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Tausta tietoa

• 100 % Suomalaisten viljelijöitten omistama rehunmyyntiyhtiö

• Atria ketju on Suomen suurin viljaa käyttävä kotieläinketju

• 800 000 TN/vuosi

• Viljakaupan käyntiä jo useita kymmeniä vuosia

• Pyrkimyksemme on lisätä suoria viljelysopimuksia 

• Tuomme markkinoille viljelijöiden toiveita täyttäviä malleja

• Mallejamme ja ehtojamme on jaettu myös joillekin paikallisille 
alihankkijoillemme

• Pyrkimyksemme on keskittyä suorien viljelysopimuksien 
lisäämiseen → Suomalainen viljelijä hyötyy tällöin aina

• Pyrkimyksenämme on syrjäyttää kokonaan soija 
kotieläinketjumme rehustuksesta ja käyttää vain ja ainoastaan 
kotimaisia valkuaislähteitä

• Tästä osoituksena täysin soijattomat nauta 

• Atrian perhetilat→ Eläimet kasvavat jo täysin kotimaisen 
valkuaisen turvin

• Jalostamme kotimaisen viljan arvokkaampaan muotoon, lihaksi 

• Suomalaiset viljelijät hyötyvät ja samalla jalostusarvo jää 
Suomeen
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Sopimuksella laatulisää ja toimitusvarmuutta

• Sopimuksia tehdään kaikista viljalajeista ja palkokasveista, joita 

käytämme tehtaillamme Varkaudessa tai Koskenkorvalla (ohra, 

kaura, vehnä, herne ja härkäpapu). 

• Viljelysopimusten mallit: 

A. Päivän hinta

B. Kiinteä hinta

C. Putkisopimus (kiinteä hinta +/- 10 €/tn)

D. Takuuhinta

A. Ohra, kaura ja vehnä →135 €/tn

B. Herne ja härkäpapu → 200 €/tn
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Viljelysopimukset pähkinän kuoressa

• Päivän hinta → Sopimuksen hintaa ei ole sidottu 

ennakkoon

• Kiinteä hintainen sopimus →Hinta sovitaan uudelle 

satokaudelle jo ennakkoon. Hinta ei muutu 

markkinahintojen heilahdellessa

• Putkisopimus →Hinta sidotaan ennakkoon, mutta 

jos sopimuksen hinta toimitushetkellä poikkeaa +/-

10 €/tn,  korjataan hintaa sille tasolle, mutta 10 

€/tn jäljessä 
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Viljelysopimukset pähkinän kuoressa

• Takuuhinta → Takuuhinnalla tarkoitetaan 

sopimuksessa alinta hintaa, minkä alle hinta ei voi 

laskea missään markkinatilanteessa. Jos hinta sen 

sijaan nousee takuuhinnan yli A-Rehun 

noteeraamissa hinnoissa, korjataan hinta kyseiselle 

ylemmälle hintatasolle välittömästi. Näin ollen 

sopimusviljelijä voittaa aina.

• Kaikkiin sopimuksiin kuuluvat automaattisesti 

lajikehinnoittelu, oli kyseessä sitten mikä tahansa 

sopimusmuoto !!
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Sopimuksen tekeminen viljatori.fi:ssä on helppoa

• Teemme viljelysopimukset ensisijaisesti Viljatorin 

kautta

• Viljatorissa näet myös päivittäisen viljan 

porttihintamme ja voit myös myydä viljasi 

suoraan meille. 24/7



Edut viljelijälle

1. Sopimus varmistaa viljan varman menekin kaikissa markkinatilanteissa

2. Jalostamme kotimaisen viljan sen arvokkaampaan muotoon, lihaksi

• Suomalaiset viljelijät hyötyvät ja samalla jalostusarvo jää Suomeen

• Ulosviemäämme lihamäärään tarvitaan vuosittain vähintään 121 000 TN 
suomalaista viljaa

3. Kotimaisen valkuaisen lisääntynyt kysyntä monipuolistaa peltoviljelyä ja 
parantaa satotasoja sekä säästää mm. lannoite- ja kasvinsuojeluaine kuluissa

4. Suomalaisten viljelijöiden omistama → Rahat jäävät Suomeen

5. Tilitysaika 14 vrk ensimmäisenä Suomessa kaikilla viljalajeilla, viljelijöiden 
toiveesta
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Kotimainen vaihtoehto




