
Raisio on terveelliseen 
ruokaan keskittyvä 

eurooppalainen yhtiö
Raision yritysesitys
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Raisio keskittyy vastuullisuuteen ja terveelliseen ruokaan
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HIILINEUTRAALIA 
ENERGIAA

PERUSTETTU 

1939
LIIKEVAIHTO (2022)

221
M€

LIIKETULOS (2022)

18
M€

98 %
HENKILÖSTÖÄ

NOIN

350
MAITA

10
KANSAINVÄLINEN 

BRÄNDITALO
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TOIMIPISTEET
Toimipisteet myös 
Isossa-Britanniassa, 
Puolassa, Irlannissa, 
Ukrainassa, Ruotsissa 
ja Virossa

TUOTANTOLAITOKSET

Tuotantolaitokset 
Raisiossa, Nokialla ja 
Kauhavalla
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Suomalaiselta 
maaseudulta 
maailmalle
• Varsinaissuomalaisten

viljelijöiden vuonna
1939 perustama yritys

• Pääkonttori Raisiossa
• Päämarkkina-alueet

Pohjois-, Länsi- ja
Itä-Euroopassa

• Vientiä yli 40 maahan
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Raision tarkoitus

RUOKAA SUURELLA SYDÄMELLÄ. 
TERVEYTTÄ MEILLE JA MAAPALLOLLE.
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Raision arvot

ROHKEUS
REILUUS

INNOSTUS
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Raision kasvun ajurit ja myötätuulet 2022–2025
– ja niiden ainutlaatuiset yhdistelmät
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Ruokaa suurella sydämellä. 
Terveyttä meille ja maapallolle.

Kestävä ruuantuotanto
Yhteinen planeetta
Kestävät valinnat ovat yhä 
merkityksellisempiä. Kuluttajat 
etsivät vaikuttamisen tapoja, 
jotka ovat ymmärrettäviä ja 
joihin heillä on varaa. 

Kasvipohjainen ruokavalio
Laadukkaita vaihtoehtoja
Kasvipohjaisen syömisen yleistyessä ja 
valikoimien laajetessa tuotteiden 
laatuun  kohdistuu yhä enemmän 
odotuksia.

Terveellinen elämä
Kokonaisvaltaista hyvinvointia
Terveys mielletään yhä kokonais-
valtaisemmaksi. Henkisen 
hyvinvoinnin merkitys on 
kasvanut pandemian aikana.
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Kolmen viime vuoden aikana olemme investoineet
lähes 70 miljoonaa euroa ja luoneet perustan kasvulle

Investoinnit
Nokian 
myllyyn

Uusi tuotanto-
laitos

Verso Food 
-yrityskauppa

Näin vastaamme kasvipohjaisen 
ruuan kasvavaan kysyntään

Raision yritysesitys



  8

Kasvipohjaisia tuotteita 
uudesta suomalaisesta 
ruokatehtaasta
• Suunniteltu ja rakennettu kasviperäisten

raaka-aineiden ja tuotteiden käsittelyyn ja
valmistukseen

• Valmistaa juotavia ja lusikoitavia tuotteita
• Tehdas vegaani, maidoton, soijaton,

gluteeniton ja pähkinätön
• Pitkälle automatisoitu, mikä takaa tasaisen

laadun, parhaan mahdollisen tuote-
turvallisuuden ja täydellisen jäljitettävyyden

• Tuotteet pakataan kartonkipohjaisiin
pakkauksiin, jotka tehty uusiutuvista
materiaaleista

• Hiilineutraali tehdas
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Kauhavan tehdas laajensi 
tuotetarjontaamme

• Beanit® ja Härkis® tulivat Raision osaksi
1.4.2021

• Beanit® -brändi on kasviproteiinien
markkinajohtaja Suomessa
• Raision osuus kotimaan

kasviproteiinimarkkinasta on nyt n.
25 %

• Härkis® -tuotemerkki tarjoaa Suomen
tunnetuimpana kasvisruokabrändinä
kasvot usein koko kategorialle
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Nokian myllyllä 
tärkeä rooli

• Nokialla valmistetaan kaikki Raision
hiutaletuotteet

• Nokian myllylle tehdyt investoinnit
mahdollistavat kauratuotteiden viennin
ja  gluteenittomien kauratuotteiden
valmistamisen

• Nokian mylly toimittaa gluteenittoman
kauran myös uuteen tehtaaseemme
Raisiossa

• Hiilineutraali mylly: kesäkuussa 2021
käyttöön otettu uusi lämpölaitos käyttää
polttoaineena myllyn tuotannossa
syntyviä sivujakeita
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Raision brändit ja ainesosat
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• Asiakkaat: B2C
• Brändit: Benecol®,

Härkis®, Elovena®,
Sunnuntai®, Torino®

• Tärkeimmät
markkinat: Eurooppa
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Terveelliset 
elintarvikkeet

Raision yritysesitys



  13

Terveelliset 
ainesosat

• Asiakkaat: B2B
• Tärkeimmät brändit

ja tuotteet:
kasvistanoliesteri,
viljapohjaiset
ainesosat

• Tärkeimmät
markkinat: Eurooppa,
valitut markkinat
muissa maanosissa
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Raision vastuullisuusohjelma:
Hyvän ruuan ohjelma
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Hyvän ruuan ohjelma 2022–2025
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KESTÄVÄ 
RUOKAKETJU

TERVEELLISEN RUUAN 
AMMATTILAISET

YMPÄRISTÖ- & 
JA ILMASTOTOIMET

YMPÄRISTÖ-
YSTÄVÄLLISET 
PAKKAUKSET

TERVEELLINEN RUOKA
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Hyvän ruuan ohjelma: keskeiset tavoitteet 2022–2025
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KIERRÄTETTÄVÄT 
PAKKAUKSET

Kaikki pakkauksemme 
ovat kierrätettäviä 

vuoden 2025 loppuun
mennessä

Oma tuotantomme on
HIILINEUTRAALIA 

vuoden 2023 
loppuun mennessä

Sitoudumme

ILMASTO-
TOIMIIN

Raportoimme 
arvoketjumme 

HIILIJALANJÄLJEN
vuodelta 2022

tuotteistamme on 
terveellisiä vaihtoehtoja 
omissa tuoteryhmissään

vuoden 2025 loppuun
mennessä

Edistämme koko toimitusketjumme
vastuullisuutta ja edellytämme 
sitoutumista ihmisoikeuksien

kunnioittamiseen

Tähtäämme erinomaiseen
TYÖNTEKIJÄ-

KOKEMUKSEEN
ja tuemme 

henkilöstömme 
terveellistä elämäntapaa

80 %
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Ruokaa suurella sydämellä. 
Terveyttä meille ja maapallolle.
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raisio.com

http://www.raisio.com/
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