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Raute Oyj – Osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2020
(tiedote 29.10.2020)

Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on saatavilla verkkosivuillamme, osoitteessa www.raute.com.
•
•
•
•
•

Konsernin liikevaihto 76,1 Me (112,0 Me) laski 32,1 % vertailukaudesta. Uusien tilausten määrä oli 49 Me (130 Me).
Liiketulos -2,7 Me (6,6 Me) laski 141 % vertailukaudesta. Tulos ennen veroja oli -2,3 Me (6,7 Me).
Osakekohtainen tulos oli -0,54 euroa (1,27 e) ja laimennusvaikutuksella oikaistuna -0,54 euroa (1,26 e).
Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 27,9 Me ja liiketulos 1,3 Me. Uusien tilausten määrä oli kolmannella
vuosineljänneksellä 11 Me. Tilauskanta katsauskauden lopussa oli 62 Me (109 Me).
Rauten vuoden 2020 liikevaihdon arvioidaan laskevan vuodesta 2019 ja liiketuloksen arvioidaan heikkenevän selvästi
vuodesta 2019.

Toimitusjohtaja Tapani Kiiski: Kesän neuvottelutyö palkittiin suurella tilauksella lokakuussa
Kolmannen kvartaalin liikevaihtomme jäi alhaiseksi, mutta
saimme tuloksen käännettyä voitolliseksi. Liikevaihtomme
alhaiseksi jääminen aiheutui suurelta osin asennusvalvonta-, käyttöönotto- ja kunnossapitotöiden vaikeutumisesta
matkustusrajoitusten vuoksi. Pohjois-Amerikan toimipaikoissamme jouduimme yhä useiden viikkojen sopeutustoimiin. Tässä suhteessa kotimaan ja Kiinan toimipaikkojemme tilanne oli parempi.
Koronapandemian aiheuttama epävarmuus vaikutti yhä
voimakkaasti asiakkaidemme investointipäätösten tekemiseen ja siten uusien tilaustemme määrään. Tilauskantamme
on kuitenkin edelleen hyvä. Q1:n kohtuullisen hyvä uusien
tilausten määrä sisälsi suurelta osin jo ennen koronakriisin
alkua lähes valmiiksi neuvoteltuja tilauksia. Q2:n ja Q3:n aikana sen sijaan useat asiakkaat lykkäsivät suunnitelmiaan
ja tilauksiaan markkinatilanteensa epävarmuuden takia.
Suoranaisesti peruttuja hankkeita oli sen sijaan vähän, joten tilanteen aikanaan tasaantuessa arvioin nyt lykättyjen
hankkeiden voivan käynnistyä nopeastikin.
Lokakuun alussa onnistuimme viemään päätökseen pitkän
ja olosuhteiden takia poikkeuksellisen neuvotteluprosessin ja saimme lähes 55 miljoonan euron tilauksen Venäjälle. Sen ansiosta näkymämme vuoteen 2021 vahvistuivat
selvästi. Kuluvan vuoden näkymiin se ei kuitenkaan ehdi
vaikuttamaan. Venäjällä kysyntä ja hankkeiden suunnittelu on yleisestikin aktiivista. Kiina oli ainoa markkina-alue,
jossa toiminta on palautunut jokseenkin normaaliksi. Siellä
tehtaamme toimi normaalisti ja asiakkaidemme hankkeet
etenivät edelleen. Q3:n aikana tämä ei kuitenkaan johtanut
merkittäviin tilauksiin. Myös Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa hankkeiden valmistelu on aktiivista, mutta päätöksenteko poikkeuksellisen epävarmaa.
Koska niin erikoiskunnossapidossa kuin projektien asennusvalvonnassa ja käyttöönotossa vaaditaan usein sellaista
ammattitaitoa, minkä olemme keskittäneet päätoimipaikkoihimme, matkustusrajoitukset aiheuttivat meille ja asiakkaillemme haittaa globaalisti. Tästä huolimatta onnistuimme koko joukossa tällaisia töitä erilaisten etätyöjärjestelyjen

avulla. Arvioin näiden rajoitusten valitettavasti jatkuvan
ja siksi lisäämmekin paikallisia resurssejamme mahdollisuuksien mukaan sekä panostuksia näiden palveluiden
tekemiseen etänä. Koronapandemian kokonaisvaikutusta
liikevaihtoomme ja etenkin -tulokseemme luonnehdin merkittäväksi.
Koronapandemian takia muuttunut markkinoidemme kehitys vahvistaa strategisten tavoitteidemme, kehittyvien markkinoiden osuuden kasvattaminen, teknologiapalveluliiketoiminnan kehittäminen ja digitalisaatioon panostaminen,
tärkeyttä. Jatkamme siis panostuksiamme tuotekehitykseen, markkinointiin ja digitalisaatioon. Vahva taseemme,
markkina-asemamme ja pitkät asiakassuhteemme ovat
meille tärkeitä kilpailuetuja ja tällaisen pitkäjänteisen työn
mahdollistajia. Yhdessä henkilöstömme, asiakkaidemme
ja muiden kumppaniemme kanssa onnistumme tässä ja
tulemme tästä kriisistä ulos ketterämpänä ja vahvempana
Rautena.
On ilmeistä, että näissä olosuhteissa emme saavuta tämän
vuoden tavoitteidemme mukaista liikevaihtoa ja -tulosta.
Toistamme siis 24.4. antamamme arvion: liikevaihtomme
laskee ja liiketuloksemme heikkenee selvästi viime vuodesta.
Näkymät vuodelle 2020
Vahvasta tilauskannasta huolimatta arvioimme Rauten liikevaihdon laskevan vuonna 2020 edellisen vuoden tasosta
kysynnän ja loppuvuoden tilauskertymän epävarmuuden
takia. Liiketuloksen arvioimme heikkenevän selvästi edellisestä vuodesta aikaisemmin kerrotun mukaisesti markkinoiden muuttumisen ja siihen sopeutumisen aiheuttamien
kustannusten sekä markkinointi-, tuotekehitys- sekä digitalisaatiopanostusten takia sekä liikevaihdon alenemisen
takia.
Raute tiedotti 16.10.2020 merkittävästä 55 miljoonan euron kaupasta Venäjälle. Nyt saatu tilaus ei vaikuta Rauten
tulosnäkymiin vuodelle 2020, mutta parantaa ja varmentaa
näkymiä vuodelle 2021.

Rautelle noin 55 Me tilaus Venäjälle
(tiedote 16.10.2020)

Raute Oyj on saanut noin 55 miljoonan euron arvoisen tilauksen LLC Plitwood -nimiseltä yhtiöltä Venäjälle. Toimituskokonaisuuteen sisältyvät koko vaneritehtaan tuotantoprosessin kaikki koneet ja laitteet
sekä niiden asentamiseen, käyttöönottoon ja tehtaan
tuotannon käynnistämiseen liittyviä palveluita.
Laitteet toimitetaan Vologdan alueelle rakennettavaan uuteen vaneritehtaaseen. Vologdan kaupunki sijaitsee 650 km
Pietarista itään. Tehtaan tuotantokapasiteetti tulee olemaan
180 000 m3 koivuvaneria. Koneet ja laitteet toimitetaan
vuoden 2021 lopun ja vuoden 2022 alun aikana. Tuotanto vaneritehtaalla käynnistyy vuoden 2022 aikana. Laitteet
suunnitellaan ja valmistetaan Rauten yksiköissä Nastolassa,
Shanghaissa ja Kajaanissa sekä Rauten yhteistyöverkostossa. Nyt saatu tilauskokonaisuus on yksi Rauten historian
suurimpia yksittäisiä tilauksia.
LLC Plitwood on vuonna 2017 tätä hanketta varten perustettu yhtiö. Sen pääomistajat ovat AO CHFMK (Cherepovetsin Vaneri- ja Huonekalutehdas) sekä LLC VLP (Vologdan
Metsäteollisuusyrittäjät). Vaikka yhtiö onkin uusi, on sillä
taustallansa vankka, yli 60 vuoden puunjalostuksen ja vaneriteollisuuden osaaminen.

Uusi FAME-ekosysteemi kirii Suomen maailman kärkeen 3D-tulostuksessa – Raute on mukana
Suomen valmistavan teollisuuden johtava innovaatioalusta DIMECC Oy käynnistää 3D-tulostusta lisäävän ja alan suomalaiset toimijat kokoavan teollisen
ekosysteemin.
FAME-ekosysteemi (Finnish Additive Manufacturing Ecosystem) luo Vaasaan Smart Technology Hubiin kaikille avoimen
3D-tulostuksen kokeilukeskuksen, Lappeenrantaan modulaarisen 3D-tulostuskoulutuksen insinööritasosta tohtoritasolle saakka sekä nostaa Suomen maailman johtavien
maiden tasolle 3D-tulostuksen hyödyntämisessä, myynnissä
ja osaamisessa. FAMEssa on mukana yli 20 yritystä perustajajäseninä ja se on avoin eli mukaan pääsevät kaikenlaiset
ja -kokoiset yritykset.
Raute on yksi perustajajäsenistä. Tällä hetkellä 3D-tulostamista sovelletaan Rautessa osissa, joiden valmistaminen ei
ole ollut muutoin mahdollista. FAME-ekosysteemin avulla
pyrimme nopeuttamaan 3D-tulostamisen laajempaa käyttöönottoa. Pitkän aikavälin tavoitteena on 3D-tulostamisen
myötä vapauttaa suunnittelijat perinteisistä valmistusrajoitteista tavoittelemaan optimiratkaisuja käyttötarpeeseen.

Toimittajavalintaan vaikuttivat kokemukset Rauten resurssitehokkaasta teknologiasta ja toimituskyvystä sekä Rauten
paikallinen palvelukyky Venäjän markkinoilla. Tilauksen sisällön laajuus on osoitus Rauten johtavasta asemasta vanerintuotannon kokonaisprosessin osaajana.
Nyt saadun tilauksen tarjousprosessin parissa tehty työ alkoi
jo vuoden 2019 puolella. Pääosa työstä tehtiin kuitenkin koronapandemian aikana. Poikkeusolojen vuoksi lähes koko
neuvottelutyö niin teknisten ratkaisujen kuin sopimuksen
ehtojenkin osalta jouduttiin tekemään etäyhteyksiä käyttäen. Tässä onnistuminen edellytti poikkeuksellista venymistä
ja joustamista niin Plitwoodin kuin Rautenkin työssä mukana olleilta. Samalla onnistuminen osoittaa, että pandemian
pakottama ”digiloikka” on todellisuutta myös Rauten ja
asiakaskunnan piirissä.
Nyt saatu tilaus ei vaikuta Rauten tulosnäkymiin vuodelle 2020, mutta parantaa ja varmentaa näkymiä vuodelle
2021. Rauten vuoden 2020 liikevaihdon arvioidaan laskevan vuodesta 2019 ja liiketuloksen arvioidaan heikkenevän
selvästi vuodesta 2019.

Seuraa meitä verkossa

Taloustiedotteet vuonna 2021
Raute Oyj julkaisee tiedotteen vuoden 2020 tilinpäätöksestä perjantaina 12.2.2021.
Rauten osavuosikatsaukset julkaistaan seuraavasti:
- osavuosikatsaus tammi-maaliskuu torstaina 29.4.2021
- puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu perjantaina 23.7.2021
- osavuosikatsaus tammi-syyskuu perjantaina 22.10.2021.

www.raute.com

Raute Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi Lahdessa keskiviikkona 31.3.2021.

Raute on maailmanlaajuisesti toimiva teknologia- ja palveluyritys. Rauten asiakkaat ovat puutuoteteollisuudessa toimivia yrityksiä, joiden
valmistamia puutuotteita ovat viilu, vaneri, LVL (Laminated Veneer Lumber, viilupalkki) ja sahatavara. Teknologiatarjonta kattaa viilun, vanerin ja LVL:n koko tuotantoprosessin sekä erityismittalaitteita sahatavaralle. Tehdaslaajuisten kokonaisuuksien toimittajana Raute on maailmanlaajuinen markkinajohtaja niin vaneri- kuin LVL-teollisuudessa. Kokonaispalvelukonseptiin kuuluvat lisäksi teknologiapalvelut varaosatoimituksista säännölliseen kunnossapitoon ja konekannan modernisointeihin. Rauten päätoimipiste sijaitsee Lahden Nastolassa. Muut omat
tuotantoyksiköt ovat Kajaanissa, Vancouverin alueella Kanadassa, Shanghain alueella Kiinassa ja Pullmanissa, Washingtonin osavaltiossa
Yhdysvalloissa. Rauten liikevaihto vuonna 2019 oli 151,3 miljoonaa euroa. Henkilöstön määrä vuoden 2019 lopussa oli 778. Lisätietoja yhtiöstä: www.raute.com.

