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Mitä selvityksellä 
tavoiteltiin

Mahla on ns. nish-tuote jonka volyymit eri markkinoilla 
ovat pienet ja usein vielä sesonkiin sidotut. Monin 
paikoin mahla osoittautuu myös tuotteeksi, jonka 
kysyntä ylittää selvästi tarjonnan.  Mahlasta on lisäksi 
vaikea / kallista saada yksityiskohtaista tietoa.  Tämän 
vuoksi selvityksessä käsitellään mahlan ohella muita 
kasvipohjaisia vesiä, koska voidaan olettaa, että 
kuluttajien suhtautuminen niihin on saman suuntaista 
kuin suhtautuminen mahlaan. Tämä lähestymistapa 
antaa paremman kuvan mahlan ja samantyyppisten 
vesien kiinnostavuudesta kuluttajan näkökulmasta. 
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Katsaus mahlan ja kasvivesien kulutukseen
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Kasvipohjaiset vedet koetaan tavallisten juomatuotteiden 
vaihtoehdoiksi, jotka voivat tarjota lisäksi ravitsemuksellisen 
lisäarvon.  Useat kasvivedet sisältävät vain vähän sokeria ja 
ne koetaan siksi terveellisinä vaihtoehtoina.  Innovatiiviset 
pakkausratkaisut ovat vaikuttaneet myönteisesti kuluttajien 
ostokiinnostukseen ja markkinat ovatkin globaalisti 
vahvassa kasvussa. 

Kasvivesien markkina-arvoksi on arvioitu 2,5 mrd USD 
vuonna 2016.  Arvon arvioidaan nousevan voimakkaasti ja 
saavuttavan tason 10 mrd USD vuonna 2024 (Lähde: Global 
Market Insights). 

Kasvua voi rajoittaa mahlan saatavuuteen liittyvät haasteet.  
Jo nykyisillä volyymeillä tuotteet näyttävät paikoin loppuvan 
kaupoista. Lisäksi Ukrainan sota ja siihen liittyvät pakotteet 
vaikeuttavat venäläisen ja valkovenäläisen mahlan myyntiä.
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Merkittävät kasvivedet

FoodKnow

Kookosvesi:  
Tunnetuin ja selvästi volyymiltään 
suurin tuote 

Kaktusvesi:  
Erityisesti USA:ssa merkittävä tuote  

Vaahtera:  
Tunnetumpi konsentroidusta 
siirapista 

Koivun mahla:  
Eniten tunnettu Pohjoismaissa

Global 
Market Insights arvioi 
koivun- ja vaahteran 

mahlan nousevat seuraavaksi 
superjuomaksi ja ohittavan 

kookosveden 
kuluttajamarkkinoilla tulevina 

vuosina.  Haasteena tässä 
saattaa kuitenkin olla 

mahlan saatavuus.





Mahlatuotteet / 
Ruotsi

Ruotsissa mahlaa ja mahlatuotteita 
jalo s te taan ja my yd ään var s in 
monipuolisesti. Puhtaan mahlan 
kohdalla tuotteessa näyttää olevan 
selvä saatavuusongelma.  

Ruotsin kaupoissa on hyvin tarjolla 
myös tuotteita, jotka on jalostettu 
mahlasta.
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26 Skr / 330 ml = 2,47 
€ / 220 ml = 7,41 € / l
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Mahlatuotteet / 
Ruotsi

ruotsalainen 
single malt viski 0,7 l 

hinta verkkokaupassa 45,89 - 
58,95 € (saatavuus 15 

000 pulloa 2021)

ruotsalainen 
maitojuoma, joka sisältää 3,7 % 

mahla, 1 l hinta 18,80 Skr = 1,80 € 

Ainesosat: kirnumaito (korkeapastöroitu maito, 
elävä maitohappoviljelmä, D-vitamiini), 

koivunmahlavalmiste (sokeri, vesi, koivunmahla 
[0,5%], maissitärkkelys, koivunlehtiuute 

[0,3%], sakeuttamisaine pektiini, sitruuna 
mehu). Lisätty sokeria 5,6 %.
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Mahlatuotteet / Ruotsi

Koivunmahla 
kuohuviini 12,5 % 

alkoholia, hinta hyvälaatuisen 
kuohuviinin tasolla  

Systembolagetissa 750 ml 
pullo 330 Skr = 31,27 € = 

39,09 € / l



Mahlatuotteet / 
Japani
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Mahla ja mahlatuotteet ovat hyvin 
tunnettuja Japanin pohjoisilla saarilla, 
erityisesti Hokkaidossa, jossa on talvesta 
ja tuliperäisestä maasta johtuen pitkä 
traditio mahlan talteenotolle. 

Mahlatuotteet ovat terveellisen imagonsa 
vuoksi lisänneet suosiotaan myös muualla 
Japanissa ja voidaan katsoa, että mahla 
tunnetaan nykyisin koko Japanissa. 

Tuotteita saa lähinnä verkkokaupasta.

Japanilainen mahla 300 - 
400 JPY / 180 ml = 2,1 - 2,8 
€ / pullo = 11,66 -15,55 € / l

Tuontimahla 
(Sip Sap, Liettuasta) 

500 JPY / 330 ml = 3,5 
€ / pullo = 10,60 € / l



FoodKnow Oy:n japanilainen kumppani 
Biocon Ltd http://www.biocon.co.jp on 
alustavasti ilmoittanut kiinnostuksensa 
mahlaan ja mahlatuotteisiin.  Biocon Ltd on 
erityisen kiinnostunut konsentroidusta 
mahlasta esimerkiksi oluen valmistuksessa, 
aromin tuojana sekä mahdollisuudesta tuottaa 
myös mahlajauhetta uusia tuotteita varten.  

Mikäli yhteistyö Biocon Ltd:n kanssa 
kiinnostaa niin sitä voidaan viedä eteenpäin 
FoodKnow Oy:n avulla.

http://www.biocon.co.jp


Mahlatuotteet / 
Eurooppa / 

Verkkokauppa
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Mahlaa ja mahlatuotteita myydään 
vahvasti verkkokaupoissa.  Tuotteet 
ovat pakattu tyylikkäisiin pakkauksiin 
ja usein monipakkauksiin.  

Mahlaa on usein tarjolla myös 
mauste ttuina vers ioina kuten 
sitrusmaustettu mahla



Mahlatuotteet / 
Eurooppa / 

Verkkokauppa

FoodKnow

Tåpped tuotteet 

HUOM! Näihin tuotteisiin käytetyn 
mahlan alkuperämaa on Suomi.  

Tuotteiden sisältö on kuvattu 
sivustolla varsin tarkasti.  12 x 250 ml 
pakkaus maksaa 35,07 € = 11,69 € / l



Mahlatuotteet / 
Eurooppa / 

Verkkokauppa
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Hello Spring, saksalainen pullotettu 
mahla 

Hinta 3,99 € / 750 ml (2 x 250 ml) = 
5,32 € / l 

Tuote myynnissä verkossa



Mahlatuotteet / 
Iso-Britannia / 
Verkkokauppa
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Sibberi tuotteet.  Kotimaa UK 

Tuotteita on saatavana laajasti eri 
v e r k k o k au p o i s t a g l o b a a l i s t i .  
Huomionarvoista on, että osasta 
verkkokauppoja tuote näyttää olevan 
tilapäisesti lopussa 6 / 22

Company: Sibberi 
Brand: Sibberi 
Origin: UK 
Category: Water 
Packaging: Available in plastic 
and glass bottles 
Claims: 100% Organic 
Price: £3.25 = 3,80 € / 250 ml = 
15,2 € / l 
Where to Buy: Buy Online, 
Stockists on Website 

Website: sibberi.com

http://www.worldofzing.com/product/sibberi-birch-water/
http://www.sibberi.com/


Mikä kasvivesissä 
kiinnostaa
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Luonnollisuus  
Todistetut terveysvaikutukset 
Oletetut terveysvaikutukser 
Puhtaus 
Lisäaineettomuus 
Vähäkalorisuus



Lisätietoa mahlasta, kasvivesistä ja markkinoista

Kasvivesien markkinatietoa 
Kasvivesien markkinatietoa USA 

Tuotteita: 
Tåpped tuotteet 
Sibberi tuotteet 
Hello Spring 

Lisätietoa; University of Alaska; Birch white gold in the boreal forest
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https://www.prnewswire.com/news-releases/plant-based-water-market-size-to-grow-by-usd-12-96-bn-36-of-the-growth-to-originate-from-apac-technavio-301522656.html
https://www.gminsights.com/industry-analysis/plant-based-waters-market
http://www.tappedtrees.com/shop/a-mixed-case-of-twelve
https://www.amazon.co.uk/Sibberi-Birch-Water-Coconut-Pack/dp/B01BDLGVW0
https://www.birken-saft.com/Kaufen.html
https://scholarworks.alaska.edu/bitstream/handle/11122/2696/MP_04_02.pdf?sequence=1&isAllowed=y


Yhteenveto
Kasvipohjaisten vesien kysyntä on globaalisti vahvassa 
kasvussa. Koko markkina /2024 on kymmenen MRD USD. 

Kasvua voi mahlan kohdalla hidastaa tarjonnan puute 
sekä venäläisen ja valko-venäläisen mahlan boikotointi 

Mahlamarkkinoita voi lähteä tarkemmin selvittämään 

Verkkokaupan ja toimijoiden kautta/ EU 
Kaupan toimijoiden kautta/ Ruotsi 

Konsentroidulle mahlalle voi löytyä kysyntää ainakin Japanista 

Hankesuunnittelun paikka?
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Kiitos ! 
FoodKnow Oy 

Jukka Lähteenkorva 
Toimitusjohtaja 

+358 405436781 
jukka.lahteenkorva@gmail.com
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