
Viheralan tapahtumat 2019 toukokuu-elokuu 

 

Toukokuu 

Vuosittain toistuvat tapahtumat ja ilmiöt 

Mitä kannattaa nähdä nyt 

 Kumpulan kasvitieteellinen puutarha aukeaa (2.5.-30.9)  

 Helsingin omenapuukatu, Lauttasaaren Isokaari. Toukokuun loppupuoli 

Kasvaa 136 eriväristä isokokoista koristeomenapuuta kadunvarsipuina. Sieltä on 

nimetty ja otettu lisäykseen myös Helsingin omia koristeomenalajikkeita, mm. 

kerrannaiskukkaiset ’Rixi’ ja punakukkaista kirsikkaa muistuttava ’Aamurusko’. 

Hahmokkaita koristeomenapuita ovat myös Rautatieaseman edustalla kukkiva 

valkokukkainen, riippuvaoksainen rautatieomenapuu (Malus ’Hyvingiensis’) ja 

Suomen paksuin marjaomenapuu (Malus baccata), joka kukkii valkoisin kukin 

Kaisaniemen puistossa. Ritaritalon puistikossa kasvavat Suomen paksuimmat 

rautatieomenapuut. 

https://vihreatsylit.fi/omenapuu/  

 Schalininkirsikka kukkii, Kaivopuisto Odotus-veistoksen vieressä 

https://vihreatsylit.fi/schalininkirsikka/ 

Viheralan tapahtumat 

 Kotipuutarha Versooo puutarhamarkkinat, Helsinki 

La 11.5.2019 klo 10–15, Konepaja Bruno 

https://www.puutarhaliitto.fi/versooo/ 

 Annalan taimitori, Helsinki 

16.5.2019 klo 15-19 

https://hyotykasviyhdistys.fi/tapahtumat/taimitori-2/   

 Roihuvuoren Hanami, Helsinki 

todennäköisesti su 19.5. klo 12-18:30 

https://www.roihuvuori.fi/hanami/ 

 Avoimet puutarhat, Hanko 

18.5.2019 

https://tapahtumat.hanko.fi/fi-FI/event/Cymdogaeth-Hanko-Niittykatu-33-Avoimet-

puutarhat/5c6bccbc2656e20ac7c931d0 

 Forssan Kukkamarkkinat, Forssa 

18.5.2019 

https://www.facebook.com/forssankukkamarkkinat/  

 Ruukin puutarhamessut, Ruukki (Siikajoki)  

18.5.2019 

http://ruukinpuutarhamessut.blogspot.com/  

 Lakeus kukkii- Jokilaakson matkailupuutarhassa – messut, Lapua 

18.5.2019 

http://jokilaaksonmatkailupuutarha.fi/  
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 Minifarmi & Kukkamessut, Uusikaupunki 

18.-19.5.2019 

http://www.minifarmi.fi/  

 Haapajärven Puutarha, Piha & Vapaa-Ajan messut, Haapajärvi 

18.-19.5.2019 

https://www.facebook.com/Haapaj%C3%A4rven-Puutarha-Piha-Vapaa-Ajan-Messut-

1414275265544514/  

 Kevätsiivoustalkoot, Helsinki 

1.4-2.6.2019 

https://hyvakasvaa.fi/tapahtuma/kevatsiivoustalkoot-2019/?instance_id=4879 

 Marketanpuiston Kevätpäivä, Espoo 

25.5.2019 klo 10-15 

https://www.marketanpuisto.fi/blog/marketanpuiston-kevatpuutarhapaiva-25-5-

2019-margretebergsparkens-vartradgardsdag/ 

 Rautalammin Puutarhamessut, Rautalampi 

25.5.2019 

http://www.rautalamminpuutarhakerho.fi/puutarhamessut/  

 Loviisan Avoimet Puutarhat, Loviisa 

26.5.2019 

http://avoimetpuutarhatloviisa.com/  

Viheralan tapahtumat Ulkomailla  

 Luigen maatalousmessut, Viro 

10.-12.5.2019 

http://www.luigelaat.ee/fi/  

 Keukenhof, Alankomaat 

Avoinna 22.3.–13.5. Paras vierailuaika on huhtikuussa. 

Kukkavuoden päätapahtuma on Bloemencorso-kulkue. Paraatin vaunut on koristeltu 

valtavilla kolmiulotteisilla kukkaveistoksilla. Tuoksu on huumaava.  

keukenhof.nl. 

 Türin kukkamarkkinat, Viro 

17.-19.5.2019 

https://www.visitestonia.com/fi/42-turin-kukkamarkkinat 

 Chelsea Flower Show, Lontoo  

21-25.5.2019 

https://www.rhs.org.uk/  

Mitä muuta tänä vuonna tapahtuu PK-seudulla? 

 Lepakkoseminaari 

la 4.5.2019 klo 11:00-14:00 

https://www.sll.fi/uusimaa/tapahtuma/lepakkoseminaari/  

 TORNIEN TAISTO 

la 4.5.2019 klo 05:00-13:00 

https://www.sll.fi/helsinki/tapahtuma/tornien-taisto/  

 Tutustumisretki ajankohtaiseen POKE-kohteeseen 

ma 6.5.2019 klo 17:00 - su 31.3.2019 

https://www.sll.fi/espoo/tapahtuma/tutustumisretki-ajankohtaiseen-poke-

kohteeseen/  
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 Espyy esittäytyy Suomenojan lintuharrastuspäivässä 5.6.2019 

ke 5.6.2019 

https://www.sll.fi/espoo/tapahtuma/espyy-esittaytyy-suomenojan-

lintuharrastuspaivassa-5-6-2019/  

 Mustavuoren lähteet 

to 9.5.2019 klo 17:30-20:30 

https://www.sll.fi/helsinki/tapahtuma/lahderetki-mustavuorelle/  

 HUDÖ LOVIISAN SAARISTOSSA 17. – 19.5. https://wwf.fi/vaikuta-

kanssamme/vapaaehtoistyo/Talkooleirit-2021.a  

 JOKIPOLKUKÄVELY MÄTÄJOEN MAISEMISSA 

ke 22.5.2019 klo 17:30-20:00  

https://www.sll.fi/helsinki/tapahtuma/jokipolkukavely-matajoen-maisemissa/  

 TULLINIEMI HANGOSSA  

8. – 15.6. 

https://wwf.fi/vaikuta-kanssamme/vapaaehtoistyo/Talkooleirit-2021.a  

 

Kesäkuu 

Vuosittain toistuvat tapahtumat ja ilmiöt 

Mitä kannattaa nähdä nyt 

 Haagan alppiruusupuiston kukinta parhaimmillaan kesäkuun alkupuolella.  

Ehdottomasti tutustumisenarvoinen paikka 

https://vihreatsylit.fi/alppiruusupuisto/  

 Meilahden arboretumin ruusutarha 

Kukinta eri lajikkeilla alkaa kesäkuun alkupuolella ja joillakin jatkuu peräti pitkälle 

syksyyn. 

https://vihreatsylit.fi/meilahden-rosarium/  

http://www.ruususeura.fi/a-suomi/ruusutarhoja/tegel-meilahti.html  

 Hesperian Esplanadin hevoskastanjojen kukinta komeimmillaan kesäkuun alussa. 

Suurin yhtenäinen hevoskastanjakujanne Suomessa.  

https://vihreatsylit.fi/hesperian-esplanadi/  

 

Viheralan tapahtumat 

 Alppiruusujen päivät, Mustila Elimäki 

1.-2.6.2019 

http://www.mustila.fi/alppiruusujenpaiva  

 Loviisan Avoimet Puutarhat, Loviisa 

2.6.2019 

http://avoimetpuutarhatloviisa.com/  

 Naantalissa Kultarannan puutarha, Naantali 

opastukset ti-su 4.6.-1.9.2019 

https://www.visitnaantali.com/fi/kultarannan-puutarha-opastukset 
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 Loviisan Avoimet Puutarhat, Loviisa 

9.6.2019 

http://avoimetpuutarhatloviisa.com/  

 Annalan Pionipäivä, Helsinki 

11.6.2019  

https://hyotykasviyhdistys.fi/tapahtumat/helsinki-paivan-pionit/  

 Avoimet portit, Kristiinankaupunki 

15.-16.6-2019  

http://www.visitkristinestad.fi/koe/tapahtumia/avoimet-portit/  

 Porin Pelargonipäivä, Pori 

29.6.2019 

https://pelargoniyhdistys.wordpress.com/tapahtumat/  

 

 

Mitä muuta tänä vuonna tapahtuu PK-seudulla? 

 Kevätsiivoustalkoot, Helsinki 

1.4-2.6.2019 

https://hyvakasvaa.fi/tapahtuma/kevatsiivoustalkoot-2019/?instance_id=4879 

 Jättipalsamin torjuntatalkoot Mankkaalla, Espoo 

su 9.6.2019 klo 13:00-16:00 

https://www.sll.fi/espoo/tapahtuma/jattipalsamin-torjuntatalkoot-mankkaalla/ 

 Pörriäisniittytalkoot, Espoo 

to 13.6.2019 klo 17:30-20:00 

https://www.sll.fi/espoo/tapahtuma/porriaisniittytalkoot/ 

 

Heinäkuu 

Vuosittain toistuvat tapahtumat ja ilmiöt 

Mitä kannattaa nähdä nyt 

 Meilahden arboretumin ruusutarha 

Kukinta eri lajikkeilla alkaa kesäkuun alkupuolella ja joillakin jatkuu peräti pitkälle 

syksyyn. 

https://vihreatsylit.fi/meilahden-rosarium/  

http://www.ruususeura.fi/a-suomi/ruusutarhoja/tegel-meilahti.html  

 

Viheralan tapahtumat 

 Loviisan Avoimet Puutarhat, Loviisa 

6-7.7.2019 

http://avoimetpuutarhatloviisa.com/  
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 Avoimet puutarhat 7.7.2019 

www.avoimetpuutarhat.fi , www.oppnatradgardar.fi  

Viherympäristöliiton sivuilta löytyy vuosittain tapahtumapäivämäärä. 

 Naantalissa Kultarannan puutarha,  

opastukset ti-su 4.6.-1.9.2019 

https://www.visitnaantali.com/fi/kultarannan-puutarha-opastukset 

 Asuntomessut Kouvola 2019 

12.7.—11.8.2019, kello 10—18 

http://asuntomessut.fi/  

 

Mitä muuta tänä vuonna tapahtuu PK-seudulla? 

 Jättipalsamin torjuntatalkoot Mankkaalla, Espoo 

su 14.7.2019 klo 13:00-16:00 

https://www.sll.fi/espoo/tapahtuma/jattipalsamin-torjuntatalkoot-mankkaalla/ 

 Luonnonkukkien päivä 16.6.2019, Espoo 

su 16.6.2019 klo 13:00 

https://www.sll.fi/espoo/tapahtuma/luonnonkukkien-paiva-16-6-2019/  

 

Mitä muuta tänä vuonna tapahtuu Suomessa? 

 ALA-KOITAJOKI POHJOIS-KARJALASSA 13. – 20.7. https://wwf.fi/vaikuta-

kanssamme/vapaaehtoistyo/Talkooleirit-2021.a  

 ÖRÖ KEMIÖNSAARESSA  

27.7. – 3.8.  

https://wwf.fi/vaikuta-kanssamme/vapaaehtoistyo/Talkooleirit-2021.a  

 

Elokuu 

Vuosittain toistuvat tapahtumat ja ilmiöt 

Mitä kannattaa nähdä nyt 

 Meilahden arboretumin ruusutarha 

Kukinta eri lajikkeilla alkaa kesäkuun alkupuolella ja joillakin jatkuu peräti pitkälle 

syksyyn. 

https://vihreatsylit.fi/meilahden-rosarium/  

http://www.ruususeura.fi/a-suomi/ruusutarhoja/tegel-meilahti.html  

 

Viheralan tapahtumat 

 Lepaa näyttely, Hattula 

15.–17.8.2019 

Opiskelijoille sisäänpääsy on ilmainen  

https://lepaa.fi/nayttely/ 
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 Naantalissa Kultarannan puutarha,  

opastukset ti-su 4.6.-1.9.2019 

https://www.visitnaantali.com/fi/kultarannan-puutarha-opastukset 

 Asuntomessut Kouvola 2019 

12.7.—11.8.2019, kello 10—18 

http://asuntomessut.fi/  

24.8. 2019 Taimipäivä Mustilassa, Elimäki 

24.-25.8.2019 Loviisan Wanhat Talot, Loviisa 

 

Mitä muuta tänä vuonna tapahtuu PK-seudulla? 

 Valkopajuangervo-vieraslajitalkoot, Espoo 

to 1.8.2019 - ma 30.9.2019 

https://www.sll.fi/espoo/tapahtuma/valkopajuangervo-vieraslajitalkoot/ 

 Pörriäisniittytalkoot, Espoo 

to 29.8.2019 klo 17:30-20:00 

https://www.sll.fi/espoo/tapahtuma/porriaisniittytalkoot/  

 Vaellus Espoon keskuspuistoon, Espoo 

la 31.8.2019 klo 10:00-16:00  

https://www.sll.fi/espoo/tapahtuma/vaellus-espoon-keskuspuistoon/  

 Suomen luonnon päivä, Espoo 

31.8.2019 

https://www.sll.fi/espoo/tapahtuma/suomen-luonnon-paiva-31-8-2019/  

Mitä muuta tänä vuonna tapahtuu Suomessa? 

 VEKARA UUDENKAUPUNGIN SAARISTOSSA  

10. – 17.8.  

https://wwf.fi/vaikuta-kanssamme/vapaaehtoistyo/Talkooleirit-2021.a 

 JUNGFRUSKÄR PARAISTEN SAARISTOSSA  

24.-31.8.  

https://wwf.fi/vaikuta-kanssamme/vapaaehtoistyo/Talkooleirit-2021.a ÖRÖ 

 KEMIÖNSAARESSA  

27.7. – 3.8.  

https://wwf.fi/vaikuta-kanssamme/vapaaehtoistyo/Talkooleirit-2021.a  
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