrityksen tuotteita ja osaamista. Puistossa vierailee 
noin 100 000 kävijää vuosittain. Marketanpuisto on puutarhaharrastajan ja omakotirakentajan ideapankki ja 
tapahtumapuisto, joka toimii myös kiinnostavana retki- ja virkistyskohteena. Puistossa pääset tutustumaan pihan 
kasveihin, pintamateriaaleihin sekä kalusteisiin ja varusteisiin puistomaisessa ympäristössä. Puisto on avoinna päivittäin 8-
21 ja puiston infopiste on avoinna touko-syyskuun ajan. www.marketanpuisto.fi 

Viher- ja ympäristörakentajat ry on 200 viherrakennusalan yrityksen yhteisö, joka kehittää viherrakentamisen ja 
kunnossapidon laatua, yrittäjien osaamista sekä edistää jäsenyritystensä liiketoimintaa. Jäsenyritysten ammattitaitoinen 
työn jälki näkyy jokaisen suomalaisen asuinympäristössä. Jäsenyrityksemme tarjoavat asiakkailleen viher- ja 
ympäristörakennusalan parasta laatua. Yritysten yhteenlaskettu liikevaihto oli vuonna 2019 yli 200 miljoonaa euroa ja 
jäsenyritykset työllistävät kesäaikana reilusti yli 3 000 henkilöä. Yritystemme asiakkaita ovat julkinen sektori, kunnat, 
kaupungit, seurakunnat ja valtio sekä rakennusliikkeet, asunto- ja kiinteistöyhtiöt sekä yksityiset ihmiset. www.vyra.fi 
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