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Raute on puutuotetoimialaa maailmanlaajuisesti palveleva teknologia- ja palveluyritys.

Rauten ratkaisut

Projektitoimitukset:

• Tehdasprojektit, erilliset tuotantolinjat, 

koneet ja laitteet

• Automaatio, konenäkö, mittausteknologia

Teknologiapalvelut: 

• Modernisoinnit

• Kunnossapito ja varaosat

• Tuotannon tukipalvelut

67% 
liikevaihdosta

(2017)

33% 
liikevaihdosta 

(2017)

• Vaneri- ja LVL-teollisuuden 
markkinat noin 40 miljardia 
euroa vuodessa

• Investoinnit viilu-, vaneri- ja 
LVL-tuotantoteknologiaan noin 
600 (‒750) miljoonaa euroa 
vuodessa “normaalissa” 
markkina- ja taloustilanteessa

• Kunnossapidon markkina 
Rauten kannalta ”rajaton”

Puutuoteteollisuus

• Viiluteollisuus
• Vaneriteollisuus
• LVL-teollisuus

Rauten asiakkaat

Raute tuo lisäarvoa asiakkaidensa 

liiketoimintaan toimittamalla 

ratkaisuja kannattavaa ja 

ympäristön kannalta kestävää 

puutuotteiden tuotantoa varten.

Kokonaiskulutus 98,7 milj. m3

Vanerin kulutus 2016

Rakentaminen 38 %
Huonekalut 26 %
Lattiat 5 %
Yhteensä 69 %

Pakkaukset 9 %
Kuljetusvälineet 7 %
Yhteensä 16 %

Muut 15 %

Rauten liiketoiminta tänään
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Vanerintuotanto ja –kulutus 2000, 2005, 2010, 2015 ja 2016 

(milj.  m3)

CAGR

2000‒

2016

3,8%

Vuosi Tuotanto Kulutus

milj. m3

2000 58,4 59,6

2005 73,3 72,5

2010 81,5 79,4

2015 100,4 97,5

2016 105,6 100,3
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Production Consumption

Vanerinkulutus loppukäyttökohteittain 2016

Kokonaiskulutus 100,3 milj. m3

Vanerintuotanto markkina-alueittain vuosina 

2000, 2005, 2010, 2015 ja 2016 (1 000 m3)

Rakentaminen
38 %

Huonekalut 26 %

Lattiat 5 %

Pakkaukset
9 %

Kuljetus-välineet 
7 %

Muut 15 %

Vanerintuotanto ja -kulutus

Lähde: Indufor
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Raute osana puunjalostuksen arvoketjua

Kestävä metsänhoito
. 

SmartMill-teknologia

Raute Lite -teknologia

Puutuotteet
Viilu on ohut puumatto, jota 

valmistetaan sorvaamalla tai  

höyläämällä tukkia.

Vaneri on puulevy, joka 

koostuu ohuista ja ristiin 

liimatuista viiluista.

LVL on samansuuntaisista 

viiluista liimattu ja kuuma-

puristettu viilupalkki.

Loppukäyttö
• Rakentaminen

• Huonekalut

• Kuljetus- ja 

pakkausteollisuus

• Erikoiskäyttökohteet

Kiertotalous
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Toimitamme 

puutuoteteollisuudelle 

koneita ja laitteita 

kannattavaan ja 

ympäristön kannalta 

kestävään 

puutuotteiden tuotantoon.
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Märkäviilun käsittely

Kuivaviilun käsittely

Levyn jatkokäsittely

Ladonta ja puristus

Automaatio: 

• Koneautomaatio

• Konenäkö

• Mittaus ja lajittelu

• Tuotannonohjaus- ja laadunvalvontatiedon hallinta

Tukinkäsittely → Sorvaus → Kuivaus → Viilunkäsittely → Ladonta → Puristus → Levyn- /palkinkäsittely → Vaneri / LVL

Tukinkäsittely
Rauten ratkaisut kattavat koko tuotantoprosessin
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Rauten kokonaispalvelukonsepti
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Eurooppa

• Olemassa olevan kapasiteetin

kehittäminen

Afrikka

• Puun jalostaminen

paikallisesti

Venäjä

• Tuotantoteknologian kehitys

• Metsävarojen hyödyntäminen

• Vientituotteet

• Uusiutuvana raaka-aineena puun

käyttö lisääntyy

• Ympäristötietoisuus kasvaa ja 

ympäristönormit tiukentuvat

• Kiristyvä kilpailu vaatii kustannus-

tehokkaampia valmistusmenetelmiä

• Energia kallistuu

• Kehittyvien markkinoiden merkitys

kasvaa

• Yleinen epävarmuus hidastaa

vaneriteollisuuden investointeja

Trendejä Aasian ja Tyynenmeren alue

• Istutuspuuvarat

• Kiinassa lisääntyneet

laatuvaatimukset ja 

teollistuminen

Etelä-Amerikka

• Istutuspuuvarat

• Nykyaikaistaminen

Pohjois-Amerikka

• Korvausinvestoinnit ja 

modernisoinnit

Rauten kannalta

• Puun lisääntyvä käyttö kasvattaa puutuoteteknologian kysyntää.

• Kehittyvien markkinoiden merkitys kasvaa. Raute laajentaa tarjontaansa näillä markkinoilla.

• Tunnistettava erilaiset asiakastarpeet ja tarjottava huipputeknologian lisäksi ratkaisuja, joissa automaatiolla

ei luoda ratkaisevaa kilpailuetua. 

• Teknologiapalveluiden osuus kasvaa erityisesti perinteisillä markkinoilla.

Muutokset ovat mahdollisuuksia
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● Raute

● Edustaja

Henkilöstön määrä 31.12.2017: 704

Eurooppa 489

Pohjois-Amerikka 117

Aasian ja Tyynenmeren alue 80

Venäjä 14

Etelä-Amerikka 4

Rauten tuotantolaitokset

sijaitsevat Suomessa, 

Kanadassa, Kiinassa ja 

Yhdysvalloissa. Myynti-

ja palveluverkostomme 

on maailmanlaajuinen.

Paikallinen läsnäolo maailmalla



Strategia
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Kustannustehokkaita kokonaisratkaisuja 

aina asiakasta kuunnellen

Lisäarvoa 

asiakkaiden 

liiketoimintaan. 

Ratkaisuja 

kannattavaan ja 

ympäristöystävälliseen 

puutuotteiden 

tuotantoon.

Kannattavia 

ratkaisuja 

kaikkiin 

asiakastarpeisiin.
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Strategian toteutus 2017
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Vuonna 2017 strategiset 

kehityshankkeemme 

painottuivat tuote- ja 

palvelutarjonnan sekä 

kilpailukyvyn 

kehittämiseen. 

Tavoitteenamme oli 

markkinaosuuden 

kasvattaminen ja 

kannattavuuden 

parantaminen. 

Vuonna 2018 strateginen 

painopiste siirtyy 

osaamisen ja henkilöstön 

kehittämiseen.

ASIAKASTARPEET

Raute Lite -konsepti ja -tuoteperhe
• Kehittyvien markkinoiden kasvu- ja 

kehityshakuisille asiakkaille.
• Kehittyneemmillä markkinoilla uusille alalle 

tuleville pienehköille yrityksille.

Sopimusperusteinen huoltopalvelu
• Huoltosopimustemme piirissä olevien 

linjojen määrä kasvoi merkittävästi.
• Jatkoimme resurssiemme lisäämistä 

paikallisissa huoltokeskuksissamme. 

Metriguard Inc.:n liiketoiminnan ostaminen
• Teknologiatarjonnan laajentaminen 

korkean teknologian osalta.
• Laajentaa Rauten teknologiatarjontaa 

sahateollisuuden lajitteluratkaisuihin.
• Vahvistaa läsnäoloa Pohjois-Amerikassa.

MENESTYKSEN NÄLKÄ JA
HENKILÖSTÖ

Mentorointiohjelman jatko. 
Ensimmäinen vaihe Raute Leadership
-ohjelmasta. 
Raute Service Excellence -ohjelman 
käynnistäminen.

RauteACADEMY -verkko-oppimisympäristö
• Oman henkilöstömme koulutus. Uusien 

rautelaisten perehdyttäminen mm. Rauten
arvoihin ja toiminta-ohjeeseen (Code of 
Conduct) tapahtuu jatkossa digitaalisen 
oppimisympäristön avulla.

• Asiakkaillemme suunnatut koulutus-
palvelut.

Työturvallisuus painopisteeksi laadun rinnalle. 

Resurssien vahvistamista etenkin 
automaatiossa. 
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Strategian toteutus 2017
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KEHITTYVÄT MARKKINAT

Työ Kiinan markkinoille pääsemiseksi 
jatkui. 
• Käynnistimme uusia toimenpiteitä.
• Uudistimme organisaatiotamme. 
Emme saavuttaneet vielä 
tavoitteitamme. Työ jatkuu uudella 
strategialla ja toimenpiteillä.

Afrikan markkinoilla eteneminen Raute
Lite –konseptin avulla odotettua 
hitaampaa asiakkaiden hankkeiden 
rahoituksen takia. 

TEKNOLOGIAPALVELUT

SmartMill -konseptin lanseeraus jatkui  
uusimpaan G5-konenäkö- ja 
kosteusmittausteknologiaan perustuen. 
Sadas G5-mittalaite toimitettiin 
lokakuussa 2017. 

Käynnistimme valitun asiakasryhmän 
kanssa digitaalisiin etäpalveluihin 
perustuvan teknologiapalvelutoiminnan.

KUSTANNUSTEHOKKUUS JA
LAATU

Uusi työstökone Vancouverin 
tehtaallamme, suurin investointimme 
Pohjois-Amerikan tuotantoomme yli 10 
vuoteen, lisää kapasiteettiamme ja 
tehostaa toimintaamme.

Lean-implementoinnin jatko Nastolan 
toimipisteessä. 

Suunnittelussa testattujen ratkaisujen 
uudelleenkäyttöastetta kasvatettiin.
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Strategian toteutus luo arvoa kaikille sidosryhmille
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YK:n Kestävän 

kehityksen tavoitteet –

Agenda 2010 sisältää 17 

päätavoitetta.

Raute tukee tavoitteiden 

toteutumista omassa 

toiminnassaan.
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Osaava henkilöstö on vahvuutemme
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704
henkilöä palveluksessa 31.12.2017

Lähtövaihtuvuus, konserni 

18,0 % -> 16,9 %
Tulovaihtuvuus, konserni

16,8 % -> 28,3%
Keskimääräinen vaihtuvuus,

konserni

17,4 % -> 22,6 %

24 577
koulutustuntia

4 974
mentorointituntia

10 %
Naisia

9,1 vuotta
palvelusvuodet keskimäärin

Henkilöstö 2013 - 2017 Henkilöstön ikärakenne 2017

• Vuonna 2017 henkilöstön määrä kasvoi 9 %, 

Metriguard-yrityskauppa Yhdysvalloissa +24 henkilöä.

• Sähköisen verkko-oppimisjärjestelmän avulla koko 

henkilöstö voi opiskella ja kehittää osaamistaan 

omaehtoisesti.

• Tiivistä yhteistyötä eri oppilaitosten ja tiedeyhteisöjen 

kanssa (opinnäytetyöt, projektit, yritysvierailut).

• Yhteensä 49 harjoittelijaa, mm. toimitusvalvonta, 

kokoonpano, suunnittelu, tuotekehitys.

• Mentorointiohjelmaa jatkettiin, yhteensä 22 

mentorointiparia.

• Koulutuksia tunnistettujen tarpeiden mukaan, mm. 

asiakaspalvelu, työmaatyöskentely, globaali 

johtamisen valmennusohjelma.

• Suomessa suoritettu henkilöstökysely: 88 % 

henkilöstöstä on erittäin tai melko tyytyväisiä 

työpaikkaansa. Henkilöstöstä 96 % suosittelisi tai on jo 

suositellut Rautea työpaikkana.
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Tavoitteena selvä vähennys tapaturmissa
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28
poissaoloon johtanutta 

tapaturmaa (LTI)

99 kpl
turvallisuushavaintoja

<10
LTIF* (tavoite)

Konserni

23,3
LTIF Konserni

603
menetettyä työpäivää

* Lost Time Injury (LTIF): Vähintään 1 päivän poissaoloon johtaneet tapaturmat miljoonaa työtuntia kohden. 

Suomen lukuja on oikaistu seurantajärjestelmän varmistamisen yhteydessä havaituilla aiemmin 

tilastoimattomilla tapaturmilla.

• Lyhyen aikavälin tavoitteena saavuttaa 

konsernitasoisesti alle 10 sairauspoissaoloon 

johtaneen tapaturman taso miljoonaa työtuntia kohden.

• Edellytämme tehtävien mukaisten turvavälineiden 

käyttöä ja perehdytämme kaikki uudet työntekijät 

työturvallisuusasioihin.

• Paransimme vuoden 2017 aikana työturvallisuuden 

seurantaa omilla tehtaillamme ja talon ulkopuolisten 

tekijöiden suorittamissa töissä.

• Vuonna 2017 poissaoloon johtaneiden tapaturmien 

määrä laski Raute-konsernissa, mutta lisääntyi 

Suomen toiminnoissa, huolimatta työturvallisuuden 

parantamiseksi tehdyistä toimenpiteistä. 

• Tyypillisiä tapaturmien syitä esim. kompastuminen tai 

putoaminen, työkalun tai työstettävän kappaleen 

lipeäminen, särkyminen tai putoaminen. 

• Kaikki tapaturmat mahdollista ehkäistä riittävällä 

huolellisuudella.
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Ympäristötehokasta toimintaa
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energiankulutus

9 055 MWh

hiilidioksidipäästöt

omasta toiminnasta

2 006 t

vedenkulutus päivässä

32 l/henkilö

energiatehokkauus

7,6 kWh
/työtunti

jätteet

-17,3 %
(Raute Suomi ilman

kierrätettävää metallia)

Kaukolämpö

Sähkö

Polttoaineet

Epäsuorat CO2

päästöt (Scope 2)

Suorat CO2

päästöt (Scope 1)

Jätteen määrä emoyhtiön 

liikevaihtoa kohden (t/MEUR)

Tavanomainen jäte

Vaarallinen jäte

• Rauten Nastolan toiminnoilla on sertifioidut ISO:9001 (Laatu) ja 

ISO:14001 (Ympäristö) –johtamisjärjestelmät.

• Suomen ulkopuolella sijaitsevien tuotantopaikkojen 

ympäristöraportointia kehitettiin edelleen vuonna 2017.

• Raute on Suomessa mukana Elinkeinoelämän 

energiatehokkuussopimuksessa myös kaudella 2017‒2025.

• Vuonna 2017 Nastolan kokoonpanohallissa saatiin valmiiksi 

siirtyminen LED-valaistukseen ja tontin viimeisen öljylämmitteisen 

rakennuksen lämmitysjärjestelmä vaihdettiin kaukolämpöön.

• Henkilökunnan parkkipaikalle asennettiin ensimmäiset 

sähköautojen latauspisteet.
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Ennätys liikevaihdossa, 

kaikkien aikojen paras liiketulos
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• Hyvän aloittavan tilauskannan ja aktiivisen 

markkinatilanteen ansiosta 31 %:n kasvulla uusi ennätys 

liikevaihdossa.

• Liiketulos 11,6 Me Rauten kaikkien aikojen paras, 

kasvua 35 %.

• Koko vuoden uudet tilaukset erittäin hyvällä tasolla.

• Teknologiapalveluissa uusien tilausten määrä kasvoi 

33 %. Modernisoinneissa kasvu oli 51 % ja muissa 

teknologiapalveluissa 6 %.

• Tilauskanta erittäin vahva 110 Me. Osa tilauskannasta 

ajoittuu jo vuodelle 2019.

• Yli kymmeneen vuoteen ensimmäinen yrityskauppa 

(Metriguardin liiketoiminta).

• Lisää panostusta tuotekehitykseen, tuotannon 

kapasiteettiin, laatuun ja henkilöstön osaamiseen.

Me 2017 2016

Liikevaihto 148,6 113,1

Liiketulos 11,6 8,6

Uudet tilaukset

-Projektitoimitukset

-Teknologiapalvelut

155

96

58

162

118

44

Tilauskanta 110 106
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Vuosi 2017 lyhyesti
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• Liikevaihto (+31%) ennätystasolla

‒ hyvä aloittava tilauskanta

‒ uudet tilaukset erittäin hyvällä tasolla

‒ Metriguard-hankinta.

• Liiketulos (+35%) ennätystasolla

‒ liikevaihdon kasvu

‒ Metriguard-hankinnan kulut 0,5 Me.

• Tilauskanta erittäin vahva 110 Me 

‒ tilauskannassa kuusi uutta kapasiteettia 

luovaa hanketta, joissa Raute

kokonaistoimittajana

‒ osa tilauskannasta ajoittuu jo vuodelle 2019.

2017

• Yleiskuvassa ei merkittäviä muutoksia

‒ positiivinen kehitys vahvistunut 

tärkeimmillä markkina-alueilla

‒ rakentamisen aktiviteetti lisääntynyt 

mutta edelleen alhaisella tasolla.

• Tarjouskysyntä hyvällä tasolla erikokoisissa 

hankkeissa.

• Investointiaktiivisuus parantunut ja 

patoutuneita investointitarpeita on alettu 

toteuttaa.

• Kunnossapito- ja varaosapalveluiden kysyntä 

jatkunut hyvänä

‒ asiakkaiden tehtaiden käyttöasteet 

hyvällä tasolla.

Liiketoimintaympäristö
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Uusien tilausten määrä erittäin hyvällä tasolla
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• Koko vuoden uudet tilaukset erittäin hyvässä tasolla. 

Projektitoimituksissa 19 %:n lasku edellisestä ennätysvuodesta johtui 

uuden kapasiteetin hankkeiden määrän puolittumisesta. Yksittäisten 

konelinjojen ja koneiden laajuiset hankkeet yli kaksinkertaistuivat.

• Teknologiapalveluissa uusien tilausten määrä kasvoi 33 %.

• Tiluskanta erittäin vahva 110 Me. 

• Suurimmat yksittäiset tilaukset olivat heinäkuun lopussa voimaan 

astunut 11 Me arvoinen tilaus LVL:n ladontalinjasta Yhdysvaltoihin ja 

lokakuussa voimaan astunut 21 Me arvoinen tilauskokonaisuus 

pääkoneista vaneritehtaan laajennukseen Venäjälle. 

• Tilauskannassa kuusi uutta kapasiteettia luovaa hanketta, joissa Raute

kokonaistoimittaja. Hankkeista kaksi on loppuhyväksyntävaiheessa, 

kaksi asennusvaiheessa ja kaksi tuotannossa. 
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Tuloslaskelma, tase ja tunnusluvut
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Tunnusluvut 2017 2016

Osakekohtainen tulos, 

laimentamaton, euroa 2,20 1,60

Liiketoiminnan rahavirta, Me 18,4 21,2

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 30,4 25,3

Nettovelkaantumisaste, % -73,8 -60,3

Omavaraisuusaste, % 64,4 60,4

Henkilöstö 31.12. (kirjoilla) 704 643

Tase, Me 31.12.2017 31.12.2016

Liikearvo 1,0 -

Muut aineettomat hyödykkeet 2,5 1,4

Aineelliset hyödykkeet 9,9 9,6

Muut pitkäaikaiset varat 1,3 0,9

Vaihto-omaisuus 10,9 9,7

Myyntisaamiset ja muut saamiset 30,4 24,5

Rahavarat 30,7 23,8

Varat yhteensä 86,9 69,8

Oma pääoma 39,7 34,2

Pitkäaikaiset velat 0,9 0,7

Saadut ennakkomaksut 25,2 13,1

Lyhytaikaiset velat 21,1 21,8

Oma pääoma ja velat yhteensä 86,9 69,8

Tuloslaskelma, Me 2017 2016

Liikevaihto 148,6 113,1

Liiketulos 11,6 8,6

Rahoitustuotot ja –kulut -0,1 -0,3

Tulos ennen veroja 11,5 8,2

Tuloverot -2,2 -1,5

Kauden tulos 9,3 6,7
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Tilauskanta ennätystasolla
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Uudet tilaukset 2013 - 2017 Uudet tilaukset 2017

Tilauskanta 2013 - 2017 Uudet tilaukset 2017 markkina-alueittain



www.raute.com

Liikevaihdossa kaikkien aikojen ennätys
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Liikevaihto 2013 - 2017 Liikevaihto 2017 markkina-alueittain

Projektitoimitukset ja teknologiapalvelutLiikevaihto 2013–2017 markkina-alueittain
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Liiketulos kaikkien aikojen paras
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Vahva tase
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Oman pääoman tuotto (ROE)Sijoitetun pääoman tuotto (ROI)

Nettovelkaantumisaste (gearing)Omavaraisuusaste
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Uskoa tulevaisuuteen
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Tulevaisuuden näkymistä
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Näkymät vuodelle 2018
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”Vahva kehityksemme jatkui jo kolmannen vuoden.

Läpi vuoden hyvänä jatkunut yleinen talouden 

kehitys kiihtyi vuoden loppua kohti epävarmuutta 

ylläpitäneistä poliittisista jännitteistä huolimatta. 

Myös halukkuus investointien toteuttamiseen 

kasvoi.

Tehdasprojektien lisäksi onnistuimme osoittamaan 

kilpailukykymme uusille asiakkaillemme ja myös 

pienemmissä kokonaisuuksissa.

Jatkoimme vahvaa panostustamme tuotteidemme 

ja toimintamme kilpailukyvyn kehittämiseen.

Olemme ajoittaneet ennätyssuuren tilaus-

kantamme siten, että pystymme edelleen palvele-

maan asiakkaitamme pienempien hankkeiden ja 

palveluiden kohdalla kilpailukykyisillä toimitus-

ajoilla.”

Liiketoimintaympäristö

Raute

• Kysyntä jatkuu aktiivisena.

• Tehdaslaajuisia ja linjakohtaisia 

investointihankkeita suunnitteilla.

• Teknologiapalveluiden kysyntä jatkuu 

vahvana.

• Rauten vuoden 2018 liikevaihdon ja 

liiketuloksen arvioidaan olevan 

edellisen vuoden tasolla

‒ aktiivinen kysyntä

‒ ennätyskorkea tilauskanta.



Raute sijoituskohteena
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Omistaja-arvon kasvattaminen
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• Selvästi määritelty strategia, sen säännöllinen 

arviointi ja muokkaaminen liiketoimintaympäristön 

muutosten mukaan

• Muuttuviin markkinatilanteisiin sekä alan ja 

ympäröivän maailman trendeihin reagointi ja 

sopeutuminen

• Vakaa, pitkäjänteinen omistus

• Moitteeton hallinnointi, tiedottaminen

– Ennustettavuus

• Pörssinoteeraus

• Pitkäjänteinen osinkopolitiikka
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Sijoittajasuhteet
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• Julkaistut pörssitiedotteet 2017

− 2.1.2017: Raute Oyj:n markkinatakaus siirtyy Nordea Bank AB 
(publ):lle

− 11.1.2017: Raute Oyj:n kaupankäynti- ja liikkeeseenlaskija-
tunnukset muuttuvat 16.1.2017 alkaen

− 15.2.2017: Rauten ylimmälle johdolle uusi suoriteperusteinen, 
osakkeen arvoon perustuva pitkän aikavälin kannustin-
järjestelmä

− 6.3.2017: Omien osakkeiden luovutus
− 28.3.2017: Raute Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
− 31.3.2017: Raute Oyj vahvistaa asemaansa vanerin ja 

sahatavaran lujuusmittausteknologiassa ostamalla Metriguard 
Inc.:n liiketoiminnan

− 27.7.2017: Raute muuttaa ohjaustaan vuoden 2017 
liikevaihdon ja -tuloksen osalta: Liikevaihto kasvaa selvästi ja 
liiketulos paranee selvästi

− 31.7.2017: Rautelle yli 11 miljoonan euron tilaus Yhdysvaltoihin
− 25.9.2017: Raute Oyj:n maksuton osakeanti yhtiölle itselleen
− 24.10.2017: Rautelle yli 21 miljoonan euron tilaus

• IR-tilaisuuksia (piensijoittaja-

tilaisuudet, one-to-one -

tapaamiset) yhteensä 17

• Raute -materiaalin jakelu 

noin 9 000 kpl

• Sijoittajakirjeet: 

7 suomen- ja englannin-

kielistä

• Piensijoittajatilaisuuksissa

osallistujia 30 - 50 henkilöä/ 

tilaisuus

• Osakkeenomistajia yhteensä

4 788 (tilanne 12.3.2018)
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Kurssikehitys ja vaihto
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Kurssikehitys (RAUTE) ja vaihto vuonna 2017 Kurssikehitys (RAUTE) ja vaihto  2018
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Osakkeenomistajat
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Osakkeenomistajien määrä Omistus 31.12.2017



www.raute.com

Markkina-arvo
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Markkina-arvo, Me Osakekurssi, euroa
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Osakekohtainen tulos
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Esitän parhaat kiitokseni kuluneesta vuodesta

kaikille menestyksemme osaltaan mahdollistaneille

tahoille: asiakkaillemme hyvästä yhteistyöstä ja

luottamuksesta, henkilöstöllemme erinomaisesta

työstä ja vahvasta sitoutumisesta korkean työkuorman

toteuttamiseen, osakkeenomistajillemme

osoittamastanne luottamuksesta sekä kaikille

muille yhteistyökumppaneillemme osallistumisesta

Rauten kehittämiseen ja menestymiseen.



Raute täyttää 110 vuotta
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Raute on puutuoteteollisuutta maailmanlaajuisesti palveleva palvelu-

ja teknologiayritys, joka aloitti toimintansa Lahden Rauta- ja Metalli-

teollisuustehdas Oy:nä jo vuonna 1908. Toimintansa alussa yritys 

rakensi sisävesilaivoja sekä valmisti höyrykattiloita ja -koneita. 

Puunjalostuskoneiden tuotanto alkoi kehäsahojen valmistuksella ja 

jatkui vanerikoneiden valmistuksella 1930-luvulla.

Tuotamme tehokkaita, ympäristöystävällisiä ja edistyksellisiä ratkaisuja 

viilu-, vaneri- ja LVL-teollisuuteen – kokonaisista tehtaista yksittäisiin 

varaosiin ja älykkäisiin digitaalisiin ratkaisuihin. Palvelemme 

asiakasteollisuuttamme osaavan henkilöstön ja johtavan teknologian 

rautaisella yhteistyöllä. 

Kehitämme edelleen aktiivisesti palveluitamme ja teknologisia 

ratkaisujamme kaikkiin asiakastarpeisiin pitkään kokemukseemme 

nojaten. Me autamme asiakkaitamme menestymään! 

Toimitimme vuonna 2017 asiakkaillemme yli 100 uutta tuotantolinjaa ja 

modernisointia, yli 1 000 huoltokäyntiä sekä yli 100 000 varaosaa.

Liiketoimintaansa alusta lähtien pitkäjänteisesti kehittänyt Raute

täyttää tänä vuonna 110 vuotta.


