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Tänä vuonna puutarhan 
pitää olla luonnollinen. 

Värit sen sijaan ovat 
huomiota herättäviä.

”
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Puutarhabarometri kertoo puutarhakiinnostuksesta suomessa, 

Ruotsissa ja norjassa vuonna 2013. 

Viime vuoden Puutarhabarometri oli kaikkien puutarhaharrasta-

jien arvostettu tietolähde, minkä vuoksi tänä vuonna vastaajien 

määrä kolminkertaistettiin ja alan kirkkaimmat innoittajat syven-

sivät trendianalyysiä.    

me Plantagenilla haluamme innostaa, herättää kiinnostusta ja 

luoda uusia viherpeukaloita. Yksi tämän työn tärkeimmistä 

osista on nyt edessäsi. Haluamme luoda yhdessä asiakkai-

demme kanssa euroopan inspiroivimpia puutarhoja! 
 

eric Lundberg 
markkinointipäällikkö 
 
eric.lundberg@plantagen.se 
Puhelin: +46 (0)70 104 10 47

   kehitetty Plantagenin ja HUI Researchin yhteistyönä.

   Pohjoismaiden kattavin puutarhatutkimus.

   tehtiin ensimmäisen kerran vuonna 2012.

   Perustuu yli 3 000 ihmisen vastauksiin suomessa, 
Ruotsissa ja norjassa sekä yhdeksään asiantuntija-
haastatteluun.



tRendItUtkImUs

Pois puutarhasta suuret toimenpiteet, eksoottiset kasvit ja 

täydellisyys. Puutarhan pitää olla luonnollinen. Värit sen sijaan 

ovat huomiota herättäviä, 1970- ja 1980-lukujen sekä futuris-

min innoittamia. 

sisustusbuumi siirtyy ulos, ja haluamme elää lähellä luontoa 

eri puutarhatiloissa. 

tämä on puutarha-asiantuntijoiden yhteenveto vuoden 2013 

puutarhatrendeistä. olemme koonneet heidän ajatuksensa 

kolmeksi selkeäksi trendiksi. 

1.
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Luonnollinen 
luonto

Räiskyvät
värit

Ulkona on 
entistä 
enemmän  
kuin ”sisällä”

TRENDITUTKIMUS
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Luonnollinen luonto

Luonnonläheisyys on tyylillisesti ja sisällöllisesti tulossa oleva trendi. 

Sen kasvistoon kuuluu esimerkiksi puita, saniaisia, sammalta ja ruo-

hoa, joita kasvaa villinä pohjoismaisessa luonnossamme. Viljelemme 

entistä enemmän syötäviä kasveja ja toivotamme nyt myös hyönteiset 

ja eläimet tervetulleiksi puutarhaan. Pidämme niitä kaiken elämän 

edellytyksenä puutarhassa.

  toive päästä lähelle luontoa kasvattaa trendiä

  Viljelyn pitää olla ympäristöystävällistä

  syötävien kasvien, lähinnä mausteiden ja vihannesten, viljely lisääntyy

   suosittuja ovat kasvit, joita kasvaa villinä pohjoismaisessa luonnossa

”

Hannu sarenström

Puutarhalehto on kokonaisena 
konseptina kaikkein vahvin. Ajattele lehtien 
puhkeamista ja valkovuokkoja, lehtien 
lävitse siivilöityvää valoa ja kasveja, jotka 
puhkeavat energisinä muutamassa päivässä. 
Me pohjoismaalaiset, jotka elämme vuodenai
kojen vaihteluiden keskellä, rakastamme 
tätä kaikkea!

”
terttu Hilli

Ihmiset tiedostavat 
pieneläinten hyödyn puutarhassa: 
sen, että ne syövät tuholaisia. 
Lisäksi niiden toimintaa 
puutarhassa on kiva katsella.

TRENDITUTKIMUS
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”Olemme palaamassa vanhoihin 
puu ja pensaslajikkeisiin, 
joiden tiedämme viihtyvän 

ilmastossamme luonnostaan. 
Sipulikasvien osalta se tarkoittaa, 

että ihmiset ostavat narsisseja, 
laukkoja ja kasvitieteellisiä 

tulppaaneja, jotka lisääntyvät 
itsestään.

jasper van der Zon

TRENDITUTKIMUS
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Räiskyvät värit

Tämän vuoden värit ovat vallattomia. Pastellivärit ja valkoinen säilyvät 

edelleen. Jos haluaa olla trendikäs, kannattaa panostaa räiskyviin 

väreihin ja mielellään yhdistellä niitä keskenään. Tsinnian värit ja 

metallivärit ovat kaksi rinnakkaista väritrendiä. 

  Räiskyvät, kirkkaat värit ovat tulossa vahvoina

  Lehtikasvit, välineet, kalusteet ja tekstiilit ovat värikkäitä 

  metallivärit ja tsinnian värit ovat kaksi rinnakkaista väritrendiä

  Värejä nähdään sekä kirjavina yhdistelminä että yksivärisinä

  tänä keväänä ostetaan paljon valkoista, mielellään yhdistettynä mustaan

  mustat tomaatit, liilat porkkanat ja erimuotoiset kurpitsat ovat iso trendi 

”
terttu Hilli

Hopeaa, ruostetta ja 
pronssia käytetään 
kokonaisuudessaan paljon 
kontrastiväreinä.

”
anna Hedrén

Koko blogimaailma on 
innoissaan tsinnioista, joita 
löytyy monissa ihanissa 
väreissä.

TRENDITUTKIMUS
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” Väreissä on kaksi päälinjaa. 
Ensinnäkin voi panostaa 

vahvoihin, kirkkaisiin väreihin 
kirjavana yhdistelmänä. Toinen 
päälinja on yhden ainoan värin 

valitseminen. Esimerkiksi 
Rembrandttulppaanit ovat tämän 
hetken suosituimpia tulppaaneja. 

jasper van der Zon

”

TRENDITUTKIMUS
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  sisustustrendi vaikuttaa toimintatapoihin puutarhassa 

 eri tarpeisiin vastaavia erilaisia puutarhatiloja

   Haluamme valita työtehtävämme ja välttää pakollisia tehtäviä 

   jos viljelyprojekti on liian vaikea tai työläs, seuraavalla kerralla vali-
taan jotain helpompaa

  ostamme entistä enemmän valmiiksi istutettuja kasveja 

   Puutarhapalveluiden kysynnän odotetaan kasvavan

Puutarhaa, terassia tai parveketta pidetään olohuoneen jatkeena, paik-

kana, jossa voi seurustella ja rentoutua.  Tänä vuonna ulkona on 

entistä enemmän sisällä, koska sisustamme puutarhassa useita tiloja. 

Kaiken mitä voi tehdä sisällä, halutaan tehdä ulkona: laittaa ruokaa, 

kylpeä, ottaa päiväunet.

Ulkona on entistä enemmän kuin ”sisällä”

” Käytämme yhä enemmän aikaa puutarhassa 
seurusteluun ja rentoutumiseen. Siitä seuraa, että 
haluamme entistä suurempia ulkotiloja ja enemmän 
istuimia – puutarhatilat sisustetaan samalla tavalla 
kuin sisätilat.

TRENDITUTKIMUS

”
Hannu sarenström

Jos antaa tietyn tehtävän 
toiselle, voi itse tehdä jotain 
muuta, kuten nauttia puutar
hastaan. Kaikki kuitenkin 
haluavat kokea hip hip hurraa 
tunteen edes kerran kesässä...

anne Havåg Holter-Hovind
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”Vastareaktiona kaikelle kiireelle 
haluamme rauhoittua ja 

käyttää aikaa harrastukselle. 
Puutarhaharrastus saa meidät 

ostamaan aikaa vaativia tuotteita. 
Uhraamme tuon ajan kuitenkin 

mielellämme, koska arvostamme 
puutarhassa vietettyä aikaa.

TRENDITUTKIMUS

””
Henrik Landén
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Puutarhalla on tärkeä tehtävä elämässämme. Puutarha rau-

hoittaa ja antaa vapaudentunteen. se on paikka, jossa seu-

raamme ajan kehitystä ja johon voimme itse vaikuttaa. Paikka, 

jossa ajattelemme, tunnemme, haistelemme ja seuruste-

lemme. jossa yksinkertaisesti elämme. 

Puutarhaharrastukseen on useita erilaisia syitä. tässä osassa 

yli 3 000 ihmistä jakaa puutarhaan liittyviä mielipiteitään. 

kULUttajatUtkImUs

  Puutarhan tehtävä elämässämme

  Puutarhan kärkilista 2013

  Raha-asiat ja aika

  suomen tulokset

2.

11
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Ruotsalaisilla eniten puutarhakiinnostusta puutarhasta

  suomessa ja Ruotsissa naiset ovat huomattavasti kiinnostuneempia puutarhasta kuin miehet. norjassa kiinnostus on tasaista.

  kiinnostus puutarhaa kohtaan kasvaa iän myötä

  Vastaajien eniten puutarhaan yhdistämiä arvoja ja tunnelmia ovat rentouttava, rauhallinen, aikaa vievä ja fyysinen toiminta.

40 % 27 % 35 %

Vastaajilta kysyttiin, miten kiinnostuneita he olivat puutarhoista yleensä. Vastausasteikko oli 1–5, jossa 1 = ”ei lainkaan kiinnostunut” ja 5 = ”erittäin kiinnostunut”. 
Puutarhoista kiinnostuneiksi katsottiin vastauksen 4 tai 5 valinneet. 

kIInnostUneIden osUUs: kIInnostUneIden osUUs: kIInnostUneIden osUUs:

mItä sanoja YHdIstät  
PUUtaRHaan?

mItä sanoja YHdIstät  
PUUtaRHaan?

mItä sanoja YHdIstät  
PUUtaRHaan?

Rentouttava 67
Rauhallinen 66
Fyysinen toiminta 61
aikaa vievä 58
Lapsiystävällinen 57

Rentouttava 62
Rauhallinen 59
Fyysinen toiminta 58
aikaa vievä 58
Lapsiystävällinen 57

Rentouttava 67
Rauhallinen 66
Fyysinen toiminta 64
aikaa vievä 55
Lapsiystävällinen 55

KULUTTaJaTUTKIMUS • PUUtaRHan teHtäVä eLämässämme
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Puutarhailo omin sanoin

KULUTTaJaTUTKIMUS • PUUtaRHan teHtäVä eLämässämme

Rauhallinen puuhastelu ja 
työn tuloksen näkeminen 
ja sadon poiminta lasten
lasten kanssa.

Onnistuminen taimetta
misessaniiden sato.

Nurmikko lasten leikki
kenttänä.

Rentouttava puuhastelu 
ja puutarhan kauneus.

Oman maan antimet 
ruokapöydässä, oma 
tila ja rauha.

Mukava paikka viettää aikaa 
sekä yksin että yhdessä 
isommalla porukalla.

Saa sormet multaan!  
Kasvamisen ihme, kirvojen 
yllätyshyökkäykset, sadon 
kypsyminen.

Mukava paikka viettää 
aikaa sekä yksin että 
yhdessä isommalla 
porukalla.

Mistä saat puutarhassasi eniten iloa? 
Näin pohjoismaalaiset kuvailevat puutarhan tuottamaa iloa.

Mikä sinun puutarhassasi antaa sinulle eniten iloa?  
Tältä kuulostaa kun puutarha antaa iloa pohjoismaalaisille.
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Vihreys tärkeää terveydelle

näin suuri vaikutus sisä- ja ulkotilojen vihreydellä on hyvinvoinnille.   

   asunnon yhteydessä olevan ulkotilan vihreys on tärkeämpää kuin sisätilojen vihreys. 

   sisätilojen vihreys on tärkeintä ruotsalaisille. 

   Ikääntyessä sisätilojen vihreyden merkitys kasvaa. 

kUInka täRkeää sIsätILojen VIHReYs on HYVInVoInnILLe?

Ruotsi

0 10080604020

Norja

Suomi

Osuus: erittäin 
tärkeää

Osuus: siltä  
väliltä

Osuus: ei lainkaan 
tärkeää

55 27 18

42 32 26

41 26 32

kUInka täRkeää ULkotILojen VIHReYs on HYVInVoInnILLe?

Ruotsi

0 10080604020

Norja

Suomi

Osuus: erittäin 
tärkeää

Osuus: siltä  
väliltä

Osuus: ei lainkaan 
tärkeää

72 19 9

60 25 15

70 20 11

KULUTTaJaTUTKIMUS • PUUtaRHan teHtäVä eLämässämme
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Yksivuotiset kukat, perennat ja pensaat kärjessä

mItä VUonna 2012 VILjeLtIIn?

kysymys esitettiin vain niille, jotka vastasivat, että heidän käytettävissään on puutarha, parveke tai terassi

Yksivuotiset kukat/kasvit

Perennakasvit

Pensaat

Puut

Ruohikko

Hedelmät

Marjat

Mausteet

Vihannekset

Juurekset

Ei mitään mainituista

0 604020

Ruotsi

Norja

Suomi

KULUTTaJaTUTKIMUS • PUUtaRHan käRkILIsta 2013
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Eniten ja vähiten suositut puutarhassa 2013

KULUTTaJaTUTKIMUS • PUUtaRHan käRkILIsta 2013

0

Seuraavia kasvilajeja aiotaan viljellä vuonna 2013 joko enemmän tai vähemmän kuin vuonna 2012. 

esitetty luku on nettoluku, eli kasvilajia enemmän viljelevien osuus vähennettynä niiden osuudella, jotka aikovat viljellä vähemmän. 
Positiivinen arvo osoittaa nousua ja negatiivinen laskua.  

kysymys esitettiin vain niille, jotka vastasivat, että heidän käytettävissään on puutarha, parveke tai terassi

Ruotsi Norja Suomi

Ruotsi Norja Suomi

Kasvit ruukussa/ 
parvekelaatikossa

Mausteet Vihannekset Perennakasvit Marjat

Havukasvit Välimeren kasvit RuusutPuut HedelmätKivikkokasvit JuureksetRuohikko Sipulikasvit

10

5

5

0

-5

15

13

6

14

10 9

4
6

8

6

1

5

0

14

5

2

enIten sUosItUt 2013 ENITEN SUOSITUT
Parvekelaatikot ja mausteet 

VäHITEN SUOSITUT
Havukasvit ja Välimeren kasvit 

VäHIten sUosItUt 2013

7
6

4 4
3

7

4 4
3 3 3

2
1 1 11 1 2

1 1

4
3 2

3

1
0 0
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Tänä vuonna halutaan kalusteita ja valaistusta

mIHIn seURaaVIsta aIot InVestoIda VUonna 2013?

kysymys esitettiin vain niille, jotka vastasivat, että heidän käytettävissään on puutarha.

Kasvihuone

Ulkokalusteet

Grilli

Ulkotila

Katto terassin/ulkotilan päälle

Lasitettu terassi/ulkotila

Puutarhavalaistus

Terassinlämmitin

Uima-allas

Kylpytynnyri

Ulkokeittiö

Soralla päällystetyt osat

Luonnonkivistä tehty pihakivetys

Ajoleikkuri

Itsekulkeva ruohonleikkuri

En mihinkään mainituista

0 4020

Ruotsi

Norja

Suomi

   Vuonna 2013 aiotaan 
investoida lähinnä 
ulkokalusteisiin, puu-
tarhavalaistukseen ja 
grilleihin.

KULUTTaJaTUTKIMUS • PUUtaRHan käRkILIsta 2013
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Helppohoitoisuus ja rentoutuminen tärkeimpiä

mIkä on täRkeIntä PUUtaRHassa/PaRVekkeeLLa/teRassILLa?

kysymys esitettiin vain niille, jotka vastasivat, että heidän käytettävissään on puutarha, parveke tai terassi.

Helppohoitoisuus

Paikka, jossa voi rentoutua 

Kukkaloisto

Mukava paikka syödä ja seurustella

Paikka, jossa voi nauttia auringosta

Mahdollisuus viljellä omia 
vihanneksia/mausteita/hedelmiä

Katseilta suojassa

Tunnen olevani lähellä luontoa

Lapsille tilaa liikkua ja leikkiä

Tyylipuhdas

Käytettyjen torjunta-aineiden 
ympäristöystävällisyys

Puutarha/parveke/terassi sopii talon  
ulkopuoleen ja ulkoasuun

Puutarha/parveke/terassi sopii  
sisätilojen sisustukseen

0 604020

Ruotsi

Norja

Suomi

KULUTTaJaTUTKIMUS • PUUtaRHan käRkILIsta 2013
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Unelmien puutarha on luonnonläheinen

Nykyaikainen puhdastyylinen puutarha

Romanttinen puutarha

Luonnonläheinen puutarha

Välimeren tyylinen puutarha

En osaa sanoa / ei mikään näistä

0 20 40

mIkä tYYLI Vastaa PaRHaIten UneLmIesI PUUtaRHaa?

kysymys esitettiin vain niille, jotka vastasivat, että heidän käytettävissään on puutarha

Ruotsi Norja Suomi

KULUTTaJaTUTKIMUS • PUUtaRHan käRkILIsta 2013
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Yhdeksällä kymmenestä on käytettävissään puutarha, 
parveke tai terassi

0
Kyllä Ei

20

40

60

80

100
%

onko sInULLa käYtettäVIssäsI PUUtaRHa, PaRVeke taI teRassI?

93

7

93

7
12

88

88

Ruotsi Norja Suomi

KULUTTaJaTUTKIMUS • RaHa-asIat ja aIka

%

kUInka UseIn teet PUUtaRHatöItä?

0

20

40

Useita kertoja viikossa Jonkun kerran viikossa Harvemmin kuin kerran 
kuukaudessa

Kerran tai pari kuukaudessa

Ruotsi Norja Suomi

   suurkaupunkien asukkaat 
käyttävät puutarhatöihin muita 
vähemmän aikaa. 

   Ruotsalaiset käyttävät eniten 
aikaa puutarhatöihin. 

24 22
14

33
23

35

22 27 26
21

28 25
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20% enemmän aikaa ja rahaa puutarhaan tänä vuonna

KULUTTaJaTUTKIMUS • RaHa-asIat ja aIka

0

0

20

20

40

40

60

60

aIotko käYttää VUonna 2013 enemmän VaI VäHemmän aIkaa PUUtaRHan/ 
PaRVekkeen/teRassIn HoItoon kUIn VUonna 2012?

aIotko käYttää VUonna 2013 enemmän VaI VäHemmän RaHaa kasVeIHIn/ 
PUUtaRHatUotteIsIIn ja ULkokaLUsteIsIIn kUIn VUonna 2012?

Enemmän aikaa

Enemmän rahaa

Vähemmän aikaa

Vähemmän rahaa

Yhtä paljon aikaa

Yhtä paljon rahaa

En tiedä

En tiedä

%

%

21

20 19 16

54 53 54

11 11 14 15 18 16

24

60 54 56

7 7 9 12 15 13
22

Ruotsi Norja Suomi

Ruotsi Norja Suomi
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Puutarhan merkitys asunnonvaihdon yhteydessä

KULUTTaJaTUTKIMUS • RaHa-asIat ja aIka

0

0

20

20

40

40

60

60

PUUtaRHan meRkItYs asUnnonVaIHdon YHteYdessä

mItä PUUtaRHaLta toIVotaan asUnnonVaIHdon YHteYdessä? 

Houkutteleva puutarha on 
ratkaiseva tekijä asunnon-

vaihtopäätöksen yhteydessä

Helppohoitoisuus

Houkutteleva puutarha 
vaikuttaa päätökseeni, mutta 

se ei ole ratkaiseva tekijä

Valmiiksi kaunis ja  
hyvin hoidettu

Minulle ei ole mitään  
merkitystä sillä, onko puu-
tarha houkutteleva vai ei

Potentiaalia tehdä  
puutarhasta kaunis

En halua muuttaa 
asuntoon, johon kuuluu 

puutarha

Tiloja, joissa 
lapset voivat leikkiä

En tiedä

Mahdollisuus käyttää 
puutarhaa grillijuhlissa ja 

juhlatilaisuuksissa

%

%

9

31

12

33

11

26

54

14

49

11

55

27

13

35

14

32

12

21

12

10

14

10

11

12

11 11

443

12

Ruotsi Norja Suomi

Ruotsi Norja Suomi

kysymys esitettiin vain niille, jotka vastasivat, että puutarhalla on merkitystä asunnonvaihdon yhteydessä

Puutarhalla on merki-
tystä asunnonvaihdon 
yhteydessä, mutta se ei 
ole ratkaiseva

Kuusi  
kymmenestä  
ottaa huomioon  
puutarhan talon 
oston yhteydessä

Toivomme  
helppohoitoisia 

puutarhoja,  
joissa on  

potentiaalia 
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Neljä kymmenestä haluaisi kääntyä puutarha
arkkitehdin puoleen

Apua puutarhurilta, 
joka hoitaa puutarhaa

Apua puutarha-arkki-
tehdilta, joka suunnit-

telee puutarhan

Apua arboristilta Ei mitään mainituista

Ruotsi Norja Suomi

0

20

40

60

jos sInUn eI taRVItsIsI ajateLLa kUstannUksIa, mItä seURaaVIsta PUUtaRHaPaLVeLUIsta 
VoIsIt HaRkIta käYttäVäsI? (VoIt VaLIta UseIta VastaUsVaIHtoeHtoja)

%

33
37

28

38
42 41

19

9
12

34 33
37

kysymys esitettiin vain niille, jotka vastasivat, että heidän käytettävissään on puutarha.

KULUTTaJaTUTKIMUS • RaHa-asIat ja aIka

Naiset ja nuoret 
henkilöt ovat  

muita valmiimpia 
ostamaan 

puutarha
palveluita



25

Harvat hyödyntävät kotitalousvähennyksen

* nämä palvelut eivät kuulu kotitalousvähennyksen piiriin Ruotsissa

nIIden osUUs (PRosentteIna), jotka aIkoVat käYttää  

kotItaLoUsVäHennYksen eRILaIsIIn PUUtaRHaPaLVeLUIHIn 2013 RUotsI sUomI

Ruohonleikkuu 3 4
Lumenluonti 3 5
aidanleikkuu 4 2
sammaleen torjunta 2 1
Rikkaruohojen kitkentä 2 1
Pihan puiden kaataminen tai oksinta* — 7
Puutarhanhoito* — 2
Istutustyöt* — 2
tuhoeläinten torjunta* — 0
Haravointi* — 1
kukkien kastelu* — 1
ei aio käyttää kotitalousvähennystä 2013 91 86

KULUTTaJaTUTKIMUS • RaHa-asIat ja aIka
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Juureksia – jos pohjoisen asukkaat saavat päättää
alueelliset tulokset 

PohjoisSuomessa aiotaan 
investoida eniten puutarhan 
sorapäällysteisiin vuonna 
2013. 

PohjoisSuomessa 10 % aikoo 
viljellä sipulikasveja ja 12 % 
juureksia vuonna 2013, se on 
eniten Suomessa. 

ItäSuomessa 70 % on 
sitä mieltä, että 
puutarhan 
houkuttelevuus 
vaikuttaa uuden 
asunnon valintaan 

PohjoisSuomessa puutar
hasta kiinnostuneita on 41%, 
mikä on eniten Suomessa.

LänsiSuomessa halutaan 
mieluiten nykyaikaisia 
ja puhdastyylisiä 
puutarhoja (20 %).

Helsingissä 18 % aikoo 
viljellä parvekkeella tänä 
vuonna.

KULUTTaJaTUTKIMUS • sUomen tULokset
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Nuoret romanttisempia – ikä ja asenteet

0

15–30 31–45 45–60 60+

20

10

40

50

30

60

70   nuorten kohdalla houkutteleva puutarha vaikuttaa enemmän talon ostoon kuin vanhemmilla 
ihmisillä. 

   Unelmien puutarhan tyyli on luonnonläheinen kaikissa ikäluokissa. nuorten unelmien puutarha 
on kuitenkin romanttisempi ja nykyaikaisen puhdastyylisempi kuin vanhemmilla. 

   nuoret haluaisivat vanhempia enemmän käyttää ammattimaista puutarha-apua, mieluiten puu-
tarha-arkkitehtia.

Vaikutus asunnonostoon
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Välimeren tyylinen

Toivoo puutarhurin 
apua

Toivoo puutarha- 
arkkitehdin apua
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Naiset haluavat puutarhaarkkitehdin  
– miehet ajoleikkurin

   kiinnostus puutarhaa kohtaan on suurin naisten keskuudessa, 38 % 
naisista ja 32 % miehistä on kiinnostunut puutarhasta.

 

   naisten unelmien puutarhan tyyli on romanttinen, kun miehet pitävät 
enemmän luonnonläheisestä tyylistä. 

   naiset suhtautuvat keskimääräisesti myönteisemmin ammattiavun 
käyttöön puutarhassa.  Lähinnä kyse on puutarha-arkkitehdeista, mutta 
myös puutarhureista. 

   miehet ovat kiinnostuneempia investoimaan grilleihin ja ajoleikkureihin kuin 
naiset, jotka suhtautuvat varovaisemmin puutarhainvestointeihin.

Miehet ja naiset puutarhassa 
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Menetelmät

HUI Research toteutti helmikuussa 2013 kyselytutkimuksen, jossa oli 
mukana satunnaisesti valittuja suomen, Ruotsin ja norjan asukkaita. 
kyselyn tarkoituksena oli kartoittaa vastaajien kiinnostusta ja 
mielipiteitä puutarhaan liittyvistä asioista sekä tutkia puutarhakauden 
2013 trendejä. Vastanneiden kokonaismäärä esitetään alla olevassa 
taulukossa:

Kuluttajatutkimus

maa VastanneIta

Ruotsi 1 096
norja 1 151
suomi 1 089
Yhteensä 3 336

Trenditutkimukseen haastatellut olivat:

Jasper van der Zon (nL) johtava suunnittelija maailman suu-
rimmassa kukkatarhassa, keukenhofin tulppaanipuistossa alan-
komaissa. 

Hannu Sarenström (se) Puutarhainnoittaja, kirjailija, kirjoittaa 
blogia Hannu på kinnekulle. 

Henrik Landén (se) Ruotsin suurimpien puutarhamessujen 
elmia Gardenin tuotepäällikkö. 

anne Havåg Holter-Hovind (no) arkkitehti, kirjoittaa norjan 
suurinta puutarhablogia moseplassen. 

Kjersti Bergesen (no), juontaja ohjelmassa tid för hjem 
tV2-kanavalla sekä puutarhasuunnittelija. 

anna Hedrén (se) maisemainsinööri, kirjoittaa puutarhablogia 
anna Vattenkannas trädgård. 

Terttu Hilli (FI) Hortonomi, joka työskentelee puutarhasuunnit-
telijana omassa kolumbus-yrityksessä. 

Terttu Pajumäki (FI) Puutarhuri, Plantagen.
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