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RAUTE OYJ - OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2011
(Perustuu pörssitiedotteeseen 1.11.2011)

 Konsernin liikevaihto 59,4 Me (49,5 Me) kasvoi 20 % vertailuvuodesta. Uusien
tilausten määrä oli 46 Me vertailuvuoden tasolla (46 Me)
 Liiketulos oli +0,4 Me (+3,6 Me, sisältäen kiinteistökaupasta saatua voittoa 4,4 Me).
Tulos ennen veroja oli +0,1 Me (+3,5 Me).
 Osakekohtainen tulos laimentamattomana oli -0,02 euroa (+0,76 e).
 Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 21,6 Me ja liiketulos 1,0 Me. Uusien
tilausten määrä oli 7 Me ja tilauskanta katsauskauden lopussa oli 21 Me (20 Me).
 Yhtiö antoi tulosvaroituksen 25.10.2011 heikentyneistä tulosnäkymistä. Liikevaihto
kasvaa vuodesta 2010. Liiketuloksen arvioidaan jäävän nollaan tai jonkin verran
tappiolliseksi.
TOIMITUSJOHTAJA TAPANI KIISKI: KOHTUULLINEN NELJÄNNES TAKANA,
NÄKYMISSÄ EPÄVARMUUTTA
Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihtomme oli lähellä lamaa edeltänyttä tasoa ja
liikevoittomme nousi jo kohtuulliselle tasolle. Pääsimme myös koko alkuvuoden osalta
voitolliseen liiketulokseen. Kulunut vuosineljännes osoittaa, että markkinatilanteen
mahdollistaessa kohtuullisen liikevaihdon saavuttamisen on toimintamme kannattavaa.
Maailman, erityisesti Euroopan ja Pohjois-Amerikan, talouden ja rahoitusmarkkinoiden
epävarmuus on viime kuukausina lisääntynyt selvästi. Toistaiseksi eivät asiakkaamme
kuitenkaan ole suoraan sanoneet tämän vaikuttaneen heidän suunnitelmiinsa ja
päätöksiinsä. Arvioni mukaan on kuitenkin selvää, että kasvanut epävarmuus
rahoitusmarkkinoilla ei voi olla vaikuttamatta asiakkaidemme uskallukseen toteuttaa
investointeja ja saada niille rahoitusta. Muutamien hankkeiden, joiden odotimme etenevän
kolmannen neljänneksen aikana, lykkääntyminen johtuu mitä ilmeisimmin rahoituksen
vaikeutumisesta.
Useat kolmannelle vuosineljännekselle ennakoimamme uudet tilaukset ovat edelleen
lykkääntyneet eri syistä. Hankkeita ei kuitenkaan ole keskeytetty ja jatkamme työtä
yhdessä asiakkaidemme kanssa niiden toteuttamiseksi. Muutamat viimeiselle
vuosineljännekselle jo alun perinkin ennakoimamme tilaukset ovat edenneet suotuisasti.
Niiden toteutuminen on arvioni mukaan asiakkaidemme osalta nyt varmemmalla pohjalla,
ja uskon näiden hankkeiden käynnistyvän. Kahden edeltäneen vuosineljänneksen
alhaisesta uusien tilausten määrästä huolimatta uskon tilauskertymän kääntyvän kasvuun
jo loppuvuoden aikana.
Alhaisen tilauskantamme johdosta tämän vuoden viimeinen vuosineljännes on meille
haasteellinen ja jouduimme heikentämään kuluvan vuoden tulosennustettamme. Teemme
nyt työtä uusien tilausten saamiseksi ja saavuttaaksemme voitollisen liiketuloksen.
Asiakasteollisuuksien markkinatilanne
Investointihyödykkeissä käytettävien puutuotteiden valmistajina Rauten
asiakasteollisuudet, viilu-, vaneri- ja LVL-teollisuus (Laminated Veneer Lumber,
viilupalkki), ovat voimakkaasti riippuvaisia rakentamisen, asumiseen liittyvän kulutuksen,
kansainvälisen kaupan ja kuljetusalan suhdanteista.
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Rauten arvion mukaan vuoden 2010 ja kuluvan vuoden alkuosan ajan jatkunut
asiakasteollisuuksien markkinatilanteen hidas paraneminen on tasaantunut. PohjoisAmerikkaa lukuun ottamatta pääosa vanerin ja LVL:n valmistajista toimii kuitenkin edelleen
normaalilla käyttöasteella. Pohjois-Amerikassa puutuotteiden kysyntä jatkuu edelleen
erittäin hiljaisena asuntomarkkinoiden ja rakentamisen heikon tilanteen takia.
Puutuoteteknologian ja teknologiapalveluiden kysyntä
Puutuoteteknologian ja teknologiapalveluiden kysyntä katsauskaudella on pysynyt
asiakasteollisuuksien markkinatilanteeseen nähden normaalilla tasolla. Kysyntä on
painottunut pienehköihin hankkeisiin, modernisointeihin sekä muihin teknologiapalveluihin,
mikä kertoo asiakastehtaiden hyvästä käyttöasteesta.
Useampia suurempia hankkeita, niin yksittäisten tuotantolinjojen laajuisia kuin kokonaisia
tehtaitakin, on ollut pitkään suunnittelu- ja neuvotteluvaiheessa useilla markkina-alueilla.
Näiden hankkeiden lopullisten päätösten ja toteuttamisen edellytyksenä on asiakaskunnan
luottamuksen säilyminen kysynnän pysyvyyteen sekä hankkeiden rahoituksen
järjestyminen.
KILPAILUASEMA
Rauten kilpailuasema on hyvä. Rauten ratkaisut auttavat asiakkaita varmistamaan
toimitus- ja palvelukykyään tuotteen koko elinkaaren ajan. Tällaisissa investoinneissa
toimittajan kokonaisosaaminen sekä laaja ja monipuolinen teknologiatarjonta ovat
ratkaisevassa asemassa. Asiakkaiden yhteistyökumppanivalinnoissa Rauten kilpailueduilla
on suuri merkitys. Myös Rauten vahva rahoitusasema lisää uskottavuutta ja parantaa
kilpailuasemaa pitkäaikaisten investointihankkeiden toteuttajana.
LIIKETOIMINTARISKIT
Maailmantalouden tilanne ja epävarmuus sen kehittymisestä ylläpitävät lähiajan riskejä.
Muutamien Euroopan maiden ja Yhdysvaltojen velkaantumiseen liittyvät uhkat kasvattavat
epävarmuutta maailmantalouden ja rahoitusmarkkinoiden kehityksestä. Vuoden 2010
toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksessä kuvatuissa liiketoiminnan riskeissä ei ole
katsauskaudella tapahtunut oleellisia muutoksia. Rauten osalta merkittävimmät lähiajan
riskit liittyvät liikevaihdon ja kannattavuuden kehittymiseen.
NÄKYMÄT VUODELLE 2011
Rauten liiketoiminnalle on luonteenomaista investointikysynnän herkkyys
maailmantalouden ja rahoitusmarkkinoiden suhdanteiden vaihteluille.
Maailmantalouden ja rahoitusmarkkinoiden kehitykseen liittyvä epävarmuus on kesän
jälkeen ja syksyn aikana lisääntynyt. Rauten asiakasteollisuuksien markkinatilanteen
arvioidaan edelleen jatkuvan epävarmana. Puutuotteiden kysyntä ei ole elpynyt lamaa
edeltäneelle tasolle. Alkuvuoden aikana koettu kysynnän elpyminen on viime kuukausina
tasaantunut ja muutamien markkina-alueiden osalta kääntynyt uudelleen laskuun johtuen
Euroopan maiden sekä Yhdysvaltojen velkaantumiseen liittyvistä uhkista.
Puutuoteteollisuuden investointien ja palveluiden kysynnän ei odoteta elpyvän vielä
lähitulevaisuudessa talouskriisiä edeltäneelle tasolle. Vaneriteollisuuden
parannusinvestoinnit laadun ylläpitämiseksi ja markkinaosuuksien säilyttämiseksi
todennäköisesti kuitenkin säilyvät lähitulevaisuudessa kohtuullisella tasolla, mikäli
talouden epävarmuus ei kärjisty uudeksi kriisiksi. Tuotantolinja- ja tehdaslaajuisia
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investointihankkeita on suunnitteluvaiheessa useilla markkina-alueilla. Niiden toteutuminen
ja ajoitus riippuu investoijien luottamuksesta puutuotteiden markkinatilanteen säilymiseen
kohtuullisella tasolla sekä joillakin markkina-alueilla asiakkaiden hankkeiden rahoituksen
järjestymisestä.
Vahvan rahoitus- ja markkina-aseman sekä tehtyjen kehitystoimenpiteiden ansiosta
Rauten kyky vastata kasvavaan kysyntään markkinoiden elpyessä on hyvä. Toteutettujen
sopeutustoimenpiteiden tuloksena kustannusrakenne on keventynyt ja liiketoiminta on
aikaisempaa kannattavampaa myös vaikeassa markkinatilanteessa.
Raute antoi tulosvaroituksen 25.10.2011 heikentyneistä tulosnäkymistä. Liikevaihto
kasvaa vuodesta 2010. Liiketuloksen arvioidaan jäävän nollaan tai jonkin verran
tappiolliseksi. Liiketuloksen suuruus riippuu loppuvuodelle ennakoitujen uusien tilausten
toteutumisesta sekä niistä vielä kuluvalle vuodelle tuloutuvasta liikevaihdosta.
(Tutustu osavuosikatsaukseen kokonaisuudessaan osoitteessa www.raute.com / uutiset)

RAUTE OYJ:N TALOUSTIEDOTTEET VUONNA 2012
(pörssitiedote 31.10.2011)

Raute Oyj julkaisee tiedotteen vuoden 2011 tilinpäätöksestä tiistaina 14.2.2012.
Rauten osavuosikatsaukset julkaistaan seuraavasti:
- tammi-maaliskuu perjantaina 4.5.2012
- tammi-kesäkuu tiistaina 31.7.2012
- tammi-syyskuu tiistaina 30.10.2012.
Raute Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi Lahdessa maanantaina
16.4.2012.

PETRI LAKKA NIMITETTY RAUTE-KONSERNIN JOHTORYHMÄN
JÄSENEKSI
(pörssitiedote 26.9.2011)

Tekniikan lisensiaatti Petri Lakka (46) on nimitetty Raute-konsernin johtoryhmän jäseneksi
26.9.2011 alkaen. Petri Lakka on tullut Raute Oyj:n palvelukseen 12.9.2011 ja toimii
liiketominnan kehitysjohtajana (Group Vice President, Business development). Hän on
aikaisemmin toiminut mm. 2008-2011 Ramboll Finland Oy:ssä Teollisuus ja energia toimialan toimialajohtajana sekä 1996-2008 Metso Paper Oy:ssä huoltoliiketoiminnan
johtotehtävissä Suomessa ja USA:ssa.
Raute-konsernin johtoryhmän muodostavat 26.9.2011 alkaen toimitusjohtaja Tapani Kiiski
(puheenjohtaja), talousjohtaja Arja Hakala, teknologiapalveluista vastaava johtaja Timo
Kangas, liiketoiminnan kehitysjohtaja Petri Lakka, teknologiasta ja operaatioista vastaava
johtaja Petri Strengell sekä Pohjois-Amerikan liiketoiminnasta vastaava johtaja Bruce
Alexander.
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Raute on maailmanlaajuisesti toimiva teknologia- ja palveluyritys. Rauten asiakkaat ovat
puutuoteteollisuudessa toimivia yrityksiä, joiden valmistamia puutuotteita ovat viilu, vaneri
ja LVL (Laminated Veneer Lumber, viilupalkki). Teknologiatarjonta kattaa koko
tuotantoprosessin koneet ja laitteet. Tehdaslaajuisten kokonaisuuksien toimittajana Raute
on maailmanlaajuinen markkinajohtaja niin vaneri- kuin LVL-teollisuudessa.
Kokonaispalvelukonseptiin kuuluvat lisäksi teknologiapalvelut vikakorjauksista ja
varaosatoimituksista säännölliseen kunnossapitoon ja konekannan modernisointeihin.
Rauten päätoimipiste sijaitsee Nastolassa. Muut omat tuotantoyksiköt ovat Vancouverin
alueella Kanadassa, Shanghain alueella Kiinassa ja Kajaanissa. Rauten liikevaihto vuonna
2010 oli 62,9 miljoonaa euroa. Henkilöstön määrä vuoden 2010 lopussa oli 495.
Lisätietoja yhtiöstä: www.raute.com

