
Toimitusjohtajan katsaus

Tapio Pajuharju, toimitusjohtaja
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MISSIO

Te r vey ttä  lämmöl lä .

I ntoh imomme on  tu od a  s au n omise n  re ntou ttava  ja  te r vey ttä  

e d istävä  koke mu s  ka ikk ie n  u lottu v i l le .

VISIO

Ole mme  s au n a - j a  s p a - a lan  g lob aa l i  johta ja ,  jo l la  on  kattava  

tar jooma ammatt i la i skäyttöön ja  ku lu tta j i l le .  

Me id ät  tu n n etaan  sy vä l l i se stä  s au n akoke mu kse n  

tu nte mu kse stamme ,  joka  kattaa  ka ikk i  s au n atyypi t  j a  

- ku l ttuur i t .  O le mme  a lamme  kär je s sä  innovaat io i ssa  ja  

vastu u l l i su u d e ssa  ja  os a l l i s tu mme  akt i i v i s e st i  to imia lan  

kon s o l id aat ioon .
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Harvian vastuullisuuden neljä osa-aluetta

VASTUULLINEN TAPA TOIMIA

■ Eettinen ja vastuullinen
toimintatapa
■ Korruption vastaisuus
■ Hyvä ja läpinäkyvä hallintotapa
■ Tietoturva ja –suoja

HENKILÖSTÖ 

■ Hyvinvointi ja työssä 
viihtyminen
■ Osaajien houkutteleminen
ja sitouttaminen
■ Henkilöstön ihmisoikeuksien
kunnioittaminen
■ Työterveys ja –turvallisuus

TUOTANNON YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

■ Ympäristöohjelma
■ Materiaalien/resurssien tehokas käyttö 
tuotannossa
■ Energiankulutus ja käytetyt energianlähteet
■ CO2-päästöt
■ Tuotannon laatu ja tehokkuus

TUOTTEET

Hankinnat

■ Raaka-aineiden alkuperä ja 
sertifioinnit

■ Hankintojen eettisyys, vastuul-
lisuus, laatu ja toimitusvarmuus

Asiakkaat

■ Asiakastyytyväisyys

■ Tuotteiden oikeassa käytössä 
opastaminen

■ Turvallisuus

Tuotteet

■ Tuotteiden kestävyys ja kierrätettävyys

■ Raaka-aineiden valinta

■ Tuotteiden turvallisuus

■ Tuotteiden terveysvaikutukset
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Terveyteen ja 
turvallisuuteen 
kiinnitetään erityistä 
huomiota 
koronapandemian 
takia.

Vastuullisuus on osa Harvian arkea
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Harvia on puhtaamman 
palamisen edelläkävijä. 
Harvian GreenFlame-
tulipesässä puu palaa 
tehokkaammin ja 
pienhiukkaspäästöt 
ovat pienemmät.

Harvian tuotteet on 
tehty kestävältä 
pohjalta sekä 
suunniteltu 
turvallisiksi, 
huolettaviksi ja 
pitkäikäisiksi.

Muuramen tehtaalla 
käytetään vain 100-
prosenttisesti 
uusiutuvilla 
energiamuodoilla 
tuotettua ja siten 
päästötöntä sähköä. 

Harvia käyttää 
saunoissaan 
sertifioitua puuta.
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Harvia-konsernin johtoryhmä

MARKUS WÖRMANSEDER
Myyntijohtaja, 
Keski-Eurooppa

Harvialla vuodesta 2016

TOMAS HJÄLMEBY
Myyntijohtaja, 
Ruotsi, Norja, Tanska, Islanti

Harvialla vuodesta 2018

TIMO HARVIA
Tuotekehitys- ja laatujohtaja

Harvialla vuodesta 2004

PÄIVI JUOLAHTI
Markkinointijohtaja

Harvialla vuodesta 2020

RAINER KUNZ
EOS Groupin 
toimitusjohtaja

Harvialla vuodesta 2020

TAPIO PAJUHARJU
Toimitusjohtaja

Harvialla vuodesta 2016

ARI VESTERINEN
Talousjohtaja

Harvialla vuodesta 2014

DAVID AHONEN
Vientijohtaja

Harvialla vuodesta 1996

ANSSI PELKONEN
Myyntijohtaja, Suomi

Harvialla vuodesta 2000

MIKA SUOJA
Tuotantojohtaja

Harvialla vuodesta 2016
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Vuoden 2020 kohokohdat



Harvia vietti 70-vuotissyntymäpäiviään työn merkeissä
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Liikevaihdon ja kannattavuuden merkittävä kasvu jatkui poikkeuksellisen suotuisan 
kysynnän tukemana

• Liikevaihto ja kannattavuus paranivat merkittävästi COVID-19-pandemian vaikutuksista huolimatta.
• Liikevaihto kasvoi kaikissa tuoteryhmissä ja lähes kaikilla markkina-alueilla. 
• COVID-19-pandemia on väliaikaisesti lisännyt sauna- and spa-markkinan kysyntää.

Investointeja tuotantokapasiteetin kasvattamiseen
• Kasvavan kysynnän vuoksi Harvia investoi tuotantolaitosten koneisiin ja laitteisiin Muuramessa, Kiinassa ja 

Romaniassa. Yhdysvalloissa investoitiin Almost Heaven Saunas -saunojen tuotantokapasiteetin 
lisäämiseen. Koneet asennetaan vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä. 

• Markkinan kysyntä on niin vahvaa, että kartoitamme lisäinvestointeja erityisesti Yhdysvalloissa Almost 
Heaven Saunas -tehtaalle ja Harvian Muuramen tehtaalle.

EOS Groupin integraatio etenee suunnitellusti
• Saksalaisen EOS Groupin hankinta saatiin päätökseen 30.4.2020. EOS Groupin luvut on konsolidoitu 

Harvian lukuihin kaupan päätöshetkestä alkaen.
• EOS Groupin integraatio on edennyt hyvin ja suunnitellussa aikataulussa, vaikka valtaosa yritysoston 

jälkeisestä integraatioprosessista on tehty täysin virtuaalisesti matkustusrajoitusten vuoksi.  

VUODEN 2020 KOHOKOHDAT
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Vuonna 2020 liikevaihdon ja kannattavuuden merkittävä 
kasvu jatkui poikkeuksellisen kysynnän tukemana



Kasvua poikkeuksellisissa olosuhteissa
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• Liikevaihdon kasvu oli vahvaa erityisesti Saksassa, Pohjois-Amerikassa 
sekä muissa Euroopan maissa.

• COVID-19-pandemian vaikutukset heikensivät Muut maat -markkina-
alueen liikevaihtoa.

• Orgaaninen liikevaihdon kasvu oli 28, 0 %.

• Vahva kasvu kiukaiden tuoteryhmässä.
• Saunojen myynti kehittyi hyvin erityisesti Yhdysvalloissa ja Keski-

Euroopassa.
• Liikevaihtoa laski kevään COVID-19-tilanne arabimaissa ja 

Aasiassa.

25%
(33 %)

24%
(23 %)19%

(16 %)

16%
(9 %)

7%
(8 %)

5%
(6 %)

3% (6 %)

Liikevaihto markkina-alueittain, %

Suomi Muut Euroopan maat

Pohjois-Amerikka Saksa

Venäjä Muut Pohjoismaat

Muut maat *
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Liikevaihto tuoteryhmittäin, %
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Ohjauskeskukset Höyrygeneraattorit

Varaosat, palvelut ja muut

* Suurimmat: arabimaat ja Aasia.



2020: Liikevaihto kasvoi 47,3 %
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• Liikevaihdon kasvu oli vahvaa Saksassa, Pohjois-
Amerikassa sekä muissa Euroopan maissa.

• EOS-yrityskauppa kasvatti liikevaihtoa Saksassa, Venäjällä  
ja muissa Euroopan maissa

• COVID-19-pandemia vaikutti negatiivisesti Muut maat -
markkina-alueen liikevaihdon kehitykseen. 

• Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettu liikevaihto 
kasvoi 49,9 % ja oli 111,1 milj. euroa

74,1

+3,5
(14,3 %)
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(35,1 %)

+10,8
(156,9 %)

+8,9
(52,0 %)

+2,1
(36,8 %)

+9,0
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Milj. euroa

Liikevaihto markkina-alueittain 1–12/2019 vs 1–12/2020

* Suurimmat: arabimaat ja Aasia.



2020: Vahvaa kasvua lähes kaikissa tuoteryhmissä
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• Saunojen myynti kasvoi pääasiassa Pohjois-Amerikan ja 
Keski-Euroopan saunamyynnin myönteisen kehityksen 
ansiosta. 

• Höyrygeneraattorien liikevaihtoa laski COVID-19-tilanne 
arabimaissa ja Aasiassa.

• Liikevaihdon kasvu vahvaa kiukaissa.
• EOS-yrityskauppa kasvatti kiukaiden, ohjauskeskusten sekä 

Muut-tuoteryhmän liikevaihtoa.
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+19,3 
(48,5 %)

+5,9 
(40,4 %)

+4,3 
(72,6 %)
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* Sisältää mm. kylpyläkomponentteja, infrapunasäteilijöitä ja saunatarvikkeita 



Vuoden 2020 tuotelanseerauksia

Harvia Legend GreenFlame 240 
-kiukaan sydän on täysin uudistunut 

GreenFlame 20 -tulipesä, joka on 
kehitetty puhtaamman palamisen 

ehdoilla.

Harvia BlackSteel -kiuasmallisto 
koostuu Harvian suosituista 

Cilindro- ja The Wall -kiukaista, jotka 
ovat saatavilla modernin mustana.

Ammattikäyttöön suunniteltu 
Harvia C170VKK -ohjauskeskus 

uudistaa yhteisösaunojen ja 
kylpylätilojen hallinnan.

Euroopan markkinoille tuotiin 
Harvia Variant View -sauna ja 

Yhdysvalloissa kaksi uutta 
korkeamman hintaluokan 

saunamallia, Timberline-ulkosauna 
ja Olympus-sisäsauna.
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Megatrendit tukevat sauna- ja spa-liiketoimintaa

Copyright © 2021 Harvia Oyj

KASVAVALLA KESKILUOKALLA 

ON OSTOVOIMAA

DIGITALISAATIO NÄKYY

MYÖS SAUNASSA

ELÄMME PIDEMPÄÄN – JA 

NAUTIMME PIDEMPÄÄN

YMPÄRISTÖTIETOISUUS 

OHJAA VALINTOJA
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Harvian tavoitteena on olla johtava toimija sauna- ja spa-

tuotteiden markkinoilla

Keskiostoksen arvon 

kasvattaminen
Maantieteellinen 

laajentuminen

Tuottavuuden parantaminen
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Systemaattista strategian toteuttamista

Maantieteellinen 
laajentuminen

• Pohjois-Amerikka - Almost Heaven Saunas: 
oma suora- ja online-myynti kehittynyt 
hienosti – vajaa kapasiteetti vaikuttanut 
saatavuuteen ja toimitusaikoihin. 

• Keski-Euroopan myynti vahvaa, 
saksankielisissä maissa (DACH) kaikilta 
brändeiltä erinomainen tulos

• Jatkuvaa kehitystä Pohjoismaissa

• Aasia, arabimaat ja Venäjä kärsineet COVID-
19-pandemian vaikutuksista

Tuottavuuden      
kehittäminen

• Erinomainen kyky kasvattaa kapasiteettia 
koko toimitusketjussa

• Henkilöstöä palkattu lisää, tuottavuuden 
avainluvut parantuneet

• Uudet koneet asennettu Q1:n aikana 
Romanian tehtaaseen. USA:ssa 
laajennusosa valmis mutta 
konetoimituksissa viivettä.

• Investointeja laajentumiseen ja 
tuotantokapasiteetin lisäämiseen 
jatketaan.

Keskiostoksen arvon 
kasvattaminen

• Kiukaiden, ohjauskeskusten ja 
komponenttien lisämyynti etenee 
hyvin. 

• Saunakokonaisuuksien vahva myynti 
on hyvä todiste keskiostoksen arvon 
kasvattamisesta.

• EOS menestynyt hienosti premium-
ja ammattikanavassa.
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Harvia jatkaa investointeja 
tuotantokapasiteetin 
kasvattamiseen
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• Harvia osti alkuvuodesta noin 2,1 
miljoonalla  eurolla Yhdysvalloissa, 
Länsi-Virginian Lewisburgissa
sijaitsevan kiinteistön, jonka avulla 
kasvatetaan Almost Heaven Saunas
-liiketoiminnan tuotantokapasiteettia 
noin kolmanneksen uuden layoutin, 
tuotantolinjojen ja tehostettujen 
tuotantoprosessien ansiosta. 

• Harvia kertoi investoivansa noin 2,5 
miljoonaa euroa Muuramen tehtaan 
tuotantokapasiteetin kasvattamiseen 
laajentamalla tehdasta ja hankkimalla 
uusia koneita. 



Taloudelliset tavoitteet ja näkymät
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VELKAANTUMISASTE

1,5x-2,5x
Nettovelan suhde oikaistuun 

käyttökatteeseen2

KASVU

>5 %  
Keskimääräinen vuotuinen 

liikevaihdon kasvu

KANNATTAVUUS

>20 % 
Oikaistu liikevoittoprosentti1

Harvia ei julkaise lyhyen aikavälin näkymiä.

1) Oikaistu liikevoitto on liikevoitto ennen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä
2) Ei huomioi IFRS-standardien muutoksien tulevia vaikutuksia 
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