
ILMASTOÄLYKKÄÄT 
PUUTARHAT
– kestävyys ja pölyttäjäystävällisyys



Plantagenin  
kasvitrendit 2020:  
Johdanto
Plantagenin Kasvitrendit-raportti perustuu kasveja ja puutarhoja 
koskeneeseen kuluttajatutkimukseen sekä trendialojen 
asiantuntijoiden haastatteluihin.

Raportin avulla Plantagen pyrkii ymmärtämään suomalaisten 
kuluttajien näkemyksiä puutarhoista ja kasvien viljelystä sekä heidän 
kiinnostuksen kohteitaan. Vuoden 2020 aikana julkaistaan viisi 
raporttia, joissa käsitellään viittä eri aihealuetta:

Puutarhatrendit ja viheralueet – funktionaaliset puutarhat ja 
ulkoalueet

Ilmastoälykkäät puutarhat – kestävyys ja pölyttäjäystävällisyys

Kasvien viljely lasten kanssa – terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi

Sisätilojen trendit 2020 – sisusta kasveilla ja vihreillä lehdillä

Joulun 2020 kasvit – klassikkoja uusissa väreissä ja muodoissa
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”Ilmastoälykkäät 
puutarhat – kestävyys ja 
pölyttäjäystävällisyys” 
lyhyesti
• Kuluttajat tietävät kestävästä kehityksestä enemmän kuin 

koskaan, mikä näkyy myös siinä, että luonnonmukaisesti ja lähellä 
tuotetuista kasveista on tullut suosittuja.

• Ilmastonmuutos uudistaa kasvien kasvattamisen ja kuusi 
kymmenestä haluaa tietää, miten luoda ilmastoälykäs puutarha, 
joka kestää kuivuudet ja tulvat.

• Kuluttajia ei kiinnosta ainoastaan se, miten kasvit kasvavat, vaan 
se, missä kasvit kasvavat kiinnostaa myös monia. Kaksi kolmesta 
haluaa tietää minkälainen kasvualusta vaikuttaa ympäristöön 
suotuisasti. 

• Mehiläisten ja muiden hyönteisten merkitys pölyttävinä hyönteisinä 
on ollut suosittu aihe viime vuosina. Seitsemän kymmenestä 
haluaa nähdä lisää pölyttäviä hyönteisiä luonnossa ja kiinnostus 
biologiseen monimuotoisuuteen on levinnyt nyt muihin lajeihin. 
Sanotaan, että sammakko on uusi mehiläinen.
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Mies 49% Omakotitalo/erillistalo 31%
Nainen 51% Rivitalo/ketjutalo 21%

Asunto, jossa on parveke 40%
Suurkaupunki 41% Asunto, ei parveketta 7%
Keskikokoinen kaupunki 26%
Pieni kaupunki / taajama 33% Lapsiperhe 29%

Yksinasuva 31%
Parisuhteessa 37%

Menetelmä ja väestötiedot
MENETELMÄ

Raportti perustuu kuluttajatutkimukseen, johon osallistui suomalaisia 
kansallisesti edustava otos eli 1005 vastaajaa*. Tämän lisäksi haastattelimme 
useita kasvien, trendien ja sisustamisen asiantuntijoita.

*Jos muuta ei mainita, raportin luvut perustuvat aina kaikkien vastaajien vastauksiin

VÄESTÖTIEDOT
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Stefan Nilsson  
Trendiasiantuntija 
@trendstefan 
trendstefan.se

Tina Stuestøl  
Puutarha- ja  
sisustusvaikuttaja 
@interiorwife

Jannice Wistrand 
Puutarha- ja sisustusvaikut-
taja 
@addsimplicity 
Podcast: Stilsnack

Fanny Zedenius 
& sambon/stads-
odlaren Simon 
Werbart Flato 
Puutarha- ja  
sisustusvaikuttajia 
@createaholic

Lotta Fabricius  
Mehiläisasiantuntija

Belinda Jakobsen 
Puutarha- ja  
sisustusvaikuttaja 
@belindajakobsen 
Podcast: Snikksnakk- 
podden

Helle Tjaberg
Maison Interiør  
-lehdenpäätoimittaja  
@egetrom

Anders Røyneberg
Kasvien ja viljelyn 
asiantuntija, 
”Plantelykke”-kirjan 
kirjoittaja 
@arcticgardener

Kristine Engemann
Aarhusin yliopiston tutkija, 
luonto ja lasten psyykkinen 
terveys

Mare Löhmus Sundström
Karoliinisen instituutin tutkija, 
luonnon stressiä vähentävät ja 
terveyttä edistävät vaikutukset

Haastatellut trendi- ja 
puutarha-asiantuntijat
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• Kiinnostus kestävää kehitystä kohtaan on kasvanut 
yhä enemmän viime vuosien aikana. Kuluttajille 
kestävyys kasvien viljelyssä tarkoittaa paljolti 
sitä, että he itse viljelevät kasveja ekologisesti tai 
ostavat paikallisesti tuotettuja kasveja. Yli neljä 
kuluttajaa kymmenestä on kiinnostunut paikallisesti 
tuotetuista kasveista ja kaksi kolmesta haluaa 
opetella viljelemään omien paikallisten edellytysten 
mukaisesti.

Ekologiset ja lähellä 
tuotetut viljelykasvit 
kulkevat käsi kädessä 
kestävyyden kanssa

65 %
haluaa oppia  

lisää viljelystä 
paikallisten edellytysten 

mukaisesti

42 %
on kiinnostunut 

paikallisesti  
tuotetuista kasveista

”Kuluttajien 
tietotasossa on 

tapahtunut suuri 
muutos. Harkitsemme 
jokaista valintaa yhä 

tarkemmin, mikä vaatii 
muutosta toimialalla 

uudenlaisen kysynnän 
tyydyttämiseksi.”

- Belinda Jakobsen,  
vaikuttaja
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• Ympäristöälykkäät puutarhat ovat yhä suositumpia. 
Uudet sääolosuhteet asettavat uusia vaatimuksia 
maaperälle, kasveille ja viljelyalueiden suunnittelulle. 
Kuusi kymmenestä haluaa tietää, miten 
luodaan ilmastoälykäs puutarha, joka kestää 
ilmastonmuutoksesta aiheutuvat seuraamukset, 
kuten kuivuudet ja tulvat.

• Tietoisuus kestävästä kehityksestä nostaa keskiöön 
maapallon ja maaperän. Ihmiset haluavat oppia 
lisää siitä, minkälainen kasvualusta vaikuttaa 
ympäristöön suotuisasti. Kaksi kolmesta kuluttajasta 
haluaa oppia lisää siitä, minkälainen kasvualusta 
vaikuttaa ympäristöön suotuisasti.

 
”Att välja 

rätt jord handlar 
inte längre primärt 

om att till exempel odla 
de egna grönsakerna i 

ekologisk jord för att det 
är bättre för den egna 

hälsan, utan om att välja 
en jord som är bra för 

hela planeten.”

- Stefan Nilsson,  
trendexpert

”Jag 
märker av ett 

enormt intresse 
för vilken typ av jord 

man ska odla med, till 
exempel levande jord – att 

gå tillbaka till det naturliga 
och undvika konstgödsel. 

Det är en del av den ökande 
medvetenheten kring 
hållbarhet och miljö.”

- Belinda Jakobsen,  
influencer

66 %
vill lära sig mer om 

vilken typ av  
odlingsjord som bidrar 

till bättre miljö

61 %
 vill veta hur  

man skapar en 
klimatsmart  

trädgård

Ympäristöälykäs puutarha 
ja ympäristöön suotuisasti 
vaikuttava maapohja 
kasvattavat suosiotaan
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Syötävien kasvien 
kasvatus on pysyvä 
trendi
• Syötävien kasvien kasvattamistrendi pitää 

pintansa. Kesällä 2020 puolet kuluttajista 
kertoo aikovansa viljellä syötäviä kasveja. 

• Neljä kymmenestä kasvattaa syötäviä 
kasveja, koska heidän mielestään se on 
luonnonmukaisempaa, ja he tietävät kasvien 
olevan ns. lähiruokaa. 

• Monilla kuluttajilla on kasvien pölyttäjät 
mielessä ostohetkellä, kun he valitsevat 
kasveja. Melkein joka neljäs kuluttaja 
suunnittelee kasvattavansa  
pölyttäville hyönteisille  
sopivia kukkia ja kasveja  
kesällä 2020.

77 %
kasvattaa syötäviä 

kasveja tai on 
kiinnostunut niiden 

kasvattamisesta

40 %
syötäviä kasveja 

kasvattavista tekee niin, 
koska he kokevat nämä 

kasvit luonnonmukaisina 
ja lähellä tuotettuina

Kesäkukkia

Syötäviä kasveja

Perennoja

Kukkia ja kasveja,
jotka sopivat mehiläisille

Hedelmäpuita

Köynnöskasveja
(esimerkiksi ruusuja)

Pensasaitakasveja ja/tai 
koristepensaita 

Koristepuita

Kukkia, joista voin tehdä
omia kimppuja

   53%

   50%

   25%

   24%

  23%

   17%

   15%

   9%

  8%

Mitä seuraavista ulkokasveista ja kukista  
suunnittelet kasvattavasi kesällä 2020?
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Pölyttäjät  
kiinnostavat
• Tietoisuus mehiläisistä ja muista 

pölyttävistä hyönteisistä on 
lisääntynyt. Nykyään yli kuusi 
suomalaista kymmenestä haluaisi 
lisää pölyttäviä hyönteisiä luontoon. 

• Muiden eläinlajien tarpeellisuus on 
myös huomattu. Sammakkoeläimet 
ovat uhanalaisia. Nykyään 
ymmärretään yhä paremmin 
sammakoiden rooli tuholaisten 
torjunnassa.

• Halu nähdä pölyttäviä hyönteisiä 
luonnossa lisääntyy iän myötä. 
Mitä vanhempi kuluttaja on, sitä 
kiinnostuneempi hän on näkemään 
pölyttäviä hyönteisiä luonnossa. 

63 %
haluaisi lisää 

pölyttäviä hyönteisiä 
luontoon
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45%

Haluaisitko lisää pölyttäviä  
hyönteisiä luontoon? 

”Oma suosikkini 
on laventeli, josta 

mehiläiset pitävät”

– nainen 79 vuotta,  
asuu asunnossa, jossa on 

parveke/terassi

”Sammakko 
on uusi 

mehiläinen! Tietoisuus 
sammakkoeläinten 

uhanalaisuudesta ja niiden 
tehtävästä tuholaisten 

torjunnassa on lisääntynyt. 
Nyt halutaan mehiläisten 
ja perhosten lisäksi myös 

sammakkoeläimiä 
puutarhaan.” 

- Stefan Nilsson, 
Trendiasiantuntija

 
”Aina ei tarvita 

kokonaista puutarhaa 
– myös ruukut ja 

parvekeviljely ovat 
hyödyksi.”

- Lotta Fabricius, 
Mehiläisasiantuntija

”Mehiläiset 
ja hyönteiset, ja 

niiden rooli pölytyksessä 
huomioidaan yhä 

enemmän. Mielestäni 
kyse on siitä, että kun 

ympärillämme on erilaisia 
kasveja ja eläimiä, meillä on 

paremmat edellytykset selvitä 
muutoksista. 

- Lotta Fabricius, 
Mehiläisasiantuntija
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Puutarhaihmiset ovat 
kiinnostuneimpia 
biologisesta 
monimuotoisuudesta 
• Niiden osuus, jotka ovat kiinnostuneita 

viljelemään kasveja ja kukkia 
biologisen monimuotoisuuden takia 
on suuri. Kaikkein suurinta kiinnostus 
on niiden keskuudessa, joilla on 
siirtolapuutarhapalsta. Yli kuusi 
kuluttajaa kymmenestä ilmaisee 
kiinnostuksensa tässä ryhmässä. 
Myös monissa lapsiperheissä 
ollaan kiinnostuneita biologisesta 
monimuotoisuudesta.

Osuus, joka on kiinnostunut viljelemään kasveja  
ja kukkia biologisen monimuotoisuuden takia 

Kokonais Ne, jotka 
elävät 

ilman lapsia

Ne, jotka 
asuvat 
lasten 
kanssa

37%
43%

35%

 

”Yksi neuvo 
sinulle, joka haluat 
edistää biologista 

monimuotoisuutta, on valita 
paikallisia siemeniä tai 

kerätä tai kerätä siemenet 
vaikka itse toivotuista 
kasveista ja kukista.”

- Lotta Fabricius, 
Mehiläisasiantuntija

63 %
niistä, joilla on  

siirtolapuutarhapalsta 
huomioi monimuotoisuuden 
kasvattaessaan kasveja ja 

kukkia ulkona

37 %
on kiinnostunut 
kasveista, jotka 

edistävät biologista 
monimuotoisuutta
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Suomalaisten 
suosimien 
kesäkukkien kärki 
on tasainen
Suomalaisten 5 suosituinta kesäkukkaa: 

• Pelargonia 17%
• Petunia 17%
• Samettikukka 17%
• Puutarhahortensia 14%
• Tähtisilmä  11%

Muita 
kuluttajien 

suosikkeja ovat: 
marketta, perhoslaventeli, 

lobelia, jaloleinikki, neilikka, 
daalia, auringonkukka, 

begonia, ruusupelargonia, 
orvokki, leijonankita, 

kesäasteri, ahkeraliisa, fuksia, 
kelloköynnös, krysanteemi, 

sormustinkukka, 
pikkupetunia ja 

hajuherne. 

Suosikit eri 
ikäryhmissä

18 – 29 vuotiaat: 
Petunia (21%)

40 – 49 vuotiaat: 
Petunia (18 %)  
ja samettikukka (18 %) 

50 – 59 vuotiaat: 
Pelargonia (19 %)

60+ vuotiaat: 
Pelargonia (22 %)

30 – 39 vuotiaat: 
Petunia (18 %)  
ja pelargonia (18 %) 
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Asiantuntijoiden 
ennustuksia 
– kestävä kehitys
• Syötävien kasvien kasvattaminen on pysyvä trendi – sekä pieniä 

että suuria viljelyaloja. Ei pelkästään oman terveyden takia vaan 
myös maapallon takia.

• Kuluttajien tietoisuuden lisääntyminen – kestävä kehitys on yhä 
merkittävämmässä roolissa kasvien ja kukkien ostamisessa, 
aivan kuten vaatteissa ja kengissä, joiden valmistusolosuhteet 
haluamme tietää ennen ostamista.

• Maaperä ja maapallo keskiössä – elävä maaperä ilman 
lannoitteita. Halutaan ”maaperäystävällisiä” kasveja, kuten 
papuja, linssejä, apiloita ja tattaria. 

• Pölyttäjät kiinnostavat – tietoisuus mehiläisten ja muiden 
pölyttäjien merkityksestä on lisääntynyt reunailmiöstä trendiksi.

• Sammakon rooli ymmärretään – sammakkoeläimet ovat 
uhanalaisia. Nykyään ymmärretään yhä paremmin sammakoiden 
merkitys esim. tuholaisten torjunnassa.

• Ilmastopuutarhat – puutarhat suunnitellaan huomioiden 
ilmastonmuutoksesta aiheutuvat isot ilmiöt, kuten kuivuudet  
ja tulvat. Ei vielä mikään suuri kuluttajatrendi, mutta voi  
tulla sellaiseksi. 
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