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Atria Suomi 1.1.–30.9.2021

• Heinä-syyskuun liikevaihdon kasvu johtui pääasiassa myynnin lisääntymisestä Food Service -asiakkaille. 

• Kesän grillauskauden myynti onnistui hyvin. Myös myynti rehuasiakkaille kasvoi katsauskaudella. Myynti vähittäiskauppaan 

oli edellisvuoden vastaavan jakson tasolla. 

• Vienti Kiinaan pieneni ja viennin kannattavuus heikkeni edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.

• Liikevoiton kasvu johtui paremmasta liikevaihdosta ja aikaisempaa suotuisammasta myynnin rakenteesta. 

• Yleinen kustannusinflaatio on nostanut useiden materiaalien, tarvikkeiden ja ulkoisten palveluiden hintoja katsauskauden 

lopulla. 

• Tammi-syyskuun liikevaihdon kasvu johtui lisääntyneestä myynnistä kaikissa myyntikanavissa, erityisesti Food Service -

myynti ja Kiinan vienti olivat edellisvuoden vastaavaa jaksoa paremmat. 

• Myynti rehuasiakkaille oli edellisvuotta parempi. Myynti vähittäiskauppaan oli edellisvuoden vastaavalla tasolla. 

• Liikevoiton kasvu johtui lisääntyneestä liikevaihdosta ja paremmasta myynnin rakenteesta. 

• Kiinan vientihinnat kääntyivät laskuun toisen vuosineljänneksen lopulla ja pysyivät alhaisella tasolla kolmannen 

vuosineljänneksen aikana.

Q3 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3

Milj. € 2021 2020 2021 2020 2020

Liikevaihto 274,6 266,1 812,5 781,8 1 066,3

Liikevoitto 16,4 15,2 37,5 28,7 43,1

Liikevoitto % 6,0 % 5,7 % 4,6 % 3,7 % 4,0 %

Liikevaihto
Q3 + 8,5 M€

YTD + 30,7 M€
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Liikevoitto
Q3 + 2,2 M€

YTD + 8,8 M€



Strategiset painopisteet

Parannamme 
toimitusketjun 

tehokkuutta

Parannamme 
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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



Vienti on jo merkittävä 
osa liiketoimintaamme

Strateginen painopiste: 
Parannamme punaisen lihan 

kannattavuutta
Tavoitteemme

• Parannamme punaisen lihan kannattavuutta

• Parannamme jatkuvasti tehokkuuttamme

• Vahvistamme vientiasiakkuuksiamme

• Parannamme kategoriahallintaa ja tarjoomaa

• Lisäämme vientiä Suomesta Ruotsiin

Näin erotumme ja voitamme

Vienti 2020

36 maata
n. 45 
Mkg

Tärkeimpiä markkina-alueita

Kiina
Etelä-
Korea

Japani Ruotsi Norja Saksa



Kiina

▪ Vienti (sian oheistuotteet, karkeapalat 

ja arvo-osat) Kiinaan alkoi vuonna 

2017.

▪ Siipikarjan osalta lupaprosessi 

käynnissä.

Kulutus 

per capita

38 kg

14 kg

6 kg

Etelä-Korea

▪ Vientiä Etelä-Koreaan jo 90-luvulta 

lähtien.

▪ Sian kylki ja sorkat tärkeimmät 

tuotteet.

▪ Siipikarjan osalta lupaprosessi 

käynnissä.

Kulutus 

per capita

37 kg

17 kg

16 kg

Tuonnin 

osuus

40 %

20 %

67 %

Tuonnin 

osuus

3 %

8 %

25 %



Norja

▪ Vientiä Norjaan on ollut jo pitkään.

▪ Kiintiöt kaupataan huutokaupalla 

vuosittain.

▪ Tavoite kasvaa valittujen 

kumppanien kanssa.

Kulutus 

per capita

23 kg

21 kg

18 kg

Tuonnin 

osuus

4 %

2 %

14 %

Ruotsi
▪ Atria Ruotsin kanssa yhteistyötä 

jo pitkään.

▪ Sian ja naudan arvo-osat sekä 

lajitelmia FS- ja 

teollisuusasiakkaille, mutta myös 

Atria Ruotsin omaan tuotantoon.

Kulutus 

per capita

31 kg

17 kg

23 kg

Tuonnin 

osuus

36 %

43 %

50 %



Saksa
Saksan suurimpaan päivittäistavarakauppa Edekaan

toimituksia jo vuoden

▪ Atrian tuotteita myynnissä jo 25 kaupassa ja lisää 

on suunnitteilla.

▪ Palvelutiskituotteet (sian niska, naudan arvo-osat, 

broilerin filee) ja itsepalvelutiskistä broilerituotteet 

myyvät hyvin.

Kulutus per 

capita

43 kg

18 kg

15 kg

Tuonnin 

osuus

34 %

52 %

39 %

Tanska
Maailman parasta lihaa Atrialta

▪ Tanska merkittävä vientikohde naudanlihalle.

▪ Atrian tanskalainen yhteistyökumppani JN Meat

International on voittanut Atrian naudanlihatuotteilla 

jo kolme kertaa peräkkäin maailman parhaan pihvin 

World Steak Challenge –kilpailun, joista viimeisin 

voitto marraskuussa 2021.



Tavoitteemme

• Kasvamme tuoreessa valmisruoassa

Valmisruokamarkkina 
kasvaa

Valmisruoan markkinakasvu 

vähittäiskaupassa tällä hetkellä + 9 %. 

Atria kasvaa brändillä markkinaa 

nopeammin. (Lähde: Atrian näkemys)

Strateginen painopiste: 
Laajennamme valmisruoissa

• Hyödynnämme parasta markkinatietoa sekä 
asiakastuntemusta

• Tuotamme parasta laatua jokaisessa 
hintaluokassa

• Vahvistamme vastuullisuutta, luotettavuutta 
sekä jäljitettävyyttä

• Hyödynnämme vahvoja tuotemerkkejämme

Näin erotumme ja voitamme



▪ Olemme luoneet kattavan premium

valmisruokatuotesarjan Atria Artesaani –alabrändillä. 

Varmistamme kuluttajatestillä kaikkien tuotteidemme 

tavoitteen mukaisen position ja laadun ennen 

lanseerauspäätöstä.

▪ Nopeasti kasvava markkina edellyttää vahvoja 

panostuksia. Voimakkaat panostukset tuotantoon, 

tuotteistukseen ja markkinointiin ovat siivittäneet 

meidät markkinaa nopeampaan kasvuun 

brändituotteillamme. Myös pakkausten ulkoasut on 

uudistettu.

Panostamme yhden hengen aterioihin laajalla 
tuotevalikoimalla



▪ Napostelu ja siipikarjan kulutus kasvavat. 

Lanseerasimme näihin trendeihin vastaavan 

Napsittavat –tuoteperheen vuoden 2021 

alussa. Siipikarjapohjaisten tuotteiden 

lanseeraukset ovat muutenkin isossa roolissa.

▪ Panostamme pakkauksiin, kehittääksemme 

niistä entistä helppokäyttöisempiä ja 

ympäristöystävällisempiä. V. 2021 alussa 

lanseerattu pehmytkalvosta tehty 

pussipakkaus sisältää vähemmän muovia ja 

vie vähemmän tilaa hävitettäessä. Tästä on 

suuri hyöty kuluttajille ja ravintola-

asiakkaillemme.

Vahva panostus siipikarjapohjaisiin tuotteisiin



Tavoitteemme

• Kasvamme markkinoita nopeammin

”Hyödynnämme Atrian vahvuuksia: 

suomalaista lihaa, luotettavuutta, 

toimitusvarmuutta, tuoteturvallisuutta 

sekä ostamiseen, tavarantoimittamiseen 

ja yhteistyöhön liittyviä palveluita.”

Strateginen painopiste: 
Vahvistamme Food Servicea, 

ml. pikaruoka

• Suomessa kilpailukykymme perustuu suomalaiseen 

lihaan, luotettavuuteen, vahvaan toimitusketjuun, 

tuoteturvallisuuteen sekä korkeaan palvelutasoon

Näin erotumme ja voitamme

Atrian osuus Food Service 

markkinasta 21 % (Lähde: Atrian näkemys)



Koronapandemian vaikutus on 

ollut merkittävä ravintola-alalla
Ravintoloiden liikevaihdon vuosimuutos (prosenttia) 2019 ja 2020

Julkaistu 18.5.2021

Vuoden 2021 tammi-elokuussa 

ravitsemistoiminnan liikevaihto oli 21 % 

pienempi kuin vuoden 2019 tammi-

elokuussa.

Ravintola- ja alkoholimyynti

Liikevaihtoennuste - MaRa ry

Tietoja päivitetty 10/2021

Henkilöstöravintolat ovat 

koronapandemian suurimpia kärsijöitä

Lähde: MaRa ry

Ravitsemistoiminnan kuukausittaiset liikevaihtomuutosprosentit 

verrattuna vuoteen 2019. 

https://www.mara.fi/toimiala/ennusteet/liikevaihtoennuste.html


Food Service markkina muuttuu

▪ Ulkona syöminen kasvaa

▪ FS-asiakkaiden tarpeet erilaistuvat

▪ Etätyön määrän lisääntyminen suurin 

lounasruokailuun vaikuttava muutos 

käyttäytymisessä. Etätyön lisääntyessä 

ravintoloissa syötävien lounaiden määrä tulee 

vähenemään.

▪ Vaihtoehdot perinteiselle ravintolassa 

syömiselle kasvussa, mm. Drive-Through, Eat-

In, Home Delivery, Takeaway ja Grocerant



Strateginen painopiste: 
Voitamme siipikarjassa
Tavoitteemme

• Markkinaykkönen siipikarjassa Suomessa

• Jatkuva toiminnallinen erinomaisuus

• Meillä on kuluttajia ja asiakkaita kiinnostava

tarjonta kaikissa tuotesegmenteissä

Näin erotumme ja voitamme

Siipikarjanlihan kulutus 
kasvaa edelleen

Suomessa siipikarjanlihan kulutus on 

kasvanut keskimäärin 4 % vuodessa



Siipikarjanlihan kulutus kasvaa edelleen 

Euroopassa ja maailmanlaajuisesti

Siipikarjanlihan globaali kulutus 2021-2030



Atrian näkemys:

Siipikarjanlihan kokonaiskulutuksen ennuste 

Suomessa



Atrian historian suurin investointi:
155 miljoonaa euroa siipikarjatuotannon laajennukseen
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Siipikarjainvestoinnin urakoitsijat ja aikataulu

▪ Pääurakoitsijaksi on valittu Peab Oy ja 

päälaitetoimittajaksi Marel Poultry B.V.

▪ Muut urakoitsijat: 
• Maanrakennus Kreate Oy
• Teräsrakenteet Nordec Oy
• Elementit Parma Oy, MH-Betoni Oy ja Betset Oy
• Kylmätilaus Porkka Finland Oy
• Ilmastointi Peltisepänliike Nykänen Oy
• Putkityö Caverion Suomi Oy
• Sähkö Kaunisto-Yhtiöt Seinäjoki Oy
• Kylmälaitos Suomen Teollisuuskylmä Oy
• Kylmäliuosputki Caverion Industria Oy
• Sprinkler Firecon Group Oy
• RakennusautomaatioFidelix Oy
• Kiinteistövalvonta Stanley Security Oy
• Jätevedenhallinta Fenno Water Ltd Oy

19

• Maanrakennuslupa 3.3.2021
• Maanrakennustyöt alkaneet 

maanrakennusluvalla 26.4.2021
• Rakennuslupa 8.6.2021
• Rakennustöiden ensimmäinen anturavalu 

14.9.2021



Tämän hetken tilanne rakennustyömaalla
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• Maankaivuuta 120.000 m3, josta voidaan itse hyödyntää 60.000 m3

• Louhintaa 112.000 m3, joka hyödynnetään kokonaisuudessa.

• Kokonaisala 36.300 m2 ja kerrosala lähes 29.300 m2. 

• Rakennettava tilavuus 324.000 m2



Siipikarjainvestoinnin vaiheistus ja 

energiatehokkuus
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▪ Siipikarja 2024-hankkeen energiasuunnittelussa 

tavoitteena on ollut mahdollisimman tehokas 

hukkalämpöjen hyödyntäminen primäärilämmön 

tarpeen minimoimiseksi. 

▪ Hukkalämpöjä otetaan talteen useasta eri 

lähteestä – kylmäjärjestelmä, 

paineilmakompressorit, ilmanvaihto sekä 

vakuumijärjestelmä. 

▪ Hukkalämmön mahdollisimman tehokkaan 

hyödyntämisen takaamiseksi käytetään 

lämpöpumppuja sekä lämpimän käyttöveden 

säiliötä. 

▪ Näillä menetelmillä noin 75 % kaikesta uuden 

siipikarjatehtaan lämmön tarpeesta saadaan 

katettua hukkalämpöjä hyödyntämällä.



www.atria.com


