
www.raute.com 

Tapani Kiiski, toimitusjohtaja 

28.3.2017 

Raute Oyj 

Varsinainen yhtiökokous 



www.raute.com 

JOIN THE SMART REVOLUTION 

Vastuullista teknologiaa 

Liiketoimintaympäristö 2016 

Strategia 

Tilinpäätös 2016 

Tulevaisuuden näkymistä 

Raute sijoituskohteena 



www.raute.com 

Liiketoimintaympäristö 2016 



www.raute.com 

Rauten liiketoiminta tänään 
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• Vaneri- ja LVL-teollisuuden 

markkinat noin 40 miljardia 

euroa vuodessa 

• Investoinnit viilu-, vaneri- ja 

LVL -tuotantoteknologiaan 

noin 600 (‒750) milj. euroa 

vuodessa “normaalissa” 

markkina- ja taloustilanteessa 

• Kunnossapidon markkina 

Rauten kannalta ”rajaton” 

Puutuoteteollisuus 

• Viiluteollisuus 

• Vaneriteollisuus 

• LVL-teollisuus 

Rauten asiakkaat 

Kokonaiskulutus 96,9 milj. m3 

  

Vanerin kulutus 2015 

Raute tuo lisäarvoa 

asiakkaidensa liiketoimintaan 

toimittamalla ratkaisuja 

kannattavaa ja ympäristön 

kannalta kestävää 

puutuotteiden tuotantoa varten 

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

Pakkaukset 9 % 
Kuljetusvälineet 7 % 
Yhteensä 16 % 

 Muut 15 % 

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 

62% 
liikevaihdosta 

(2016) 

38% 
liikevaihdosta 

(2016) 
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Vanerintuotanto ja –kulutus 
 Vanerintuotanto ja –kulutus vuosina 2000, 2005, 2010 ja 2015 (milj.  m3) 

Vanerinkulutus loppukäyttökohteittain 2015  

Kokonaiskulutus 96,9 milj. m3 

Vanerintuotanto markkina-alueittain vuosina  

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

Source: Indufor 

Rakentaminen  
38 % 

Huonekalut 
 26 % 

Lattiat 5 % 

Pakkaukset 
 9 % 

Kuljetus-
välineet 7 % 

Muut 15 % 
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Raute on osa puunjalostuksen 

arvoverkkoa 
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Rauten ratkaisut kattavat  

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

Kuivaviilun käsittely 

Levyn jatkokäsittely 

Ladonta ja puristus 

Automaatio:  

• Koneautomaatio 

• Konenäkö 

• Mittaus ja lajittelu 

• Tuotannonohjaus- ja laadunvalvontatiedon hallinta 

Märkäviilun käsittely 
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Rauten kokonaispalvelukonsepti 
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Moderni- 

soinnit 
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Muutokset ovat mahdollisuuksia 
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Eurooppa 

• Nykyisen kapasiteetin 

kehittäminen 

Afrikka 

• Puun jalostaminen 

paikallisesti 

Venäjä 

• Tuotantoteknologian 

uusiminen 

• Metsävarojen 

hyödyntäminen 

• Vientituotteet 

• Uusiutuvana raaka-aineena 

puun käyttö lisääntyy 

• Ympäristötietoisuus kasvaa ja 

ympäristönormit tiukentuvat 

• Kiristyvä kilpailu vaatii 

kustannustehokkaampia 

valmistusmenetelmiä 

• Energia kallistuu 

• Kehittyvien markkinoiden 

merkitys kasvaa 

Trendejä Aasian-Tyynenmeren alue 

• Istutusmetsävarat 

• Kiinassa kasvavat 

laatuvaatimukset ja 

“teollistuminen” 

Etelä-Amerikka 

• Istutusmetsävarat 

• Nykyaikaistaminen 

Pohjois-Amerikka 

• Korvausinvestoinnit 

talouden elpymisen 

myötä 

Rauten kannalta 

• Puun lisääntyvä käyttö kasvattaa puutuoteteknologian kysyntää. 

• Kehittyvien markkinoiden merkitys kasvaa. 

• Tunnistettava erilaiset asiakastarpeet ja tarjottava huipputeknologian lisäksi 

ratkaisuja, joissa automaatiolla ei luoda ratkaisevaa kilpailuetua. 

Teknologiapalveluiden osuus kasvaa erityisesti perinteisillä markkinoilla. 
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Paikallinen läsnäolo maailmalla 
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Raute, tuotantolaitos 

Edustaja 

Chile: Santiago 

Pohjois-Amerikka: 

Vancouver, B.C. 

Monroe, LA 

Suomi: Nastola, Kajaani 

Venäjä: Pietari, Moskova 

Singapore 

Kiina: Shanghai 

Australia: Myrtleford 

Latvia: Riika 

Henkilöstön määrä 31.12.2016 

81  
henkilöä 

(13%) 

460 
henkilöä  

(72%) 

2  
henkilöä 

75  
henkilöä  

(12%) 

4  
henkilöä 

13 
henkilöä 

6 
henkilöä 

Viro: Raplamaa 
2  

henkilöä 

Raute, muut 

Puola: Czarna Woda 
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Strategia 
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Kannattavia ratkaisuja  

kaikkiin asiakastarpeisiin 

• Uusiutuvien raaka-aineiden ja 

materiaalien suosio lisääntyy 

• Ympäristötietoisuus lisääntyy 

• Energiatehokkuuteen ja päästöihin 

kiinnitetään aiempaa enemmän 

huomiota 

• Vaatimukset prosessien ympäristö-

ystävällisyydelle kasvavat 

Ilmastonmuutos 

• Kaupungistuminen jatkuu, mikä lisää 

rakentamista kasvukeskuksissa 

• Kysynnän painopiste siirtyy kehittyville 

markkinoille 

• Elintason nousu lisää asumiseen 

liittyvää kulutusta 

• Laatu-, ergonomia- ja työturvallisuus-

vaatimukset sekä kustannusten nousu 

kasvattavat automaation merkitystä  

• Halu investoida tehokkaampiin ja 

suurempikapasiteettisiin tuotanto-

prosesseihin kasvaa 

Talouden kehitys 

• Kiertotalouden kehittyminen tarjoaa 

mahdollisuuksia sivuvirtojen entistä 

paremmalle hyödyntämiselle 

• Uusiutuviin luonnonvarohin perustu-

vien, kuten puupohjaisten, rakennus-

materiaalien kilpailukyky paranee 

• Istutuspuulajien käyttö raaka-aineena 

lisääntyy 

• Vaatimukset tuotannon raaka- ja 

lisäaineiden käytön tehostamiseen 

kasvavat 

• Vaatimukset sivutuotteiden 

parempaan höydyntämiseen kasvavat 

Luonnonvarojen saatavuus 

• Digitalisaatio mahdollistaa uudenlaisia 

palveluja ja liiketoimintamalleja 

• Raaka-aineen ja muiden 

tuotannontekijöiden käyttö tehostuu 

• Automaation ja digitalisaation 

hyödyntämisen lisääntyessä 

asiantuntijapalveluiden kysyntä 

kasvaa 

• Pitkälle jalostettujen puutuotteiden 

käyttö kasvaa 

• Tuotteiden standardisointi ja laatu-

vaatimukset kasvavat 

Teknologian kehitys 

Raute tarjoaa 

 kannattavia ratkaisuja  

kaikkiin  

asiakastarpeisiin. 

Megatrendit 

Raute  

tuo lisäarvoa  

asiakkaidensa 

liiketoimintaan  

toimittamalla ratkaisuja 

kannattavaa ja  

ympäristömyötäistä  

puutuotteiden  

tuotantoa varten. 

Raute tarjoaa 

 kannattavia ratkaisuja  

kaikkiin  

asiakastarpeisiin. 
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Kannattavia ratkaisuja  

kaikkiin asiakastarpeisiin 
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Haluttu ratkaisutoimittaja,  
jolla houkuttelevat ratkaisut  
eri asiakastarpeisiin globaalisti 

Luotettu, paikallinen koko elinkaaren 
aikainen kumppani tuotantoprosessin 
optimoimisessa 

Kolmen johtavan toimittajan joukossa 
valituilla kehittyvillä markkinoilla  
niille kohdennetulla tuotevalikoimalla 

Kustannustehokkaat ja ketterät 
prosessit sekä korkea laatu 
globaalissa verkostossa 

Haluttu työpaikka, jossa  
osaavat ihmiset saavuttavat  
yhdessä hyviä tuloksia 

Kannattavia 
ratkaisuja kaikkiin 
asiakastarpeisiin 

Kasvu 

Sopeutuminen 

Kannattavuus 
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Strategian toteutuksesta 2016 
• Asiakastarpeet 

• Kasvatimme sopimusperusteista huoltopalveluamme ja perustimme kaksi uutta paikallista huoltokeskusta Viroon ja 

Puolaan asiakkaidemme tehtaiden välittömään läheisyyteen. 

• Vahvistimme paikallisia resurssejamme muissa huoltokeskuksissa. 

• Teknologiapalvelut 
• Syksyllä 2016 toimme markkinoille uusimpaan G5-konenäkö- ja kosteusmittausteknologiaan perustuvan Smart Mill  

-konseptin.  Sen mahdollistaman asiakkaan tuotantoprosessin kokonaisoptimoinnin avulla voimme nostaa 

asiakkaidemme viilun, vanerin ja LVL:n tuotannon tehokkuuden ja laadun täysin uudelle tasolle. 

• Laajensimme palvelutarjontaamme myös asiakkaan päivittäistä tuotantoa tukeviin digitaalisiin etäpalveluihin. 

• Kehittyvät markkinat 
• Jatkoimme työtä Kiinan markkinoille pääsemiseksi ja käynnistimme uusia toimenpiteitä. 

• Kaakkois-Aasiassa lisäsimme teknologiapalvelujemme paikallisia resursseja. 

• Käynnistimme systemaattisen prosessin Afrikan markkinoille pääsemiseksi, mihin sisältyy niin markkinan tarpeisiin 

sopivan tuote- ja palvelutarjonnan määritteleminen kuin myös vaneriteollisuuden kehittämisestä kiinnostuneiden 

tahojen kartoittaminen. 

• Kustannustehokkuus ja laatu 
• Vuonna 2016 kehitimme erityisesti Nastolan päätuotantolaitoksemme tuotantoa: tehostimme tuotannonohjausta  

uuden tietojärjestelmän avulla, käynnistimme Lean-toimintatapojen käyttöönoton sekä otimme käyttöön suurimman 

koneinvestointimme yli kymmeneen vuoteen. 

• Jatkoimme suunnitteluvaiheessa testattujen ratkaisujen uudelleenkäyttöastetta kasvattavan prosessin käyttöönottoa. 

• Menestyksen nälkä ja henkilöstö 
• Toteutimme yhtiön sisällä mittavan mentorointiohjelman, jota aiomme jatkaa. 

• Onnistuimme myös vahvistamaan automaatiosuunnittelu- ja insinööriosaamistamme. 

• Henkilöstön kehittäminen keskittyi laatuajattelun ja -asenteen vahvistamiseen. 

• Ajanmukaistimme päätoimipisteemme konttoritilat. 

• Käynnistimme liiketoiminnan vastuullisuuden johtamisen kehityshankkeen, tarkensimme yhtiömme arvojen kuvausta, 

päivitimme toimintaohjeemme (Code of Condcut) sekä aloitimme työturvallisuuduen parantamishankkeen. 
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Henkilöstö luo onnistumisen edellytykset 
• Henkilöstön kehittämisen painopiste oli mittavassa 

mentorointiohjelmassa, johon osallistui yhteensä 32 

mentorointiparia ja siihen käytettiin yhteensä 6 295 

työtuntia. 

 

• Tavoitteemme on vahvistaa paikallista asiakas-

palvelukykyä eri toimipisteissämme lähellä asiakasta. 

 

• Lisäsimme palveluliiketoimintaan henkilöresursseja 

Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa. 

 

• Kiinan yksikössä kehitimme paikallista osaamista 

myynnin ja tuotannon osa-alueilla. 

 

• Nastolan toimistotilojen ajanmukaistaminen ja uusi ilme 

saatiin valmiiksi vuoden 2016 lopussa. 

 

• Kesästä 2016 alkaen Rauten Nastolan yksikkö on ollut 

savuton työpaikka. 

 

Henkilöstö 2012‒2016 

Henkilöstön ikärakenne 2016 

Henkilöstö maantieteellisesti 2016 
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Rauten arvonluonti 
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Vastuullista puutuoteteknologiaa 
RAUTEN TÄRKEIMMÄT 

VASTUULLISUUSAIHEET 

1. Pitkäaikainen asiakasyhteistyö 

2. Työturvallisuus 

3. Vastuulliset tuote- ja palvelu-

ratkaisut 

4. Osaamisen kehittäminen 

5. Vastuullinen toimitusketju 

6. Liiketoimintaetiikka 

7. Ympäristötehokas tuotanto 

8. Sidosryhmien osallistaminen 

9. Paikallisyhteisöt 

• Raute aloitti vuonna 2016 vastuullisuus- 

johtamisen kehitysohjelman 

• Syksyn 2016 aikana Rauten eettiset periaatteet 

koottiin yhdeksi kokonaisuudeksi, päivitettiin 

arvojen mukaisisiksi ja hyväksyttiin Rauten 

toimintaohjeeksi (Code of Conduct) 

• Kesällä 2016 aloitettiin vastuullisuusraportoinnin 

kehittäminen; raportointi integroitu osaksi 

vuosikertomusta 

• Ympäristön ja työturvallisuuden tunnuslukuja 

raportoitu Suomen toiminnoista; raportoinnin 

kattavuutta lisätään tulevina vuosina. 

 Rauten koneilla valmistetut puutuotteet varastoivat puiden ilmakehästä sitomaa 

hiilidioksidia vuosikymmeniksi eteenpäin. 

Eurooppalaisen keskimääräinen hiilijalanjälki OECD-maissa oli 8 300 kg hiilidioksidia henkilöä kohti vuonna 

2014. 10–15 kuutiota vaneria tai LVL:ää kattaisi yhden eurooppalaisen hiilijalanjäljen. 



www.raute.com 

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2016 
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Uudet tilaukset painottuivat  

loppukesään ja syksyyn 

19 

• Ennätyksellinen  

 uusien tilausten määrä 162 Me 

 tilauskanta vuoden lopussa 106 Me. 

• Raute voitti kilpailun kaikissa käynnistyneissä uuden  

kapasiteetin hankkeissa. 

• Teknologiapalveluissa uudet tilaukset kasvoivat 8 %. 

• Liikevaihto laski 11 % johtuen uusien tilausten  

painottumisesta loppukesään ja syksyyn. 

• Liiketulos parani 7,6 %:iin liikevaihdosta. 

• Ajankohtaan nähden poikkeuksellisen suuri osuus  

tilauskannasta ajoittuu vuodelle 2018. 

• Investoinneista merkittävin oli NC-ohjatun avarruskoneen  

käyttöönotto Nastolan päätuotantoyksikössä. 

• Osaamisen kehittämisen painopiste mittavassa  

mentorointiohjelmassa. 

• Uuden Raute Smart Mill –konseptin mahdollistavia  

tuotteita markkinoille: 

 viilu- ja levyanalysaattoreiden uusi sukupolvi G5 

 digitaalinen tuoteperhe, Raute Insights,  

pilottitoimituksia. 
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Vuosi 2016 lyhyesti 
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• Uusien tilausten määrä ennätyksellinen 162 Me. 
 Raute voitti kilpailun kaikissa käynnistyneissä uuden 

kapasiteetin hankkeissa. 

• Liikevaihto laski 11 % johtuen uusien tilausten 

painottumisesta loppukesään ja syksyyn. 

• Liiketulos parani 7,6 %:iin liikevaihdosta. 

• Teknologiapalvelut kasvoivat 8 %. 

• Tilauskanta vuoden lopussa ennätyksellinen 106 Me. 

Ajankohtaan nähden poikkeuksellisen suuri osuus 

ajoittui vuodelle 2018. 

2016 

Me 2016 2015 

Liikevaihto 113,1 127,3 

Liiketulos 8,6 8,1 

Uudet tilaukset 

- Projektitoimitukset 

- Teknologiapalvelut 

162 

118 

44 

145 

105 

40 

Tilauskanta 106 60 

• Maailmantalouden ja rahoitusmarkkinoiden 

suunta epävarma 

• Rakentamisen aktiviteetti alhaisella tasolla 

kaikilla markkina-alueilla 

• Asiakkaiden tilauskannat lyhyitä 

• Puutuotteiden markkinatilanne ei houkutellut 

investointien toteuttamiseen 
 Kone-, linja- ja modernisointihankkeita 

käynnistyi vähän. 

• Yleisestä markkinatilanteesta huolimatta 

strategisia investointipäätöksiä uudesta 

vaneri- ja LVL-kapasiteetista Euroopassa ja 

Venäjällä 

• Kunnossapito- ja varaosien kysyntä hyvällä 

tasolla. Vaneri- ja LVL-teollisuuden 

käyttöasteet hyviä. 

Liiketoimintaympäristö 
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Uusien tilausten määrä yli  

edellisvuoden ennätyksen 
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• Talorakentaminen edelleen alle ennusteiden 

• Tuotannollisia investointeja havuvaneri-

kapasiteetin moderninointeihin. 

Pohjois-Amerikka • Puolassa uusi LVL-tuotantolinjainvestointi 

• Suomessa LVL-linjan korvausinvestointi 

• Suomessa ja Virossa koivuviilun ja vanerin 

tuotantolinjojen investoinnit. 

Eurooppa 

• Useiden hiljaisten vuosien jälkeen  

koivuvaneritehdashanke.  

Venäjä 

• Investoinnit alhaisella tasolla. 

Etelä-Amerikka 

• Kaakkois-Aasiassa raaka-aineen saatavuus 

ja kysynnän vähäisyys vanerituotannon 

kehityksen ja investointien jarruna. 

• Australiassa ja Uudessa Seelannissa 

suotuisa puutuotteiden markkinatilanne, 

mutta ei merkittäviä investointeja. 

• Kiinassa ei investointeja länsimaiseen 

vaneriteknologiaan. 

Aasia 

• Tilauskannassa oli vuoden 2016 päättyessä yhteensä 

kahdeksan uutta kapasiteettia luovaa isoa hanketta, joista 

vuonna 2015 aloitetut kolme hanketta ovat edenneet 

tuotannon ylösajovaiheeseen.  

• Heinäkuussa 2012 käynnistynyt hanke LVL-tehtaan koneista 

Saksaan hyväksyttiin kesäkuussa 2016.  

• Vuonna 2014 saadut kaksi isoa tilausta Puolaan hyväksyttiin 

kesäkuussa 2016.  

• Kolmannella ja neljännellä vuosineljänneksellä astuivat 

voimaan neljä suurta tilauskokonaisuutta, joihin sisältyy 

yhteensä viisi uutta kapasiteettia luovaa hanketta 

yhteisarvoltaan 88 miljoonaa euroa. Hankkeista neljä 

rakennetaan Eurooppaan ja yksi Venäjälle.  
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Tuloslaskelma, tase ja tunnusluvut 

Tunnusluvut 2016 2015 

Osakekohtainen tulos,  

laimentamaton, euroa 1,60 1,65 

Liiketoiminnan rahavirta, Me 21,2 7,5 

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %  25,3 28,5 

Nettovelkaantumisaste, % -60,3 -16,8 

Omavaraisuusaste, % 60,4 58,5 

Henkilöstö 31.12. (kirjoilla) 643 646 

Tase, Me 

31.12. 

2016 

31.12. 

2015 

Aineettomat hyödykkeet 1,4 1,6 

Aineelliset hyödykkeet 9,6 8,5 

Muut pitkäaikaiset varat 0,9 0,7 

Vaihto-omaisuus 9,7 9,6 

Myyntisaamiset ja muut saamiset 24,5 34,8 

Rahavarat 23,8 6,5 

Varat yhteensä 69,8 61,8 

Oma pääoma 34,2 29,7 

Pitkäaikaiset velat 0,7 0,7 

Saadut ennakkomaksut 13,1 11,0 

Lyhytaikaiset velat 21,8 20,3 

Oma pääoma ja velat yhteensä 69,8 61,8 

Tuloslaskelma, Me 2016 2015 

Liikevaihto 113,1 127,3 

Liiketulos 8,6 8,1 

Rahoitustuotot ja –kulut -0,3 -0,0 

Tulos ennen veroja 8,2 8,1 

Tuloverot -1,5 -1,4 

Kauden tulos 6,7 6,7 
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Ennätykselliset tilaukset jälleen 

Tilauskanta 2012 - 2016 

Uudet tilaukset 2012 - 2016 Uudet tilaukset 2016 

Uudet tilaukset 2016 markkina-alueittain 



www.raute.com 24 

Liikevaihto laski 11 % 

 Liikevaihto 2012 - 2016 Liikevaihto 2016 markkina-alueittain 

Projektitoimitukset ja teknologiapalvelut Liikevaihto 2012–2016 markkina-alueittain 
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Liiketulos nousi 7,6 prosenttiin 
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Vahva tase 

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) 

Oman pääoman tuotto (ROE) 

Omavaraisuusaste, % 

Nettovelkaantumisaste, %  
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Uskoa tulevaisuuteen 
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Tulevaisuuden näkymistä 
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Näkymät vuodelle 2017 

 

• Maailmantalouden ja rahoitusmarkkinoiden 

kehitys edelleen epävarmaa. 

• Vaneriteollisuuden parannusinvestoinnit laadun 

ja kustannustehokkuuden parantamiseksi 

normaalilla tasolla. 

• Myös uuden kapasiteetin hankkeita vireillä. 

 

Liiketoimintaympäristö 

Raute 

”Pääsimme toisena vuonna peräkkäin 

aloittamaan vuoden ennätyksellisellä 

tilauskannalla. 

 

Vuonna 2016 vaneri- ja LVL-teollisuudessa 

käynnistyi jälleen muutamia suuria, uutta 

kapasiteettia luovia tehdaslaajuisia 

hankkeita. Onnistuimme voittamaan 

kilpailun näissä kaikissa. 

 

Kuluneena vuonna investoimme 

merkittävästi useisiin kehityshankkeisiin. 

 

Olemme tietoisesti suunnitelleet työmme 

siten, että voimme palvella asiakkaitamme 

myös vuonna 2017 kilpailukykyisillä 

toimitusajoilla niin erikokoisten investointien 

kuin palvelujemme osalta. 

 

Panostamme asemamme vahvistamiseen 

erityisesti yksittäisten tuotantolinjojen ja 

koneiden laajuisissa hankkeissa sekä 

modernisoinneissa.” 

• Rauten kyky vastata kysyntään on hyvä 

• Rahoitus- ja markkina-asema vahvat 

• Tehdyt kehitystoimenpiteet. 

• Aloittava tilauskanta vahva. 

• Vuoden 2017 liikevaihdon arvioidaan  

kasvavan ja liiketuloksen arvioidaan 

paranevan vuodesta 2016. 
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Raute sijoituskohteena 
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Omistaja-arvon kasvattaminen 

• 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 
• Julkaistut pörssitiedotteet 2016 

− 18.1.2016: Ennakkotietoja Raute-konsernin liikevaihdosta  

ja liiketuloksesta 2015 

− 31.3.2016: Raute Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 

− 3.6.2016: Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5 pykälän mukainen 

ilmoitus (liputusilmoitus) 

− 20.7.2016: Rautelle yhteensä noin 25 miljoonan euron tilaukset 

Suomeen 

− 22.8.2016: Rautelle yli 17 miljoonan euron tilaus Puolaan 

− 24.8.2016: Rautelle yhteensä lähes 32 miljoonan euron tilaukset 

Venäjälle 

− 28.9.2016: Raute Oyj:n maksuton osakeanti yhtiölle itselleen. 

− 9.11.2016: Rautelle yhteensä noin 19 miljoonan euron tilaukset 

Viroon. 

• IR-tilaisuuksia (piensijoittajatilaisuudet, one-to-one  

-tapaamiset) yhteensä 13 

• Raute -materiaailn jakelu noin 8 500 kpl 

• Sijoittajakirjeet: 7 suomenkielistä, 5 englanninkielistä 

• Piensijoittajatilaisuuksissa osallistujia 30 - 50 

henkilöä/tilaisuus 

• Osakkeenomistajia yhteensä 3 770  

(tilanne 16.3.2017). 

 

Kurssikehitys (RAUTE) ja vaihto  vuonna 2016 

Kurssikehitys (RAUTE) ja vaihto  2017 
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Osakkeenomistajat 

 Osakkeenomistajien määrä 31.12. Omistus 31.12.2016 
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Markkina-arvo, Me Osakekurssi, euroa 

Markkina-arvo 
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Osakekohtainen tulos 
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Kiitos mielenkiinnostanne ja 

luottamuksestanne Rauteen! 

 

Kysymyksiä? 


