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Atria Suomi 1.1.–30.9.2022

Q3 Q3 Q1 - Q3 Q1 - Q3

Milj. € 2022 2021 2022 2021 2021

Liikevaihto 327,2 274,6 920,9 812,5 1 105,7

Liikevoitto 12,7 16,4 29,2 37,5 48,1

Liikevoitto, % 3,9 % 6,0 % 3,2 % 4,6 % 4,4 %

• Liikevaihto kasvoi kaikissa myyntikanavissa, erityisesti vähittäiskauppa-, rehu- ja Foodservice-kanavissa. Liikevaihdon kasvu 

vähittäiskauppaan oli seurausta myyntihintojen korotuksista heinä-syyskuussa. 

• Myynti Foodservice-asiakkaille kasvoi sekä arvossa että volyymissa mitattuna. Keväällä 2020 asetetut ravintoloiden koronarajoitukset 

poistettiin kokonaan maaliskuun alussa, mikä on vauhdittanut Foodservice-myyntiä. 

• Heinä-syyskuussa vienti kasvoi arvossa mitattuna, vaikka volyymit hieman laskivat. Tammi-syyskuun vienti pieneni edellisvuoteen 

verrattuna.

• Liikevoitto oli edellisvuoden vastaavaa jaksoa heikompi, mikä johtui raaka-aineiden, tarvikkeiden, hyödykkeiden ja ulkoisten palveluiden 

kustannusten noususta. Hyödykkeistä erityisesti energian kustannukset ovat nousseet. 

• Heinä-syyskuussa lihan tuottajahinnat olivat yli 30 prosenttia korkeammat kuin edellisvuoden vastaavalla jaksolla.

• Myös logistiikkakustannukset olivat vertailujaksoa selkeästi korkeammalla tasolla.

• Atria käynnisti syyskuussa siipikarjaliiketoiminnan kilpailukykyä ja kannattavuutta parantavan kehitysohjelman, joka toteutetaan vaiheittain. 

Ensimmäisessä vaiheessa Atria aloittaa yt-lain mukaiset muutosneuvottelut Sahalahden siipikarjayksikössä. Muutosneuvotteluissa tullaan 

tarkastelemaan Sahalahden tehtaan mahdollista sulkemista. Muutosneuvottelut koskevat koko Sahalahden tehtaan henkilöstöä, noin 130 

henkilöä. Atria tavoittelee suunnitelluilla toimenpiteillä yhteensä noin 5 miljoonan euron vuotuisia säästöjä. Toisessa vaiheessa käynnistetään 

yt-lain mukaiset muutosneuvottelut Nurmon siipikarjayksikössä. Näiden neuvotteluiden tavoitteena on valmistautuminen uuden 

siipikarjatehtaan käyttöönottoon ja varautuminen työtehtävien ja toimintatapojen uudistumiseen.  

• Uuden siipikarjatehtaan rakennustyöt etenevät suunnitellusti. 
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Liikevaihto
Q3 + 52,6 M€

YTD + 108,4 M€

Liikevoitto
Q3 – 3,7 M€

YTD – 8,3 M€ –



Strategiset painopisteet

Parannamme 
toimitusketjun 

tehokkuutta

Parannamme 
punaisen lihan 
kannattavuutta

Voitamme 
siipikarjassa
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Laajennamme 
valmisruoissa

Vahvistamme Food 
Servicea, ml. pikaruoka

Kasvamme 
kannattavasti 

Ruotsissa

Atrian tapa 
toimia

Kaupallinen 
erinomaisuus

Tehokas toiminta

Strategian mahdollistajat

Strategiset tavoitteet

Paras kumppani 
omistaja-tuottajille

Vahva taloudellinen 
suorituskyky

Halutuimmat brändit

Vastuullisuuden 
edelläkävijä

Paras kumppani 
asiakkaillemme

Sitoutunut 
henkilöstö

Johtava pohjoiseurooppalainen ruokataloMissio

Tarjoamme hyvää ruokaa kaikkiin ruokahetkiin.
Innostuneet ihmiset ja halutuin brändi ovat 

menestyksemme perusta.

Hyvä ruoka – Parempi mieli.

Visio
Johtava pohjoiseurooppalainen ruokatalo



Siipikarjainvestointi 
etenee suunnitellusti

• Siipikarjahanke on aikataulussa ja 

tuotantolaitteiden asennukset 

alkavat vuoden 2023 alussa. 

• Käyttöönotto tullaan tekemään 

vaiheittain siten, että prosessi on 

kokonaisuudessaan käytössä 

suunnitellusti vuonna 2024.

• Vuoden 2024 aikana tullaan 

tuotantoprosessin ja talotekniikan 

toiminnat nostamaan tavoiteltuihin 

arvoihin ja varmistamaan 

kokonaisuuden yhteistoiminta.

• Siipikarjatuotanto keskitetään 

uudelle tehtaalle Nurmoon.

Komponenttien ja materiaalien 

saatavuushaasteet on onnistuttu 

ratkaisemaan ja investoinnin 

kustannukset on pystytty pitämään 

haastavasta tilanteesta huolimatta 

budjetoidulla tasolla.

AIKATAULU



Vastuullisuus: 
Energiahankkeet (1/2)

▪ Atria laajentaa nykyistä Nurmon tehtaan 

läheisyydessä toimivaa aurinkosähköpuistoa. 

Laajennuksen myötä aurinkosähkön tuotanto 

kasvaa 5 GWh:sta noin 9 GWh:iin. Uusin 

aurinkosähköpuisto alkaa tuottamaan sähköä 

keväällä 2023.

AURINKOVOIMA

TUULIVOIMA

▪ Atria on mukana 45 MW:n 

tuulivoimahankkeessa, jossa on tavoitteena 

rakentaa tuulivoimapuisto Nurmon tehtaan 

läheisyyteen. Puiston tuottama sähkö kattaisi 

merkittävän osuuden Atrian 

sähkönkulutuksesta.



ENERGIATEHOKKUUDEN KEHITTÄMINEN

▪ Uudessa siipikarjatehtaassa on kiinnitetty 

erityistä huomiota tehtaan 

energiatehokkuuteen ja hukkalämmön 

hyödyntämiseen. 75 prosenttia uuden 

tehtaan lämpöenergiatarpeesta katetaan 

ylijäämälämpöjä hyödyntämällä.

▪ Myös muiden Atrian tuotantolaitosten 

energiatehokkuutta kehitetään 

määrätietoisesti. 

”Tällä hetkellä teemme aktiivisesti 

toimenpiteitä sähkönkulutuksen 

hillitsemiseksi sekä kulutushuippujen 

siirtämiseksi kalliin hinnan tunneilta 

matalamman hinnan tunneille. Atrialla 

lanseerattiin syyskuussa 

sähkönsäästökampanja, jonka tarkoituksena 

on kerätä sähkönsäästöideoita 

henkilöstöltämme.”

Vastuullisuus: 
Energiahankkeet (2/2)



ANTIBIOOTTIVAPAA TUOTANTO

▪ Atrian sikaketju aloitti siirtymisen kohti 

laajempaa antibioottivapaata tuotantoketjua 

lokakuussa 2022 avaamalla antibioottivapaan 

tuotannon kaikille Atrian sianlihan tuottajille. 

Konkreettisena tavoitteena on, että kaikki 

Atrian sikatilat ovat laadukkaan 

antibioottivapaan tuotantomuodon piirissä 

kolmen vuoden sisällä.

”Tällä uudistuksella pyrimme vastaamaan 

entistä paremmin asiakkaiden ja kuluttajien 

tarpeisiin niin kotimaassa kuin 

vientimarkkinoillakin. Tulevaisuudessa 

haluamme myös pystyä paremmin kertomaan 

koko arvoketjun vastuullisuudesta ulospäin ja 

myös tämän eteen teemme töitä yhdessä 

tuottajien kanssa.”

Vastuullisuus: 
Atria haluaa kaikki sikatilat 

antibioottivapaaseen tuotantoon



MATERIAALITEHOKKUUSSITOUMUS

▪ Atria liittyi ensimmäisten yritysten joukossa 

elintarvikealan materiaalitehokkuuden 

sitoumukseen vuonna 2019 ja jatkaa sitoumustaan 

nyt uudella toimintakaudella 2022-2026. 

Materiaalitehokkuussitoumus tähtää 

ympäristövaikutusten vähentämiseen ruoan 

valmistuksessa, jakelussa ja kulutuksessa. 

” Materiaalitehokkuus on ohjannut 

toimintaamme jo aikaisemman 

sopimuskauden aikana. Uudella 

sopimuskaudella jatkamme aloitettuja 

toimenpiteitä jätteen minimoimiseksi ja 

edelleen kehitämme omia prosessejamme 

entistä kestävimmiksi.”

Vastuullisuus: 
Atria mukana elintarvikealan 

materiaalitehokkuussitoumuksessa



HIILIJALANJÄLKIMERKITYT TUOTTEET

▪ Atria toi ensimmäisenä ruokatalona 

maailmassa kanatuotteidensa hiilijalanjäljestä 

kertovan merkinnän kuluttajapakkauksiin vuoden 

2021 lopulla.  Liharaaka-aineen jäljitettävyys 

tilalle asti on mahdollistanut hiilijalanjäljen 

merkitsemisen yksittäisessä tuotepakkauksessa. 

Tänä vuonna tulee kuluneeksi 10 vuotta siitä, 

kun lihan alkuperästä kertova tilatason merkintä 

tuotiin pakkauksiin – sekin ensimmäisenä 

maailmassa.

Atrian kanatuotteet, joiden pakkauksissa on 

hiilijalanjäljestä kertova merkintä, on palkittu 

arvostetussa Euroopan Osuustoimintajärjestö 

Cogecan järjestämässä innovaatiokilpailussa. 

Palkinto merkittävästä innovaatiosta myönnettiin 

“Jäljitettävyys ja kuluttajainformaatio” -

sarjassa. Palkinto myönnettiin Brysselissä 27. 

huhtikuuta. Kilpailun painopisteenä vuonna 2022 

olivat kestävyyttä edistävät osuustoiminnalliset 

innovaatiot.

Vastuullisuus: 
Atrian hiilijalanjälkimerkityt 

tilajäljitettävät kanatuotteet 

palkittiin kansainvälisessä 

innovaatiokilpailussa



Atrian viennin 
arvo yli 100 M€

▪ Antibioottivapaus

▪ Salmonellavapaus

▪ Hormonivapaus

▪ Läpinäkyvä ja jäljitettävä ketju

▪ Vastuullisuustyö

▪ Suomen puhdas luonto

Vientiä 33 maahan

KILPAILUETUMME VIENNISSÄ



Saksa
• Atrian tuotteita myynnissä noin 35 

Edeka-myymälässä Pohjois- Saksassa. 

• Kärkituotteet nauta ja kana. 

• Liikevaihdon kasvu tänä vuonna lähes 
50 %.

Japani
• Antibioottivapaan sianlihan suurin 

vientimarkkinamme

• Myyntiä sekä foodservice-asiakkaille 
että vähittäiskauppaan

• Vientiluvat myös kanalle olemassa.



Etelä-Korea
• Possun kylki perinteinen, tasainen 

vientituote

• Kanan vientiluvat saatiin helmikuussa 
2022 ja vienti on kanan jalkojen osalta 
käynnistynyt hyvin. Tavoitteena kehittää 
myös muiden kanatuotteiden vientiä. 

Hong Kong
• Atrian antibioottivapaa possu on kolmen 

eri ketjun valikoimissa, mm. Hong Kongin 
suurimmassa verkkokaupassa

• Tänä vuonna tehty paljon 
kuluttajapromootioita

• Työn alla tuotevalikoiman ja 
jälleenmyyntiverkoston kasvattaminen



Tanska
• Toimitamme kumppanillemme JN Meatille nautaa, 

josta he valikoivat ja leikkaavat eri markkinoille 
parhaiten sopivat palat

• JN Meat on voittanut World Steak Challengen 
useampana vuotena peräkkäin. Tänä vuonna 
atrialainen naudanliha sai kultamitalin kolmessa 
eri kategoriassa.

• Kauppa on tasaista ja kehitystyötä tehdään tiiviisti 
yhdessä. 

Kiina
• Lihan hinta laski Kiinassa merkittävästi vuonna 

2021

• Vienti puolittunut edelliseen vuoteen verrattuna, 
mutta sivutuotekauppa on vahvistunut ja sen 
kaupan keskihinta on nousussa

• EU:n menekinedistämisrahoituksella tehtävä 
kampanja pääsee ensi vuonna täyteen vauhtiin.



Turvalliseen 
työympäristöön 
panostaminen 
kannattaa

+ Työturvallisuuden kehittäminen on edennyt Atrialla 

päämäärätietoisin askelin 

+ Tapaturmataajuus ja poissaoloon johtaneiden 

tapaturmien määrä on laskenut jatkuvasti. 

Viimeisten viiden vuoden aikana tapaturmataajuus 

on laskenut lähes 70 %.

+ Sitoutumista turvallisuuden parantamiseen 

osoitetaan usealla saralla.

+ Vuosittain koulutetaan yli 300 uutta 

työturvallisuuskorttia. 

TURVALLISUUS ON TÄRKEÄ OSA 

ATRIAN TAPA TOIMIA -PERIAATTEITA

18,0
TAPATURMATAAJUUS

2 225
LÄHELTÄ-PITI TILANNETTA 

JA 

TURVALLISUUSHAVAINTOA

2 000
TURVALLISUUSKÄVELYÄ 

JA -KESKUSTELUA



Atria Suomen brändiportfolio

Atria Suomen pääbrändi sekä 

vähittäiskaupassa että Food Service 

–sektorilla. Viennissä Atria Pure 

Rare –brändi.

• Atria Kunnon Arki, 

edullisen hintaluokan 

tuotteita valmisruuassa 

ja ruokamakkaroissa

• Atria Artesaani, 

premiumpään tuotteita 

valmisruuassa, 

ruokamakkaroissa ja 

leikkeleissä

• Atria Wilhelm on vahva 

brändi grillimakkaroissa, 

brändiä laajennettu 

nakkeihin ja myös 

kuluttajapakatun lihan 

tuotteisiin

• Jyväbroiler on 

siipikarjan 

premiumbrändi. 

Raa’an siipikarjan 

lisäksi muutamia 

tuotteita 

ruokamakkaroissa

• Forssan –brändi 

keskittyy 

majoneesipohjaisiin 

lisukesalaatteihin



Atria-brändi on Suomen tunnetuin 
ruokabrändi
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Atria Valio Pirkka Saarioinen
HK Kotimaista Snellman Kariniemen

Lähteet: Kantar Atria Ruokamerkki 10/2022, N=1009

Mikä ruokaan liittyvä merkki tai valmistaja sinulle tulee ensimmäiseksi mieleen?  (Avoin kysymys)

Asemamme Suomen tunnetuimpana ruokabrändinä 

on vahva ja jopa hieman vahvistunut kilpailijoihin 

verrattuna.



A-Rehu – Suomen 
toiseksi suurin 
rehunvalmistaja
A-Rehun voimakas kehitys jatkuu 

strategiakaudella. Tavoitteenamme 

on saavuttaa kasvaneen 

kapasiteettimme mahdollistama 

vahva kasvu kaikissa 

rehulajeissamme. 

Tällä hetkellä olemme sika- ja 

siipikarjarehuissa Suomen toiseksi 

suurin valmistusosuudella mitattuna 

ja nautarehuissa kolmanneksi 

suurin.



Kaksi omaa 
rehutehdasta

Koskenkorva
• Nauta- ja sikarehut

• Siipikarjanrehut

• Etanolituotannon rehusivutuotteiden 

jalostus

• Valmistusmäärä noin 400 milj. kg 

vuodessa

Varkaus
• Lypsykarjan ja lihanautojen rehut

• Rehukomponenttien varastointi ja 

toimitukset

• Juomarehujen valmistus

• Valmistusmäärä n. 80 milj. kg/v
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