


Vihreys tulee sisälle – vehreä kaupunki!

Kukat ja perennat • Piha- ja terassirakentaminen

Hyötykasvit • Puutarhanhoito • Parvekkeet • Terassit

Messut tarjoavat monipuolisen näyttämön yrityksille ja pursuavat ideoita isojen ja 
pienten pihojen viherpeukaloille, pihan rakentajille ja parvekkeen sisustajille. 



Piha & Puutarha laajenee!

• Puutarhanäyttelyillä on Turussa pitkä historia ja messuilla
vieraileekin vuosittain n. 15.000 harrastajaa ja 
ammattilaista. 

• Yhdessä Mökki ja Meri -tapahtuman kanssa se kokoaa 
yhteen ulkoilmaelämästä kiinnostuneet. Esiteltävien 
tuotteiden ja palveluiden kirjo on upea kattaus kauniista 
kukkamaailmasta mökkeilyn teknisiin ratkaisuihin ja 
raikkaaseen meriharrastamiseen asti.

• Messut ovat kävijöille odotettu keväinen elämys, joka
inspiroi hankintoihin ja oman pihan tai vaikka parvekkeen
laittoon. 

• Puutarhatuotteet, koneet ja välineet, taimet ja

siemenet sekä piharakennukset – kaikista

riittää kysyntää!



• Halleihin rakennettuja idearikkaita ja inspiroivia puutarhoja, 
upeita istutuksia ja viihtyisiä levähdysalueita.

• Puutarha-lavan ajankohtaiset tietoiskut

• Työnäytösalueella piharakentamista, istutuksia, 
puutarhavinkkejä jne.

• Mielenkiintoisia luentoja

• Perinnekasvinäyttely

• Terasseja ja parvekkeita

• Puutarhaneuvontaa

• Lasten puutarhapuuhia

Yhteistyössä: 

Lounais-Suomen Puutarhayhdistys

Kauppapuutarhaliiton Varsinais-Suomen piiri

Suomen Kukkakauppiasliiton V-S piiri 

Ammattiopisto Livia

Messuilla ohjelmassa

A-hallissa upea
sisäpuutarha!



Tavoite

15 000 
kävijää

kasvua vuonna
2017

yli 15 %

Kävijät toivoivat

enemmän

puutarhakoneiden

esittelyjä.

Kävijät toivoivat
lisää

vihersisustusta
sekä

taimimyyntiä.

Yli 75 % 
yrityksistä koki, että messut

tavoittivat juuri oikean
yleisön



VUODEN TEEMAT:

Puutarhat ja parvekkeet

• kukat ja perennat • yrtit, kasvikset, 

vihannekset • siemenet, taimet ja sipulit 

• puutarhamatkailu • puutarhamyymälät, 

taimistot • vihersisustaminen 

• puutarhakoristeet • parvekkeet ja 

terassit • kasvihuoneet • perinnekasvit

Piharakentaminen 

• pihakivetykset • pihavalaisimet • ulkorakennukset, 

aidat, portit • kesäkalusteet • terassit, patiot, öljyt, 

maalit, puutavara • pihalla oleskeleminen 

• puutarhakoneet ja työvälineet • lasten pihaleikit



MÖKKI & MERI-
MESSUJEN TEEMAT:

• mökit ja mökkirakentaminen

• piharakennukset, pergola • grillit

• paljut • rantarakentaminen

• käymälät ja kompostorit

• energiavaihtoehdot

• mökkiveneet, veneilytarvikkeet ja 

vaatteet • kalastus • vesiurheilu

• saunat • vierasvenesatamat 

• veneen huolto • käytetyt veneet



Sanomalehti-

mainonta

Verkkomainonta

Bussipysäkit

Sosiaalinen mediaBlogit

Tienvarsikyltit


