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• Heinä-syyskuun liikevaihdon kasvu johtui lisääntyneestä myynnistä vähittäiskauppaan ja vientiasiakkaille. Erityisesti
sianlihan vienti Kiinaan on kasvanut edellisvuoteen verrattuna ja parantanut kannattavuutta.
• Food Service -tuotteiden myynti oli edellisvuoden vastaavan jakson myyntiä heikompi.
• Liikevoitto oli vahva ja nousi edellisen vuoden vastaavan jakson tasolle. Teollisten toimintojen operatiivinen tehokkuus oli
hyvällä tasolla. Lisäksi erinomaisesti onnistunut grillauskauden myynti vahvisti liikevoittoa.
• Elokuussa Atria lanseerasi Atria-tuotemerkin uudistetun brändi-ilmeen, joka näkyy kuluttajille uudistetuissa pakkauksissa
ja markkinointiviestinnässä. Katsauskaudelle kohdistui brändiuudistukseen liittyviä kustannuksia.
• Tammi-syyskuussa liikevaihdon kasvu johtui lisääntyneestä myynnistä vähittäiskauppa- ja vientiasiakkaille.
• Food Service -tuotteiden myynti kääntyi laskuun maaliskuun lopulla ja elpyi hieman kesäjaksolla, mutta ei kuitenkaan
palautunut korona-aikaa edeltävälle tasolle.
• Liikevoiton kasvu oli seurausta lisääntyneestä liikevaihdosta, paremmasta myynnin rakenteesta ja
kokonaistuottavuudesta.
• Koronapandemia on aiheuttanut jonkin verran ylimääräisiä kustannuksia, mutta tulosvaikutusta on lieventänyt
2 lakisääteisen työeläkevakuutusmaksun alennus.

Atria Suomi
•

Atrian edustamien tuoteryhmien myynti vähittäiskaupassa on
tammi-elokuussa kasvanut 8,1 prosenttia arvossa ja
kesäkaudella (touko-elokuu) 8,9 prosenttia arvossa.

•

Siipikarjatuotteiden (+13 %), ruoanlaittotuotteiden (+12 %) ja
punaisen lihan (+10%) myynti kasvoi eniten.

•

Atrian toimittajaosuus vähittäiskaupassa on noin 25 %.
(Lähde: Atrian markkinanäkemys)

•

Food Service -markkina on laskenut arvossa tämän vuoden
aikana lähes neljänneksen -24,6 %, kesäkaudella peräti -27,8
%. (Lähde: Atrian markkinanäkemys)

•

Kesän grillaus oli tavanomaista suurempaa ja
grillaustuotteiden markkina kesällä 2020 kasvoi 9,5 % arvossa
(Lähde: Nielsen HomeScan).

•

Lihan kokonaiskulutus Suomessa on tämän vuoden aikana
laskenut noin prosentin verran. Siipikarjalihan kulutus kasvoi
edelleen ollen noin 3 %: n kasvussa (Lähde: Kantar TNS Agri).
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Sianlihan vienti Kiinaan kasvussa
•

Sianlihan vienti erityisesti Kiinaan on
kasvanut. Kiinan markkinakehityksen
merkitys sianlihan markkinatilanteeseen
on suuri.

•

Vuoden 2020 aikana Kiinan viennin
arvioidaan olevan noin 20 miljoonaan
kiloa (8 milj. kg vuonna 2019).

•

Atrian käsittelemästä sianlihasta noin
viidennes viedään tällä hetkellä
Kiinaan.
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Atrian oma ravintola:
Gastrogrill Muré
•

Kun atrialaisella lihalla voitettiin kahdesti
epävirallinen pihvien maailmanmestaruus,
Atrialla kypsyi ajatus tuoda suomalainen
maailman paras liha ja sen tuottajat entistä
paremmin esille.

•

Gastrogrill Muré, lihaa ja sen parhaita kavereita
tarjoileva korttelibistro, avasi ovensa kesäkuussa
Helsingissä.

•

Syksyn aikana asiakkaat ovat päässeet
tutustumaan kahteen aivan uudenlaiseen
lihakonseptiin:
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•

Kotimaisella suklaalla ruokittuun
”suklaahiehoon”, jonka lihassa maistuu
suklaan pehmeys.

•

Ensimmäiseen kotimaiseen wagyulihaan, joka on tunnettu
marmoroinnistaan ja mureudestaan.

Uusi Atria-brändilogo käyttöön elokuussa
• Tänä vuonna 117 vuotta täyttävä Atria uudisti
brändilogonsa.
• Uusi logo on otettu käyttöön pakkauksissa ja
markkinointimateriaaleissa elokuusta lähtien.
• Samalla uudistui pakkausten brändi-ilme:
tilajäljitettävyys, vastuullisuus ja suomalaisuus
tuodaan selkeämmin esille pakkauksissa.
• Uusi logo viestii Atria-brändin arvoja: pitkät
perinteet ja sen myötä vahva osaaminen,
suomalaiset perhetilat brändin tuotteiden raakaaineen takana sekä vastuullisuus.
• Uudella brändimielikuvalla tavoitellaan helposti
lähestyttävyyttä, yhteisöllisyyttä ja
lämminhenkisyyttä.
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Atrian historian suurin investointi:
155 miljoonaa euroa siipikarjatuotannon laajennukseen
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Siipikarjatuotannon laajennus Nurmon tuotantolaitokselle
•

Atria tehnyt päätöksen siipikarjatuotannon laajennusinvestoinnin toteuttamisesta Nurmon
tuotantolaitoksen yhteyteen.

•

Kyseessä Atrian historian suurin yksittäinen investointi. Rakennettavan tehtaan investoinnin arvo n.
155 miljoonaa euroa. Se sisältää uusien teurastus-, leikkuu- ja pakkauslinjojen rakentamisen.

•

Investoinnin myötä Atria Suomen siipikarjan tuotantokapasiteetti lisääntyy noin 40 %.

•

Uusi tuotantolaitos vastaa kulutuskysynnän kasvuun ja vahvistaa Atrian markkinajohtajuutta
siipikarjatuotteissa Suomessa.

•

Uusi tehdas ja lisääntynyt kapasiteetti antavat Atrialle mahdollisuuden lisätä myös
siipikarjatuotteiden vientiä. Investointi mahdollistaa tuotteiston kehittämisen yhä pidemmälle
jalostettuihin tuotteisiin.

•

Uuden tehtaan rakennustyöt käynnistyvät mahdollisimman pian ja sen arvioidaan olevan
kokonaisuudessaan valmis aikaisintaan vuoden 2024 aikana.
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Atrian siipikarjatuotannon
laajennushankkeen aikataulu

Aikataulu
Suunnittelu
Maanrakennus
Rakentaminen
Laiteasennukset
Ylösajo

2021

2022

2023

2024

Uuden teknologian ansiosta
•
•
•
•

Yhä useampien tuotteiden pakkauksiin saadaan tilamerkinnät.
Uusi tuotantoteknologia on aiempaa ympäristöystävällisempää.
Tuotantoprosessin aiheuttama ruokahävikki vähenee.
Energian ja veden kulutuksessa saavutetaan merkittävää
parannusta uuden teknologian myötä.
• Työturvallisuuteen pystytään panostamaan entistä paremmin.
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Siipikarjanlihan kulutus
voimakkaassa kasvussa
•

Siipikarjanlihan kulutus kasvanut voimakkaasti
Suomessa jo usean vuoden ajan. Vuosina 2010 –
2019 kananlihan kulutus on kasvanut lähes 4 %
vuosittain.

•

Globaali siipikarjanlihan tuotanto ja kulutus on lähes
kaksinkertaistunut viimeisen 15 vuoden aikana.

•

Kananlihan kulutuksen ennustetaan jatkavan
kasvuaan Suomessa voimakkaana tulevina vuosina
sekä tuoreena lihana että kananlihaa sisältävinä
lihavalmisteina ja valmisruokana. (Lähde: Kantar TNS,
lihankulutusbarometri)
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Ilmastonmuutoskeskustelu käy kiivaana ja siirtää
kulutusta punaisesta lihasta valkoiseen lihaan
• Syksyllä 2018 julkaistu IPCC:n
ilmastoraportti aiheutti
voimakkaan mediareaktion, jossa
lihansyöjiä syyllistettiin.
• Loppusyksyllä 2018 kuluttajien
asennemuutoksissa nähtiin
kuitenkin paljon odotuksia
pienempi reaktio.
• Edelleen on muistettava, että
valtaosa kuluttajista pitää lihaa
hyvänä ja terveellisenä ruokana.

Ennuste siipikarjanlihan kokonaiskulutuksen kasvusta
Suomessa (kg/hlö)
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147

26,6
kg/hlö

208

191

34,3
kg/hlö
2019 > 2030
kehitys
+29,9%
(+2,1% / vuosi)

Jauhelihana 5%
Valmisruoassa 8%

37,6
kg/hlö
2030 > 2040
kehitys
+8,9%
(+0,9% / vuosi)

Leikkeleinä 7%
Ruokamakkaroina 15%

50
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Missä muodossa siipikarjan
liha kulutetaan nyt ?

Lähde: Atrian ennuste perustuen lihankulutusbarometrin (Kantar TNS) historiaan, Tilastokeskuksen väestöennusteeseen ja asennemuutokseen
(Kantar TNS – lihan kulutusta ohjaavat tekijät). Päivitetty huhtikuussa 2020. Arvio lihalajien kulutuksesta eri tuoteryhmissä (vuodelta 2019).
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Siipikarjan kulutus ja tuotanto globaalisti kasvussa
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Kiitos!

