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Plantagen Kasvitrendit 2023 

Esittely
Plantagen on tehnyt vuodesta 2012 lähtien vuosittaisen Plantagen Kasvitrendit-raportin. 
Raportti perustuu kasveja ja puutarhoja koskevaan kuluttajatutkimukseen sekä kuhunkin
raportin osa-alueeseen sopivien eri alojen asiantuntijoiden haastatteluihin.

Raportin avulla Plantagen pyrkii ymmärtämään, miten suomalaiset kuluttajat
suhtautuvat puutarhanhoitoon ja viljelyyn, ja mikä heitä kiinnostaa. Vuosittain tehtävän
raportin myötä Plantagenilla on myös mahdollisuus seurata jatkuvasti, miten erilaiset
trendit kehittyvät ja miten kuluttajien mielenkiinnon kohteet ja mieltymykset muuttuvat
ajan myötä.

Vuonna 2023 Kasvitrendit-raportti keskittyy kasvien supervoimiin. Raportti julkaistaan
vuoden aikana viidessä osassa, joissa keskitytään viiteen eri aiheeseen:

• Aloita uusi vuosi sisäkasvien kanssa – Miten kasvit edistävät hyvinvointia kotona, 
työpaikalla ja koulussa.

• Viljele missä vain – Lisää hyvinvointiasi kasveilla puutarhassa, parvekkeella ja 
terassilla.

• Puutarhan supervoimat – Miten elämä puutarhassa luo energiaa ja hyvinvointia
sekä yksilölle että koko ekosysteemille.

• Syötävien kasvien voima – Elämälle, terveydelle, lapsille ja kestävälle
tulevaisuudelle.

• Kasvien voima joulunaikaan – Luo joulutunnelmaa kasveilla.
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Yhteenveto

Aloita uusi vuosi
sisäkasvien kanssa

• Kiinnostus helppohoitoisia kasveja kohtaan on kasvussa, ja tänä vuonna
erityisen suosittuja ovat retroklassikot, joita on helppo hoitaa ja jotka
viihtyvät suomalaisisten kotien olosuhteissa. 

• Kasveihin ja kasvattamiseen liittyvä kestävyysajattelu leviää yhä enemmän
myös sisäkasveihin, minkä johdosta keskitytään entistä enemmän siihen, 
miten huonekasveja hoidetaan parhaiten niiden elinkaaren pidentämiseksi. 

• Kasvit kotona tuovat paljon iloa. On jo tiedossa, että viherkasvit ovat hyväksi
terveydelle, mutta tutkimusten mukaan kasvien supervoimat voivat myös
lisätä onnellisuutta, keskittymiskykyä ja luovuutta. 

• Sekä kasvien hoitaminen että kasvien lähellä oleminen luovat
rauhallisuuden tunnetta suomalaisten koteihin – 46 prosenttia pitää
sisäkasvien hoitamista rentouttavana ja 68 prosenttia uskoo, että sisäkasvit
edistävät kodin rauhallista tunnelmaa. 

• Pistokastrendi on kuumempi kuin koskaan. 40 prosenttia suomalaisista
ottaa pistokkaita. Kiinnostus onkin kasvussa ja levinnyt laajalle – kaikki ottavat
pistokkaita, niin nuoret kuin vanhat! 
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Menetelmä ja demografia
MENETELMÄ

Raportti perustuu kuluttajatutkimukseen, johon osallistui Suomessa
kansallisesti edustava otos, 1 145 vastaajaa. Lisäksi useita
haastatteluja on tehty kasvien, ympäristön ja luonnon, trendien ja 
sisustussuunnittelun asiantuntijoiden kanssa.

DEMOGRAFIA
Mies 48 %
Nainen 52 %
Muu 0 %

Suurkaupunki 41 %
Keskisuuri kaupunki 24 %
Pienempi kaupunki
/taajama 25 %
Maaseutu 10 %

Omakotitalo 32 %
Rivitalo 19 %
Parvekkeellinen asunto 42 %
Asunto ilman parveketta 6 %
Muu asumismuoto 1 %

Lapsiperhe 44 %
Yksin asuva 35 %
Avoliitto 61 %

Pääkaupunkiseutu 19 %
Etelä-Suomi 29 %
Itä-Suomi 12 %
Lounais-Suomi 17 %
Keski-Suomi 11 %
Pohjois-Suomi 12 %
Ahvenanmaa 0 %
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Haastatellut asiantuntijat

Lisen Sundgren 
herbalisti, kirjailija sekä 
luonto- ja metsäterapiaopas.

Tohtori Anna Maria 
Pálsdóttir
dosentti ja lehtori SLU:ssa.

Sindre Svines 
”Plantegutt” Instagramissa –
vaikuttaja ja kasviasiantuntija.

Martin Täubel
THL:n apulaisprofessori ja 
johtava tutkija.

Ragnhild Bang Nes 
psykologi ja onnellisuustutkija 
Norjan 
kansanterveyslaitoksessa.

Kaja Krokan Aasen
puutarhuri ja avustava 
myymäläpäällikkö 
Plantagenilla.

Veronica Axelsson 
puutarhuri Plantagenilla.

Johnny Kvernes
puutarhuri Plantagenilla.

Armi Kunnaala
Hävikkikukkakauppa 
Kukkiksen omistaja ja 
perustaja

Leena Luoto  
biologi ja puutarha- ja 
luontoyrittäjä. 

Mira Pötrönen
myymäläpäällikkö
Plantagenilla.

Monica Marcella 
Kjærstad
La Humla Suse -yhdistyksen 
toimitusjohtaja ja 
projektipäällikkö.

Mare Löhmus
dosentti Karolinska 
Institutetissa.

Johannes 
Wätterbäck
kirjailija ja viljelyinnoittaja, 
joka pitää blogia ’Farbror
Grön’

Kuva: Jenny Svennås-Gillner SLU. 

Kuvaaja: Jenny Harrison

Pirjo Uuttana
myymäläpäällikkö
Plantagenilla.

Kuva: Jonna Monola
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• Sisäkasvit ovat edelleen suomalaisten suosiossa, ja kiinnostus kasvaa sekä 
kukkivia että viherkasveja kohtaan. Leikkokukkien trendi on viime vuosina 
ollut hyvin vaihteleva, mutta nyt niiden kiinnostus on taas kasvussa –
alhaisimmillaan suosio oli viime vuonna (29 %), kun tämän vuotisessa 
tutkimuksessa kiinnostuneita on 33 prosenttia.

• Naiset ovat miehiä kiinnostuneempia sisäkasveista – 63 prosenttia 
suomalaisista naisista on kiinnostunut vihreistä sisäkasveista, kun taas 
miesten osuus on 38 prosenttia. 

• Kiinnostus kukkivia ja viherkasveja kohtaan jakautuu suhteellisen tasaisesti eri 
ikäryhmien, asumismuotojen ja asuinpaikkakuntien kesken. Yleisesti ottaen 
kiinnostus on suurempaa niiden kuluttajien keskuudessa, jotka viettävät 
paljon aikaa metsässä. Näillä kuluttajilla on suurempi tarve olla viherkasvien 
ja kukkivien kasvien ympäröimänä myös sisätiloissa.

• Stressaantuneet ihmiset ovat yleisesti ottaen kiinnostuneempia kaikenlaisista 
sisäkasveista – noin 47 prosenttia stressaantuneista ihmisistä verrattuna 39 
prosenttiin stressaamattomista. Sisäkasvien rauhoittava vaikutus voi 
mahdollisesti olla syynä sille, että ne kiinnostavat enemmän niitä, jotka ovat 
stressaantuneita. 

Kiinnostus sisäkasveja
kohtaan kasvaa edelleen

51 % 
suomalaisista on 

kiinnostuneita
viherkasveista

47 %
stressaantuneista ihmisistä

on kiinnostuneita
huonekasveista, kun taas
stressaamattomista 39 

prosenttia
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Kiinnostus huonekasveja kohtaan ajan myötä

65%

58%

51%

45%

33%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Helppohoitoiset sisäkasvit

Sisätilojen viihtyvyyttä edistävät kasvit

Vihreät sisäkasvit

Kukkivat sisäkasvit

Leikkokukat

Kiinnostus erityyppisiä huonekasveja kohtaan

51%

45%

33%

0%
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20%
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40%

50%

60%

2020 2021 2022 2023

Kiinnostuksen kehitys sisäkasveja kohtaan ajan myötä

Vihreät sisäkasvit Kukkivat sisäkasvit Leikkokukat
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Helppohoitoiset kasvit 
houkuttelevat eniten
• Helppohoitoiset kasvit ovat yhä suositumpia, ja ne ovatkin suomalaisten 

kiinnostuksen kärjessä – 65 prosenttia suomalaisista on kiinnostunut 
helppohoitoisista kasveista, ja kiinnostuksessa on tapahtunut 3 prosenttiyksikön 
kasvu edellisvuoteen verrattuna.

• Sisäkasvit, jotka edistävät viihtyisyyttä, ovat myös suomalaisten mieleen. 58 
prosenttia on kiinnostunut sisäkasveista, jotka parantavat viihtyisyyttä. 

• Ne, jotka tuntevat itsensä usein stressaantuneiksi, ovat erityisen kiinnostuneita 
kasveista, jotka lisäävät viihtyisyyttä, ja 64 prosenttia sanoo olevansa kiinnostuneita 
niistä. Harvoin stressaantuneeksi itsensä tuntevista 52 prosenttia on kiinnostunut 
kasveista, jotka luovat kodista viihtyisämmän. 

64 % 
niistä, jotka ovat 

stressaantuneita, ovat 
kiinnostuneita sisäkasveista, 

jotka lisäävät kodin 
viihtyisyyttä.

65 %
on kiinnostunut 
helppohoitoisist
a sisäkasveista

Asiantuntija Armi Kunnaalan vinkit - näin maksimoit kasvien 
pitkäikäisyyden

"Monet kompensoivat huolenpitoa liikaa, kun he ovat 
unohtaneet  huolehtia kasveistaan. Jos esimerkiksi unohdat 

kastella kasvejasi pidemmän aikaa, kastelet sen jälkeen 
usein liikaa, jolloin kasvi voi hukkua.

Selvitä sen sijaan etukäteen, mitä kasvi tarvitsee, ja kiinnitä 
siihen huomiota. Kasvit antavat usein merkkejä siitä, mitä 

ne tarvitsevat. Varo myös siirtelemästä kasveja liikaa.”

- Armi Kunnaala, 
Hävikkikukkakauppa Kukkiksen omistaja ja perustaja

Kuva: Jonna Monola
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Asiantuntija Sindre Svinesin vinkit – kasvata sisätiloissa 
ympäri vuoden

"Jos haluat jakaa ajankäyttöäsi tasaisemmin kasvien 
kanssa puuhasteluun vuoden ympäri, voit aloittaa 

useiden syötävien kasvien, kuten tomaattien, 
kurkkujen ja chilien esikasvatuksen sisätiloissa jo joulu-

tammikuussa. Nämä syötävät kasvit vaativat paljon 
valoa kuten trooppiset kasvit. Tarvitaan siis aurinkoinen 

ikkunalauta tai istutusvalo. Tällöin sisätiloissa 
kasvattaminen ei välttämättä vaadi niin paljon tilaa, 

joten pienempien asuntojen omistajille voi olla 
kannattavaa jakaa ajankäyttöä kasveille pidemmälle 

ajanjaksolle.

Sindre Svines, "Plantegutt" Instagramissa,
vaikuttaja ja kasviasiantuntija

Sisäkasveja ostetaan Suomessa 
pääasiassa keväällä

52%

61%

54%
57%

52%50%
45%

28% 27%

20%

37%
40%

32%
37%

28%

17%
23%

18% 19%
15%

18-29 30-39 40-49 50-59 60+

Mihin vuodenaikaan kuluttajat kussakin ikäryhmässä ostavat huonekasveja.

Kevät Kesä Syksy Talvi

• Kevät on se vuodenaika, jolloin suomalaiset ostavat eniten huonekasveja – 55 
prosenttia suomalaisista ostaa huonekasveja keväällä. Syksy on toiseksi suosituin 
ajanjakso. Tällöin 35 prosenttia ostaa huonekasveja.

• Nuoremmat tekevät kuitenkin todennäköisemmin kasviostoksia kesällä kuin syksyllä. 
18–29-vuotiaista suomalaisista 50 prosenttia ostaa sisäkasveja kesällä, kun taas yli 
60-vuotiaiden ikäluokassa 20 prosenttia hankkii sisäkasveja kesällä. 

• Toisaalta huonekasvien ostaminen syksyllä on Suomessa harvinaisempaa kuin muissa 
Pohjoismaissa. 35 prosenttia suomalaisista ostaa huonekasveja syksyllä, kun taas 
norjalaisista niin tekee 45 prosenttia ja ruotsalaisista 44 prosenttia.



10

Retrokasvit tekevät paluun

• Helppohoitoiset kasvit yleistyvät, ja yhdessä niiden kanssa 
retrokasvit, kuten kultaköynnös ja fiikus, tekevät paluuta 
suomalaisiin koteihin. Nämä kasvit ovat helppohoitoisia, 
sopeutuvat pohjoismaiseen sisäilmastoon ja henkivät etenkin 
nuorille kuluttajille ihanaa nostalgian tunnetta.

62 %
suomalaisista pitää 

sisäkasveja tärkeänä 
yksityiskohtana kodin 

sisustuksessa.

"Monet tämän päivän trendikkäistä kasveista ovat 
1980-luvun suosikkeja, kuten fiikukset, 

kultaköynnökset ja palmuvehka.

Monet vanhemmista klassikoista ovat kestäviä 
kasveja, jotka viihtyvät sisäilmastossamme."

- Kaja Krokan Aasen,

puutarhuri ja avustava myymäläpäällikkö Plantagenilla
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Värikkäät haastavat 
vihreät

45 % 
on kiinnostunut 

kukkivista 
sisäkasveista

• Vuoden 2023 sisäkasvisuosikit kukkivat. Vihreät
ikivihreät kasvit, kuten monstera, kaktukset ja
mehikasvit eivät koskaan mene pois muodista, mutta
samalla värikkäiden kasvien suosio on kasvanut, ja
kiinnostus kukkivia kasveja kohtaan on kasvanut
voimakkaasti kolmen viime vuoden aikana.

• Kukkivat kasvit ovat erityisen suosittuja naisten
keskuudessa, sillä 54 prosenttia on kiinnostunut niistä.

"Olen huomannut nuorten seuraajieni 
keskuudessa kasvavan kiinnostuksen orkideoita 

kohtaan.”

- Sindre Svines, "Plantegutt" Instagramissa,
vaikuttaja ja kasviasiantuntija

Asiantuntija tohtori Anna Maria 
Pálsdóttir vinkkaa!

"Sekoittamalla eri värisiä ja muotoisia 
kasveja voit luoda elävämpiä tiloja 
kotiisi. Muista valita kasveja, joista 

pidät. Jos kasvit kukoistavat, sinäkin 
kukoistat!”

Tohtori Anna Maria Pálsdóttir
dosentti ja lehtori SLU:ssa

Kuva: Jenny Svennås-Gillner SLU. 

43%

38%

41%

45%

34%

36%

38%

40%

42%

44%

46%

2020 2021 2022 2023

Niiden osuus, jotka ovat kiinnostuneita kukkivista sisäkasveista
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Pidä kestävä kehitys mielessä 
myös sisätiloissa
• Kestävien valintojen tekemisestä puutarhassa on tullut monille

kuluttajille yhä yleisempää, esimerkiksi pölyttäjäystävällisten
kasvien ja kukkien kasvattamisen muodossa. Kestävyysajattelua
voidaan kuitenkin soveltaa myös sisällä. Kyse on pääasiassa siitä,
millaisia kasveja valitsemme koteihimme.

• Toinen tapa kestävälle toiminnalle on käyttää ruukkuja uudelleen
vuodesta toiseen tai kasvattaa kasveja vanhoissa maito- ja
kananmunapakkauksissa.

Asiantuntija Armi Kunnaala vinkkaa!

• Valitse kotoperäisiä ja paikallisesti 
kasvatettuja kasveja. Niiden 
selviytyminen on 
todennäköisempää, koska ne ovat 
sopeutuneet ilmastoomme. Ne ovat 
myös parempia ympäristön 
kannalta. 

• Jos haluat lisätä kasvien määrää, voit 
aina ottaa pistokkaita. Voit myös 
lahjoittaa ja/tai vaihtaa niitä 
läheistesi kanssa, jotta saat uusia 
hauskoja kasveja kotiisi. 

- Armi Kunnaala, 
Hävikkikukkakauppa Kukkiksen omistaja ja perustaja

Kuva: Jonna Monola
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Maksimoi onnellisuus kotona 
kasvien avulla
Laaja tutkimus osoittaa, että voimme paremmin, kun ympäröimme itsemme 
vehreydellä. Sekä kasvien värit ja muodot että niiden tuoksu voivat vähentää 
ahdistusta ja huolta. 

Psykologi ja onnellisuustutkija Ragnhild Bang Nes on tutkimuksissaan 
havainnut, että on olemassa viisi polkua, jotka johtavat hyvinvoinnin 
lisääntymiseen:

• Yhteys ympäristöön

• Läsnäolo

• Uuden oppiminen

• Fyysinen aktiivisuus

• Osallistuminen toisten auttamiseen

Kasvien kasvatus ja puutarhanhoito liittyvät läheisesti kaikkiin näihin – mikä 
osoittaa, että kodin kasvit voivat olla todella tehokkaita ilopillereitä.

"Puutarhanhoidossa ja kasvien 
kasvattamisessa tulee ruksittua

kaikki viisi kohtaa, ja ne ovat 
kuin yllätysmunia, joista 
paljastuu onni toisensa 

jälkeen.”
– Ragnhild Bang Nes, 

Psykologi ja onnellisuustutkija
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"Kun omistaa ruukkukasvin, jonka ympärille 
voi juurtua, syntyy tunne yhteydestä ja 

tarpeellisuudesta, ja se puolestaan on hyväksi 
terveydelle.”

– Lisen Sundgren,
Herbalisti, kirjailija ja luonto- ja metsäterapiaopas

Kuvaaja: Jenny Harrison

63 % 
suomalaisista on sitä mieltä, 

että on mielenkiintoista 
seurata kasvin kasvamista
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Kasvit lisäävät luovuutta, 
energiaa ja keskittymiskykyä

Useimmat ihmiset tietävät, että oleskelu viheralueilla on hyväksi 
terveydelle, mutta tutkimukset osoittavat lisäksi, että jo kasvien 
tuoksu voi vähentää stressiä, lisätä hyvinvointia ja vaikuttaa 
mielialaan. 

SLU:n tutkija, tohtori Anna-Maria Palsdottir sanoo, että esimerkiksi 
vastaleikatulla nurmikolla, laventelilla, tuoksupelargonioilla (Dr
Westerlund) ja ruusuilla voi olla erityisen rauhoittava vaikutus 
ihmisiin. 

Jotta kasvien positiivinen tuoksuvaikutus sisätiloissa olisi 
mahdollisimman suuri, Anna-Maria suosittelee kasvin 
koskettamista - tämä stimuloi kasvia tuottamaan enemmän 
tuoksua tuoksurauhasistaan. Tämä koskee kuitenkin vain 
tuoksuvia kasveja, sillä tuoksuttomilla kasveilla ei ole samoja 
ominaisuuksia. 

"Kasvit vaikuttavat 
mielialaan! Värikkäät kasvit 

antavat erityisen paljon 
energiaa, kun taas hillityt 

värit rauhoittavat. 
Toimistossa rehevät kasvit 

voivat parantaa 
työympäristöä.”

– Tohtori Anna Maria Pálsdóttir, 
Dosentti ja lehtori SLU:ssa

”Kasvien kasvatus liittyy 
läheisesti luovuuteen. Viljely 

on kuin sinfonian 
säveltämistä orkesterille.”

- Johannes Wätterbäck
kirjailija ja viljelyinnoittaja, joka pitää 

blogia ’Farbror Grön’

Kuvaaja: Jenny Svennås-Gillner SLU. 
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Luo rauhoittava tunnelma 
kasvien avulla
• 49 prosenttia suomalaisista kokee itsensä stressaantuneeksi – niiden 

osuus, jotka sanovat olevansa erittäin tai melko usein 
stressaantuneita, on sama kuin viime vuonna. 

• Sekä kasvien läsnäololla että niiden hoidolla on rauhoittava ja 
meditatiivinen vaikutus, ja tämä näkyy sekä tutkimuksissa että siinä, 
miten suomalaiset kokevat kasvien vaikutukset. 46 prosenttia 
suomalaisista kokee sisäkasvien hoidon rentouttavaksi, ja 68 
prosenttia on sitä mieltä, että sisäkasvit edistävät rauhallista 
ilmapiiriä kotona. 

68 %
Suomalaisista on sitä 

mieltä, että huonekasvit 
edistävät kodin 

rauhallista ja harmonista 
tunnelmaa

"Hyvä uni on hyvän terveyden 
edellytys, ja yrtit, kuten 

kamomilla ja laventeli, auttavat 
meitä rauhoittumaan illalla. 

Antioksidantteja ja vitamiineja 
sisältävät ruusunmarjat, tyrni ja 

mustikat ovat hyviä syötäviä 
talvikuukausina.”

- Lisen Sundgren, 
Herbalisti, kirjailija ja luonto- ja 

metsäterapiaopas

Kuvaaja: Jenny Harrison
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51 %
suomalaisista kokee 
kasvien ja kukkien 

tuoksun 
rauhoittavana

Kasvien tuoksulla voi olla rauhoittava vaikutus 
ihmisiin. Asiantuntija Lisen Sundgren, herbalisti, 
kirjailija sekä luonto- ja metsäterapiaopas, antaa 
vinkkejä rauhoittavista kasveista:

• Laventeli – laventelin tuoksulla voi olla 
rauhoittava vaikutus hermostoon. Pieni 
pussillinen laventelia sängyn vieressä voi 
auttaa sinua rauhoittumaan illalla.

• Tuoksupelargoni Dr Westerlund – tuoksu luo 
tunteen raikkaammasta ilmasta.

• Tuoksumatara – rauhoittava ja kouristuksia 
lievittävä vaikutus.

Kuvaaja: Jenny Harrison
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Huonekasvit paremman sisäilman edistäjinä

THL:n apulaisprofessori ja johtava tutkija Martin Täubel on 
osoittanut tutkimuksissaan, että huonekasvit edistävät kodin 
mikrobiomin monipuolistumista. Muut tutkimukset ovat 
osoittaneet myös, että altistuminen monipuolisemmalle 
mikrobiomille varhaisessa vaiheessa voi vaikuttaa imeväisten 
kehittyvään immuunijärjestelmään positiivisesti.

Joidenkin tutkimusten mukaan kasveja voitaisiin käyttää sisätilojen 
ilmankosteuden parantamiseen, mikä voi olla erityisen hyödyllistä 
pohjoismaisessa ilmastossa, jossa koneellisesti tuuletettujen 
rakennusten ilmankosteus on toisinaan hyvin alhainen 
talvikuukausina.
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Pistokastrendi kuumempi 
kuin koskaan
Pistokkaiden ottaminen on ollut viime vuosina kuuma trendi, 
joka on tänä vuonna vahvistunut entisestään. Noin 40 
prosenttia suomalaisista ottaa pistokkaita.

• Pistokkaiden kasvattaminen lasten kanssa on erityisen 
suosittua – 55 prosenttia lasten kanssa kasveja 
kasvattavista kotitalouksista ottaa myös pistokkaita. 
Pistokkaiden ottaminen ja kasvattaminen yhdessä lasten 
kanssa on helppo tapa saada lapset mukaan viljelypuuhiin 
ympäri vuoden.

• Pistokkaiden ottaminen on yleisempää 
kestävyyskysymyksistä kiinnostuneiden keskuudessa (56 %). 
Suuntaus on kuitenkin laaja ja vakiintunut - 25 prosenttia 
niistä, jotka eivät ole niin kiinnostuneita kestävän 
kehityksen asioista, ottaa myös pistokkaita.

• Naiset ottavat enemmän pistokkaita kuin miehet, 45 
prosenttia verrattuna 34 prosenttiin. Sen sijaan 
ikäryhmittäin tarkasteltaessa kiinnostus pistokkaita 
kohtaan jakautuu tasaisesti.

40 % 
ottaa pistokkaita

55 % 
niistä, jotka 

viljelevät lastensa 
kanssa ottavat 

myös pistokkaita

”Värinokkonen, peikonlehti ja 
kultaköynnös ovat kasveja, jotka ovat 

helposti juurtuvia ja joista on siksi 
helppo ottaa pistokkaita.”

- Sindre Svines, "Plantegutt" Instagramissa,
Vaikuttaja ja kasviasiantuntija

43% 44%
40%

0%

20%

40%

60%

2021 2022 2023

Niiden osuus, jotka ottavat 
pistokkaita on kasvussa
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