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Runsaasti A-, B-, ja 

C-vitamiineja sekä 

rautaa, kuituja ja 

hivenaineita!

Terveyttä omasta maasta!
Viime aikojen kotoilutrendi saa 

kauppiaspuutarhurit tyytyväisiksi. Tulossa 

on vilkas puutarhakesä ja Viherlassilan 

teemaksi on otettu terveys. Ja miksipäs 

ei: pihanhoito hoitaa ihmistä joka tavalla. 

Ulkona liikkuminen vetreyttää kroppaa 

ja opastaa meitä läsnäolon tilaan. 

Hapekas ilma virkistää mieltä ja kasvun 

seuraaminen tekee hyvälle tuulelle. 

Sitäpaitsi itsekasvatettuina yrtit, perunat, 

herneet, viinirypäleet ja mustikat maistuvat 

taivaallisen hyville! 

Tervetuloa hakemaan 
inspiraatiota pihasteluun!

Kauppiaspuutarhurien vinkit 
tälle keväälle

Silja

”Kokeile istutuslaatikkoa! Sinne eivät 

rikkaruohot kömmi, joten kasvattaminen 

on helppoa. Sijoita istutuslaatikko lähelle, 

jotta yrttejä on helppo käydä napsimassa 

ja tuoksuttelemassa!”

Mika

”No, multa ääni perunalle! Perunaa voi 

kasvattaa perinteisesti maassa, mutta 

komeasti se pottu kasvaa vaikka ämpärissä! 

Testaa tänä vuonna joku uusi lajike, 

vaikkapa sininen ’Mulberry Beauty’. Siinä 

on samoja flavonoideja kuin mustikassa.”

Kasvata kuin perunaa suojaisassa 
paikassa. Sato myöhään syksyllä. 
Mukulat puhdistetaan kylmässä 
vedessä. Syödään raakana tai 

kypsennetään lyhyellä keittämisellä tai 

höyryttämällä. Wokkiin ja säilöntään!

5,90

Hemmottelemme 
kanta-asiakkaamme 
ihan pihoille

Annossiemenet, 
OSTA 5, MAKSA 4!

Lähes 1000 sortin 
valikoima! Paljon lajikkeita, 

joita et muualta löydä!

alk. 6.95 / 1 kilon pussi
Kymmeniä eri lajikkeita 
1-10 kilon pusseissa. 

6,95

Perunoita voi kasvattaa 
kasvimaalla, ämpärissä, 
isossa ruukussa 
tai kasvatussäkissä. 
Vappuna itämään, 
heinäkuun alussa voin 
kanssa suuhun!

”Kiinan artisokka” 
Mukulapähkämö

’Timberley Early’ Aikainen! 
Mehukkaat lehtivarret ovat 
päältä pinkin punaiset ja sisältä 
lähes valkoiset.

’Goliath’ Myöhäinen lajike, jolla
on punertavat ja erittäin 
vahvat varret ja vihreä sisus.

’Valentine’ Voimakaskasvuinen 
lajike, jolla on paksut, 
mehukkaat ja upean syvän 
punaiset lehtivarret. 

Viherlassilan omaa 
tuotantoa!

Klassikko

Raparperit hilloon,
mehuun ja piirakkaan

8,95
(10,90)

Kierrätetty 

LAVAKAULUS
Koko 120 x 80 cm

Lavakaulus eli viljelykehys sopii 
vihannesten, yrttien ja kukkien 
viljelyyn. Kohotettu penkki on 

lämmin ja sinne on tuhohyönteisten 
hankalampi kavuta. 

10,00

Puutarhuri 
suosittelee!

Erä yrttejä!
OSTA 3, MAKSA 2!
Tarjoamme 
edullisimman! 
Koko 9-11 cm 
ruukuissa

VINKKI!

Herkullisten ja 
terveellisten yrttien 
kasvatus onnistuu 

myös ikkunalaudalla. 
Kokeile vaikka 

trendikkäitä minttuja 
ja timjameita!

Maa-artisokka
Rymättylän kantaa

IKI-IHANA PARSA

Mukana viljelyohje!
Parsa on paitsi hyvää, 

myös terveellistä.

Parsajuurakot 
4 kpl 9,95  (15,95) 

Kanta-asiakastarjous!

Pihastelu pitää mielen ja miehen virkeänä

Siemenperunat

Kaiken 
maailman

 mukuloita!

/kpl

4,95
10 kpl

Myydään 
mukuloina

Yhdestä 
taimesta 

kymmeniä 
mukuloita

Myöhäissyksyn 
gurmeehurmuri
Perusta alun perin 

kotoisin oleva intiaanien 
viljelykasvi, jota 

kasvatetaan kuin perunaa. 
Onnistuu myös ruukuissa!



Ruukkuun!
Ruukkupuutarha on in silloinkin kun se on ulkona. 
Tänä vuonna Viherlassilasta löydät ruukut pihalle, 
portaille ja parvekkeelle! Muista kaikki aistit kun 
valitset ruukkuihisi kasvit: kukkien väriloistoa, 
kauniita lehtien muotoja, kiipeileviä köynnöksiä ja 
huumaavia tuoksuja!

Köynnös, jolla on 
suuret eksoottiset 
kukat. Herkulliset 
hedelmät,  väri 
vaihtelee 
ruskeanvioletista 
oranssiin. Meidän 
ilmastossamme 
punapassiota 
kasvatetaan lähinnä 
koristeellisena 
viherkasvina ruukussa. 
Kesällä kasvi viihtyy 
parhaiten lämpimällä 
paikalla ulkona. 
Talveksi se on 
siirrettävä suojaan 
pakkaselta.

Oliivipuu eli öljypuu on 
viehättävä, ainavihanta 

pieni puu, jota voi 
kasvattaa sisällä ja 
kesäaikaan ulkona 

parvekkeella ja terassilla. 

Sopii yksittäin tai 
muutaman puun ryhmiin.

Myös ruukkuun!

Punapassio
Passiflora edulis

OLIIVIPUU

Pilariomenapuu 
’Elina’

Modernia muotoilua oleva 
ekologinen, pakkasenkestävä 
ruukkusarja. Myös suuria kokoja.
Valmistusmateriaali 70% 
kierrätettyä polyesteriä, 25% 
kivituhkaa, 5% puuntuhkaa. 
Uudelleen kierrätettävä.

Ecopots ruukut 
kanta-asiakkaille 
huhtikuun ajan -15%!

7,95alk.

39,00
(57,00)

Kolme eri väriä: 
pinkki, lila ja 
valkoinen! 

   

39,00
(59,00)

Rungollinen syreeni 
Flowerfesta® 
Rungon korkeus 80 cm 

VINKKI!

Syreenien 
kukat ovat 

syötävän ihania 
kirjaimellisesti. 

Lisää huuhdeltuja 
syreeninkukkia 

esimerkiksi 
jäävesikannuun, 

jolloin saat 
ihastuttavaa 
makuvettä 
kesäjuhliin!

Kukkii kahdesti: 
alkukesällä ja 
uudelleen 
loppukesästä! 
Nauttii auringosta 
ja puolivarjosta.

Tropiikista kotoisin olevaa 
verililjapuuta käytetään 
värikkäiden lehtiensä 
ansiosta luomaan kontrastia 
kesäkukkien seassa. Talvet 
kasvi viihtyy sisätiloissa 
viherkasvina valoisalla paikalla. 
Myös suuria kokoja!

Liljapuut

Tää tarjous 
tulee nyt ihan 
puun takaa!

9,95alk.

Istutuksen yhteydessä 
on kasteltava reilusti! 

Kastelukannu 10 l 

7,95
(9,95)

Pariton 
määrä 

ruukkuja 
näyttää 
hyvältä!

Kanta-asiakastarjous!

24,95
(39,00)

29,95

Molemmat sopivat 
amppeleihin, ruukkuun 
sekä parvekelaatikkoon 
sekä yksin että muiden 

kasvien kanssa!
Koristeapiloiden 

lehtien väritys on sitä 
parempi, mitä valoisampi 

kasvupaikka niillä on.
Viehättävän värikkäät 
käenkaalit istutetaan 
puolivarjoon. Kokeile 

myös sisäkasvina!

Viehättävät
käenkaalit ja 
koristeapilat4,95alk.

Erikoisuus!



On siis kevät!
Nätti nurmikko on pihan perusta. Oikein valittu 
siemenseos ja huolella tehdyt pohjatyöt varmistavat 
nurmikon menestymisen myös kuivien kausien yli. 

MUST HAVE
Kasvatamme ison osan 
myymistämme taimista Turun 
Metsämäessä sijaitsevassa 
taimistossamme!

Pionin istutusvinkki: 
Istuta pioni siten, 
että sen juurenniska 
(= kohta, josta 
lehdenalut 
lähtevät) on vain 
3–5 senttimetriä 
multapinnan 
alapuolella. Jos 
pionin istuttaa liian 
syvään, se ei kuki.

PIONIT 

9,95alk.

Laventeli 
Ihanuus 
kukkapuutarhaan ja 
ruukkuihin. Houkuttaa 
perhosia! Sopii myös 
maustamaan leivonnaisia 
ja teetä.

Terveyskasvit!

Pensasmustikka on upea 
terveyspommi! Niissä on 
runsaasti A-vitamiinia, 
mangaania ja kuitua. 

Lisäksi niissä on 
K- ja C-vitamiineja.

Osta 3 maksa 2! 
Yksittäin 19,90 
2,5L ruukussa

Pensasmustikat

Hortensiat! 
n.19 cm ruukussa

Terassihortensia kukkii 

pitkään ja lajivalikoimaa 

riittää! 

Mehiruusukkeet
Sopii mm. 
betoniruukkuihin 
paahteeseen!

1,95alk.
(3,95)

Keväällä nurmikon huoltoon kuuluu haravointi ja lannoitus. 
Keväinen kalkitusrutiini kuuluu myös nurmikolle.

Keväthuolto

Samettinen siirtonurmikko

Kiireiselle ja heti valmista kaipaavalle on siirtonurmi helppo 
tapa saada tasaisen kaunis nurmi nopeasti.
Ei tarvitse odotella nurmen itämistä. Kysy lisää myymälässä!

Ennen Azet Bio-
Nurmikkolannoitteen 

käyttöä kalkitse nurmikko. 
Mikäli nurmikossasi on 

sammalta, silloin maaperä on 
liian hapan ja nurmi ei pysty 
hyödyntämään lannoitteita. 

Oikea maan pH-arvo 
nurmikolla on 6,5–7. 

VINKKI

BIO Nurmikkolannoite 6 kg
Kanta-asiakkaille 
koko kauden 
Viherrakentaja 
-nurmiseos 10 kg 24,95

(27,95)

Vi betjänar 
även på svenska!

Meidän maaperämme on luonnostaan hapan. Monet pihakasvit 
ja nurmikko tarvitsevat kukoistaakseen säännöllistä kalkitusta. 
Raemuotoinen kalkki on helppo viskeltävä: heitä kunnon kourallinen 
jokaista puolta neliötä kohti.

Kanta-asiakkaat 
lainaavat 

nurmikkojyräämme veloituksetta!

KALKKIPÄIVÄ!

Pihaa puiden 
ympärille: 

Siirtonurmikko 
on hetivalmis!

Istutusalueet ja nurmikko kannattaa rajata toisistaan. 
Nurmikko popsii istutuksille tarkoitetut ravinteet ja 
veden vähän turhankin tehokkaasti!

Bror Grönblom

59,00

Nopeasti itävä pihan 
perusnurmikkoseos.

Voidaan sekoittaa 
siemenseokseen tai kylvää 
erikseen. Kaikki apilat 
vähentävät ajan saatossa 
typpilannoituksen tarvetta. 
Riittoisuus 500 - 1000 m2

KANTA-ASIAKASTARJOUKSIA!

Mitä suurempi 

ruukku, 

sitä helpompaa 

on kastelu 

ja lannoitus!

Koristeelliset kukat!

Valkoapila
13,95

Tuoksuvat kasvit

5,95alk.

15,95alk.

(29,95)



Kerro tunteesi
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa. Välittää, muistaa, kannustaa. 
Kukkien avulla viestit aina hienotunteisesti ja tyylillä. 
Kukilla teet hetkestä juhlan ja muistat juhlijaa silloinkin, 
kun et itse pääse paikalle.

Turunmurteiset kortit 
5,00/5 kpl tai 1,20/kpl.

Myös muita kieliä!

Johanna 
Lassila-Help on 
leikkokukkien ja 
niistä tehtävien 
asetelmien 
taitaja. 

Floristiemme loihtima 
piristyskimppu 
viikonloppua 
juhlistamaan itselle 
ja lahjaksi kauden 
vaihtuvista kukista.

Perjantaikimppu!

19,95

Joko pian olisi juhlien 
aika? Varaa aika juhliesi 
suunnitteluun ja tee tilaus. 

Arvomme 50 euron arvoisen 
juhlalahjakortin tilaajien 
kesken.

Arvonta suoritetaan 
kukanpäivänä 13.5. 
(Floran päivä) ja voittaja voit 
olla vaikka sinä!

Kukkatiimimme on 
muutakin kuin upeita 
kimppuja ja kauniita 
asetelmia. Palveluihimme 
kuuluu floristiikan 
lisäksi vihersisustus ja 
viherkasvihuolto yksityisille 
ja yrityksille. 

Me saamme 
myös 

etätyöläisten 
konttorit 

kukkimaan!

Nämä kukat 
käyvät 

kimppuusi!

• Vaihtelunhaluisen kannattaa suosia keskikokoisia ja 
pieniä viherkasveja, joiden paikkoja voi vaihdella osana 
sisustusta.

• Anna isoille kasveille isosti tilaa!

• Sisusta myös kylpyhuone, eteinen ja lastenhuone 
kasveilla. Kysy vinkkejä asiantuntijoiltamme.

• Pyyhi kasvien lehdiltä säännöllisesti pölyt, jotta 
niidenkin olisi helpompi hengittää.

• Helli kasvejasi KEKKILÄN uusilla luonnonmukaisilla 
ja täysin kasviperäisillä sisäkasvien hoitotuotteilla 
Orkidearavinne, Merilevä sekä Kasviravinne. 
Myyntikoko 400 ml.  

      

VIISI VIHERKASVIVINKKIÄ

8,95alk.

Söpö kääpiöjuoru 
eli ’Liisantyyny’ 

Tuhohyönteisten 
torjuntaan 
koristekasveista 
sisätiloissa. Provanto 
Torjuntapuikko 
torjuu ja suojaa 
tuhohyönteisiltä sekä 
antaa kasville sen 
tarvitsemat ravinteet. 

Suojaa 9 viikkoa! 

20x2 g puikot

EHKÄISE 
ÖTÖKKÄONGELMAT!

18,95

Istuta vaikka 
kesäkukkien 
seuraan! Sopii 
myös paahteiselle 
parvekkeelle!

12,95alk.

ANOPINKIELI

Kanta-asiakkaille 
HUHTIKUUN ajan

6,95
(9,95)

Aavikko- ja 
kaktuspuutarha 
sopii mm. 
paahteisille, 
lasitetuille 
parvekkeille. 

Helppohoitoiset kaktukset 

1,95alk.

Myös 
amppeleissa!

Villit pinkit!



Uno momento 

Uno on Viherlassilan 
ikioma puutarhakoira

Kaikki eläimet eivät ole 
lemmikkejä. Etanat ja 
peurat halutaan usein 
pois puutarhasta. Valitse 
lemmikkiystävälliset aineet!

Koirat, kissat ja muut 
lemmikit kuuluvat 
puutarhaan siinä 
missä omistajansakin. 
Koiratalouksissa usein 
tarvitaan pihaan koiralle 
sopiva aitaus ja koppi. 
Tärkeää on myös huolehtia 
siitä, että lemmikki pääsee 
halutessaan aina varjoon ja 
sateelta suojaan. 

WUFWUF!

IHAN LUUN

TAKAA

Etana etänä 
näytä sarves

ovat mm. vadelmat, 
ajuruohot, kurjenpolvi, 

kehäkukka, auringonkukka, 
aronia, laukat, pajut, syreeni, 

tähtiputket.       

Perhos- ja 
pölyttäjäystävällisen 

pihan kasveja

Anna koti linnuille ja pörriäisille

Kekkilän Perenna- ja 
ruusumulta

Korkealaatuinen 
erikoismulta erityisesti 
monivuotisille kasveille. 
Lisätty JuurivoimaTM 
-humusyhdistettä! 

Käyttökohteet: 
perennat, ryhmä-, 
pensas- ja 
köynnösruusut sekä 
jalokärhöt. 

Puolivarjoon

LAUKKA
’Millenium’

Vuoden perenna 2021.
Korkeus 30 cm, roosalilat 
pallomaiset kukat. 
Kaunis lehdistö koko 
kauden, runsaskukkainen, 
terve, helppohoitoinen ja 
perhosten suosikki!

Tervetuloa pörriäiset!

Pitkään kukkiva, 
pölyttäjäystävällinen 
perhoskasvi, joka tarjoaa 
ravintoa myös pikkulinnuille.

TÖRMÄKUKKA
’Butterfly Blue’

Aurinkoiselle paikalle

Joka paikan, tuoksuva 
maanpeittokasvi 
puiden ja pensaiden 
alle sekä rinteisiin.

TUOKSU-
KURJENPOLVI

Varjoon

Perennat ja monivuotiset koristeheinät
OSTA 10,  MAKSA 9!

4 säkkiä 

20,00
(Yksittäin 5,95)

14,95alk.

Estää sorkkasankareita tekemästä 

kasvituhoja puutarhassa.

Pitkäaikainen, luonnonmukainen 

suoja havu- ja lehtipuille sekä 

koriste- ja hyötykasveille 

hirvieläinten, kuten peurojen ja 

kauriiden, tuhojen estämiseen.

Kanta-asiakastarjous!

Trico Garden 
Peurakarkote 

19,95

5,50

5,10

9,50

(24,95)

alk.

Kanta-asiakastarjous!



Fengshui on ikivanha itämainen oppirakennelma, jonka 
noudattaminen tasapainottaa mieltä ja terveyttä. 

Vaali hyvää fengshuita huomioimalla kaikki aistit: kasvata 
syötävää, tuoksuteltavaa, katsottavaa ja koettavaa. Valikoi 
jalkapohjan alle erilaisia materiaaleja tunnusteltavaksi ja 
huomioi, että pihassasi on riittävästi lepopaikkoja, joissa 
voi pysähtyä ja pyhästyä kauneuden edessä.

4.

Fengshui

Bonsai-tyyliin 
kasvatetut ja 
muotoillut kasvit 
toimivat näyttävinä 
katseenvangitsijoina. 

TRENDIKÄSTÄ
2021

ITÄMAISTA
TUNNELMAA

UUTUUS!

Puutarhakivet

20,00
(Ämpärillinen)

Luonnonkivet ja 
puutarhakivet sopivat 
korostamaan puutarhan 
yksityiskohtia, vesiaiheita 
sekä ruukkupuutarhaa. 

Uusi idea!

Istuta lehtikuusiaita! 
Lehtikuusista voi kasvattaa ja 

muotoilla kapeankin aidan. 
Kasvaa nopeasti ja kestää 
maantiesuolaa, myrskyjä ja 
kuivuutta. Erityisen kaunis 

keväällä!

39,00
10 kpl

Kotimaiset 
taimet
30-50 cm

Nikodemus 
Kermanvalkoiset, puolikerrotut 
kukat alkukesällä. 
Kasvukorkeus n. 50 cm.

Lumotar
Vaaleanpunaisista nupuista 
avautuu valkeat kukat. 
Kasvukorkeus 1,8 m.

Merja
Persikanpinkit kukat kesäkuulla. 
Kasvukorkeus n. 80 cm.

Varsinais-Suomessa jalostetut ALPPIRUUSUT 24,95
(39,00)

Ryömivä kataja 
’Repanda’

9,90
(22,90)

14,95
(19,90)

Tuivio ø 30 cm 
Sopii myös varjoon!

Paahdettakin kestävä! 

Bambut 
alk. 14,95

Kanta-asiakkaille 
koko kauden

Maanpeittohavut
tarjoushintaan!

Säänkestävää kotimaista betonia!

Buddha-patsas

TUIJA JA TOSITUIJA
Monikäyttöiset tuijat soveltuvat yksittäispuiksi, aitakasveiksi tai ruukkuihin. 

Timanttituija, Smaragd on tiivis kapea ja kartiomainen. Neulaset ovat raikkaan vihreät. 
Kasvaa 2-5 -metriseksi.

Kartiotuija Brabant on kapealatvainen ja kestää hyvin leikkausta. Suosittu aitatuija! 
Aitaistutuksiin 2-3 tainta metrille. alk. 3,95

Holmstrup on rehevä, nopeakasvuinen ja kapealatvainen

Pilarituija - Kapean pilarimaisesti kasvavat ’Columna’ ja ’Pyramidalis Compacta’ sopivat 
pieneenkin pihaan.

Kultatuija - Pallomaisia ja kartiomaisia lajikkeita. Vaativat hieman enemmän valoa viihtyäkseen kuin 
vihreämmät lajikkeet. Neulaset vihreänkeltaiset, alta kellertävät. 

Pallotuija - Pallomaiset lajikkeet ovat melko hidaskasvuisia ja mahtuvat pienempäänkin pihaan. 
Esimerkiksi kirkkaanvihreä ´Danica´ kasvaa puolen metrin korkuiseksi.

49,00

Muista 
nautiskella! Kevät 2021 on vain kerran!

alk.



Kauniskukkaisia 
koriste- ja hyötypuita!

Keltahedelmäinen 
’Reine Claude d’Oullins’ 
ja tumma-
hedelmäinen ’Opal’ 

Bio-Marjalannoite 
1,25 kg

Luonnonmukainen, 
pitkävaikutteinen lannoite. 
Nostaa sadon määrää ja 
edistää kypsymistä sekä 
parantaa makua mm. 
mansikoille, viinirypäleille, 
marjapensaille, ja 
hedelmäpuille.

12,95
(14,90)

Ruusumanteli-puu

Puutarhakäsineet 
osta 4 maksa 3 

29,95
(49,00)

Kevätkukkiva 
ihanuus lämpimille ja 
suojaisille paikoille

Brooklyninmagnolia 
’Elisabeth’
Kookkaan kuppimaiset, 
vaaleankeltaiset kukat. 
Kookas pensas, voidaan ohjata 
puumaiseen kasvuun.

Jademagnolia
 ’Double Diamond’
Puhtaanvalkeat, keveästi 
kerratut ja kuppimaiset kukat. 

Magnoliat lumoavat kukkaloistollaan! 
Lähes 10 erilaista lajiketta!

UUTUUS!

22,00alk.

Rajoitettu erä!

Borbonruusu 
’Louise Odier’ 

Vuodelta 1851 oleva 
pensasruusulajike. 
Kukkii koko kesän 
pallomaisilla ja tiheästi 
kerrotuilla kukilla! 
Korkeus n. 1 m. 

VINKKI
Magnoliat 

pitävät vettä 
läpäisevästä, 

lievästi 
happamasta, 
multavasta 

kasvupaikasta. 
Lisää eloperäistä 

ainesta ja kata 
juurialue. 

Suomen 
Puutarhakauppiaiden 
vuoden 2021 
puutarhatuote Kekkilä 
PLUS+ -lannoitteet
Kekkilä PLUS+ 
-sarjan tuotteet ovat 
monivaikutteisia 
maaperän 
pieneliötoimintaa ja 
siten myös maaperää 
hoitavia tuotteita!

Kekkilä 
Kevätlannoite 
PLUS+ 20 l 

Kanta-asiakastarjous!

29,95
(34,95)

8,95
(18,90)

Ensimmäinen piikitön 
kääpiökarhunvadelmalajike! 
Sopii myös ruukkuviljelyyn. 
Kiiltävän mustia, makeita 
karhunvatukoita kesästä 
pakkasiin saakka.

19,90

Kääpiökarhunvadelma 
’Little Black Prince’

Herkullisen makeat erikoisluumut

19,50
(46,00)

Kanta-asiakastarjous!

KAIKKI RUUSUT

OSTA 5,
MAKSA 4!

Puutarha ei ole koskaan valmis, mutta aina kokemisen arvoinen.Muista myös oleskella ja nauttia puutarhassa.

Kanta-asiakastarjous!

Kanta-asiakastarjous!



29,95

Kuukauden kanta-asiakastarjouksia

Tarjous koskee yhtä 
tuotetta. Alennus lasketaan 
normaalihinnasta. Ei voi 
yhdistää muihin alennuksiin.

Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu

Tarjous koskee yhtä 
tuotetta. Alennus lasketaan 
normaalihinnasta. Ei voi 
yhdistää muihin alennuksiin.

Tarjous koskee yhtä tuotetta. 

Alennus lasketaan normaalihinnasta. 

Ei voi yhdistää muihin alennuksiin.

Ei koske Lehcuza ja Ecopots- 

ruukkusarjoja.

Alakyläntie 2-4, 
20250 Turku

Avoinna 
ma-pe 9–18 
la-su 10–16 

Aukiolot pitenevät 
huhtikuun lopulla.
Aukiolo vaihtelee 

kauden aikana.

Kuljetus- ja noutopalvelu: 

tilaukset@viherlassila.fi

 

www.viherlassila.fi

Löydät meidät 
myös somesta!

viherlassila
• Bonukset ja alennukset ostoista

• Maksuton kotiinkuljetus yli 100 euron    
ostoksille Viherlassilan lähialueelle

     Kysy lisää myymälässä.

• Maksuton Puutarhurin Puolituntinen

• Peräkärry lainaksi ostosten yhteydessä

Viherlassilalla on taipumus hemmotella 
kanta-asiakkaansa ihan pihoille. 
Tässä kanta-asiakasetujamme:

Paras
paikallinen

valinta!

Ikuinen 
piha-rakkaus-

suhde!

Huomio 
Leppisklubilaiset 
eli lapset!

Hae myymälästämme 
tehtäväarkki ja palauta 
se meille, niin saat palkinnon!

Vapaavalintainen 
työkalu -25%

Vapaavalintainen 
köynnöskasvi -25%

Vapaavalintainen 
ruukku -25%

-25% -25% -25%


