
Mitä tarkoittaa luonnon vesi - miksi luonnon veden pullottaja Suomessa kohtaa ankaran 
verotuksen? 
 
Suomeen tuodaan pullovettä enemmän kuin viedään, miksi? 
  
Suomessa on UNESCON selvitysten mukaan maailman parhaat mahdollisuudet löytää hyvää 
luonnon vettä, mutta kuitenkin maamme vesikauppatase on pahasti poskellaan. Suomeen 
tuodaan vettä ulkomailta paljon enemmän kuin täältä viedään. Yksi viejistä on Polar Spring Oy 
Asikkalan Urajärvellä. 
 
– Viennin osuus liikevaihdostamme on tänään noin neljännes. Olemme päijäthämäläinen yritys. 
Pullotamme Suomen parasta lähdevettä. 
Urajärvellä toimiva yritys on nyt maakunnan suurin luonnonveden pullottaja. 
Vesilähde on vanha, mutta nykyinen yritys nuorehko. 
Nykyajan trendit suosivat terveellisyyttä, siksi luonnon veden kysyntä on kasvussa niin meillä 
Suomessa kuin muuallakin. Myönteistä palautetta ja huomiota on tullut myös aurinkopaneeleista; 
yritys on aurinkosähkön tuottajana maakunnan suurin ja suurimpia koko maassa. 
 
 Kaikki ei ole kuitenkaan ihan ok. Suomi ei ymmärrä puhtaan luonnon vetensä arvoa. Eikä 
vedenpullottajakaan koe saavansa riittävää ymmärrystä. 
– Entinen sokerivero, nykyinen virvoitusjuomavero koskee myös luonnon vettä, vaikka siinä ei 
tietenkään ole sokeria yhtään. Luonnonvedestä ei pitäisi periä virvoitusjuomaveroa! 
Verotuksen nykytilanne on monilta osin käsittämätön. 
–Esimerkiksi, jos luonnon vettä pakataan pikariin, erilaiset verot  ovat noin 162 prosenttia 
tuotantokustannusten lisäksi. Niitä ovat juomapakkausvero, kaikkein pahin, virvoitusjuomavero ja 
arvonlisävero. Juomapakkausverosta johtuen juomapikarit poistuivat Suomessa lentokoneista, 
rautateiltä ja busseista eikä niitä ole esimerkiksi sairaaloissa. Verotuksella luonnon veden 
pakkaaminen pikariin on tehty mahdottomaksi. Samaiseen pikariin voi kyllä verotuksen estämättä 
pakata erilaisia luonnon mehuja, maitotuotteita ja muita vellejä, mutta luonnon vettä ei. 
  
Muovipullojen talteenotto on nykyaikaa, mutta pitääkö se tehdä näin kalliisti, kalliimmalla kuin 
missään muussa EU-maassa. Puolentoista litran juomapullon pantin hinnalla (40 sentillä) pystytään 
pullottamaan kaksi puolentoista litran juomapulloa.  
– Tallinnan laivalla mainostetaankin jo virolaista vettä lauseella "Huomaa, ei panttia”. Suomessa 
pullovedet ovat luomastamme järjestelmästämme johtuen erittäin kalliita. 
Kotimaiset verot ja maksut rasittavat luonnon veden pullotusta nostaen hinnan hyvin korkealle. 
Viennistä onneksi verolasti puuttuu. 
 
Luonnon vesi ja hanavesi 
  
Miksi Suomessa luonnon vedelle ei haluta antaa asemaa luonnon tuotteena? Hanavesi ja luonnon 
vesi ovat kaksi eri tuotetta, eivät toistensa kilpailijoita. 
– Me myymme elävää vettä. Hanavesi on kuollutta vettä, siitä on erilaisin menetelmin lähinnä 
kemikaalein tuhottu kaikki mikrobit – elämä. Useimmille ihmisille tällä ei ole väliä. Joillekin on. 
Olemme saaneet asiakaspalautteen, jossa perheenäiti kertoi, että perheessä vallitsevien 
allergioiden takia hanaveden juonti ei onnistu, luonnon veden kyllä.  
 

http://polarspring.com/fi/


Ruotsalainen maahantuojamme kertoi tarinan koirastaan. Koiran eteen laitettiin kulho PolarSpring 
luonnon vettä ja toiseen Uppsalalaista hanavettä. Koira tuoksutti ja aina joi PolarSpring vettä kun 
siihen annettiin mahdollisuus. 
 
Salpausselän lähdevettä lähtee tänään Asikkalasta moniin maihin 
 
Polar Spring toimii Asikkalan Urajärvellä. Paikka sijaitsee Salpausselällä. Salpausselän harju syntyi 
viimeisen jääkauden tuloksena yli 10 000 vuotta sitten. Vesi suodattuu paksujen, puhtaiden 
hiekka- ja moreenikerrosten läpi. Lähteeltä 200 metrin päästä vesi pumpataan pullottamolle. Vesi 
suodatetaan ja pullotetaan. Kemikaaleja ei käytetä. Pullokoot vaihtelevat 0,25 litrasta 10 litraan ja 
tuotteita on myynnissä isojen kauppaketjujen liikkeissä kotimaassa.  
 
Polar Spring on tänään noin 10 henkeä työllistävä yritys. Se jatkoi vuonna 2003 edeltäjänsä, 
samalla paikalla toimineen Kivistön Lähdeveden toimintaa. Kivistön Lähdevesi aloitti toimintansa 
1990-luvun alkuvuosina ja jatkoi jo 1960-luvulla Helsingissä luonnon veden myymistä alkaneen 
Unto Kivistön toimintaa. 
 
Polar Spring on suomalainen osakeyhtiö. Omistajina on kymmenkunta suomalaista 
yksityishenkilöä ja yritystä. Polar Spring on tänään pieni yritys, liikevaihto hieman alle 2 miljoonaa 
euroa, mutta yhtiöllä on tavoite ja usko kasvuun. Yhtiö myy PolarSpring lähdevettä myös 
asiakkaiden omilla tuotemerkeillä. Vienti suuntautuu tänään Venäjälle, Ruotsiin ja Kiinaan. Kasvua 
haetaan kotimaan lisäksi erityisesti vientimarkkinoilta, tavoitteena sekä nykyiset vientimaat että 
uudet. 
 
Mitä tarvitaan, jotta voisi onnistua rakentamaan menestyvän luonnon vettä myyvän yrityksen?  
 
Olen opiskellut yli viisi vuotta tätä alaa. Ala on maailmanlaajuisesti hyvin mielenkiintoinen ja 
kasvava. Pakattua vettä myytiin maailmalla vuonna 2013 noin 160 miljardin dollarin arvoisesti 
(Suomen valtion menot ovat noin 60 miljardia dollaria) ja arvioidaan, että pakatun veden myynti 
vuonna 2020 tulee olemaan noin 280 miljardia dollaria. Pullossa tai muissa pakkauksissa voi olla 
minkälaista vettä tahansa. On tärkeää aina huolellisesti katsoa mitä on ostanut.  
 
Polar Spring Oy haluaa keskittyä yhteen alueeseen pullotetun veden markkinoista eli hyvän 
luonnon veden myyntiin ja pakkaamiseen. Hyvä luonnon vesi on kuin viini, aina erilaista riippuen 
vesilähteestä ja sen koostumuksesta. Hyvän vesilähteen löytäminen on yhtä vaikeaa kuin vaikkapa 
malmilöydös. Vesi kuin vesi ei pidä paikkaansa. Paitsi, että löytää hyvän ja riittävän runsaan 
vesilähteen, on syytä varautua suuriin investointeihin. Veden pakkaaminen markkinoille tänään ei 
onnistu käsin. Kilpailu markkinoilla on kovaa. Tarvitaan paljon laitteita, osaamista ja automatiikkaa 
ja tietenkin hyvä vesilähde. 
 
PolarSpringin tuotanto- ja vientiasioita on viime aikoina ollut esillä mm Etelä-Suomen Sanomissa 
(http://www.ess.fi/uutiset/talous/art2329412) ja yhtiön nettisivut kertovat yhtiön toiminnasta  
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