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• Myyntivolyymien lisääntyminen vuoden alussa mahdollisti tammi-syyskuun liikevaihdon kasvun. 
• Heinä-syyskuussa Atria ei lähtenyt mukaan sekä vähittäiskauppa- että Food Service -markkinassa 

tapahtuneeseen kireimpään hintakilpailuun. 
• Myyntihintojen lasku ja sikaleikkaamon käyttöönottoon liittyvät siirtymävaiheen kustannukset painoivat 

liikevoittoa. 
• Nurmon uusi sikaleikkaamo on valmistuessaan yksi Euroopan nykyaikaisimmista leikkaamoista. Sikaleikkaamon 

uuden teknologian ansiosta tilakohtainen lihan jäljitettävyys ulottuu aiempaa pienempiin lihaeriin. Leikkaamon 
tuottavuus ja kilpailukyky kohentuvat merkittävästi. Hankkeeseen liittyvät neuvottelut henkilöstön kanssa on 
saatu päätökseen. Leikkaamon toimintoja järjestellään uudelleen, minkä seurauksena leikkaamossa 
toteutetaan 80 henkilötyövuotta käsittävät henkilöstövähennykset vuoden 2016 loppuun mennessä.

Q3 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3

Milj. EUR 2016 2015 2016 2015 2015

Liikevaihto 227,0 235,1 685,7 681,0 929,0

Liikevoitto 8,7 9,5 13,4 16,1 29,8

Liikevoitto-% 3,8 % 4,0 % 2,0 % 2,4 % 3,2 %

Oikaistu liikevoitto 8,7 9,5 13,4 16,1 29,8

30.11.2016
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Atrian Terve Kasvu

Terveen Kasvun 
avulla Atria
• turvaa ja 

parantaa 
kannattavuutta

• vauhdittaa 
kasvua

• lisää yhtiön 
arvoa 

Terve Kasvu Suomessa

4 30.11.2016

Sikaleikkaamo,

Perhetilat,

Tuotannon 
kehityshankkeet

Kiina

Kaivon Liha
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Euroopan modernein sikaleikkaamo

Huipputyötä
Atrialaisen sianlihan 
leikkaamossa yhdistyvät 
huippumoderni teknologia 
ja huippuammattilainen 
käsityö.

Euroopan modernein sikaleikkaamo
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70 milj. kiloa
Täällä Euroopan 
moderneimmassa ja 
tehokkaimmassa 
sikaleikkaamossa leikataan yli 
70 miljoonaa kiloa vuodessa eli 
15 000 sikaa viikossa. 

Euroopan modernein sikaleikkaamo

300 osaajaa
Leikkaamossa työskentelee 
noin 300 lihaosaajaa kahdessa 
vuorossa. 

Euroopan modernein sikaleikkaamo
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Iso investointi 
Sijoitamme uuteen 
sikaleikkaamoon 
ja vanhan uudistamiseen 
yhteensä noin 36 miljoonaa 
euroa. 

Automaatioteknologian huipulle

4 500 m2
Tuotantotiloja uudistetaan ja 
automatisoidaan viimeisintä 
tuotantoteknologiaa 
hyödyntäen. Uusia 
tuotantotiloja rakennetaan 
noin 4 500 m2. Aiempi 
leikkaamo oli noin 2 700 
neliömetriä.

Automaatioteknologian huipulle
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Lähes

Kolmen 
vuoden ponnistus
• Hanke käynnistyi 

tammikuussa 2015 
ja se valmistuu vuoden 
2017 loppuun mennessä.

• Nurmon sikateurastamon 
toiminta alkoi v. 1982

• Ensimmäinen laajennus ja 
uudistus v. 2006

Automaatioteknologian huipulle

Kaivon Liha

12 30.11.2016
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Suomalainen liha on ympäristöteko

• Eläintuotanto kuluttaa globaalisti paljon vettä, mutta Suomessa se ei 
ole ongelma. Vuosittainen sademäärä ylittää haihdunnan ja 
pohjavettä muodostuu lisää.

• Suomalainen naudanlihan tuotanto perustuu nurmiruokintaan. 
Suomessa valtaosa viljelykelpoisesta pinta-alasta soveltuu vain nurmi-
ja rehukasvien viljelyyn. 

• Suomalaisen lihan kuljetuspäästöt ovat pienemmät kuin tuontilihan 
kuljetuspäästöt. Eläinten ruokinta perustuu myös kotimaiseen rehuun.

• Suomalainen proteiininsaanti on riippuvainen kotieläintuotannosta, 
sillä meillä on rajalliset mahdollisuudet tuottaa kasviproteiinia.

• Ympäristön, ilmaston ja ihmisten kannalta on paras syödä ruokaa, 
joka on tuotettu Suomessa!

30.11.201613

Liha on helppo ja monipuolinen ravinnonlähde

• Liha on parhaita proteiininlähteitä. Lihasta saatava 
proteiini sisältää kaikki ne aminohapot, joita keho ei 
itse osaa valmistaa.

• Lihassa on runsaasti vitamiineja ja hivenaineita (B-
ryhmän vitamiineja, folaatteja, rautaa, sinkkiä, 
seleeniä jne.)

• Ihminen on kehittynyt sekasyöjäksi. Ihmisten 
elimistö ja ruuansulatusjärjestelmä pystyy 
käyttämään tehokkaasti hyväkseen terveelliset 
rasvat, proteiinit ja ravinteet, joita eläinravinnossa 
on. 

30.11.201614
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Suomessa eläinten hyvinvointi ja terveys on 
maailman parasta

• Suomen sopimustuotantoon perustuva alkutuotanto on 
hyvin valvottua ja lainsäädäntö maailman tiukinta.

• Suomalaisella sialla on saparo, broilerilla on nokka ja 
höyhenet.

• Antibiootteja käytetään merkittävästi vähemmän kuin 
muissa Euroopan maissa – vain sairauksien hoitoon.

• Kasvuhormonien käyttö on kielletty.

• Kun ostat suomalaista lihaa, tiedät mitä syöt. 
Suomalaisen lihan tuotantoketju on aina läpinäkyvä ja 
jäljitettävä tilalta kaupan hyllylle saakka. 

30.11.201615

Antibiootteja käytetään vain sairauksien hoitoon

16 30.11.2016
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Atria Capital Markets Day
Kiina
Tilannekatsaus
30.11.2016

Nykytilanne ja seuraavat askeleet
• Lupaprosessi sianlihan viemiselle kunnossa – vienti käynnistyy 

Q2/2017.

• Ensi vaiheessa tavoitteena käynnistää tukku -ja 
teollisuuskauppa, koska tämä helpoin tapa päästä 
markkinoille.

• Kun myynti vakiintuu teollisuus –ja tukkukauppaan, siirrytään 
vaiheeseen 2 => suhteiden rakentaminen ravintolaketjuihin 
ja henkilöstöravintoloihin. Tavoitteena v. 2019-2022.

• Haetaan toisen vaiheen aikana lupaa lihavalmisteille ja 
naudanlihalle. 

18 30.11.2016
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Markkina

Makumaailma, lyhyt oppimäärä

20 30.11.2016
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Kuluttajakäyttäytymisestä

• Kiinalaiset suosivat sianlihaa, 55 % syödystä 
lihasta on sianlihaa.

• Tuoteturvallisuus on tärkeää kiinalaisille.

• Kuluttajapakkaukset ovat pienempiä kuin 
Euroopassa. QR-koodia käytetään yleisesti 
tuotetietojen esittämiseen.

• Ruuan nettiostaminen lisääntyy vauhdilla.

21 30.11.2016

Markkinointi

22 30.11.2016
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Ikea Kiinassa

23 30.11.2016

Sianlihan hinta provinssikohtaisesti

24 30.11.2016

• Keskihinta noin 2,85 eur/kg 
(toukokuu 2016)* 

*South China Morning Post
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Markkinan koko 2014

25 30.11.2016

• Kiinan lihantuotanto 96 mrd. kg 
(Suomen vuosittainen 
lihantuotanto n. 400 milj. kg).

• Kiina on maailman suurin 
sianlihan tuottaja ja kuluttaja: 55 
mrd. kg vuodessa (Suomessa n. 
192 milj. kg / vuosi)

• Lihan tuonti 3,5 mrd. kg, jossa 
kasvua 35 % edelliseen vuoteen 
verrattuna.

(Tiedot kerätty eri lähteistä)

26


