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VANERINTUOTANNON JA –KULUTUKSEN KEHITTYMINEN
2011 tilinpäätöstiedotteen julkaisutilaisuudessa oli erikoisteemana vanerintuotannon
kehittyminen maailmanlaajuisesti ja erityisesti Aasian alueen näkymät. Alla pääkohtia
esityksestä:
VANERINTUOTANTO JA -KULUTUS
vuosina 2000, 2005, 2009 ja 2010, milj. kuutiota

VANERINTUOTANNON KEHITYS ALUEITTAIN
vuosina 2000, 2005 ja 2010, milj. kuutiota

Aasian ja Tyynenmeren alue
• Kiinassa on alkamassa muutos kohti modernimpaa vanerinvalmistustapaa. Raute arvioi,
että noin 20 vuoden kuluttua noin 30-40 % Kiinan vanerista valmistetaan modernilla
teknologialla. Kiina on jo suurin ja merkittävin yksittäinen vanerinvalmistusmaa. Rauten
tavoite on olla muutaman suurimman joukossa tässä kehityksessä kone- ja
laitetoimittajana.
• Malesiassa ja Indonesiassa istutusmetsiä tulee hakkuukokoon lähivuosina. Raute arvioi
alueella alkavan uusi kehitysvaihe, joka johtaa alueen nykyisen konekannan uusimiseen ja
modernisointiin. Alueen merkityksen vanerinvalmistuksessa uskotaan kasvavan nykyisestä
ja alue tarjoaa mahdollisuuksia Rautelle.
• Japanin metsävarat eivät mahdollista vanerintuotantokapasiteetin lisäämistä.Vahvan
paikallisen kone- ja laiteteollisuuden takia alue on edelleen vaikea markkina muille kuin
japanilaisille toimijoille.
• Intian markkina seuraa Kiinan markkinan kehitystä vuosien viiveellä. Kehitystä ruokkii
voimakas rakentamisen kasvu.
Lähde: Esitys Rauten tilinpäätöstilaisuudessa 14.2.2012. Esitys kokonaisuudessaan
www.raute.com > Sijoittajat > Julkaisut.

RAUTEN VUOSIKERTOMUS, KONSERNITILINPÄÄTÖS SEKÄ SELVITYS HALLINTO- JA
OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2011 JULKAISTU (pörssitiedote 15.3.2012)
Rauten vuosikertomus, konsernitilinpäätös sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
vuodelta 2011 on julkaistu suomen ja englannin kielellä yhtiön internetsivuilla osoitteessa
www.raute.com. Painettu vuosikertomus ja konsernitilinpäätös ovat tilattavissa sähköpostitse
osoitteesta ir@raute.com.
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RAUTE LYHYESTI:
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 sekä Kajaanissa. Rauten liikevaihto vuonna 2011 oli 74,3
miljoonaa euroa. Henkilöstön määrä vuoden 2011 lopussa oli 464.
Lisätietoja yhtiöstä: www.raute.com.

