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Tämän katsauksen tarkoituksena on tarjota lisänäkemystä kasviperäisten proteiinien mahdollisuuksista erityisesti vientimarkkinoita
ajatellen sekä antaa osaltaan eväitä näiden mahdollisuuksien hyödyntämiselle ja lisäymmärryksen hankkimiselle. Raporttiin on koottu
dataa, tietoa ja trendejä eri lähteistä ja tavoitteena on ollut jäsentää ne helposti ymmärrettäväksi kokonaisuuksiksi.

Niin Suomessa kuin ulkomailla kasviproteiinien kysyntä ja tarjonta kasvavat tällä hetkellä nopeasti. Tämä ei vielä merkittävästi näy
eläinperäisten proteiininlähteiden käytön vähentymisenä, vaan pikemminkin niin, että syömisen tavat ja ruokavalio proteiininlähteineen
monipuolistuu, luoden näin uusia toimintamahdollisuuksia ja markkinarakoja niin kokonaan uusille kuin vakiintuneille toimijoille.
Kuluttajat etsivät entistä enemmän tapoja oman terveytensä ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseksi, samalla kun nykyisen
kaltaisen ruoantuotannon ympäristölliset ja eettiset syyt herättävät yhä enemmän keskustelua. Onkin olennaista pyrkiä entistä
varhemmin ymmärtämään kuluttajien tarpeita ja motiiveja ruokavalinnoissaan, ja kohdentaa uudet tuotelanseeraukset vastaamaan
näihin paremmin.

Tämä raportti on laadittu osana Suomen Akatemian rahoittamaa, Luonnonvarakeskus Luken koordinoimaa ScenoProt- hanketta ja sen on
koonnut hankkeen osatoteuttajana toimiva Makery Oy. Hankkeen tarkoituksena on tutkia ja todentaa erilaisten vaihtoehtoisten
proteiinilähteiden hyödyntämisen mahdollisuuksia Suomessa ja suomalaisten yritysten näkökulmasta vientimarkkinoilla. Makery Oy on
suomalainen, elintarvikealan kehittämiseen keskittyvä yritys.

Tausta - Mistä tässä katsauksessa on kyse?
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Kasvipohjaisiin tuotteisiin vaikuttavat trendit
ja kehitysnäkymät
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• Kuluttajat ovat entistä kokeilunhaluisempia, etsitään uusia
makuelämyksiä ja moniaistisia kokemuksia

• Kasvipohjaisuus jatkaa isona trendinä ja tulevaisuudessa
nähdään myös enemmän erilaisia hybridituotteita

• Vaihtoehtoja etsiville terveyteen liittyvät tekijät ovat
tärkeimpien valintakriteerien joukossa, ja esimerkiksi lihalle
vaihtoehtoiset kasviproteiinit jatkavat voimakasta kasvuaan. 
Proteiinien ohella myös kuidut kasvattavat merkitystään
kuluttajan mielessä.

• Vastuullisuuden, jäljitettävyyden ja kierrätettävyyden
merkitys kasvaa valintakriteerinä, kun kuluttajien tietoisuus
lisääntyy

• Välipalatuotteiden markkinat kasvavat nopeasti, eikä kasvussa
näy hidastumisen merkkejä

Innova Market Insights – 10 trendiä vuodelle 2019
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Lähde 1.) Innova Market Insights, 2018



Mintel – Kolme globaalia ruokatrendiä vuodelle 2019

18-Oct-19

Novel protein sources for food security  (ScenoProt)

6

Ikivihreä kulutus – kestävän kehityksen ja vastuullisuuden määritelmä ulottuu kattamaan koko tuotteen 
elinkaarin. Tavoitteena on maksimoida käytettävien resurssien arvo ennen kuin ne kierrätetään tai 
hävitetään ympäristöystävällisellä tavalla. Kuluttajien asenne muovia kohtaan on muuttumassa 
merkittävästi, ja biopohjaiset pakkaus-materiaalit ovatkin keskeinen osa seuraavan sukupolven vastuullista 
pakkaamista.

Terveys ja hyvinvointi – kuluttajat ovat kiinnostuneita tuotteista, jotka saavat voimaan hyvin, ja he haluavat 
tuntea itsensä nuorekkaaksi ja näyttää hyvältä. Ennaltaehkäisy ja muutosten hidastaminen tärkeitä 
tavoitteita. Aivojen, suoliston, luiden ja nivelien hyvinvointiin panostetaan, ja ruokavaliolla ja siihen 
liittyvillä valinnoilla nähdään keskeisen ennaltaehkäisevä merkitys.  

Mukavuus ja helppous – näiden tekijöiden merkitys nousee uusiin korkeuksiin kaikilla aterioilla. Vaikka 
nopeutta arvostetaan, niin myös terveellisyydellä on tärkeä rooli. Tuoreiden raaka-aineiden käyttö 
lisääntyy. Vähittäiskaupassa myytävien ateriakokonaisuuksien vaihtoehdot kasvavat ja ravintolamaailmasta 
tuttuja tuotteita, erityisesti juomia, tulee enemmän saataville. Myös ravintolatason ruokien valmistamisen 
helpottamiseen kotona on tulossa uusia ratkaisuja. 

Lähde 2.) Mintel , 2018



Euromonitor – 10 globaalia trendiä vuodelle 2019
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• Kuluttajat ovat entistä tiedostavampia ja erityisesti
eläinten hyvinvointi nähdään tärkeänä asiana

• Yksilölliset valinnat ja oman statuksen esilletuonti niiden
avulla kasvaa

• Digitaaliset ratkaisut tuovat kaiken vain klikkauksen
päähän ja tämä asettaa haasteita, mutta myös
merkittäviä mahdollisuuksia elintarvike- ja
ruokapalveluihin

• Kierrätettävyys ja muovin käytön vähentäminen

• Tuotteita, joilla halutaan ennaltaehkäistä ikääntymisen
vaikutuksia, ei tule suunnata vain senioreille. Samat
positiiviset vaikutukset kiinnostavat myös nuorempia
kuluttajia. 

Lähde 3.) Euromonitor International, 2018 



• Kasvisruoka ja proteiini ovat edelleen suurimmat megatrendit ruokamaailmassa.
– Elintarviketeollisuus ja ravintolat kehittävät uusia ja parempia kasvisruokia. Niitä ei enää suunnata kasvissyöjille kuten ennen, 

vaan nimenomaan sekasyöjille. Tavoite ei niinkään ole lisätä kasvissyöjien määrää, vaan kasvissyöntiä sekasyöjien joukossa. 
– Kasvisruokia suunnataan nyt myös miehille. Ruokaisat, savuiset, grillatut ja lihaisaa umamia sisältävät kasvisruoat 

houkuttelevat sekasyöjämiehiä.

• Kasvisruoka- ja proteiinibuumit limittyvät niin, että vaihtoehtoisiin proteiinilähteisiin perustuvia tuotteita tulee markkinoille lisää.
– Vaihtoehtomaidot, kuten kaurajuoma tai hamppujuoma, lisäävät suosiotaan kaikkialla länsimaissa.

• Ruokavalinnoilla halutaan vaikuttaa maailmaan. Vastuullisuus on siksi suuri trendi ruokamaailmassa. Se voi liittyä ruoan alkuperään, 
tuotantoeläinten kohteluun, ruokaturvallisuuteen, pakkauksiin, ruokahävikkiin, tai yritysten avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen. Hävikin 
välttämisen nimissä ruoan raaka-aineeksi hyväksytään aiempaa helpommin sellaisiakin kasvien tai ruhojen osia, joita ennen pidettiin 
jätteenä.

• Osana laajempaa proteiini- ja terveellisyystrendiä monet kuluttajat suosivat nyt tuotteita, joissa hiilihydraattipitoisia aineita on 
korvattu enemmän proteiinia sisältävillä aineilla. Esimerkkeinä vaikka kukkakaalipizzataikina tai kikhernesipsit. Jäätelöäkin tehdään jo 
maidon sijasta esim. avokadosta, hummuksesta, tahinista ja kookoksesta. Naposteluun voidaan käyttää rapeita lohennahkoja, 
lumpeensiemeniä tai paahdettua merilevää.

Makeryn vuoden 2019 trendiraportin poimintoja 
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Viisi kuluttajatyyppiä, jotka ovat merkittävästi vaikuttaneet
kasvipohjaisten tuotteiden trendin syntyyn ja kasvuun
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Kasvipohjaisia tuotteita ostavien kuluttajien viisi eri tyyppiä:

”Healthy hardcores”
• Tämä joukko syö kasvipohjaisia tuotteita pääosin terveyssyistä.

”Value hunters”
• Opiskelijat muodostavat tästä joukosta suurimman osan. He etsivät 

hinta-hyötysuhteeltaan parhaimpia tuotteita. Myös kasvipohjaisten 
tuotteiden lihatuotteita pidempi säilyvyysaika on tälle joukolle tärkeää.

”Flavour craver”
• Henkilöt, joille maku on tärkeintä ja jotka etsivät jatkuvasti uusia 

makuelämyksiä.
”Trendy trialist”

• Muodista ja trendikkäistä ilmiöistä kiinnostunut joukko, joka etsii uusia 
ja erilaisia kokemuksia.

”Eco-warriors”
• Ryhmä, joka on huolissaan eläinten ja ympäristön hyvinvoinnista sekä 

terveysvaikutuksista.

Lähde 4.) Givaudan, 2019



Vaihtoehtoisten proteiinilähteiden kasvun ajurit ja veturit
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• Huoli terveydestä
• Tuoteturvallisuus
• Tulojen kasvu
• Eläinten hyvinvointi
• Ekologinen ja eettinen kestävyys

Vaihtoehtoisten 
proteiinien 

kasvu

• Sijoittajat 
• Saatavuus
• Uteliaisuus/ mielenkiinto
• Ravitsemus/ 

proteiinipitoisuus
• Teknologia

Ajurit Veturit

• Vaihtoehtoisten proteiinien kasvu johtuu osaltaan ajureista, jotka 
kannustavat ja motivoivat kuluttajia miettimään vaihtoehtoja eläinperäisille 
proteiininlähteille.

• Esimerkiksi erilaiset lihaan liittyvät skandaalit, afrikkalaisen sikaruton 
kaltaiset taudit, kovan eläinrasvan välttely ja huoli luonnonvarojen 
riittävyydestä saavat kuluttajat etsimään vaihtoehtoja nykyisille tuotteille. 

• Huomattavaa on, että samat ajurit ja veturit pätevät kautta elintarvikekentän 
– kyse ei ole pelkistä proteiineista. 

• Osa tekijöistä puolestaan osaltaan mahdollistavat kasvun ja osaltaan lisäävät 
sitä, eli ne toimivat sekä kasvun vetureina että ajureina.

• Esimerkiksi mitä enemmän tuotteita tulee markkinoille, sitä enemmän niitä 
on saatavilla. Toisaalta mitä parempi saatavuus tuotteilla on, sitä paremmin 
useammalla kuluttajalla on mahdollisuus käyttää tuotteita. Myös esimerkiksi 
teknologian kehittyminen mahdollistaa aiempaa parempien tuotteiden 
valmistamisen ja toisaalta mitä enemmän tuotteet myyvät ja tuottavat, sitä 
enemmän yrityksillä on varaa investoida esimerkiksi uuteen teknologiaan.

• Jotta kuluttaja voi valita, on muiden toimijoiden mahdollistettava
valintojen tekeminen tarjonnan lisäämisen kautta. 

Kuva mukailtu Rabobank Food & Agri Researchin kuvasta.

Lähde 5.) Rabobank Food & Agri Research, 2018.



Hybridituotteissa, joissa on sekä eläin- että kasviperäisiä proteiineja,
on merkittävä kasvun mahdollisuus
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• Vaikka moni sekasyöjä ei ole valmis luopumaan 
kokonaan eläinperäisten proteiinien käytöstä, niin 
silti sekasyöjien keskuudessa on nähtävissä 
kiinnostusta eläinperäisten tuotteiden käytön 
vähentämiseen.

• Suurimpina ajureina toimivat oma hyvinvointi, 
terveellisyys ja ekologisuus

• Yksi helpoimmista keinoista kulutuksen 
vähentämiseen olisivat hybridituotteet, joissa osa 
eläinperäisistä proteiineista korvataan kasviperäisillä 
proteiineilla. 

• Pelkästään kasvisten lisääminen tuotteisiin ei aja 
samaa asiaa, koska se alentaa proteiinipitoisuutta

• Markkinoilla on jonkin verran hybridituotteita, mutta 
kokonaisuutena se on vielä hyvin pieni segmentti.

• Erityisesti, mikäli lihan/kalan hinta tulevaisuudessa 
syystä tai toisesta nousee, mutta vegaanisuus 
sinänsä ei muodostu valtavirtailmiöksi, voi 
hybridituotteille ennustaa kasvua.



• Osa asiantuntijoista ennustaa, että ruoan tuotanto voi tulevaisuudessa tapahtua yhä vahvemmin ilman perinteistä maataloutta. Tämä 
skenaario tarkoittaisi sitä, että tulevaisuudessa ruokaan tarvittavia komponentteja tuotettaisiin bioreaktoreissa, ei pelloilla ja maatiloilla.

– Lihassolujen synteettistä kasvattamista kantasolujen avulla on tutkittu jo pitkään ja ensimmäistä keinolihapihviä on päästy maistamaan vuonna 2013. 
Tuotteiden markkinoille päätymistä jouduttaneen vielä odottamaan, mutta esimerkiksi USA:ssa viranomaiset ovat jo valmistelemassa lainsäädäntöä, jolla 
soluista kasvatettujen "lihatuotteiden" turvallisuus kuluttajalle pyritään takaamaan. *

– Lihan lisäksi biotekniikkaa voidaan hyödyntää esimerkiksi maidon ja kananmunan proteiinien tuottamiseen. Toisin kuin lihan, kananmunan ja maidon 
proteiineja voidaan tuottaa bioreaktoreissa mikrobien avulla, joihin on siirretty eläimestä tarvittavat geenit. Tällöin eläinperäisiä tuotteita, kuten 
valkuaismassaa, voidaan tuottaa kokonaan ilman eläimiä.

– Solar Foods on myös yksi esimerkki tulevaisuuden tavasta tuottaa proteiineja, jossa Soleiiniksi nimettyä proteiinia voidaan tuottaa bioreaktorissa ilman ja 
sähkön avulla.

• Jos proteiinien tuottamiseen tarvittavista bioprosesseista sekä tuotteista saadaan nopeasti kehitettyä kustannustehokkaita, toimivia ja 
kuluttajien silmissä hyväksyttäviä, voivat ilman eläimiä tuotetut eläinperäiset proteiinit viedä markkinaosuutta kasvipohjaisilta tuotteilta, 
jotka pyrkivät olemaan eläinperäisten tuotteiden kaltaisia.

• Huomionarvoista on, että muiden muassa maailman suurimpiin lihajalostajiin kuuluva yhdysvaltalainen Tyson Foods on oman Tyson
Ventures –ohjelmansa kautta sijoittanut useisiin vaihtoehtoisten proteiinilähteiden parissa toimiviin yrityksiin**.

Proteiinien tuottaminen bioreaktoreissa voi tulevaisuudessa 
viedä markkinaosuutta kasviproteiineilta
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*Lähde 6.) Vox Media, Inc. 2019
**Lähde 7.) Tyson Foods, Inc. 2018



Esimerkkejä bioprosessoinnilla tuotetuista eläinproteiineista
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Perfect Day valmistaa maitoa ja 
jäätelöä, joita markkinoidaan 
kasvipohjaisina maitotuotteina. 
Mikrobeihin on lisätty tarvittavat 
geenit, jolloin mikrobit tuottavat 
bioreaktorissa kasvipohjaisista 
sokereista maidon proteiineja heraa ja 
kaseiinia, jotka vastaavat 
ravitsemukselliselta laadultaan 
lehmänmaidon proteiineja.

Clara Foods valmistaa 
bioreaktorissa hiivasolujen 
ja sokereiden avulla 
erilaisia proteiineja 
juoma- ja 
ruokateollisuuden 
käyttöön. Valikoimista 
löytyy esimerkiksi 
kanamunan albumiinia. 

Finless Foods on kehittänyt 
prosessia, jolla voitaisiin 
tuottaa kalan proteiineja 
ilman kalankasvatusta. 
Ensimmäisenä on tarkoitus 
kokeilla liiallisen 
kalastuksen takia 
vähentyneen 
sinievätonnikalan 
proteiinien tuottamista.

Geltor valmistaa elimistön 
tavallista proteiinia 
kollageenia ilman eläimiä. 
Menetelmällä tuotetaan 
kollageenia erityisesti 
kauneudenhoitotuotteita 
varten, mutta kollageenia 
voidaan tuottaa myös 
elintarvikkeita ja 
lisäravinteita varten.

Memphis Meats kasvattaa 
laboratorio-olosuhteissa 
lihaa eläinten soluja 
viljelemällä. USA:n 
Elintarvikeviranomaiset ovat 
ilmoittaneet julkaisevansa 
ensimmäisen lainsäädännön 
tuotteiden kuluttajakäyttöä 
varten tänä vuonna. 



Vaihtoehtoisten proteiinilähteiden hyväksyttävyys Euroopassa
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• Negatiivinen ja neutraali suhtautuminen soijaproteiiniin ovat 
lisääntyneet tutkimusaikana, samalla kun soijan tunnettuus on 
lisääntynyt.

• Vaikka kasviproteiinista yleisesti puhutaan positiiviseen sävyyn, 
herättää soija kuitenkin raaka-aineena ristiriitaisia tunteita. 

• Nykyään soijaa kasvatetaan myös mm. Euroopassa (esim. 
eteläisissä EU-maissa, Ukrainassa, Serbiassa ja Venäjällä), joten 
automaattista yhteyttä soijalla ja sademetsillä ei ole.

Eurooppalaiskuluttajien suhtautuminen soijaproteiiniin
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2015 n=10000, 2017 n=7429



• Maito- ja heraproteiinien tuttuus on lisääntynyt 
hieman tutkimusvuosina.

• Positiivinen suhtautuminen maitoproteiiniin on 
hieman laskenut ja neutraali suhtautuminen 
kasvanut.

• Heraproteiinin tuttuuden lisääntyminen on lisännyt 
lähinnä neutraalia suhtautumista siihen. Positiivinen 
ja negatiivinen suhtautuminen ovat pysyneet 
jotakuinkin ennallaan.

Eurooppalaiskuluttajien suhtautuminen maito- ja heraproteiiniin
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• Palkokasveihin suhtaudutaan erittäin positiivisesti ja ne 
ovat tuttuja hyvin suurelle enemmistölle 
eurooppalaisista.

• Herneproteiini on hieman vähemmän tuttua, mutta 
tunnettuus lisääntyy ja suhtautuminen on vahvasti joko 
positiivista tai neutraalia.

• Palkokasvit ovat sellaisinaan olleet osa eurooppalaista 
perusravintoa jo keskiajalta lähtien, eikä niissä 
sellaisinaan ole mitään "uutta", mutta niiden 
proteiinipitoisuus on noussut otsikoihin vasta viimeisten 
vuosien aikana muun proteiinikeskustelun myötä.

Eurooppalaiskuluttajien suhtautuminen palkokasveihin ja herneproteiiniin

18-Oct-19

Novel protein sources for food security  (ScenoProt)

17

3%

4%

22%

36%

43%

42%

32%

18%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2015

2017

Herneproteiini

Negatiivinen Neutraali Positiivinen Ei tuttu

2%

2%

14%

21%

75%

73%

9%

5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2015

2017

Palkokasvit

Negatiivinen Neutraali Positiivinen Ei tuttu

Lähde 8.) Global Data database, 2018

Vertailumaat: Ranska, Saksa, Italia, Alankomaat, 
Puola, Venäjä, Espanja, Ruotsi, Turkki ja Iso-Britannia 
2015 n=10000, 2017 n=7429



• Hyönteisproteiiniin suhtaudutaan kaikista 
vertailukohteista negatiivisimmin, vaikka negatiivisesti 
suhtautuvien osuus onkin pienentynyt. Outoa on se, 
että tuntemattomuus on lisääntynyt. 

• Tämä voi johtua siitä, että kun hyönteisproteiinista on 
alettu puhua enemmän, monet ovat alkaneet ajatella, 
etteivät tiedänkään aiheesta niin paljoa kuin 
aikaisemmin luulivat.

• Spirulina on vertailukohteista vähiten tunnettu. Tuttuus 
on hieman lisääntynyt tutkimusvuosina, mutta edelleen 
yli puolet eurooppalaista ei tunne spirulinaa lainkaan.

Eurooppalaiskuluttajien suhtautuminen hyönteisiin ja spirulinaan
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Kasviproteiinimarkkinat ja tarkastelu maittain
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Lähde 9.) Tuotenostot: yrityksien internetsivut, 2019 
Lähde 10.) Global data database, 2019



Suomen elintarvikevienti maittain vuonna 2018

• Tullin vuoden 2018 tilastoissa Suomen 
elintarvikeviennin kokonaisarvo oli 1,46 
miljardia euroa.

• Vietyjen elintarvikkeiden arvojen mukaan 
tärkeimmät vientimaat olivat Ruotsi, Viro, 
Ranska, Venäjä ja Saksa

– Arvollisesti tärkeimmät vientimaat painottuvat 
Eurooppaan. Kymmenestä suurimmasta 
vientimaasta ainoastaan Kiina ei ole 
Euroopassa.

• Kymmenen suurinta vientimaata kattavat noin 
70 % elintarvikeviennin kokonaisarvosta.
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*Sisältää SITC-tavaraluokituksen mukaan elintarvikkeiksi ja juomiksi luokiteltujen tuotteiden tullin tilastoimat 
arvot. Elävien eläinten arvot on jätetty pois.
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8,8 %

21,0 %
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Iso-Britannia (46,25 M€)

Kiina (48,08 M€)

Alankomaat (64,71 M€)

Puola (65,82 M€)

Tanska (72,78 M€)

Saksa (88,89 M€)

Venäjä (96,74 M€)

Ranska (104,23 M€)

Viro (129,50 M€)

Ruotsi (307,50 M€)

Elintarvikkeiden ja juomien suurimmat vientimaat Suomesta vuonna
2018

Osuus elintarvikeviennin 
kokonaisarvosta (1463,70 M€ *)

Lähde 11.) Tulli, 2019



Elintarvikevienti maittain ja tuoteryhmittäin 
vuonna 2018

Elintarvike-
vienti 

yhteensä Ruotsi Venäjä Saksa Tanska
Iso-

Britannia

Viennin arvo vuonna 2018 (M€)* 1463,70 307,50 96,74 88,89 72,78 46,25
Maitotaloustuotteet ja munat, %-
osuus viennin arvosta 27 % 36 % 2 % 11 % 17 % 8 %
Vilja ja viljatuotteet, %-osuus 
viennin arvosta 13 % 9 % 22 % 51 % 5 % 16 %

Juomat, %-osuus viennin arvosta 12 % 10 % 14 % 12 % 10 % 3 %
Kalat ja kalavalmisteet, %-osuus 
viennin arvosta 12 % 2 % 2 % 4 % 8 % 61 %
Erinäiset elintarvikkeet, %-osuus 
viennin arvosta 10 % 11 % 23 % 3 % 28 % 5 %
Liha ja lihatuotteet, %-osuus 
viennin arvosta 7 % 10 % 0 % 1 % 14 % 0 %
Kahvi, tee, kaakao, mausteet, %-
osuus viennin arvosta 7 % 8 % 11 % 7 % 4 % 1 %
Rehuaineet, %-osuus viennin 
arvosta 4 % 3 % 19 % 1 % 5 % 0 %
Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja, 
%-osuus viennin arvosta 4 % 6 % 3 % 5 % 9 % 6 %
Hedelmät ja kasvikset, %-osuus 
viennin arvosta 3 % 5 % 4 % 5 % 0 % 0 %
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*Sisältää SITC-tavaraluokituksen mukaan elintarvikkeiksi ja juomiksi luokiteltujen tuotteiden tullin 
tilastoimat arvot. Elävien eläinten arvot on jätetty pois taulukosta.

• Elintarvikeviennin kokonaisarvosta vajaa kolmannes 
tulee maitotaloustuotteet ja munat -kategoriasta. 
Seuraavaksi listalla ovat viljatuotteet ja juomat, 
mutta viedyimpien elintarvikkeiden järjestys 
vaihtelee paljon vientimaasta riippuen.

– Ruotsiin viedään eniten maitotaloustuotteita ja 
munia, Saksaan viljatuotteita, Tanskaan muita 
elintarvikkeita ja Iso-Britanniaan kaloja ja 
kalavalmisteita

– Vientirajoitusten takia maitotuotteiden osuus 
Venäjän viennissä on nykyään marginaalinen. Sen 
sijaan vienti painottuu tällä hetkellä viljaan ja 
viljatuotteisiin, muihin elintarvikkeisiin ja 
rehuaineisiin.

• Kasvipohjaisten tuotteiden ja kasviproteiinien vienti 
on arvoltaan vielä pientä. Seuraavaksi tarkastellaan 
kasviproteiinimarkkinoiden nykytilannetta ja 
tulevaisuuden näkymiä suurimmissa vientimaissa.   

Lähde 11.) Tulli, 2019



Kasviproteiinituotteiden markkinat Euroopassa
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Euroopan kasviproteiinituotteiden markkinat kasvavat noin 7 %
vuosivauhtia (vrt. lihan ja lihajalosteiden kasvuennuste n. 1,8 % 
vuosivauhtia) ja kasvun uskotaan pysyvän samalla tasolla 
tulevina vuosina. 

Vuonna 2021 markkinoiden kokonaisarvon ennustetaan olevan 
hieman yli 1900 M€. Tuotteiden arvosta reilu 90 % tulee Länsi-
Euroopasta, Itä-Euroopan osuus pysyy myös tulevien vuosien 
ennusteissa vajaassa 10 %.

Kasviproteiinituotteiden volyymi kasvaa Euroopassa tulevina 
vuosina reilun 5 % vuosivauhtia (vrt. lihan ja lihajalosteiden 
volyymi kasvaa samana aikana Euroopassa n. 0,3 % vuosivauhtia), 
vuonna 2021 kokonaisvolyymin ennustetaan olevan noin 116 M kg.

Länsi-Euroopan osuus tuotteiden kokonaisvolyymista tulee 
olemaan myös tulevina vuosina noin 85 %.
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Kasviproteiinituotteiden volyymi (M kg) Euroopassa 2017-
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+ 6,2 % + 5,6 % + 5,3 % + 5,1 %

+ 7,3 %
+ 6,9 % + 7,0 % + 7,0 %

Länsi-Eurooppa: Itävalta, Belgia, Tanska, Suomi, Ruotsi, Norja, Ranska, Saksa, Kreikka, Italia, Espanja, Portugali, Alankomaat, Irlanti, Iso-Britannia
Itä-Eurooppa: Bulgaria, Tšekki, Unkari, Puola, Romania, Venäjä, Slovakia, Turkki, Ukraina
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Maa arvo (€/asukas)
Irlanti 11,48
Iso-Britannia 7,36
Itävalta 6,73
Ruotsi 6,67
Belgia 5,22
Alankomaat 4,91
Norja 4,39
Suomi 4,06
Tanska 3,83
Italia 2,66
Saksa 2,47
Espanja 1,84
Portugali 1,71
Ranska 1,46
Romania 0,98
Bulgaria 0,58
Slovakia 0,53
Puola 0,53
Tšekki 0,53
Ukraina 0,47
Venäjä 0,46
Unkari 0,29
Kreikka 0,18
Turkki 0,00

Kasviproteiinien euromääräinen kulutus asukasta kohti on suurinta Irlannissa, Iso-
Britanniassa ja Itävallassa. Vuonna 2018 Suomessa käytettiin asukasta kohti 
vähemmän rahaa kasviproteiinituotteisiin kuin Ruotsissa tai Norjassa, mutta 
hieman enemmän kuin Tanskassa.
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Maa volyymi (kg/asukas)
Irlanti 0,65
Iso-Britannia 0,54
Ruotsi 0,36
Belgia 0,31
Itävalta 0,30
Alankomaat 0,29
Norja 0,23
Tanska 0,23
Suomi 0,20
Saksa 0,14
Italia 0,13
Portugali 0,10
Espanja 0,09
Ranska 0,08
Romania 0,07
Venäjä 0,05
Ukraina 0,05
Slovakia 0,04
Puola 0,04
Unkari 0,03
Bulgaria 0,03
Tšekki 0,03
Kreikka 0,01
Turkki 0,00

Volyymin mukaan kasviproteiinien kulutus asukasta kohti on vielä pientä kaikissa maissa, 
suurinta kulutus on Irlannissa, Iso-Britanniassa ja Ruotsissa. Suomessa kulutus oli vuonna 
2018 keskimäärin 200 g/asukas, joka on hieman vähemmän kuin Tanskassa, mutta 
enemmän kuin Saksassa.



Kasviproteiinivalmisteiden markkinat Suomessa

• Suomen kasviproteiinimarkkinat ovat koon puolesta 
suunnilleen tanskalaisiin markkinoihin verrattavat ja siten 
vähän vajaa puolet Ruotsin markkinasta arvossa.

• Vaikka markkinat ovat maltillisen kokoiset, ne kasvavat 
kuitenkin tässä vertailussa mukana olevista kaikissa 
segmenteissä kaikkein reippaimmin. 

• Osaselityksenä ovat luonnollisesti pienet kantaluvut

• Eri raaka-aineista tofu ja muut soijapohjaiset tuotteet ovat 
sekä volyymissä että arvossa suurimmat. Seitanin ja muiden 
viljapohjaisten (Suomessa erityisesti kauraproteiini) 
ennustetaan kasvavan markkinoiden käytetyimmäksi raaka-
aineeksi. 

• Puheet palkokasvien viljelyn ja käytön lisäämisestä eivät 
toistaiseksi heijastu merkittävästi markkinatilanteeseen. 

Volyymi (M kg) Arvo (M €)

2017 2021
muutos% 

17-21
CAGR%  

(4 vuotta) 2017 2021
muutos% 

17-21
CAGR%  

(4 vuotta)

Seitan ja muut 
viljapohjaiset 0,32 0,75 168,7 % 14,9 % 6,22 15,43 148,1 % 17,5 %

Tofu ja muut 
soijapohjaiset 0,28 0,37 30,1 % 6,8 % 7,28 10.32 41,8 % 9,0 %

Sieni 0,10 0,12 20,0 % 5,0 % 1,30 1,78 36,9 % 6,3 %

Palkokasvi 0,02 0,03 50,0 % 4,0 % 0,36 0,47 30,6 % 1,7 %

Herne 0,07 0,08 18,0 % 4,3 % 1,25 1,62 29,6 % 6,0 %

Muut 0,06 0,08 21,4 % 5,0 % 0,95 1,31 37,9 % 4,6 %

Yhteensä 0,85 1,43 67 % 13,6 % 17,36 30,93 78,2 % 15,5 %
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*CAGR = Compound Annual Average Growth Rate, keskimääräinen vuosittainen kasvu.
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22,38 M€

• Suomessa eri tuotetyypeistä makkarat ovat hieman 
yleisempiä kasviproteiinipohjaisissa tuotteissa kuin muut 
tuotetyypit.

– Suurin osa tuotteista kuitenkin menee luokkaan ”muut”, 
johon kuuluvat esimerkiksi erilaiset suikaleet, nugetit, 
”nyhdöt” ja kiinteät blokit (esim. tofu). Tämän luokan 
suhteellinen osuus on selvästi suurempi kuin muissa 
vertailtavissa maissa. Luultavasti muiden tuotetyyppien 
suhteellinen osuus kuitenkin kasvaa tulevaisuudessa, kun 
valikoimat kasvavat ja kuluttajien tottumukset muuttuvat.

• Soijapohjaisista tuotteista isoimpia brändejä ovat 
esimerkiksi Oumph!, Jalotofu, Sofine ja Veggie Life. 
Sienipohjaisista tuotteista suurin brändi on Quorn ja 
palkokasvipohjaisista Härkis ja Nyhtökaura.

4%
5%

1%

83%

6%

Kasviproteiinipohjaisten tuotteiden suhteellinen osuus 
arvosta tuotetyypeittäin vuonna 2018

pihvit

pyörykät

muotoilemattomat
(rouheet/ murut)

muut (blokit, nyhdöt,
suikaleet ym.)

makkarat
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Verso Food toi syksyllä 2019 markkinoille 
härkäpavuista tehdyt Beanit-suikaleet 
kolmessa eri maussa. Ennestään Verso Foodilla 
on valikoimissaan Härkis-härkäpapuvalmistetta 
sekä erilaisia härkäpapupohjaisia pihvejä, 
pyöryköitä ja valmisaterioita.

Vegem valmistaa vehnäproteiinista ja 
kikhernejauhoista kebabia ja makkaraa. 
Keväällä esiteltiin Snakki, joka on arkiruokiin ja 
lasten makuun sopiva miedommin maustettu 
makkara. Kesäksi markkinoille tuotiin grilliin 
sopiva grillikiekko.

Raisio toi syksyllä 2018 markkinoille 
jauhelihan tapaan käytettävän Elovena
Muru kaurajauhiksen, joka on valmistettu 
kaurasta ja herne- sekä perunaproteiinista. 
Keväällä 2019 esiteltiin käyttövalmiit Muru 
kaurajauhispihvit.



Kasviproteiinivalmisteiden markkinat Ruotsissa

• Ruotsissa kasviproteiinien markkinat ovat tällä hetkellä 
noin kaksinkertaiset Suomeen verrattuna sekä arvossa 
että volyymissa mitattuna. Markkinan uskotaan 
kuitenkin kasvavan tulevina vuosina keskimäärin 
samanlaista vuositahtia kuin Suomessa.

• Ruotsissa suurimmat raaka-aineet sekä arvossa että 
volyymissa ovat sieni- ja seitan-/ muut viljapohjaiset 
tuotteet. 

– Näitä suurempi on ainoastaan luokka muut, joka koostuu 
eri raaka-aineita yhdistelevistä tuotteista.

– Vuoteen 2021 mennessä suurimpia keskimääräisiä 
kasvuja ennustetaan sieni-, palkokasvi- ja 
hernepohjaisille tuotteille.

Volyymi (M kg) Arvo (M €)

2017 2021
muutos% 

17-21
CAGR%  

(4 vuotta) 2017 2021
muutos% 

17-21
CAGR%  

(4 vuotta)

Seitan ja muut 
viljapohjaiset 0,84 0,87 3,6 % 0,9 % 25,02 28,65 14,5 % 3,4 %

Tofu ja muut 
soijapohjaiset 0,13 0,14 7,7 % 1,9 % 2,27 2,77 22,0 % 5,1 %

Sieni 0,76 0,9 18,4 % 4,3 % 8,97 11,76 31,1 % 7,0 %

Palkokasvi 0,11 0,13 18,2 % 4,3 % 1,35 1,74 28,9 % 6,6 %

Herne 0,47 0,53 12,8 % 3,0 % 4,43 5,6 26,4 % 6,0 %

Muut 1,27 1,38 8,7 % 2,1 % 22 26,6 20,9 % 4,9 %

Yhteensä 3,58 3,95 10,3 % 2,5 % 64,04 77,12 20,4 % 4,8 %
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*CAGR = Compound Annual Average Growth Rate, keskimääräinen vuosittainen kasvu.
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67,53 M €
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Kasviproteiinipohjaisten tuotteiden suhteellinen osuus 
arvosta tuotetyypeittäin vuonna 2018

pihvit

pyörykät

muotoilemattomat
(rouheet/ murut)

muut (blokit, nyhdöt,
suikaleet ym.)

makkarat

• Ruotsissa makkarat ovat yleisin yksittäinen tuotetyyppi 
kasvipohjaisissa tuotteissa ja niiden osuus on hieman 
suurempi, kuin Suomessa. Vastaavasti Ruotsissa on 
hieman Suomea vähemmän luokassa muut olevia 
tuotteita.

– Olettavaa on, että kuten Suomessa, niin 
luultavasti myös Ruotsissa luokan muut 
suhteellinen osuus tulee tulevaisuudessa 
vähenemään, kun markkinoille tulee enemmän 
eri tyyppisiä tuotteita.

• Isoja brändejä ovat Wheaty, Quorn, Anamma, Hälsans
Kök, Oumph! Ja Tofurky.

– Suurimmat brändit ovat seitan-, soija- tai 
sienipohjaisia.



Nostoja Ruotsista
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VegMe tarjoaa pääasiassa 
soijapohjaisia tuotteita pihveistä 
pyöryköihin, nyhtöihin ja 
valmisruokiin. Osassa tuotteita 
hyödynnetään esimerkiksi 
merilevää. Valikoimiin kuuluvat 
myös vegaaniset majoneesit.

Da Carlan valikoima tarjoaa sekä 
vegaaniseen että lakto-
ovovegetaariseen ruokavalioon 
soveltuvia tuotteita. Raaka-aineina 
käytetään soijapapuja ja lupiinia, 
osassa tuotteita on hyödynnetty myös 
merilevää tai kananmunanvalkuaista.

Hälsans Kök tarjoaa laajan valikoiman 
tuotteita, kuten nugetteja, pihvejä, leikkeitä ja 
rouheita. Raaka-aineina käytetään soijapapuja, 
vehnägluteenia, osassa tuotteista on käytetty 
myös kananmunaa ja valkuaista. Lihamaiseksi 
ja mehukkaaksi markkinoitu Incredible burger
on myynnissä myös Suomessa.



Kasviproteiinivalmisteiden markkinat Saksassa

• Saksassa seitan ja muut viljapohjaiset kasviproteiinit ovat 
selvästi suurin ryhmä niin arvossa kuin volyymissa mitattuna.

– Tofu ja muut soijapohjaiset tuotteet tulevat toisena. Sieni-, 
palkokasvi- ja hernepohjaiset tuotteet ovat sen sijaan melko 
marginaalisia kahteen suurimpaan ryhmään verrattuna.

• Vaikka vilja- ja soijapohjaiset tuotteet ovat suurimpia, on 
kaikkien eri raaka-ainepohjien kasvu melko tasaista sekä 
arvossa että volyymissä. 

– Volyymien keskimääräinen vuosittainen kasvu on noin 7-8 %:n 
luokkaa ja arvojen kasvu puolestaan keskimäärin noin 9-10 %

• Seitan- ja viljapohjaisten tuotteiden segmentti vaikuttaa 
kasvavan hieman keskiarvoa voimakkaammin sekä arvossa, 
että volyymissa. 

Volyymi (M kg) Arvo (M €)

2017 2021
muutos% 

17-21
CAGR% (4 

vuotta) 2017 2021
muutos% 

17-21
CAGR% (4 

vuotta)

Seitan ja muut 
viljapohjaiset 4,75 6,46 36,0 % 8,0 % 94,02 139,14 48,0 % 10,3 %

Tofu ja muut 
soijapohjaiset 2,16 2,86 32,4 % 7,3 % 32,47 46,97 44,7 % 9,7 %

Sieni 0,25 0,33 32,0 % 7,2 % 5,28 7,52 42,4 % 9,2 %

Palkokasvi 0,41 0,54 31,7 % 7,1 % 7,08 10,24 44,6 % 9,7 %

Herne 0,28 0,37 32,1 % 7,2 % 5,51 7,88 43,0 % 9,4 %

Muut 2,39 3,22 34,7 % 7,7 % 38,33 56,09 46,3 % 10,0 %

Yhteensä 10,24 13,78 34,6 % 7,7 % 182,69 267,84 46,6 % 10,0 %
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*CAGR = Compound Annual Average Growth Rate, keskimääräinen vuosittainen kasvu.
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204,87 M €
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Kasviproteiinipohjaisten tuotteiden suhteellinen osuus 
arvosta tuotetyypeittäin vuonna 2018

pihvit

pyörykät

muotoilemattomat
(rouheet/ murut)

muut (blokit, nyhdöt,
suikaleet ym.)

makkarat

• Vertailtavista maista makkaroiden suhteellinen osuus 
eri tuotetyypeistä on Saksassa selvästi suurin. 
Kolmasosa kasviproteiinipohjaisten tuotteiden arvosta 
tulee makkaroista.

– Pyöryköiden ja erilaisten murujen sekä rouheiden 
osuus on melko marginaalinen.

• Isoja brändejä Saksassa ovat muun muassa  Wheaty, 
Veggyness, Vbites, Vantastic Foods, Viana ja 
L'Herbivore. Näistä kaikki tekevät seitanpohjaisia 
tuotteita.

– Monien isohkojen brändien, kuten LikeMeat, 
Meetlyke ja Vegetarian Bucher, nimissä tuodaan 
esille tuotteiden lihankaltaisuus. 



Nostoja Saksasta
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LikeMeat tarjoaa erilaisia 
suikaleita, nugetteja, 
makkaroita rouheita ja 
nyhtöjä, jotka on tehty 
soijapavuista tai 
herneproteiinista. Lisäksi 
tuotteissa käytetään 
esimerkiksi perunaa ja kauraa. 

Veggynessin tuotteet ovat 
seitanpohjaisia ja valikoima 
koostuu pääasiassa 
makkaroista. Tarjolla on 
myös esimerkiksi joitakin 
suikaleita sekä leivän päälle 
tarkoitettuja leikkeleitä sekä 
vegaanisia juustoja.

Valess valmistaa lakto-
ovovegetaarisia tuotteita, joiden 
pohjana on maito. Lisäksi 
tuotteissa käytetään 
kananmunaa ja vehnä- sekä 
herneproteiinia. Valikoimissa on 
erilaisia pihvejä ja suikaleita, 
lisäksi löytyy eri tavoin täytettyjä 
leikkeitä.

Berliiniläistä käsityötä markkinoiva 
Terra Vegane tarjoaa vaihtoehtoja 
lihan lisäksi kananmunalle ja 
juustolle. Tuotteesta riippuen raaka-
aineena käytetään eri papuja, kauraa, 
lupiinia ja gluteenia. Valikoimasta 
löytyy pihvejä, suikaleita, rouheita ja 
paisteja.



Kasviproteiinivalmisteiden markkinat Iso-Britanniassa

• Iso-Britannia eroaa selvästi muista vertailtavista maista 
sienipohjaisten tuotteiden suhteen, joiden volyymi ja arvo 
ovat huomattavasti muita korkeammat.

– Britanniassa kehitetyllä Quorn-mykoproteiinilla on vahva ja 
vakiintunut asema. Yksinään sen myynnin arvo oli vuonna 2018 
lähes 180 M€.

– Suuresta osuudesta huolimatta sienipohjaisten tuotteiden 
volyymin ja arvon ennustetaan kasvavan muita voimakkaammin 
myös tulevaisuudesta.

• Sienipohjaisten tuotteiden jälkeen suurin tuoteryhmä sekä 
arvossa että volyymissa mitattuna ovat seitan ja muut 
viljapohjaiset tuotteet.

• Muiden kuin mykoproteiinivalmisteiden ennusteet ovat melko 
maltillisia siitäkin huolimatta, että maan suuret 
vähittäiskauppaketjut, kuten mm. Tesco ovat viime vuosina 
tuoneet markkinoille lukuisia kasviproteiinituotesarjoja. 

Volyymi (M kg) Arvo (M €)

2017 2021
muutos% 

17-21
CAGR% (4 

vuotta) 2017 2021
muutos% 

17-21
CAGR% (4 

vuotta)

Seitan ja muut 
viljapohjaiset 5,81 6,56 12,9 % 3,1 % 114,04 131,75 15,5 % 3,7 %

Tofu ja muut 
soijapohjaiset 1,0 1,1 10,0 % 2,4 % 15,51 17,46 12,6 % 3,0 %

Sieni 17,05 23,01 35,0 % 7,8 % 198,05 273,74 38,2 % 8,4 %

Palkokasvi 1,99 2,25 13,1 % 3,1 % 19,79 22,95 16,0 % 3,8 %

Herne 3,35 3,8 13,4 % 3,2 % 41,4 47,98 15,9 % 3,8 %

Muut 4,93 5,58 13,2 % 3,1 % 75,36 87,34 15,9 % 3,8 %

Yhteensä 34,13 42,3 23,9 % 5,5 % 464,15 581,22 25,2 % 5,8 %

18-Oct-19

Novel protein sources for food security  (ScenoProt)

34

*CAGR = Compound Annual Average Growth Rate, keskimääräinen vuosittainen kasvu.
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487,57 M €

22%

5%

4%

55%

13%

Kasviproteiinipohjaisten tuotteiden suhteellinen osuus 
arvosta tuotetyypeittäin vuonna 2018

pihvit

pyörykät

muotoilemattomat
(rouheet/ murut)

muut (blokit, nyhdöt,
suikaleet ym.)

makkarat

• Iso-Britannia eroaa muista myös sen suhteen, että 
siellä pihvien osuus kasviproteiinipohjaisten 
tuotteiden arvosta on suurempi kuin muissa 
vertailtavissa maissa. 

– Murujen/rouheiden ja pyöryköiden osuus on 
suurempi kuin esimerkiksi Saksassa.

• Brändeistä selvästi suurin on Quorn. Muita isoja 
brändejä ovat esimerkiksi Vbites, Amy’s, Vivera, Terra 
Vegane ja Linda McCartney’s. 

– Markkinoilta löytyy myös samoja brändejä, kuten 
Saksasta, esimerkiksi Veggyness ja Meetlyke.
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Fry’s valmistaa tuotteita, joiden pohjana ovat 
soija- ja vehnäproteiini. Tuotteissa käytetään 
myös pellavansiemeniä, kvinoaa, riisiproteiinia 
ja chian siemeniä. Valikoimasta löytyy pihvejä, 
pyöryköitä, makkaroita, piiraita, nugetteja, 
leikkeitä sekä kalan kaltaisia tuotteita.

Viveran tuotteissa käytetään 
pääosin soija- ja vehnäproteiinia, 
joissakin tuotteissa on myös 
lupiinia tai kananmunaa. Valikoima 
koostuu pihveistä, leikkeistä ja 
pyöryköistä.   

Linda McCartney’s tuotteet ovat soija- ja 
gluteenipohjaisia, suurin osa tuotteista on 
vegaanisia. Valikoimissa on perustuotteita, 
kuten pihvejä ja pyöryköitä, mutta myös 
esimerkiksi katkarapua ja ankkaa 
muistuttavia tuotteita.



Kasviproteiinivalmisteiden markkinat Tanskassa

• Tanska on kasvipohjaisten tuotteiden volyymissa  
arvossa suunnilleen Suomen kokoinen.

• Yleisesti kasvu on kuitenkin Suomen markkinaa 
voimakkaampaa. 

• Sekä volyymin että arvon suhteen raaka-aineista 
suurin ryhmä tällä hetkellä ovat luokka ’muut’. 
– Arvossa toiseksi suurin ryhmä ovat 

sienipohjaiset tuotteet. Volyymissä 
sienipohjaiset tuotteet ovat kuitenkin melko 
tasoissa soijapohjaisten tuotteiden kanssa. 

Volyymi (M kg) Arvo (M €)

2017 2021
muutos% 

17-21
CAGR%  

(4 vuotta) 2017 2021
muutos% 

17-21
CAGR%  

(4 vuotta)

Seitan ja muut 
viljapohjaiset 0,16 0,25 56,3 % 11,8 % 1,99 3,32 66,8 % 13,7 %

Tofu ja muut 
soijapohjaiset 0,24 0,34 41,7 % 9,1 % 2,13 3,32 55,9 % 11,7 %

Sieni 0,26 0,41 57,7 % 12,1 % 4,57 7,9 72,9 % 14,7 %

Palkokasvi 0,1 0,13 30,0 % 6,8 % 1,71 2,77 62,0 % 12,8 %

Herne 0,04 0,06 50,0 % 10,7 % 0,79 1,32 67,1 % 13,7 %

Muut 0,37 0,55 48,6 % 10,4 % 7,82 12,59 61,0 % 12,6 %

Yhteensä 1,17 1,74 48,7 % 10,4 % 19,01 31,22 64,2 % 13,2 %
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*CAGR = Compound Annual Average Growth Rate, keskimääräinen vuosittainen kasvu.
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22,12 M €

12%

3%
4%

77%

3%

Kasviproteiinipohjaisten tuotteiden suhteellinen osuus 
arvosta tuotetyypeittäin vuonna 2018

pihvit

pyörykät

muotoilemattomat
(rouheet/ murut)

muut (blokit, nyhdöt,
suikaleet ym.)

makkarat

• Suomen ja Ruotsin tapaan luokka ’muut’ on Tanskassa 
selvästi suurempi kuin Saksassa ja Iso-Britanniassa, 
joiden markkinat ovat kehittyneemmät. Makkaroiden 
osuus on puolestaan selvästi pienempi kuin muissa 
maissa. 

– On todennäköistä, että myös Tanskassa luokan muut 
suhteellinen osuus tulee tulevaisuudessa vähenemään, 
kun markkinoille tulee enemmän eri tyyppisiä tuotteita ja 
näiden tuotteiden suhteellinen osuus kasvaa.

• Tanskassa isoimpia brändejä tällä hetkellä ovat Quorn, 
Hälsans Kök, Fry’s, Linda McCartney’s, Gardein ja 
Naturli’s. Suurin osa näistä valmistaa soijapohjaisia 
tuotteita.

– Monet Tanskan isoimmista brändeistä ovat kansainvälisiä 
brändejä.



Nostoja Tanskasta
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Naturli’ valmistaa sekä soija- että 
hernepohjaista jauhelihan 
kaltaista tuotetta, jossa 
käytetään myös vehnää. 
Valikoimasta löytyy myös pihvejä 
sekä levitteitä.

Gardein tarjoaa vaihtoehtoja niin 
kanalla, naudalle kuin kalalle. Laajassa 
valikoimassa on muun muassa pihvejä, 
suikaleita, nugetteja ja valmisruokia. 
Tuotteissa on käytetty soijaa tai vehnää.

Daloon toimii useammalla markkinalla ja sen 
valikoimiin kuuluu uunissa kypsennettäviä tuotteita, 
kuten pihvejä, pyöryköitä ja kevätkääryleitä. 
Valikoimissa on lihaa sisältäviä tuotteita, mutta 
myös kasvissyöjille sekä vegaaneille sopivia 
tuotteita, kuten pihvejä ja pyöryköitä. Tuotteet 
sisältävät pääsiassa erilaisia kasviksia.



Kasviproteiinivalmisteiden markkinat Venäjällä

• Venäjä eroaa muista tarkasteltavista maista kahden raaka-
ainepohjan suhteen. Venäjällä ei toistaiseksi ole sienipohjaisia 
tuotteita, sen sijaan markkinoilta löytyy muutamia 
leväpohjaisia tuotteita.

• Tällä hetkellä isoimpia raaka-aineryhmiä ovat viljapohjaiset 
sekä soijapohjaiset tuotteet. 

– Vertailussa muista maista poiketen Venäjällä viljellään 
soijaa kaupallisesti merkittävässä mittakaavassa. Tämä 
saattaa hillitä tarvetta sen korvaamiseen 

• Kaikkien kategorioiden ennustetaan kasvavan melko 
maltillisesti lähivuosina.

– Sekä volyymissä että arvossa keskimääräisen 
vuosittaisen kasvun ennustetaan olevan 3-4 %:n luokkaa

Volyymi (M kg) Arvo (M €)

2017 2021
muutos% 

17-21
CAGR%  

(4 vuotta) 2017 2021
muutos% 

17-21
CAGR%  

(4 vuotta)

Seitan ja muut 
viljapohjaiset 2,23 2,67 19,7 % 4,6 % 24,7 28,72 16,3 % 3,8 %

Tofu ja muut 
soijapohjaiset 2,15 2,53 17,7 % 4,2 % 14,93 16,99 13,8 % 3,3 %

Sieni - - - - - - - -

Palkokasvi 0,94 1,07 13,8 % 3,3 % 5,76 6,42 11,5 % 2,7 %

Herne 0,24 0,28 16,7 % 3,9 % 1,98 2,21 11,6 % 2,8 %

Muut 1,45 1,7 17,2 % 4,1 % 14,22 16,03 12,7 % 3,0 %

Yhteensä** 7,15 8,42 17,8 % 4,2 % 66,09 75,59 14,4 % 3,4 %

18-Oct-19

Novel protein sources for food security  (ScenoProt)

40

**Muista maista poiketen Venäjällä oli myös leväpohjaisia tuotteita (volyymi vuonna 2017 oli 0,14 M 
kg ja arvo 4,5 M €, vastaavasti, vuonna 2021 volyymin ennustetaan olevan 0,17 M kg ja arvon 5,22 M €

*CAGR = Compound Annual Average Growth Rate, keskimääräinen vuosittainen kasvu.
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65,57 M €

14%

5%
1%

65%

15%

Kasviproteiinipohjaisten tuotteiden suhteellinen osuus 
arvosta tuotetyypeittäin vuonna 2018

pihvit

pyörykät

muotoilemattomat
(rouheet/ murut)

muut (blokit, nyhdöt,
suikaleet ym.)

makkarat

• Venäjällä eri tuotetyypeistä makkarat ja pihvit ovat 
suhteelliselta osuudeltaan lähes yhtä suuria arvossa 
mitattuna.

– Kuitenkin suurin osa tuotteista kuuluu edelleen 
luokkaan ”muut”

• Venäjällä markkina on vielä melko pirstoutunut. 
Markkinoilla on monta arvoltaan samankokoista 
brändiä. Isoimpia brändejä ovat mm. Vego, Verde, Jay, 
Veganov, Soyka, Harmony, Yaso ja Bonavita.

– Näistä brändeistä löytyy niin seitania, tofua, 
palkokasveja kuin levää sisältäviä tuotteita.
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Veganovin valikoima koostuu erilaisista 
makkaroista ja snack-tuotteista, joiden 
pääraaka-aine on vehnäproteiini. 
Lisäksi tuotteissa käytetään esimerkiksi 
soijaproteiinia.

BonaVitan tuotevalikoimaan 
kuuluvat soijapohjaiset Sójové-
soijapohjaiset tuotteet, kuten 
kuutiot ja pihvit. Valikoimissa on 
paljon muitakin tuotteita, kuten 
myslejä, puuroja ja patukoita. 

Verde tarjoaa soijapapu- ja seitanpohjaisia 
tuotteita, kuten tofua, snacktuotteita ja paisteja. 
Seitainsuikaleita löytyy erilaisissa kastikkeissa, 
kuten seitangulassia.



Kasviproteiininen volyymi ja arvo Ranskassa

• Ranskassa seitan ja muut viljapohjaiset, sekä tofu ja 
muut soijapohjaiset tuotteet ovat melko tasavahvoina 
markkinoilla ja selvästi muita kasviproteiinituotteita 
edellä.

• Sienipohjaisten tuotteiden osuus sekä volyymistä että 
arvosta ovat pieniä ja kasvu hieman muita hitaampaa.

• Ranska on tällä hetkellä väestöltään suunnilleen 
samankokoista Iso-Britanniaa selvästi jäljessä 
kasviproteiinimarkkinoilla, mutta kasvuvauhti on 
tutkittujen maiden kärkipäätä. 

Volyymi (M kg) Arvo (M €)

2017 2021
muutos% 

17-21
CAGR%  

(4 vuotta) 2017 2021
muutos% 

17-21
CAGR%  

(4 vuotta)

Seitan ja muut 
viljapohjaiset 1,51 2,30 52,6 % 11,1 % 32,36 52,45 62,1 % 12,8 %

Tofu ja muut 
soijapohjaiset 1,98 3,04 53,6 % 11,3 % 33,20 54,19 63,2 % 13,0 %

Sieni 0,05 0,07 38,5 % 8,5 % 0,57 0,85 48,0 % 10,3 %

Palkokasvi 0,44 0,65 48,5 % 10,4 % 8,73 13,79 57,9 % 12,1 %

Herne 0,39 0,59 51,1 % 10,9 % 7,97 12,80 60,6 % 12,6 %

Muut 0,09 0,13 49,4 % 10,6 % 2,25 3,59 59,7 % 12,4 %

Yhteensä 4,46 6,79 52,3 % 11,1 % 85,08 137,66 61,8 % 12,8 %
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*CAGR = Compound Annual Average Growth Rate, keskimääräinen vuosittainen kasvu.
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Kasviproteiinipohjaisten tuotteiden suhteellinen osuus arvosta 
tuotetyypeittäin vuonna 2018

pihvit

pyörykät

muotoilemattomat
(rouheet, murut)

muut (blokit, nyhdöt,
suikaleet ym)

makkarat
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98,01 M €

• Ranskassa pihvimuotoisten kasviproteiinituotteiden 
osuus on arvoltaan tutkimuksen suurin, hieman jopa 
Iso-Britanniaa suurempi.

• Noin puolet tuotteista menee luokkaan ”muut”.

• Arvoltaan suurimmat brändit valmistavat joko seitan-
tai soijapohjaisia tuotteita, ja monet suurimmista 
brändeistä ovat kansainvälisiä merkkejä.

– Ranskassa arvoltaan isoimpia brändejä ovat 
Tofurky, La Boucherie Végétarienne, Wheaty, 
Vbites ja Viana. Muita isoja merkkejä ovat muun 
maussa  Lima, Tossolia, Vegusto, Alberts ja 
Vantastic Foods.
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La Boucherie Végétarienne valmistaa 
myös lakto-ovo-vegetaariseen 
ruokavalioon sopivia tuotteita, kuten 
pihvejä, makkaroita, pyöryköitä ja 
jauhelihan kaltaista tuotetta. Tuotteesta 
riippuen raaka-aineina käytetään soijaa, 
herneitä, papuja, linssejä, vehnägluteenia 
tai pähkinöitä, joiden lisäksi tuotteissa 
käytetään kananmunaa sekä mahdollisesti 
juustoa.

Hertan valikoimiin kuuluu erilaisia 
lakto-ovo-vegetaariseen 
ruokavalioon sopivia 
ateriakomponentteja, kuten 
pihviä, pyöryköitä ja suikaleita. 
Tuotteissa käytetään kasvisten 
lisäksi soija- ja vehnäproteiinia 
sekä kananmunaa. 
Kasvistuotteiden lisäksi Hertan 
valikoimissa on muun muassa 
lihaleikkeleitä ja makeita piiraita.

SCOP Tossolia valmistaa eri 
tavoin marinoitua tofua 
sekä tofu- ja 
soijaproteiinipohjaisia 
tuotteita, kuten jauhelihan 
tapaista murua sekä pihvejä. 
Valikoimassa on myös 
piiraita, joissa käytetään 
soijan lisäksi juustoa.  

Fleury Michonin valikoimiin 
kuuluu niin ateriakomponentteja 
kuin valmiita ruoka-annoksia. 
Tuotteissa käytetään soija- ja 
vehnäproteiinia sekä 
kananmunaa. Valikoimissa on 
myös lihatuotteita, kuten 
leikkeleitä sekä lihaa sisältäviä 
salaatteja ja valmisaterioita.
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Kasvipohjaisuuteen liittyvät claimit vegan ja vegetarian ovat 
olleet hienoisessa kasvussa vuodesta 2017 alkaen
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• GlobalData plc seuraa markkinoille tulevia uusia 
tuotelanseerauksia ja tilastoi niitä erilaisten 
muuttujien, kuten tuotteessa olevien claimien
perusteella

• Viereinen kuvaaja kuvaa seuraavien lanseeratuissa 
tuotteissa käytettyjen markkinointiargumenttien 
määrää: No Gluten, Vegan, High protein, No Dairy ja 
Vegetarian

• Vaikka lanseerausmäärissä on luonnollista 
kausiluontoista vaihtelua, ovat kasvipohjaisuudesta 
kertovat claimit vegan ja vegetarian olleet kasvussa 
Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa lanseeratuissa 
tuotteissa

• Erityisesti ”vegan” claimiin liittyy kuitenkin 
harkitsemisen arvoinen uhkatekijä: Vegan saattaa 
kohdentaa tuotteen liian voimakkaasti tietyn 
erityisryhmän tarpeeseen tehdyksi tuotteeksi. Tästä 
syystä monet yritykset suosivatkin markkinoinnissaan 
termiä Plant-based, joka on neutraalimpi. GlobalData 
ei kuitenkaan ainakaan vielä seuraa tämän yleisyyttä.

Lähteet: 10.) Global data database 2019 ja 12.) FoodNavigator USA, 2018.
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• Vuonna 2018 Iso-Britanniassa lanseerattiin suhteessa eniten vegaanisia/ei eläinperäisiä
ainesosia sisältäviä tuotteita (Mintel GNPD)

• Iso-Britanniassa n. joka kuudes (16 %) lanseerattu elintarvike oli vegaaninen/ei eläinperäisiä
ainesosia sisältävä. Kasvu on ollut vauhdikasta, koska vastaava prosenttiluku vuonna 2015 oli 8 
%.

• Pitkään lanseeraustilastoa johtaneessa Saksassa vegaaniset tuotemarkkinat ovat melko kypsät
ja saturoituneet. Saksassa 13 % vuonna 2018 lanseeratuista elintarvikkeista oli vegaanisia/ei
eläinperäisiä ainesosia sisältäviä.

• Kokonaisuudessaan Euroopassa vuonna 2018 yksi kymmenestä (9 %) lanseeratusta
elintarvikkeesta oli vegaaninen/ei eläinperäisiä ainesosia sisältävä. Vuonna 2018 määrä oli 5 %, 
joten vegaanisten tuotteiden lanseerausmäärä lähes tuplaantui kolmessa vuodessa.

Iso-Britannia ohitti Saksan vegaanisten tuotteiden lanseerausten määrässä
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16 %             13 % 

Tuotelanseerausten määrästä 
vegaanisia tuotteita v. 2018 

Lähde 5.) Mintel , 2019
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-6,6 %6,3 % -1,1 % 46,8 % 26,1 % 22,2 % 61,5 %69,7 %

Globaalit luvut 
kategorioista ruoka ja 
alkoholittomat juomat.

Lähde 10.) Global data database, 2019



Kasvipohjaisten tuotteiden markkinoiden kasvu kiihtyy, kun tuttujen 
tuotteiden saatavuus lisääntyy sekä vähittäiskaupassa että ravintoloissa
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Vähittäiskauppaketjut ovat myös tarttuneet trendiin ja 
laajentavat koko ajan omia kasvipohjaisten tuotteiden valikoimiaan 
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Yhteenveto
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• Kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja terveyteen sekä ekologisuuteen ja vastuulliseen kuluttamiseen liittyvät trendit ovat 
edelleen nousussa maailmalla ja ne osaltaan tukevat kasvipohjaisten tuotteiden kasvua.

- Euroopan kasviproteiinituotteiden markkinat kasvavat noin 7 % vuosivauhtia ja kasvun uskotaan pysyvän samalla tasolla tulevina 
vuosina. Kasvu on selvästi suurempaa, kuin lihatuotteilla, jotka kasvavat alle 2 %:n vuosivauhtia (tosin huomattavasti 
suuremmista kantaluvuista). Kasvipohjaisten tuotteiden käyttömotiiveja on kuluttajaryhmästä riippuen useita: ympäristösyyt, 
henkilökohtainen terveys ja huoli eläinperäisen tuotannon eettisyydestä ovat suurimpia, mutta myös kokeilunhalu on merkittävä.

• Koko proteiinin tuotanto bisneksenä elää jonkinlaista murroskautta. Enää ei puhuta ohimenevästä ”trendistä”, vaan 
vaihtoehtoiset proteiininlähteet ovat sekä nykyisyyttä, että tulevaisuutta. Erityisesti kasviproteiinivalmisteista on tullut tuoteryhmä 
muiden joukossa ja tuotteisiin pätevät samat lainalaisuudet kuin muihinkin tuoteryhmiin.

– Uusille tuotteille pelkkä ”uutuusarvo” ei enää riitä, vaan sopivuus kuluttajan arkeen ja kulutustottumuksiin, tuotteen laadukkuus 
eri näkökulmista, sekä hinta ovat tässäkin segmentissä kilpailun tiukentuessa entistä tärkeämpiä kriteereitä pärjäämisessä.

– Suomen markkina vaikuttaa kehittyvän eurooppalaisia verrokkimarkkinoita nopeammin. Alueellisia eroja on kuitenkin 
merkittävästi kaupunkien ja haja-asutusalueiden välillä. 

– Venäjällä kasvuennusteet ovat suhteellisen matalia, mutta alueelliset erot ovat kenties Suomeakin suurempia. Pietarin alueella 
trendit ovat osittain hyvin länsieurooppalaisten kaltaisia. Kasviproteiinimarkkinan ”vetureina” toimivat kuitenkin edelleen Saksa 
ja Iso-Britannia.

• Soija on ollut tunnetuimpia ja käytetyimpiä raaka-aineita kasviproteiinimaailmassa, mutta nyt vilja-, palkokasvi- ja 
sienipohjaiset tuotteet sekä niistä eristetyt ainesosat valtaavat markkinaa

– Myös vähemmän käytettyjen raaka-aineiden, kuten kauran, pellavan, tattarin, kvinoan ja hampun, käyttö on nousussa ja niistä 
valmistettujen tuotteiden lanseerausluvut ovat voimakkaassa kasvussa. Erityisesti Suomen näkökulmasta ajatellen kiinnostus 
kauraan on mielenkiintoinen mahdollisuus.

- Läntistä Eurooppaa tarkastellessa isot trendilinjat ovat samansuuntaiset ja itäinen Eurooppa seuraa perässä, joskin 
kokonaisuutena hieman hitaammin. Raaka-aineen ja erityisesti tuotetyypin merkitys sinänsä vähenee sitä mukaa, mitä enemmän 
valinnanvaraa ja tarjontaa markkinoille tulee. Kasviproteiinituotteet ovat tuoteryhmä siinä missä mikä tahansa muukin ja niihin 
pätevät samat lainalaisuudet kuin minkä tahansa elintarviketuotteen konseptointiin. 

Yhteenveto markkinatilanteesta
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Arvo, M€
2021

Muutos % 
arvossa 
2017-21

30,9 78 %

77,2 20 %

31,22 11 %

267,8 47 %

581,2 25 %

137,7 62 %

75,6 14 %



Eri raaka-aineiden nykytilanne ja tulevaisuuden kasvuennusteet
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• Seitan- tai muista viljapohjaisista raaka-aineista tehdyt tuotteet ovat suurin ryhmä arvossa. Tämä luku, tässä tarkastelussa on käytännössä kokonaan 
seitania muilla markkinoilla, paitsi Suomessa, jossa vuosi vuodelta kasvavan osuuden muodostavat ”muut viljatuotteet”, kaura kärjessä. 

– Kauralla on hyvä maine Euroopassa, joten myös kauraproteiinille voi ennustaa kiinnostusta. 
– Saksassa seitan- ja muut viljapohjaiset tuotteet vaikuttavat kasvavan voimakkaimmin

• Seuraavaksi suurimmat raaka-aineet arvossa ovat ryhmä muut, sienipohjaiset sekä tofu- ja muut soijapohjaiset tuotteet. Sen sijaan volyymissa 
sienipohjaiset tuotteet kiilaavat kaikkien muiden raaka-aineiden edelle. 

– Tässä datassa herne- ja palkokasvipohjaisten tuotteiden osuus Länsi-Euroopassa on vielä marginaalista sekä arvossa että volyymissa, mutta tätä 
kirjoitettaessa on markkinoille tullut useitakin herneproteiinia pääraaka-aineena sisältäviä tuotteita (esim. Beyond Burger). 

– Tällä hetkellä sienipohjaiset tuotteet tarkoittavat pääasiassa mykoproteiinista valmistettua Quornia*. Euroopan sieni- ja leväpohjaisten tuotteiden 
arvosta Quornin osuus oli vuonna 2018 noin 83 %. Muita brändejä sieni- ja leväpohjaisissa tuotteissa ovat esimerkiksi Linda McCartney’s ja Vivera, 
mutta ne käyttävät tuotteissaan kokonaisia sieniä pelkän sieniproteiinin sijaan.

• Arvon suhteen voimakkainta kasvua ennustetaan sienipohjaisille tuotteille, joiden ennustetaan kasvavan vertailtavista maista eniten Suomessa, 
Tanskassa, Ruotsissa, ja Iso-Britanniassa. Prosentuaalisesti Suomi kasvaa markkinana kaikkein voimakkaimmin. Tulevina vuosina kasvu tulee olemaan 
suurta myös Saksassa ja Tanskassa, jossa arvon keskimääräinen vuosittainen kasvu on raaka-aineesta riippuen noin ± 10 % ja volyymin 8-10 %.

• Monin paikoin käydään keskustelua siitä, missä määrin kasviproteiinin pitää muistuttaa lihaa. Niin tai näin, kasviproteiinivalmistajat käyvät jatkuvaa 
kamppailua siitä, kuka saa kehitettyä ”eniten lihaa muistuttavat” kasviproteiinivalmisteet. Tässä kamppailussa vehnä-, soija- ja herneproteiini ovat olleet 
melko vahvoilla, joten niiden suosion voi ennustaa jatkuvan – kenties sekoitettuna muihin proteiinijakeisiin.

– Lihan imitoiminen herättää kuitenkin vastustusta niin sekasyöjien kuin kasvissyöjienkin joukossa – Mahdollisuuksia on myös ”lihan imitoimisen” 
ulkopuolella

• Tavallisesti käytetyimpien proteiinilähteiden tueksi haetaan markkinoille edelleen uusia kasviperäisiä proteiinin lähteitä. Esimerkiksi monipuolinen hamppu
nousee keskusteluissa esiin yhä useammin. 

* ks. Slide 61. Raaka-aineiden taksonomia

Kuva: Harvard Health Publishing



Tuotetyyppi tai muoto ei ole kaikkein ratkaisevinta, vaan
tuotteen toimivuus suunnitellussa käyttötarkoituksessa
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• Ryhmä muut - nyhdöt, blokit, suikaleet yms. - on toistaiseksi selvästi suurin arvossa, niiden suhteellinen osuus kokonaisarvosta on 
maasta riippuen noin 50-80 % kaikista tuotetyypeistä.

– Arvossa kasvavia tuotetyyppejä ovat etenkin murut/ rouheet. Tilanteen taustalla vaikuttavaa epäilemättä ainakin monikäyttöisyys –
Rouheet, nyhdöt ja muut ”muotoilemattomat” komponentit eivät vaadi teollisia muotoiluprosesseja, ja ovat toisaalta kuluttajille 
helppo tapa korvata vaikkapa jauhelihaa ja lihasuikaleita, jotka ovat arkiruokaa tavalla tai toisella laitettuna maassa kuin maassa.

– Pyörykät ovat merkittävässä roolissa erityisesti Ruotsissa ja Tanskassa. Kenties taustalla vaikuttaa skandinaavinen 
lihapullakulttuuri?

• Pihvit ovat makkaroita suurempi tuotetyyppi Tanskassa ja Iso-Britanniassa, muissa vertailumaissa makkaroita on pihvejä enemmän.
– Makkarat ovat haasteellinen tuoteryhmä, sillä toistaiseksi yksikään kasviproteiinimakkaran valmistaja ei ole tuonut markkinoille

”kuorellista” makkaraa/nakkia. Tuotteissa pyritään mahdollisimman lihamaiseen koostumukseen ja käyttökokemukseen, mikä 
vaikuttaa muissa tuotetyypeissä onnistuvan helpommin.

• Se, mihin muotoon tuote lopulta muotoillaan, liittyy aiottuihin käyttökohteisiin. Muodon merkitys sinänsä on vähäinen, kunhan 
valmistaja pystyy markkinoimaan sen mahdollisimman monikäyttöisenä, mahdollisimman moneen tilanteeseen kuluttajan arjessa 
sopivana.

• Niin sanotut hybridituotteet, joissa eläin- ja kasviproteiineja on yhdistetty, ovat varsin pieni, mutta potentiaalinen segmentti.
– Kiinnostava vaihtoehto niille, jotka ovat syystä tai toisesta huolissaan lihansyönnistä (hinta, terveys, ympäristö), mutta eivät ole 

valmiita siirtymään kokonaan lihattomiin tuotteisiin. Näiden haasteena toisaalta on se, että kokonaan kasvispohjaisten tuotteiden 
tuotekehitys on mennyt ja menee edelleen eteenpäin – jo nyt on markkinoilla tuotteita, joiden raaka-ainepohjaa on todella vaikea
tunnistaa.

– Hybridituotteiden puolesta puhuu myös joidenkin kuluttajaryhmien ennakkoluulot kasviproteiinituotteita kohtaan (esim. 
ravitsevuus, maku, prosessoinnin määrä). Yhdistämällä kasviproteiinit jonkun tutun raaka-aineen kanssa voidaan vähentää 
ennakkoluuloja ja tehdä tuotteista helpommin lähestyttäviä.

Kuva: Gold&Green Foods Oy Ltd 

Kuva: Fazer Oy



Toimenpidesuosituksia 1/2

Raaka-aine ja tuotetyyppi

• Kotimaan markkinoilla kaikki tuontiraaka-aineet herättävät jossain 
määrin kyseenalaistamista. Vientimarkkinoilla raaka-aineen merkitys on 
vähäisempi muiden kuin soijan osalta. Kotimainen kasviproteiinitarjonta 
ja jatkojalostusmahdollisuudet kehittyvät – kehitystä on syytä seurata 
tarkoin. Kaura on erityisen kiinnostava Keski-Euroopassa. 
Suomalaisittain ajateltuna tuotteet, jotka sisältävät kauraa, vaikuttavat 
erittäin potentiaalisilta, mikäli sopiva konsepti löytyy.

• Tuotetyypin/formaatin merkitys vähenee suhteessa muihin 
attribuutteihin sitä mukaa, kun tarjonta markkinoilla kasvaa. Yhtäältä 
on syytä markkinakohtaisesti ymmärtää, millaisia käyttötarkoituksia 
kohdemarkkinalla suositaan ja kohdentaa niihin, toisaalta myös 
markkinan ”aukot” tarjonnassa on syytä pyrkiä tunnistamaan. Tuttuus 
auttaa, mutta sen mukana tulee kova kilpailu.

• Valmistamisen nopeus ja helppous sekä tuotteen monikäyttöisyys 
kiinnostavat, joten tuotetyypissä on hyvä kiinnittää huomioita näihin 
tekijöihin.

• Hybridituotteissa, joissa on sekä eläin- että kasviproteiinia on 
mahdollisuus kasvuun. Eläin- ja kasviproteiinin yhdistelmä saattaa 
peruskuluttajalle olla helpommin lähestyttävä kuin kokonaan 
kasvistuote. Toisaalta on huomioitava eläinproteiinin alkuperä, jonka 
suhteen kuluttajat ovat usein kriittisiä.

Kohderyhmät

• Tyypillinen kasviproteiinivalmisteista kiinnostuva kuluttaja on tällä hetkellä 
nuori, kaupungissa asuva nainen, joka kiinnostuu ympäristö- ja 
yhteiskunnallisista asioista. Olisi kuitenkin virheellistä olettaa tämän ryhmän 
olevan ainoa tai edes kiinnostavin mahdollinen kohderyhmä.

• Miehet ovat selkeästi aliedustettuina kasviproteiinien kuluttajien joukossa. 
Brändin omistajat eivät vielä ole suuressa mittakaavassa löytäneet keinoja 
markkinoida tuotteitaan miehille. Tämä kohderyhmä ei välttämättä kiinnostu 
ympäristöasioista tai omakohtaisesta terveydestä, vaan vastaanottavat 
paremmin viestintää herkullisuudesta ja helppoudesta.

• Elämäntyylien yleisesti monipuolistuessa on huomattava, että 
kohderyhmämäärittelyn pohjalla saattaa entistä harvemmin olla mikään 
demografinen tekijä kuten ikä tai sukupuoli, vaan yhteinen nimittäjä voi 
löytyä esimerkiksi kiinnostuksen kohteista tai muutokseen ajavista 
motiiveista.

• Suurin kasvupotentiaali löytyy sekasyöjien kohderyhmästä, joka haluaa 
vähentää eläinperäisten proteiinien/tuotteiden käyttöä ja lisätä 
kasvipohjaisten tuotteiden määrää ruokavaliossa.

• Jakelukanavan valinta: Vähittäiskauppa ei ole ainoa vaihtoehto, vaan 
mahdollisuus voi löytyä myös HoReCa- sektorilta. Myös kaupan Private Label-
toiminta kannattaa ottaa huomioon!
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Toimenpidesuosituksia 2/2

Konseptointi

• Päätä tuotteen ensi- ja toissijainen kohderyhmä. Jos yrität kehittää 
kaikille sopivaa tuotetta, niin todennäköisesti se ei puhuttele ketään.

• Kiteytä ja viesti tuotteen kilpailu- ja kuluttajaetu KOHDERYHMÄN 
KANNALTA mahdollisimman ytimekkäästi – miksi tämä tuote 
kannattaa valita kilpailijoiden sijaan.

• Kommunikoi selkeästi kuvin ja tekstein tuotteen käyttötilanne ja 
valmistus – mitä helpompi se on ymmärtää, sitä helpompaa se on 
ostaa.

• Tuoteominaisuuksista viestittäessä on tärkeää tietää kohderyhmän 
tärkeimmät valintakriteerit ja ostomotiivit.

• Etenkin sekasyöjiä houkutellessa kannattaa kiinnittää huomiota sekä 
aistittavaan että ravitsemukselliseen laatuun ja miettiä, miten 
voidaan poistaa tai minimoida tuotteisiin liittyviä ennakkoluuloja. 
Eläinperäisten tuotteiden kaltaiset ominaisuudet ja käyttötavat 
madaltavat sekasyöjien kokeilukynnystä.

– tuotteisiin tottumattomilla voi olla negatiivisia ennakko-odotuksia 
kasvipohjaisten tuotteiden mausta ja rakenteesta

– liikaa terveellisyyttä korostavaa tuotetta voidaan pitää vähemmän 
houkuttelevana ja maukkaana

– kasvipohjaisia tuotteita ei välttämättä pidetä yhtä ravitsevina ja 
täyttävinä

Pakkaaminen/pakkaus

• Konseptia tukeva pakkaus – ”ekologisena” myytävälle tuotteelle 
ekologinen pakkaus. Huomioitavaa on, että pakkaamisen 
näkökulmasta ekologisuutta voi ajatella monella tavalla.

• Kommunikoi tuotteen aistittavista ominaisuuksista sekä kuvan että 
tekstien avulla

• Valitse kohderyhmälle keskeiset teemat pakkauksen viestinnän 
kärjiksi. Liian suuri tietomäärä voi hukuttaa tuotteen pääasiallisen 
kilpailuedun. 

• Tue tuotteen kokeilua - anna käyttövinkkejä sekä pakkauksessa että 
verkossa

• Vältä kommunikoimasta tuotetta lihattomana tai lihankorvikkeena, 
esittele se mieluummin kasvipohjaisena (plant-based) 
vaihtoehtoisena tuotteena nykyisten tuotteiden rinnalle

– Lihattomuuden korostaminen voi tuntua lihaa käyttävistä 
negatiiviselta ja syyllistävältä, jolloin se ei houkuttele sekasyöjiä/ 
fleksaajia.

– Myös vegaaninen voi terminä olla negatiivinen, sen sijaan plant-
based nähdään myönteisempänä ja sen käyttö kasvattaa 
suosiotaan. Vegaanisuus voidaan tuoda pakkauksessa esille 
esimerkiksi symbolin avulla.
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Category Definition Segments Segment Definition

Soy based
Soy based meat-free products made 
to emulate the look and/or taste of 
meat

Tofu

Tofu is made of soy milk, that is pressed into solid white blocks. It originated in China and 
popular in East Asian and Southeast Asian cuisines

Yuba

It is a food product made from soybeans. During the boiling of soy milk, in an open shallow pan, a 
film or skin forms on the liquid surface. The films are collected and dried into yellowish sheets 
known as tofu skin. It is popular in Chinese and Japanese cuisine.

Other Any other type of Soy based products, which is not Tofu or Yuba. E.g. : Tempeh etc.

Grain-based
Grain-based meat-free products made 
to emulate the look and/or taste of 
meat

Seitan A chewy protein-rich food made from wheat gluten, used in cooking as a meat substitute.

Other Any other Grain-based meat substitute product. E.g. : Quinoa etc.

Single cell 
protein 
(Fungi/Algae) 

Single-cell protein (SCP) refers to 
protein derived from cells of 
microorganisms such as yeast, fungi, 
algae, and bacteria, which are grown 
on various carbon sources for 
synthesis and used as meat 
substitute.

Fungi (Mycoprotein)
Protein derived from fungi, especially as produced for human consumption. Quorn is the major 
company and product popular in the UK and European region. E.g. : Mushroom etc.

Algae
Protein derived from Algae, especially as produced for human consumption- Algavia is one of the 
major company. E.g. : Seaweed etc.

Other Any other SCP which is not Fungi or Algae.

Vegetable/ 
plant based
proteins

Meat substitute prepared from plant 
based protein sources such as - chik
peas based, kidney beans based etc.

Legume based Any legume based proteins to prepare meat substiute from kidney, black, navy, pinto beans etc.,

Pea based
Pea based meat subsitute products  - covers meat substitutes based on chickpeas. Blackeyed
and split peas.

Yam/Sweet potato Includes meat substitutes based on Yam/ Sweet potato

Other Any other type of Vegetable/ plant based proteins. E.g. : Sunflower seeds, jackfruit etc.

Raaka-aineiden taksonomia
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Sub-segments Sub-segment Definition

Burgers & Grills Processed in the form of burgers ( or to be stuffed in burgers) and grills , packaged in trays or packs.

Meatballs A ball of minced or chopped meat substitute (e.g. tofu or seitan), with added seasonings.

Sausages
Finely chopped and seasoned  meat substitute (e.g. tofu or seitan), encased into form a cylindrical shape, typically sold raw
to be grilled or fried before eating.

Other portions Meat substitute (e.g. tofu or seitan) in any other form.

Non-formed Meat substitute (e.g. tofu or seitan)  which are in intial processed state like 'crumbles'

Tuotetyyppien taksonomia
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Thank you!

@scenoprot

www.luke.fi/scenoprot

18-Oct-19

Novel protein sources for food security  (ScenoProt)

63


