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Konsernin liikevaihto 53,7 Me (56,4 Me) laski 5 % vertailukaudesta. Uusien tilausten määrä oli 28 Me
(115 Me).
Liiketulos oli 2,9 Me (3,4 Me). Tulos ennen veroja oli 2,8 Me (3,5 Me).
Osakekohtainen tulos oli 0,51 euroa (0,70 e).
Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 27,3 Me ja liiketulos 1,5 Me voitollinen. Uusien tilausten
määrä 16 Me oli erittäin alhaisella tasolla. Myös tilauskanta katsauskauden lopussa 32 Me oli alhaisella tasolla.
Tulosnäkymissä ei muutosta. Rauten vuoden 2016 liikevaihdon ja liiketuloksen arvioidaan pysyvän
vuoden 2015 tasolla.

TOIMITUSJOHTAJA TAPANI KIISKI: ISO UUSI TILAUS VOIMAAN HEINÄKUUSSA
Liikevaihtomme ja –tuloksemme kehitys jatkui ennakoimamme mukaisena toisellakin neljänneksellä.
Ne vastasivat tilauskantaamme ja uusien tilausten
määrää. Voimme olla tyytyväisiä projektiemme toteuttamiseen. Yllätyksiä ei tullut.
Taloustilanne ja kysyntä jatkuivat muutamien edellisten neljännesten tasolla. Arvioni mukaan asiakkaidemme kysyntätilanne on säilynyt kohtuullisen
hyvänä. Tästä kertoo varaosakauppamme aktiivisuus. Jo ensimmäisen neljänneksen katsauksessamme esille tuomani markkinatilanteen poikkeuksellisuus on kuiten- kin jatkunut. Useat asiakkaamme
suunnittelevat erittäin aktiivisesti suuriakin investointeja. Tarjous- ja neuvotteluaktiivisuus oli poikkeuksellisen korkealla tasolla. Tästä huolimatta uusia investointihankkeita käynnistyi erittäin vähän.
Uusien tilausten määrä oli meille vielä toisellakin
vuosineljänneksellä selvä pettymys.

muualla toimivien asiakkaidemme toimintaan. En
kuitenkaan usko vaikutuksen olevan merkittävä
pidemmälläkään tähtäyksellä.

Tilauskantamme
ehti
laskea
toisen
vuosineljänneksen loppuun mennessä jo lähes
huolestumista aiheuttavan alhaiselle tasolle. Tilanne on odotetusti nyt muuttunut heinäkuun aikana
saamiemme merkittävien uusien tilausten myötä.
Britannian neuvoa-antavan kansanäänestyksen
tuloksen perusteella todennäköisesti tulossa oleva
eroaminen Euroopan Unionista ei välittömästi vaikuttane Rauten liiketoimintaan. Britanniassa ei ole
merkittävää asiakasteollisuutta Rauten ratkaisuille. Britannia kuitenkin on Euroopan mittakaavassa
suuri puurakentamisen markkina ja siten talouden yleinen hidastuminen siellä saattaa vaikuttaa

Nyt käsissämme oleva tilauskanta ja neuvottelujen
loppusuoralla olevat hankkeet mahdollistavat aikaisemman arviomme mukaisesti viime vuoden tason
saavuttamisen niin liikevaihdon kuin –tuloksenkin
osalta. Tilauskannan vahvistuminen lykkääntyi kuitenkin niin viime hetkeen, että loppuvuosi tulee
olemaan erittäin epätasainen niin liikevaihdon kuin
liiketuloksenkin kertymisen osalta. Uskon meidän
kuitenkin aikaisempina vuosina osoittamamme toimituskyvyn avulla pystyvän tekemään tarvittavan
loppukirin ja saavuttamaan ennakoimamme tuloksen. Onnistumista työssämme tämä tulee vaatimaan
niin meiltä kuin yhteistyökumppaneiltammekin.

OTTEITA PUOLIVUOSIKATSAUKSESTA
Kilpailuasema
Rauten kilpailuasema on pysynyt ennallaan ja on hyvä.
Rauten ratkaisut auttavat asiakkaita varmistamaan
toimitus- ja palvelukykyään tuotantoprosessinsa tai
sen osan koko elinkaaren ajan. Tällaisissa investoinneissa toimittajan kokonaisosaaminen sekä laaja ja
monipuolinen teknologiatarjonta ovat ratkaisevassa asemassa. Rauten kilpailuedut ovat merkittäviä
asiakkaiden yhteistyökumppanivalinnoissa. Myös
Rauten vahva rahoitusasema sekä pitkäjänteinen
sitoutuminen valittujen asiakasteollisuuksi- en palvelemiseen lisäävät uskottavuutta ja parantavat kilpailu- asemaa pitkäaikaisten investointihankkeiden
toteuttajana.

Liiketoimintariskit
Maailmantalouden ja rahoitusmarkkinoiden kehitykseen liittyvä epävarmuus sekä kansainvälinen
poliittinen epävakaus ylläpitävät lähiajan riskejä.
Vuoden 2015 toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksessä kuvatuissa liiketoiminnan riskeissä ei
ole katsaus- kaudella tapahtunut oleellisia muutoksia.

Tulos ja kannattavuus
Katsauskauden liiketulos oli 2,9 miljoonaa euroa
voitollinen (3,4 Me voitollinen) ja 5 prosenttia liikevaihdosta (6 %). Katsauskau- den muihin tuottoihin sisältyy ensimmäisellä vuosineljänneksellä saatu
projektitoimintaan liittyvä vakuutuskorvaus 0,9 miljoonaa euroa.

Näkymät vuodelle 2016
Hyvän aloittavan tilauskannan ja vallitsevan markkinatilanteen perusteella Rauten vuoden 2016 liikevaihdon ja liiketuloksen arvioidaan olevan vuoden
2015 tasolla.

Rauten osalta merkittävimmät lähiajan riskit
liittyvät toteutusvaiheessa olevien isojen tehdaslaajuisten hankkeiden läpiviemiseen sopimusehdoissa
määritellyn aikataulun mukaisesti sekä uusien tilausten määrän kehitykseen.

(Tutustu puolivuosikatsaukseen kokonaisuudessaan
osoitteessa www.raute.com)

Katsauskauden tulos ennen veroja oli 2,8 miljoonaa
euroa voitollinen (3,5 Me voitollinen). Katsauskauden tulos oli 2,1 miljoo- naa euroa voitollinen (2,8
Me voitollinen). Osakekohtainen tulos oli laimentamattomana 0,51 euroa osaketta kohti (0,70 e).

RAUTELLE YHTEENSÄ NOIN 25 MILJOONAN EURON TILAUKSET SUOMEEN
(pörssitiedote 20.7.2016)

Raute Oyj on saanut yhteensä noin 25 miljoonan
euron arvoiset tilaukset Metsäliitto Osuuskuntaan
kuuluvalta Metsä Wood -liiketoiminta-alueelta. Tilauskokonaisuus liittyy Metsäliiton 8.6.2016 päättämään ja tiedottamaan investointiohjelmaan.
Rauten nyt saamat uudet tilaukset muodostuvat
Metsä Woodin Lohjan LVL-tehtaalle toimitettavasta LVL:n tuotantolinjasta sekä Äänekoskelle rakennettavan koivuviilun tuotantolaitoksen koneista ja
laitteista. Uuden LVL-linjan asennus ja käyttöönotto
Lohjalla alkaa vuoden 2017 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Äänekoskella koivuviilun tuotantolinjan asennus ja käyttöönotto alkaa vuoden 2017
viimeisellä vuosineljänneksellä.
Rauten ja Metsä Woodin yhteistyö on jatkunut pitkään, ja Metsä Woodin vaneri- ja LVL-tehtaiden
tuotantoprosessit on pääosin toteutettu Rauten toimittamilla koneilla. Rautella ja Metsä Woodilla on

myös laajaa yhteistyötä tuotantoprosessien kunnossapidossa ja kehittämisessä. Rauten vahva osaaminen LVL:n ja vanerin tuotannon kokonaisprosessien
osaajana näkyy oimituskokonaisuuden laajuudessa.
Toimittajavalintaan vaikuttivat Rauten aikaisemmat
onnistuneet toimitukset niin Metsä Woodille kuin
muillekin LVL- ja vaneriteollisuudessa toimiville yrityksille.
Neuvottelut ja hankkeiden suunnittelu Metsäliiton
8.6. tiedottamien hankkeiden muista osista jatkuvat
aktiivisesti.
Nyt saadulla noin 25 miljoonan euron arvoisella tilauskokonaisuudella ei ole vaikutusta Rauten aikaisemmin julkaistuihin tulosnäkymiin vuodelle 2016.
Hyvän aloittavan tilauskannan ja vallitsevan markkinatilanteen perusteella Rauten vuoden 2016 liikevaihdon ja liiketuloksen arvioidaan olevan vuoden
2015 tasolla.

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 asiakkaan 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 Lahden Nastolassa. Muut omat tuotantoyksiköt ovat Kajaanissa,
Vancouverin alueella Kanadassa sekä Shanghain alueella Kiinassa. Rauten liikevaihto vuonna 2015 oli 127,3 miljoonaa euroa. Henkilöstön määrä vuoden 2015 lopussa oli 646. Lisätietoja yhtiöstä: www.raute.com.

