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Konsernin liikevaihto 35,3 Me (43,2 Me) jäi 18 % alle vertailukauden. Uusien tilausten määrä oli 67 Me (34 Me).
Liiketulos oli -1,3 Me (+0,6 Me). Tulos ennen veroja oli -1,3 Me (+0,8 Me).
Osakekohtainen tulos oli -0,27 euroa (+0,16 e).
Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 20,3 Me ja liiketulos 0,6 Me voitollinen. Uusien tilausten määrä oli 51 Me
ja tilauskanta katsauskauden lopussa oli 59 Me.
Tulosnäkymissä ei muutosta. Rauten vuoden 2014 liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja liiketuloksen paranevan
vuodesta 2013.

Toimitusjohtaja Tapani Kiiski: Vahva tilauskanta, tulos tehdään loppuvuonna
Toisen vuosineljänneksen aikana saimme tilaukset kahdesta pitkään työstetystä isosta hankkeesta. Onnistuttuamme näiden kauppojen saamisessa voimme olla tyytyväisiä uusien tilausten määrään. Tilauskantamme kasvoi
myös hyvälle tasolle.
Huolimatta julkisuudessa esillä olevasta Euroopan talouden heikkoudesta, on Eurooppa meille selvästi tärkein
ja suurin markkina-alue tänä vuonna. Rautelle perinteisesti tärkeä Venäjän markkina on edelleen epävarmassa
tilanteessa niin heikon talouskehityksen kuin Ukrainan
kriisinkin luoman jännitteen takia. Suunnitteluvaiheessa olevia hankkeita on edelleen neuvotteluvaiheessa eri
markkina-alueilla, ja olen luottavainen tilauskantamme
hyvään kehitykseen loppuvuodenkin osalta. En kuitenkaan usko tämän viimeaikaisen markkinakehityksen olevan merkki todellisesta markkinatilanteen muutoksesta.
Kyse on pitkään suunniteltujen hankkeiden tulemisesta
toteutusvaiheeseen. Huomionarvoista on myös keskikokoisten, yksittäisten konelinjojen laajuisten hankkeiden
vähäinen määrä. Teknologiapalveluiden aktiivinen kysyntä toisaalta kertoo, että asiakkaidemme toiminnan
taso on pääosin korkealla.
Tilauskantamme ajoituksen mukaisesti liikevaihtomme
toisella neljänneksellä kasvoi vuoden alun hyvin alhaiselta tasolta ja saavutimme liikevaihtotasoa vastaavan
positiivisen tuloksen toisen neljänneksen osalta. Nyt saamiemme uusien tilausten ansiosta liikevaihtomme tulee
kasvamaan selvästi loppuvuotta kohti ja tuloksemme
paranee aikaisemminkin ennakoimamme mukaisesti.
Kesän alussa saimme onnistuneesti tuotantokäyttöön
ensimmäiset Kiinan markkinoita varten kehittämämme
Dragon-sorvit. Niiden merkitys liikevaihdollemme on
vielä vähäinen, mutta näiden päänavausten jälkeen odotamme paljon tulevaisuudelta.

Merkittävä osa tilauskannastamme ajoittuu loppuvuodelle ja sen läpi vieminen onnistuneesti haastaa
organisaatiomme näyttöihin kaikilla toimintamme
osa-alueilla. Vuoden 2012 loppupuolella olimme vastaavanlaisessa kuormitustilanteessa ja silloin annettujen
näyttöjen perusteella olen luottavainen, että ammattitaitoinen ja sitoutunut henkilöstömme onnistuu tälläkin
kertaa. Myöskään uusissa tilauksissa emme näe merkittäviä teknologisia riskejä. Näin tulemme saavuttamaan
ennakoimamme liikevaihdon kasvun ja tuloksen paranemisen vuoden takaisesta.
Tutustu pörssitiedotteeseen kokonaisuudessaan osoitteessa www.raute.com.

Rautelle 23 miljoonan euron tilaus insinööripuutuotteita valmistavalta Steicolta
(pörssitiedote 26.6.2014)

Raute Oyj on saanut 23 miljoonan euron arvoisen tilauksen viilupalkin (LVL, Laminated Veneer Lumber) valmistamiseen tarvittavista koneista ja laitteista Steico Społka
z o.o. –nimiseltä yritykseltä. Steico Społka on johtavan
saksalaisen puurakennejärjestelmiä ja puukuitueristeitä
valmistavan Steicon tytäryhtiö Puolassa.
Tilatut koneet ja laitteet toimitetaan Steicon Czarna Wodaan Puolaan rakennettavaan uuteen LVL-tehtaaseen.
Tilaus sisältää LVL-tuotantoprosessin koneet ja laitteet
sorvilinjasta palkinkäsittelylinjaan mukaan lukien kuivauslinjan, kuivaviilun lajittelun, saumauksen, viistoamisen, sivutuotteiden käsittelyn, LVL-ladontalinjan ja
kuumapuristimen. Koneet ja laitteet ovat alansa uusinta
teknologiaa. Kaupan saamiseen vaikuttivat Rauten teknologiaosaaminen ja –innovaatiot, tehokkaat tukipalvelut sekä onnistuneet LVL-linjojen referenssitoimitukset eri
puolille maailmaa. Uuden LVL-tehtaan kapasiteetti tulee
olemaan 80.000 kuutiota LVL-palkkia. Uusi moderni tuotantokonsepti on syntynyt Rauten ja Steicon yhteistyön
tuloksena.
Steico on yksi Euroopan johtavista puupohjaisten rakennusmateriaalien valmistajista. Steicon nykyinen tuotetarjonta kattaa puukuitueristeet, tuulensuoja- ja rakennuslevyt, lisäeristysjärjestelmät, I-palkit ja kovalevyt. Steicon
tuotevalikoimaan on kuulunut jo nyt alihankintana valmistettu LVL, mutta tuotannon tehostamisen kannalta
tämä LVL-tehdashanke avaa uusia kasvumahdollisuuksia
yhtiölle. Steico käyttää LVL:n raaka-aineena pääosin puolalaista mäntyä, joka antaa hyvät tekniset ominaisuudet

LVL:lle. Tuotevalikoimaan liittyvien etujen lisäksi rakennettava LVL-tehdas mahdollistaa nopeammat ja joustavammat toimitukset kasvaville LVL-markkinoille Iso-Britanniassa sekä Länsi- ja Keski-Euroopassa.
Tilaukseen sisältyvät koneet ja laitteet valmistetaan Rauten yksiköissä Nastolassa, Shanghaissa ja Kajaanissa. Toimitukset ajoittuvat pääosin vuoden 2015 ensimmäiselle
neljännekselle. Uuden LVL-tehtaan tuotannon arvioidaan
olevan täydessä käynnissä vuoden 2015 loppuun mennessä.
Kaupalla ei ole vaikutusta Rauten näkymiin vuoden 2014
osalta. Rauten liikevaihto kasvaa ja liiketulos paranee
vuodesta 2013.

Rauten Mecano -yksikölle historiansa suurin yksittäinen tilaus
(lehdistötiedote 12.6.2014)

Raute Oyj on saanut yhteensä 18 konenäkö- ja kosteusmittausteknologiaan perustuvan viiluanalysaattorin tilaukset UPM Kymmene Woodilta. Tilaus on Raute Oyj:n
Kajaanissa sijaitsevan Mecano -yksikön historian suurin
yksittäinen tilaus. Laitteiden toimitus jakautuu vuosille
2014-2015. Tilauksen arvoa ei julkisteta.
Tilaukseen sisältyy kahdeksan uusimmalla Mecanon
väri- ja läpivalaisutekniikalla toteutettavaa koivuviilun
saumauskoneen konenäköjärjestelmää ja kymmenen viimeisimmällä Mecanon konenäkö- ja kosteusmittausteknologialla varustettua koivu- ja havuviilun leikkaus- ja
lajitteluanalysaattoria sekä tehtaan tuotannonraportointijärjestelmä.
Rauten asiakastarpeiden ymmärtäminen ja siihen perustuva määrätietoinen tuotekehitystyö olivat avainasemassa kaupan toteutumisessa. Pitkään jatkunut ja syventynyt
yhteistyö alan johtavien toimijoiden, mm. UPM Kymmene Woodin, kanssa on mahdollistanut vanerintuotannon
tuottavuutta lisäävien toimintojen kehittämisen.

Rauten Mecano -yksikkö Kajaanissa on erikoistunut älykkäiden analysaattorien tuotekehittämiseen, valmistamiseen, huoltoon, koulutukseen ja konsultointiin vaneri- ja
LVL-teollisuudelle. Mecano panostaa voimakkaasti tuotekehitykseen yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Erilaisia järjestelmiä on toimitettu yhteensä yli 400 kappaletta maailmanlaajuisesti. Kajaanissa työskentelee 23 henkilöä.

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 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 2013 oli 83,3 miljoonaa euroa. Henkilöstön määrä vuoden 2013 lopussa oli 534.
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