
Marketanpuiston osaston 
suunnittelukilpailu 

hortonomiopiskelijoille

Hortonomien Yhdistys ry



Hortonomien Yhdistys ry järjestää kurssitoimintaa, tukee jäsentensä 

verkostoitumista Hortoklubeissa sekä julkaisee Hortonomi-lehteä, joka ilmestyy 

2 kertaa vuodessa. Yhdistyksen toiminnasta vastaa johtokunta, johon kuuluu 

puheenjohtaja ja 3-6 jäsentä.

https://www.hortonomienyhdistys.fi/

Hortonomien Yhdistys ry:n taustaa
Hortonomien Yhdistys ry on aatteellinen yhdistys, joka on toiminut 

vuodesta 1925 hortonomien puolesta. Hortonomien Yhdistys ry:n voi liittyä 

hortonomiksi opistosta tai ammattikorkeakoulusta valmistunut hortonomi, 

ammattikorkeakoulussa opiskeleva tuleva hortonomi tai ulkomailla 

vastaavan tutkinnon suorittanut.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää jäseniensä ammatillisia tietoja ja taitoja 

järjestämällä kursseja ja kustantamalla julkaisuja ja lehteä. Yhdistys hallinnoi 

stipendirahastoa, josta myönnetään vuosittain stipendejä yhdistyksen 

jäsenten ammatilliseen kehittämiseen. 

https://www.hortonomienyhdistys.fi/


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. 

Marketanpuiston taustaa
Marketanpuisto sijaitsee Espoossa ja on Suomen suurin piha- ja 

puistorakentamisen näyttelypuisto; lähes seitsemän hehtaarin 

laajuisen puiston näyttelyosastoilla on esillä liki 

kahdeksankymmenen yrityksen tuotteita.

Marketanpuistossa järjestetään yleisötapahtumia ja koulutuksia - niistä 

saa arvokasta tietoa pihojen suunnittelusta ja rakentamisesta. 

https://www.marketanpuisto.fi/

https://www.marketanpuisto.fi/


Hortonomien Yhdistys ry:n osasto

Osaston nro on N10

Osaston koko on noin 50 neliömetriä

Osastolla kasvava tammi on Lepaan tammen siementaimi, joten 

sillä on suuri symbolinen arvo Hortonomien Yhdistys ry:lle

Osasto on rakennettu vuonna 2000 ja sen puurakenteet ovat 

tulleet tiensä päähän

Marketanpuisto on yleisölle avoin, ja kilpailun osallistujilla on 

mahdollisuus käydä tutustumassa osastoon omin päin









Vasemmalta edestä Oikealta edestä



Vasemmalta takaa Oikealta takaa



Säilytettävä valaisin Säilytettävä nimikyltti







Suunnittelualueen koko on  8,60 x 5,00 m

8,60 m 

5,00 m

Valaisin (Bega, maahan upotettu) 
säilytetään

Toteutuksessa on käytetty seulanpääkiveä 
100-150mm, voi käyttää uudestaan

Suunnittelualue

Nimikyltti tolpassa, säilytetään



Askelmerkkejä suunnittelulle
Tammi on osaston sielu, myös muuta  olevaa kasvillisuutta voi halutessaan käyttää 

uudessa suunnitelmassa, mutta sitä ei edellytetä. Tammen juuristoalue on haastava –

pinnoite valittava sen mukaan, seulanpääkivet voi käyttää uudelleen, kohdevalaisin ja 

nimitolppa säilytettävä. 

Pitkäikäiset materiaalit, myös kasvillisuus 

Edustusosasto, huomioitava myös kunnossapidossa

Palautus paperilla nimimerkkiä käyttäen (!). Kuoreen merkintä Marketanpuisto”. 

Yhteystiedot palautuskuoren sisällä olevaan erilliseen, suljettuun kirjekuoreen. HUOM! 

Suunnittelijan / suunnitteluryhmän jäsenten on kilpailuehdotusta palautettaessa oltava 

vielä opiskelijoita

Suunnitelman tulee sisältää kustannusarvio, budjetti max.7000€

Mittakaava vapaa, paperi A3-A2, mukana vähintään määräluettelo sekä 1-3 

detaljikuvaa. Ehdotukseen voi sisällyttää halutessaan myös havainnekuvia.   

Suunnitelman on oltava toteuttamiskelpoinen



Aikataulu

Suunnittelukilpailu Rakennetun ympäristön 

koulutusohjelman hortonomiopiskelijoille
16.3 – 31.6.2020

Voittajalle / voittaneelle ryhmälle ilmoitetaan 

henkilökohtaisesti voitosta 31.7.2020  

mennessä ja palkitaan 1000€ stipendillä Lepaa
2020-näyttelyn yhteydessä

Toteutus keväällä 2021 – Hortonomien Yhdistys ry

varaa oikeuden tehdä voittajasuunnitelmaan 

pieniä muutoksi toteutusvaiheessa, tarpeen niin 
vaatiessa 



Yhteystietoja

www.hortonomienyhdistys.fi

hortonomienyhdistys@gmail.com (pj. 0440588935)

https://www.marketanpuisto.fi/

Palautukset osoitteeseen: 

Hortonomien Yhdistys ry c/o Tmi Viher-Tilit

Ahvenruohontie 16

49400 Hamina

http://www.hortonomienyhdistys.fi/
mailto:hortonomienyhdistys@gmail.com
https://www.marketanpuisto.fi/

