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Rautaruukki Oyj Osavuosikatsaus 7.8.2014 klo 9.00 

RAUTARUUKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2014: 

Vertailukelpoinen liikevaihto ja kannattavuus edellisvuoden tasolla 

Huhti-kesäkuu 2014 (4-6/2013) 
- Saadut tilaukset olivat 627 milj. euroa (644).  
- Vertailukelpoinen liikevaihto oli 617 milj. euroa (633). 
- Raportoitu käyttökate oli 41 milj. euroa (49).  
- Vertailukelpoinen liikevoitto oli 14 milj. euroa (17).  
- Vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 6 milj. euroa (6). 
- Liiketoiminnan nettorahavirta oli 45 milj. euroa (54). 

Tammi-kesäkuu 2014 (1-6/2013) 
- Saadut tilaukset olivat 1 187 milj. euroa (1 235).  
- Vertailukelpoinen liikevaihto oli 1 198 milj. euroa (1 222). 
- Raportoitu käyttökate oli 69 milj. euroa (87).  
- Vertailukelpoinen liikevoitto oli 19 milj. euroa (21).  
- Vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli -5 milj. euroa (2). 
- Liiketoiminnan nettorahavirta oli 24 milj. euroa (77). 

Arvio vuoden 2014 taloudellisesta kehityksestä: 
Vertailukelpoisen liikevaihdon vuonna 2014 arvioidaan kasvavan vuoteen 2013 verrattuna. 
Vertailukelpoisen liikevoiton vuonna 2014 arvioidaan paranevan vuoteen 2013 verrattuna. 
 

AVAINLUVUT           

  4-6/14 4-6/13 1-6/14 1-6/13 2013 

Vertailukelpoiset luvut           

Vertailukelpoinen liikevaihto, Me 617 633 1 198 1 222 2 404 

Vertailukelpoinen liikevoitto, Me 14 17 19 21 39 

Vertailukelpoinen liikevoitto  
liikevaihdosta, % 2,3 2,6 1,6 1,7 1,6 

Vertailukelpoinen tulos ennen  
veroja, Me 6 6 -5 2 -1 

            

Raportoidut luvut           

Raportoitu liikevaihto, Me 617 633 1 198 1 223 2 405 

Raportoitu käyttökate, Me 41 49 69 87 168 

Raportoitu käyttökate liikevaihdosta, % 6,6 7,8 5,7 7,1 7,0 

Raportoitu liikevoitto, Me 7 16 3 20 34 

Raportoitu tulos ennen veroja, Me -1 5 -21 1 -6 

            

Liiketoiminnan nettorahavirta, Me 45 54 24 77 184 

Nettorahavirta ennen  
rahoitusta, Me 24 31 -12 38 101 

Tulos/osake, e -0,02 -0,01 -0,15 -0,03 -0,10 

Sijoitetun pääoman tuotto (liukuva 12 kk), %     0,9 -3,0 1,8 

Sijoitetun pääoman tuotto  
(annualisoitu), %     0,3 2,1 1,8 

Nettovelkaantumisaste, %     72,3 74,2 68,5 

Omavaraisuusaste, %     44,7 43,6 45,0 

Henkilöstö keskimäärin 9 069 9 271 8 821 9 074 8 955 
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TOIMITUSJOHTAJA SAKARI TAMMINEN: 

”Euroopan talouden kehityksessä näkyi maltillista elpymistä euron suhteellisesta vahvuudesta ja 
Ukrainan kriisistä huolimatta. Ruukille tärkeistä markkinoista Ruotsin, Norjan ja Saksan talouksien 
kasvu jatkui hyvällä tasolla. Sen sijaan Suomen tilanteessa ei edelleenkään ollut nähtävissä merkkejä 
käänteestä parempaan. 

Rakentamisen aktiviteetti päämarkkina-alueillamme piristyi kausiluonteisesti edellisestä 
neljänneksestä, mutta oli suunnilleen edellisvuoden vastaavan ajanjakson tasolla. Rakentamisen 
tuotteet -liiketoiminta-alueen saadut tilaukset laskivat 1 % ja liikevaihto 4 % edellisvuodesta, mikä 
johtui pääosin selvästi laskeneesta rakentamisen aktiviteetista Ukrainassa sekä rakentamisen 
komponenttien heikentyneestä kysynnästä Pohjoismaissa. Toisella neljänneksellä kattotuotteidemme 
kysyntä ja tilaukset kasvoivat selvästi kausiluonteisesti edellisestä neljänneksestä ja liikevaihto kasvoi 
4 % edellisvuoteen verrattuna. Rakentamisen projektien tilauskanta oli 23 % pienempi kuin vuotta 
aiemmin, mikä johtui pääosin vertailukaudella Venäjällä saadusta yksittäisestä poikkeuksellisen 
suuresta tilauksesta. Positiivista oli, että keskeisillä liike- ja toimitilarakentamisen markkinoillamme 
Ruotsissa ja Suomessa projektien tilaukset kasvoivat selvästi sekä edellisvuodesta että edellisestä 
neljänneksestä. Venäjällä rakentamisen projektien kysynnässä ei juurikaan näkynyt maan talouden 
heikentynyt tilanne, vaan tilaukset säilyivät melko hyvällä tasolla. Katsauskauden aikana päätimme 
luopua Ukrainassa rakentamisen komponenttiliiketoiminnasta ja keskittyä siellä asuinrakentamisen 
kattotuotteisiin. 

Teräsmarkkinoiden kehitys oli pitkälti odotustemme mukaista vuoden toisella neljänneksellä. 
Teräksen kysyntä EU-alueella kasvoi maltillisesti. Terästuotannon pääraaka-aineista rautamalmin 
maailmanmarkkinahinta laski edelleen vuoden toisella neljänneksellä, mikä vaikutti negatiivisesti 
terästuotteiden markkinahintoihin.  

Hintojen lasku näkyi Teräsliiketoiminnassamme saatujen tilausten arvossa, joka laski 1 % 
edellisvuodesta, vaikka tilausmäärät kasvoivatkin selvästi. Samoin Teräsliiketoiminnan liikevaihto 
kasvoi vain yhden prosentin toimitusmäärien kuitenkin noustessa useilla markkina-alueilla. Erityisen 
positiivista oli, että erikoisterästen globaalin myyntiverkoston laajentamiseen tehdyt panostukset 
näkyivät jo selvästi suurempina toimitusmäärinä monilla markkina-alueilla ja erikoisterästen liikevaihto 
kasvoi 11 % edellisvuodesta sekä 6 % edellisestä neljänneksestä. Erikoisterästuotteiden osuus 
Teräsliiketoiminnan liikevaihdosta nousi edellisvuoden vastaavan kauden 34 %:sta 37 %:iin.  

Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto oli toisella neljänneksellä 14 miljoonaa euroa. 
Teräsliiketoimintamme vertailukelpoinen liikevoitto oli 10 miljoonaa euroa. Liikevoitto parani hieman 
edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta korkeammista toimitusmääristä ja erikoistuotteiden osuuden 
kasvusta johtuen. Liikevoittoa puolestaan heikensi erityisesti standarditerästuotteiden matalammista 
myyntihinnoista johtunut heikompi tuotekate.  

Rakentamisen tuotteet -liiketoiminta-alueen vertailukelpoinen liikevoitto oli 9 miljoonaa euroa, mikä jäi 
hieman edellisvuodesta johtuen kattotuotteiden oman jakeluverkoston laajentamiseen liittyvistä 
aloituskustannuksista, komponenttien heikosta kysynnästä Suomessa sekä selvästi laskeneesta 
liikevaihdosta Ukrainassa. Rakentamisen projektit -liiketoiminta-alueen liikevaihdon selvästä laskusta 
huolimatta sen liiketulos oli tehostamistoimien ansiosta edellisvuoden tasolla eli -2 miljoonaa euroa. 

Konsernin kassavirta ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 24 miljoonaa euroa ja nettokäyttöpääomaan 
sitoutui 27 miljoona euroa. Konsernin nettovelat laskivat ensimmäisen neljänneksen lopusta ja olivat 
715 miljoonaa euroa. Nettovelkaantumisaste oli 72 % katsauskauden lopussa. 

Odotamme teräksen kysynnän jatkavan Euroopassa hitaan kasvun uralla myös loppuvuonna 2014. 
Kysynnän kasvua rajoittavat edelleen teräsmarkkinoiden ylikapasiteetti sekä kehittyvien maiden 
hidastunut talouskasvu. Erikoisterästen kysynnän odotamme kasvavan standardituotteita selvästi 
nopeammin etenkin Euroopan ulkopuolisilla markkina-alueilla. Rakentamisen kasvun ennakoimme 
jatkavan maltillista elpymistä useilla Ruukille keskeisillä markkina-alueilla loppuvuonna 2014, 
vaikkakin hyvin matalalta tasolta.  

Arvioimme vertailukelpoisen liikevaihdon vuonna 2014 kasvavan vuoteen 2013 verrattuna ja 
vertailukelpoisen liikevoiton vuonna 2014 paranevan vuoteen 2013 verrattuna. 
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Katsauskauden jälkeen Ruukin ja SSAB:n yhdistyminen eteni suunnitellusti. EU:n 
kilpailuviranomaisten hyväksyntä saatiin 14. heinäkuuta ja muut tarvittavat viranomaishyväksynnät jo 
aiemmin. 22. heinäkuuta oli saatu hyväksyntä osakevaihtotarjoukselle osakkeenomistajilta, joilla on 
hallussaan yli 90 % osakkeista. Yhdistyminen toteutui virallisesti 29. heinäkuuta.” 

Rautaruukki Oyj:n osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2014 on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen 
liitteenä. 

Lisätietoja 
Toimitusjohtaja Sakari Tamminen, puh. 020 592 9075  
Talous- ja rahoitusjohtaja Mikko Hietanen, puh. 020 592 9030 

Rautaruukki Oyj 
Taina Kyllönen 
Markkinointi- ja viestintäjohtaja 

Rautaruukki on nyt osa SSAB:tä (publ) (”SSAB”). SSAB on maailmanlaajuisesti toimiva teräsyhtiö, 
jonka päätuotantolaitokset ovat Ruotsissa, Suomessa ja Yhdysvalloissa. Yhtiöllä on neljä 
teräsliiketoimintaan keskittyvää divisioonaa: SSAB Special Steels, SSAB Europe, SSAB Americas ja 
jakeluun keskittyvä Tibnor sekä yksi rakentamiseen keskittyvä divisioona Ruukki Construction. 
Rautaruukin osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä. SSAB:n osake on noteerattu NASDAQ 
OMX Nordic Tukholmassa ja NASDAQ OMX Helsingissä. www.ssab.com. www.ruukki.fi. 

JAKELU: 
NASDAQ OMX Helsinki  
Keskeiset tiedotusvälineet 
www.ruukki.fi 

http://www.ruukki.fi/
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RAUTARUUKKI OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-
KESÄKUU 2014 

 
Toimintaympäristö  
 
Vuoden toisella neljänneksellä luottamus Euroopan talouskehitykseen kasvoi ja talous elpyi 
maltillisesti vahvasta eurosta ja Ukrainan kriisistä huolimatta. Saksan talous toimi kasvun ajurina 
tukien muiden talouksien kehitystä. Ruukille tärkeistä markkinoista Ruotsin ja Norjan talouksien kasvu 
jatkui euroaluetta nopeampana, kun taas Suomen toimintaympäristö ja kasvunäkymät pysyivät 
heikkoina. Ukrainan kriisi lisäsi epävarmuutta Venäjällä, jossa talouden heikko kasvu ja investointien 
supistuminen jatkuivat. Puolassa talouden elpyminen jatkui ja viennin lisäksi myös kotimainen kysyntä 
kasvoi.  
 
Rakentamisen aktiviteetti Ruukin päämarkkina-alueilla piristyi kausiluonteisesti, mutta pysyi 
suunnilleen edellisvuoden vastaavan ajanjakson tasolla. Suomessa kysyntä liike- ja 
toimitilarakentamisessa jatkui heikkona. Ruotsissa liike- ja toimitilarakentamisen projektien kysyntä 
piristyi, kun taas Norjassa rakentamisen kasvu hidastui. Asuinrakentamisen kattotuotteiden kysyntä 
kasvoi kausiluonteisesti, mutta pysyi useimmilla markkina-alueilla suunnilleen edellisvuoden 
vastaavan ajanjakson tasolla. Puolassa ja Baltian maissa rakentamisen markkinoiden kasvu jatkui ja 
kysyntä oli hyvällä tasolla sekä liike- ja toimitilarakentamisen komponenttien että asuinrakentamisen 
kattotuotteiden osalta. Venäjällä rakentamisen projektien kysynnässä ei vielä juurikaan näkynyt maan 
talouden heikentynyt tilanne. Sen sijaan Ukrainassa rakentamisen aktiviteetti laski selvästi.  
 
Teräksen kysyntä EU-alueella jatkoi maltillista kasvuaan myös vuoden toisella neljänneksellä. 
Terästuotannon pääraaka-aineista rautamalmin maailmanmarkkinahinta laski edelleen vuoden 
toisella neljänneksellä, mikä vaikutti negatiivisesti terästuotteiden markkinahintoihin.  
 
Erikoisterästen kysyntä kasvoi standarditeräksiä vahvemmin monilla markkina-alueilla, vaikkakin 
teräsmarkkinoiden yleinen heikentyminen näkyi myös erikoisteräksissä keskimääräisten 
myyntihintojen laskuna edellisvuodesta. Kaivosteollisuuden matalana pysynyt investointiaste hidasti 
edelleen kuumavalssattujen levytuotteiden markkinakasvua. Erikoisterästen kysyntä säilyi hyvällä 
tasolla useilla Euroopan markkinoilla, joilla laitevalmistajien kasvava kiinnostus energiatehokkuuden 
kehittämiseen sekä vahvistuneet vientinäkymät vaikuttivat positiivisesti muun muassa nosto- ja 
kuljetusvälineteollisuuden kysyntään. Myös Pohjois-Amerikassa erikoisterästen kysyntä kehittyi 
positiivisesti. Muilla Euroopan ulkopuolisilla markkinoilla erikoisterästen kysyntä oli vaihtelevaa ja 
tilausvirtaan vaikutti edelleen negatiivisesti tiettyjen valuuttojen heikentyminen.  
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Saadut tilaukset ja tilauskanta 
 
SAADUT TILAUKSET LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN 

Milj. euroa 4-6/14 4-6/13 1-6/14 1-6/13 2013 

Saadut tilaukset           

  Ruukki Building Products 118 120 199 198 434 

  Ruukki Building Systems 76 94 120 168 286 

  Ruukki Metals 434 431 868 868 1 657 

Saadut tilaukset yhteensä 627 644 1 187 1 235 2 376 

 
Vertailuluvut suluissa viittaavat edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu. 
 

Huhti-kesäkuu  
 
Konsernin saadut tilaukset huhti-kesäkuussa olivat 627 miljoonaa euroa (644) eli 3 % vähemmän kuin 
edellisvuonna vastaavana ajanjaksona.  
 
Saadut tilaukset laskivat Rakentamisen tuotteet (Ruukki Building Products) -liiketoiminnassa 1 %. 
Rakentamisen projektit (Ruukki Building Systems) -liiketoiminnassa saadut tilaukset laskivat 
edellisvuodesta 20 %. Venäjällä rakentamisen projektien saadut tilaukset laskivat 50 % verrattuna 
edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, mikä johtui pääosin vertailukaudella saadusta yksittäisestä 
noin 30 miljoonan euron tilauksesta. Pohjoismaissa projektien saadut tilaukset sen sijaan kasvoivat 
27 % edellisvuodesta.  Samoin itäisessä Keski-Euroopassa projektien tilaukset kasvoivat yhteensä 25 
%. Teräsliiketoiminnassa (Ruukki Metals) saadut tilaukset kasvoivat 1 % edellisvuoden vastaavasta 
ajanjaksosta. Saatujen tilausten keskimääräiset myyntihinnat laskivat hieman, kun taas tilausmäärät 
kasvoivat. 
 
Edelliseen neljännekseen verrattuna konsernin saadut tilaukset kasvoivat 12 %. Rakentamisen 
tuotteet -liiketoiminta-alueen saadut tilaukset kasvoivat osin kausiluonteisesti 46 %. Rakentamisen 
projektit -liiketoiminnassa saadut tilaukset kasvoivat 71 %. Teräsliiketoiminnassa saadut tilaukset 
olivat ensimmäisen neljänneksen tasolla.  
 
Kesäkuun 2014 lopussa konsernin tilauskanta oli 10 % pienempi kuin vuotta aiemmin ja 9 % 
suurempi kuin maaliskuun 2014 lopussa.  
 

Tammi-kesäkuu  
 
Konsernin saadut tilaukset tammi-kesäkuussa olivat 1 187 miljoonaa euroa (1 235) eli 4 % vähemmän 
kuin edellisvuonna vastaavaan aikaan. 
 
Teräsliiketoiminnassa sekä Rakentamisen tuotteet -liiketoiminnassa saadut tilaukset olivat samalla 
tasolla kuin edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla. Rakentamisen projektit -liiketoiminnassa saadut 
tilaukset laskivat 29 % edellisvuodesta. 
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Liikevaihto 
 
 

LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN 

Milj. euroa 4-6/14 4-6/13 1-6/14 1-6/13 2013 

Vertailukelpoinen liikevaihto           

  Ruukki Building Products 108 112 190 190 430 

  Ruukki Building Systems 62 76 116 143 292 

  Ruukki Metals 445 439 890 882 1 679 

  Muut 2 5 2 6 3 

Vertailukelpoinen liikevaihto yhteensä 617 633 1 198 1 222 2 404 

  Raportoituun liikevaihtoon  
  sisältyvät vertailukelpoisuuteen 
  vaikuttavat erät   0   1 1 

Raportoitu liikevaihto 617 633 1 198 1 223 2 405 

 

 
Huhti-kesäkuu 
 
Konsernin vertailukelpoinen liikevaihto vuoden toisella neljänneksellä oli 617 miljoonaa euroa (633) eli 
3 % vähemmän kuin edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla.  
 
Rakentamisen tuotteet -liiketoiminta-alueen liikevaihto laski 4 %. Rakentamisen projektit -
liiketoiminnassa liikevaihto laski 18 %. Teräsliiketoiminnassa vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 1 %. 
Terästuotteiden keskimääräiset myyntihinnat olivat edellisvuoden vastaavaa ajanjaksoa matalammat. 
Toimitusmäärät kasvoivat selvästi. Erikoisterästuotteiden osuus Teräsliiketoiminnan 
vertailukelpoisesta liikevaihdosta oli 37 % (34).  
 
Konsernin vertailukelpoinen liikevaihto laski edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 
Suomessa ja muissa Pohjoismaissa, Venäjällä ja Ukrainassa sekä itäisessä Keski-Euroopassa. 
Liikevaihto kasvoi muualla Euroopassa sekä Euroopan ulkopuolisilla markkinoilla.  
 
Konsernin vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi edellisestä neljänneksestä 6 %. Rakentamisen tuotteet 
-liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi kausiluonteisesti 33 % ja Rakentamisen projektit -liiketoiminta-
alueen liikevaihto 13 %. Teräsliiketoiminnan huhti-kesäkuun liikevaihto oli samalla tasolla kuin vuoden 
ensimmäisellä neljänneksellä. Terästuotteiden keskimääräiset myyntihinnat nousivat hieman, mutta 
toimitusmäärät laskivat. 
 
Edelliseen neljännekseen verrattuna konsernin liikevaihto kasvoi jonkin verran Suomessa, mutta laski 
hieman muissa Pohjoismaissa. Liikevaihto kasvoi selvästi Venäjällä ja Ukrainassa sekä Euroopan 
ulkopuolisilla markkina-alueilla. Myös itäisessä Keski-Euroopassa liikevaihto kasvoi.  
 
 

Tammi-kesäkuu  
 
Konsernin vertailukelpoinen liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 1 198 miljoonaa euroa (1 222) eli 2 % 
vähemmän kuin edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla.  
 
Rakentamisen tuotteet -liiketoiminnan liikevaihto oli lähes sama kuin edellisvuonna vastaavalla 
ajanjaksolla. Rakentamisen projektit -liiketoiminnan liikevaihto laski 19 % heikentyneestä 
markkinatilanteesta johtuen. Teräsliiketoiminnassa liikevaihto kasvoi 1 % edellisvuoden vastaavaan 
ajanjaksoon verrattuna. Terästuotteiden toimitusmäärät kasvoivat useimmilla markkina-alueilla 
edellisvuodesta, mutta keskimääräiset myyntihinnat laskivat. 
 
Edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna konsernin tammi-kesäkuun vertailukelpoinen 
liikevaihto laski Suomessa selvästi. Muissa Pohjoismaissa liikevaihto laski hieman. Liikevaihto laski 
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selvästi myös Venäjällä ja Ukrainassa johtuen myös valuuttojen heikentymisestä euroa vastaan. 
Liikevaihto kasvoi selvästi muualla Euroopassa sekä Euroopan ulkopuolisilla markkina-alueilla.  
 
 

LIIKEVAIHTO ALUEITTAIN           

Milj. euroa 4-6/14 4-6/13 1-6/14 1-6/13 2013 

Vertailukelpoinen liikevaihto           

  Suomi 145 158 281 319 598 

  Muut Pohjoismaat 190 194 385 386 737 

  Itäinen Keski-Eurooppa 89 94 172 170 366 

  Venäjä ja Ukraina 52 59 95 106 233 

  Muu Eurooppa 85 75 170 159 305 

  Muut maat 56 52 95 82 165 

Vertailukelpoinen liikevaihto yhteensä 617 633 1 198 1 222 2 404 

  Raportoituun liikevaihtoon  
  sisältyvät vertailukelpoisuuteen 
  vaikuttavat erät   0   1 1 

Raportoitu liikevaihto 617 633 1 198 1 223 2 405 
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Liikevoitto 
 

LIIKEVOITTO LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN    

Milj. euroa 4-6/14 4-6/13 1-6/14 1-6/13 2013 

Vertailukelpoinen liikevoitto           

  Ruukki Building Products 9 10 9 10 36 

  Ruukki Building Systems -2 -2 -6 -8 -10 

  Ruukki Metals 10 8 22 24 27 

  Muut -3 0 -5 -4 -14 

Vertailukelpoinen liikevoitto yhteensä 14 17 19 21 39 

  Raportoituun liikevoittoon  
  sisältyvät vertailukelpoisuuteen 
  vaikuttavat erät -7 -1 -16 -1 -5 

Raportoitu liikevoitto 7 16 3 20 34 

 
 

Huhti-kesäkuu  
 
Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto vuoden toisella neljänneksellä oli 14 miljoonaa euroa (17). 
Raportoitu liikevoitto oli 7 miljoonaa euroa (16). Katsauskauden raportoituun liikevoittoon sisältyy 3 
miljoonaa euroa SSAB AB:n ja Rautaruukki Oyj:n yhdistymiseen liittyviä integraatiokuluja sekä 3 
miljoonaa euroa Rakentamisen tuotteet -liiketoiminta-alueen Ukrainan yksikön 
uudelleenjärjestelykuluja. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät on eritelty liitetietojen taulukossa 
”Raportoidun liikevoiton vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä”. 
 
Rakentamisen tuotteet -liiketoiminta-alueen vertailukelpoinen liikevoitto oli 9 miljoonaa euroa (10). 
Liikevoittoa heikensivät edellisvuodesta kattotuotteiden oman jakeluverkoston laajentamiseen liittyvät 
aloituskustannukset, komponenttien heikko kysyntä Suomessa sekä selvästi laskenut liikevaihto 
Ukrainassa. Rakentamisen projektit -liiketoiminta-alueen vertailukelpoinen liiketulos oli -2 miljoonaa 
euroa (-2). Teräsliiketoiminnan vertailukelpoinen liikevoitto oli 10 miljoonaa euroa (8).  
 
Koko konsernin vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi edellisestä neljänneksestä 9 miljoonaa euroa. 
Rakentamisen tuotteet -liiketoiminta-alueen vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi lähinnä 
kausiluontoisuudesta johtuen 9 miljoonaa euroa. Rakentamisen projektit -liiketoiminta-alueen 
vertailukelpoinen liiketulos oli edellistä neljännestä 3 miljoonaa euroa parempi johtuen pääosin 
toteutettujen tehostamistoimien vaikutuksista.  
 
Edelliseen neljännekseen verrattuna Teräsliiketoiminnan vertailukelpoinen liikevoitto laski 3 miljoonaa 
euroa. Liikevoittoon vaikutti positiivisesti edellistä neljännestä parempi tuotemix ja hieman 
korkeammat keskimääräiset myyntihinnat. Liikevoittoa heikensi hieman laskeneet toimitusmäärät 
sekä nousseet käyttämättömän kapasiteetin kustannukset.  
 
Konsernin raportoitu käyttökate oli 41 miljoonaa euroa (49). Rakentamisen tuotteet -liiketoiminta-
alueen raportoitu käyttökate oli 9 miljoonaa euroa (13), Rakentamisen projektit -liiketoiminta-alueen 2 
miljoona euroa (2) ja Teräsliiketoiminnan 35 miljoonaa euroa (34).  
 

Tammi-kesäkuu  
 
Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto tammi-kesäkuussa oli 19 miljoonaa euroa (21). Raportoitu 
liikevoitto oli 3 miljoonaa euroa (20). Katsauskauden raportoituun liikevoittoon sisältyy 8 miljoonaa 
euroa SSAB AB:n ja Rautaruukki Oyj:n yhdistymiseen liittyviä integraatiokuluja, 4 miljoonan euron 
varastonarvostuksen laskentaperiaatteiden tarkennuksesta aiheutunut kulu sekä 3 miljoonaa euroa 
Rakentamisen tuotteet -liiketoiminta-alueen Ukrainan yksikön uudelleen järjestelykuluja. 
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät on eritelty liitetietojen taulukossa ”Raportoidun liikevoiton 
vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä”. 
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Rakentamisen tuotteet -liiketoiminta-alueen vertailukelpoinen liikevoitto oli 9 miljoonaa euroa (10). 
Rakentamisen projektit -liiketoiminta-alueen vertailukelpoinen liiketulos oli -6 miljoonaa euroa (-8). 
Teräsliiketoiminnan vertailukelpoinen liikevoitto oli 22 miljoonaa euroa (24). Teräsliiketoiminnan 
liikevoittoon vaikuttivat positiivisesti hieman edellisvuoden vastaavaa ajanjaksoa korkeammat 
toimitusmäärät sekä pienemmät käyttämättömän kapasiteetin kustannukset. Liikevoittoa puolestaan 
heikensi erityisesti standarditerästuotteiden matalammista myyntihinnoista johtunut heikompi 
tuotekate.  
 
Konsernin raportoitu käyttökate tammi-kesäkuussa oli 69 miljoonaa euroa (87). Rakentamisen 
tuotteet -liiketoiminta-alueen raportoitu käyttökate oli 11 miljoonaa euroa (14), Rakentamisen projektit 
-liiketoiminta-alueen 1 miljoona euroa (0) ja Teräsliiketoiminnan 69 miljoonaa euroa (76).  
 
 

KÄYTTÖKATE LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN    

Milj. euroa 4-6/14 4-6/13 1-6/14 1-6/13 2013 

Raportoitu käyttökate           

  Ruukki Building Products 9 13 11 14 45 

  Ruukki Building Systems 2 2 1 0 6 

  Ruukki Metals 35 34 69 76 130 

  Muut -5 1 -12 -3 -13 

Raportoitu käyttökate yhteensä 41 49 69 87 168 

 
 

Rahoituserät ja tulos 
 
Konsernin nettorahoituskulut tammi-kesäkuussa olivat yhteensä 24 miljoonaa euroa (18). 
Nettokorkokulut olivat 12 miljoonaa euroa (14). Ukrainan hryvnian arvo devalvoitui USA:n dollaria 
vastaan merkittävästi vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana, mistä johtuen kirjattiin 8 miljoonan 
euron realisoitumaton valuuttakurssitappio tytäryhtiölainojen arvostuksesta. 
 
Konsernin verot tammi-kesäkuussa olivat 0 miljoonaa euroa (-6).  
 
Kauden tulos oli -21 miljoonaa euroa (-5) ja osakekohtainen tulos -0,15 euroa (-0,03). 
 
 

Tase, rahavirta ja rahoitus 
 
Kesäkuun lopussa konsernin taseen loppusumma oli 2 239 miljoonaa euroa (2 378). Oma pääoma 
30.6.2014 oli 987 miljoonaa euroa (1 021) eli 7,11 euroa osaketta kohden (7,35). Oma pääoma laski 
vuoden 2013 lopusta 23 miljoonaa euroa. Tämä johtui suurelta osin tappiollisesta tuloksesta. 
 
Omavaraisuusaste katsauskauden lopussa oli 44,7 % (43,6) ja nettovelkaantumisaste 72,3 % (74,2). 
Korolliset nettorahoitusvelat olivat kesäkuun lopussa 715 miljoonaa euroa (760).  
 
Oman pääoman tuotto tammi-kesäkuussa oli -3,0 % (-8,3) ja sijoitetun pääoman tuotto 0,9 % (-3,0).  
 
Liiketoiminnan nettorahavirta oli 24 miljoonaa euroa (77) ja nettorahavirta ennen rahoitusta -12 
miljoonaa euroa (38). Käyttöpääomaan sitoutui katsauskaudella 27 miljoonaa euroa (vapautui 6). 
 
Katsauskauden lopussa konsernilla oli likvidejä varoja 34 miljoonaa euroa (65) ja pankkeja sitovia 
käyttämättömiä luottolimiittejä 425 miljoonaa (475), joista pitkäaikaisia oli yhteensä 425 miljoonaa 
euroa. 
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Investoinnit 
 
Investointien nettorahavirta tammi-kesäkuussa oli -36 miljoonaa euroa (-38). 
 
Aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin investoitiin yhteensä 35 miljoonaa euroa (40), joista 
ylläpitoinvestointeja oli 27 miljoonaa euroa (32) ja kehitysinvestointeja 8 miljoonaa euroa (8). Muu 
investointien rahavirta oli 2 miljoonaa euroa negatiivinen (2 positiivinen). 
 
Poistot ja arvonalentumiset olivat 66 miljoonaa euroa (67). 
 
Investointien aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin vuonna 2014 arvioidaan olevan noin 100 
miljoonaa euroa. 
 
 

Henkilöstö 
 

HENKILÖSTÖ ALUEITTAIN           

      30.6.2014 30.6.2013 31.12.2013 

Suomi     5 946 6 104 5 218 

Muut Pohjoismaat     537 544 536 

Itäinen Keski-Eurooppa     1 120 1 114 1 099 

Venäjä ja Ukraina     1 610 1 658 1 649 

Muu Eurooppa     57 51 52 

Muut maat     45 38 46 

Yhteensä     9 315 9 509 8 600 

 
Tammi-kesäkuussa konsernin palveluksessa oli keskimäärin 8 821 henkilöä (9 074) ja kesäkuun 
lopussa konsernin henkilöstömäärä oli 9 315 (9 509). Suomen henkilöstömäärää vuoden 2013 
lopusta kasvattivat pääosin kesätyöntekijät, joita kesäkuun lopussa oli 842 (831). 
Katsauskauden lopussa Ruukin henkilöstöstä oli Suomessa 64 % (64).  
 
Työturvallisuus mitattuna tapaturmina miljoonaa työtuntia kohden oli 5 (8).  
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LIIKETOIMINTA-ALUEET  
RUUKKI BUILDING PRODUCTS 
 
Rakentamisen tuotteet (Ruukki Building Products) -liiketoiminta-alueen alla raportoidaan kaikki 
asuinrakentamisen kattotuotteet, liike-, toimitila- ja teollisuusrakentamisen komponentit sekä pohja-, 
satama- ja väylärakentamisen komponentit. 
 

 Saadut tilaukset laskivat 1 % ja liikevaihto 4 % edellisvuodesta johtuen pääosin rakentamisen 
komponenttien edellisvuotta heikommasta kysynnästä Pohjoismaissa sekä yleisesti 
vaikeutuneesta markkinatilanteesta Ukrainassa. 

 Katsauskauden aikana Ukrainassa päätettiin luopua komponenttiliiketoiminnasta ja keskittyä 
asuinrakentamisen kattotuotteisiin.  

 Vertailukelpoinen liikevoitto heikkeni hieman edellisvuodesta ja oli 9 miljoonaa euroa. 
 

RUUKKI BUILDING PRODUCTS           

Milj. euroa 4-6/14 4-6/13 1-6/14 1-6/13 2013 

Saadut tilaukset 118 120 199 198 434 

            

Liikevaihto 108 112 190 190 430 

Vertailukelpoinen liikevoitto 9 10 9 10 36 

Vertailukelpoinen liikevoitto liikevaihdosta, 
% 8,1 9,3 4,6 5,1 8,4 

  Raportoituun liikevoittoon  
  sisältyvät vertailukelpoisuuteen 
  vaikuttavat erät -3   -3   -1 

Raportoitu liikevoitto 5 10 5 10 36 

Raportoitu liikevoitto liikevaihdosta, % 5,0 9,3 2,8 5,1 8,3 

            

Raportoitu käyttökate 9 13 11 14 45 

Raportoitu käyttökate liikevaihdosta, % 8,5 11,2 5,9 7,3 10,4 

            

Henkilöstö kauden lopussa     1 271 1 214 1 175 

 
 

Saadut tilaukset  
 

Huhti-kesäkuu  
 
Rakentamisen tuotteet -liiketoiminta-alueen saatujen tilausten arvo huhti-kesäkuussa oli 118 
miljoonaa euroa (120) eli 1 % vähemmän kuin edellisvuonna vastaavalla ajanjaksolla. 
 
Asuinrakentamisen kattotuotteiden saadut tilaukset laskivat 2 % edellisvuoden vastaavasta 
ajanjaksosta. Keskeisistä markkinoista tilaukset laskivat Ruotsissa ja Ukrainassa. Suomessa ja 
Baltian maissa kattotuotteiden tilaukset kasvoivat hieman ja Puolassa ne olivat suunnilleen 
edellisvuoden tasolla.  
 
Rakentamisen komponenttien saadut tilaukset laskivat 2 % edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. 
Saadut tilaukset laskivat Suomessa, Norjassa ja Virossa. Keskeisistä markkinoista tilaukset kasvoivat 
Ruotsissa, Puolassa, Latviassa ja Slovakiassa.  
 
Infrastruktuurirakentamisen saadut tilaukset olivat samalla tasolla kuin edellisvuonna vastaavana 
aikana. Tilaukset kasvoivat vahvasti Ruotsissa, mutta laskivat hieman Suomessa ja Norjassa. 
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Edelliseen neljännekseen verrattuna Rakentamisen tuotteiden saadut tilaukset kasvoivat 
kausiluontoisesti 46 %. Asuinrakentamisen kattotuotteiden saadut tilaukset kasvoivat 78 %, 
rakentamisen komponenttien 35 % ja infrastruktuurirakentamisen 21 % edellisestä neljänneksestä.  
 

Tammi-kesäkuu  
 
Rakentamisen tuotteet -liiketoiminta-alueen saatujen tilausten arvo tammi-kesäkuussa oli 199 
miljoonaa euroa (198) eli lähes sama kuin edellisvuonna vastaavaan aikaan. 
 
Asuinrakentamisen kattotuotteiden saadut tilaukset kasvoivat 4 % edellisvuoden vastaavaan 
ajanjaksoon verrattuna. Saadut tilaukset kasvoivat useimmilla keskeisillä markkina-alueilla, kuten 
Suomessa, Puolassa ja Baltian maissa. Ruotsissa kattotuotteiden tilausvirta jäi edellisvuotta 
pienemmäksi. Ukrainassa tilaukset laskivat selvästi.  
 
Rakentamisen komponenttien saadut tilaukset laskivat 3 % edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. 
Keskeisistä markkinoista tilaukset laskivat jonkin verran Suomessa sekä hieman Norjassa. Tilausvirta 
kasvoi selvästi Baltian maissa. Ruotsissa ja Puolassa ensimmäisen vuosipuoliskon tilausvirta oli 
edellisvuoden tasolla. Ukrainassa komponenttien tilaukset laskivat selvästi. 
 
Infrastruktuurirakentamisen saadut tilaukset olivat tammi-kesäkuussa samalla tasolla kuin 
edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla. Saadut tilaukset laskivat selvästi Suomessa, kun taas 
Ruotsissa ja Norjassa tilaukset kasvoivat selvästi.  
 
 

Liikevaihto 
 

Huhti-kesäkuu  
 
Rakentamisen tuotteet -liiketoiminta-alueen huhti-kesäkuun liikevaihto oli 108 miljoonaa euroa (112) 
eli 4 % vähemmän kuin edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla.  
 
Edelliseen neljännekseen verrattuna Rakentamisen tuotteiden liikevaihto kasvoi kausiluonteisesti 33 
%.  
 

RUUKKI BUILDING PRODUCTS LIIKEVAIHTO TUOTERYHMITTÄIN 

Milj. euroa 4-6/14 4-6/13 1-6/14 1-6/13 2013 

Raportoitu liikevaihto           

  Asuinrakentamisen kattotuotteet 45 44 70 67 170 

  Rakentamisen komponentit 41 45 78 82 182 

  Infrastruktuurirakentaminen 22 23 42 42 78 

  Muut 0 0 0 0 0 

Raportoitu liikevaihto yhteensä 108 112 190 190 430 

 
 

Asuinrakentamisen kattotuotteet  
 
Asuinrakentamisen kattotuotteiden liikevaihto huhti-kesäkuussa oli 45 miljoonaa euroa (44) eli 2 % 
enemmän kuin edellisvuonna vastaavaan aikaan. Keskeisistä markkinoista liikevaihto kasvoi selvästi 
Suomessa, mutta laski Ruotsissa. Myös Baltiassa ja Puolassa kattotuotteiden myynti kasvoi 
edellisvuodesta. Ukrainassa liikevaihto laski selvästi. Edelliseen neljännekseen verrattuna 
kattotuotteiden liikevaihto kasvoi kausiluonteisesti kaikilla markkina-alueilla, yhteensä 82 %.  
 

Rakentamisen komponentit 
 
Rakentamisen komponenttien liikevaihto huhti-kesäkuussa oli 41 miljoonaa euroa (45) eli 10 % 
vähemmän kuin edellisvuonna vastaavaan aikaan. Liikevaihto laski selvästi Suomessa ja muissa 
Pohjoismaissa edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Itäisen Keski-Euroopan markkinoilla 
komponenttien liikevaihto oli kokonaisuudessaan edellisvuoden tasolla ja kasvoi muun muassa 
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Latviassa, Tšekissä ja Slovakiassa. Ukrainassa liikevaihto laski selvästi. Edelliseen neljännekseen 
verrattuna komponenttien liikevaihto kasvoi monilla markkina-alueilla, yhteensä 9 %. Suomessa ja 
muissa Pohjoismaissa liikevaihto kuitenkin laski hieman myös edellisestä neljänneksestä. 
 

Infrastruktuurirakentaminen 
 
Infrastruktuurirakentamisen liikevaihto huhti-kesäkuussa oli 22 miljoonaa euroa (23) eli 1 % 
vähemmän kuin edellisvuonna vastaavaan aikaan. Liikevaihto kasvoi selvästi Ruotsissa, mutta laski 
Suomessa ja Norjassa. Edelliseen neljännekseen verrattuna infrastruktuurirakentamisen liikevaihto 
kasvoi 15 %.  
 
 

Tammi-kesäkuu  
 
Rakentamisen tuotteet -liiketoiminta-alueen liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 190 miljoonaa euroa 
(190).  
 

Asuinrakentamisen kattotuotteet  
 
Asuinrakentamisen kattotuotteiden liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 70 miljoonaa euroa (67) eli 5 % 
enemmän kuin edellisvuonna vastaavaan aikaan. Keskeisistä markkinoista liikevaihto kasvoi selvästi 
Suomessa, mutta laski Ruotsissa. Myös Baltiassa ja Puolassa kattotuotteiden myynti kasvoi 
edellisvuodesta. Ukrainassa liikevaihto laski selvästi. 
 

Rakentamisen komponentit 
 
Rakentamisen komponenttien liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 78 miljoonaa euroa (82) eli 5 % 
vähemmän kuin edellisvuonna vastaavaan aikaan. Liikevaihto laski selvästi Suomessa ja Ruotsissa ja 
myös hieman Norjassa edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Liikevaihto kasvoi useilla itäisen 
Keski-Euroopan markkinoilla kuten Baltiassa, Puolassa, Tšekissä ja Slovakiassa. Ukrainassa 
komponenttien liikevaihto laski selvästi.  
 

Infrastruktuurirakentaminen 
 
Infrastruktuurirakentamisen liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 42 miljoonaa euroa (42). Liikevaihto laski 
selvästi Suomessa. Ruotsissa ja Norjassa liikevaihto kasvoi edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta.  
 
 

Liikevoitto 
 

Huhti-kesäkuu 
 
Rakentamisen tuotteet -liiketoiminta-alueen vertailukelpoinen liikevoitto huhti-kesäkuussa oli 9 
miljoonaa euroa (10). Liikevoittoa heikensivät edellisvuodesta kattotuotteiden oman jakeluverkoston 
laajentamiseen liittyvät aloituskustannukset, komponenttien heikko kysyntä Suomessa sekä selvästi 
laskenut liikevaihto Ukrainassa. 
 
Raportoitu liikevoitto oli 5 miljoonaa euroa (10). Katsauskauden raportoituun liikevoittoon sisältyy 3 
miljoonaa euroa Ukrainan yksikön uudelleenjärjestelykuluja. Raportoitu käyttökate oli 9 miljoonaa 
euroa (13) eli 8,5 % liikevaihdosta (11,2). 
 

Tammi-kesäkuu 
 
Rakentamisen tuotteet -liiketoiminta-alueen vertailukelpoinen liikevoitto tammi-kesäkuussa oli 9 
miljoonaa euroa (10). Raportoitu liikevoitto oli 5 miljoonaa euroa (10). Katsauskauden raportoituun 
liikevoittoon sisältyy 3 miljoonaa euroa Ukrainan yksikön uudelleenjärjestelykuluja. Rakentamisen 
tuotteet -liiketoiminta-alueen raportoitu käyttökate oli 11 miljoonaa euroa (14) eli 5,9 % liikevaihdosta 
(7,3). 
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Tuotekehitys ja muu toiminnan kehittäminen 

Ruukki keskittyy jatkossa Ukrainassa kattoliiketoimintaan 
 
Rakentamisen tuotteet -liiketoiminta keskittyy jatkossa Ukrainassa asuinrakentamisen 
kattoliiketoiminnan kehittämiseen ja komponenttiliiketoiminnasta luovutaan. Toimenpiteillä ei ole 
merkittävää vaikutusta Ruukin tulokseen. Komponenttiliiketoiminnan paneelilinjat siirretään pois 
Ukrainasta hyödynnettäväksi Ruukin muilla, kasvavilla markkinoilla. Ukrainan poliittinen kriisi on 
vähentänyt ja on edelleen vähentämässä toimitilainvestointeja, joista komponenttiliiketoiminta on 
vahvasti riippuvainen. Sen sijaan asuinrakentamisen kattotuotteissa Ruukilla on Ukrainassa 
merkittävä markkinaosuus ja hyvin tunnettu brändi. Kattotuotteiden valmistusta jatketaan Kopylovin 
tehtaalla Kiovan ulkopuolella. Henkilöstön vähennystarve tehtyjen päätösten perusteella on yhteensä 
arviolta noin 90 henkilöä. 
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RUUKKI BUILDING SYSTEMS 
 
Rakentamisen Projektit (Ruukki Building Systems) -liiketoiminta-alue käsittää runko- ja 
kuorirakenteiden suunnittelun, valmistuksen ja asennuksen. Rakentamisen projektit -liiketoiminta-
alueen alla raportoidaan kaikki Pohjoismaiden ja itäisen Keski-Euroopan projektiliiketoiminta sekä 
Venäjän ja Romanian liiketoimintayksiköt kokonaisuudessaan.  
 

 Tilauskanta oli katsauskauden lopussa 23 % pienempi kuin vuotta aiemmin, mikä johtui 
pääosin vertailukaudella Venäjällä saadusta noin 30 miljoonan euron tilauksesta. 

 Ruotsissa ja Suomessa projektien saadut tilaukset kasvoivat selvästi sekä edellisvuodesta 
että edellisestä neljänneksestä. 

 Liikevaihto laski 18 % edellisvuodesta. Liikevaihdon lasku oli seurausta asiakkaiden 
investointipäätösten viivästymisestä johtuneesta alhaisesta tilauskertymästä keskeisillä 
markkina-alueilla alkuvuonna. 

 Liikevaihdon selvästä laskusta huolimatta liiketulos oli tehostamistoimien ansiosta 
edellisvuoden tasolla eli -2 miljoonaa euroa. Kannattavuutta heikensi odotettua pienempi 
projektivolyymi. 
 

RUUKKI BUILDING SYSTEMS           

Milj. euroa 4-6/14 4-6/13 1-6/14 1-6/13 2013 

Tilauskanta     118 153 119 

Saadut tilaukset 76 94 120 168 286 

            

Liikevaihto 62 76 116 143 292 

Vertailukelpoinen liikevoitto -2 -2 -6 -8 -10 

Vertailukelpoinen liikevoitto liikevaihdosta, 
% -2,9 -2,3 -5,3 -5,9 -3,4 

  Raportoituun liikevoittoon  
  sisältyvät vertailukelpoisuuteen 
  vaikuttavat erät 0   0   -2 

Raportoitu liikevoitto -2 -2 -6 -8 -12 

Raportoitu liikevoitto liikevaihdosta, % -2,9 -2,3 -5,4 -5,9 -4,0 

            

Raportoitu käyttökate 2 2 1 0 6 

Raportoitu käyttökate liikevaihdosta, % 2,5 3,2 0,5 0,0 2,0 

            

Henkilöstö kauden lopussa     1 940 2 048 1 918 

 
 
 

Saadut tilaukset ja tilauskanta  
 

Huhti-kesäkuu  
 
Rakentamisen projektit -liiketoiminta-alueen saatujen tilausten arvo huhti-kesäkuussa oli 76 miljoonaa 
euroa (94) eli 20 % vähemmän kuin edellisvuonna vastaavaan aikaan.  
 
Venäjällä saadut tilaukset laskivat 50 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. 
Saatujen tilausten lasku johtui pääosin vertailukaudella saadusta yksittäisestä noin 30 miljoonan 
euron tilauksesta.  
 
Pohjoismaissa saadut tilaukset kasvoivat 27 % edellisvuodesta. Saadut tilaukset kasvoivat selvästi 
Ruotsissa ja Suomessa. Norjassa saadut tilaukset olivat katsauskaudella selvästi edellisvuoden 
vastaavaa ajanjaksoa pienemmät.  
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Itäisessä Keski-Euroopassa saadut tilaukset kasvoivat edellisvuodesta yhteensä 25 %.  
 
Edelliseen neljännekseen verrattuna Rakentamisen projektit -liiketoiminta-alueen saadut tilaukset 
kasvoivat 71 %.  
 
Rakentamisen projektit -liiketoiminta-alueen tilauskanta oli kesäkuun lopussa 23 % pienempi kuin 
vuotta aiemmin ja 1 % pienempi kuin vuoden 2013 lopussa. 
 
 

Tammi-kesäkuu  
 
Rakentamisen projektit -liiketoiminta-alueen saatujen tilausten arvo tammi-kesäkuussa oli 120 
miljoonaa euroa (168) eli 29 % vähemmän kuin edellisvuonna vastaavaan aikaan.  
 
Venäjällä saadut tilaukset laskivat 49 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. 
Saatujen tilausten lasku johtui pääosin vertailukaudella saadusta noin 30 miljoonan euron tilauksesta.  
 
Pohjoismaissa saadut tilaukset laskivat 6 % edellisvuodesta. Saadut tilaukset kasvoivat selvästi 
Ruotsissa ja Suomessa. Norjassa saadut tilaukset olivat katsauskaudella selvästi edellisvuoden 
vastaavaa ajanjaksoa pienemmät.  
 
Itäisessä Keski-Euroopassa saadut tilaukset kasvoivat edellisvuodesta yhteensä 24 %.  
 
 

Liikevaihto 
 
Huhti-kesäkuu  

 
Rakentamisen projektit -liiketoiminta-alueen liikevaihto huhti-kesäkuussa oli 62 miljoonaa euroa (76) 
eli 18 % vähemmän kuin edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla.  
 
Edellisestä neljänneksestä Rakentamisen projektit -liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi 13 %. 
 
Rakentamisen projektit -liiketoiminta-alueen liikevaihto on raportoitu markkina-alueittain. Markkina-
alueet ovat Venäjä, Pohjoismaat ja itäinen Keski-Eurooppa. 
 

RUUKKI BUILDING SYSTEMS LIIKEVAIHTO ALUEITTAIN       

Milj. euroa 4-6/14 4-6/13 1-6/14 1-6/13 2013 

Raportoitu liikevaihto           

  Venäjä 27 28 50 52 115 

  Pohjoismaat 21 29 42 56 106 

  Itäinen Keski-Eurooppa 13 19 24 35 71 

Raportoitu liikevaihto yhteensä 62 76 116 143 292 

       

Venäjä  
 
Rakentamisen projektien liikevaihto Venäjällä huhti-kesäkuussa oli 27 miljoonaa euroa (28) eli 1 % 
vähemmän kuin edellisvuonna vastaavaan aikaan. Ruplamääräinen liikevaihto Venäjällä kasvoi 3 % 
edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Liikevaihto jäi kuitenkin odotettua pienemmäksi toimitusten 
viivästymisistä johtuen.  
 

Pohjoismaat 
 
Rakentamisen projektien liikevaihto Pohjoismaissa huhti-kesäkuussa oli 21 miljoonaa euroa (29) eli 
26 % vähemmän kuin edellisvuonna vastaavaan aikaan. Liikevaihdon lasku oli seurausta 
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heikentyneestä kysynnästä sekä asiakkaiden investointipäätösten viivästymisestä johtuneesta 
alhaisesta tilauskertymästä alkuvuonna. 
 

Itäinen Keski-Eurooppa 
 
Rakentamisen projektien liikevaihto itäisessä Keski-Euroopassa huhti-kesäkuussa oli 13 miljoonaa 
euroa (19) eli 32 % vähemmän kuin edellisvuonna vastaavana ajanjaksona.  
 
 

Tammi-kesäkuu 
 
Rakentamisen projektit -liiketoiminta-alueen liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 116 miljoonaa euroa 
(143) eli 19 % vähemmän kuin edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla.  

 
Venäjä  
 
Rakentamisen projektien liikevaihto Venäjällä tammi-kesäkuussa oli 50 miljoonaa euroa (52) eli 4 % 
vähemmän kuin edellisvuonna vastaavaan aikaan. Euromääräisen liikevaihdon lasku johtui ruplan 
kurssin heikkenemisestä. Ruplamääräinen liikevaihto Venäjällä kasvoi 4 % edellisestä vuodesta. 
 

Pohjoismaat 
 
Rakentamisen projektien liikevaihto Pohjoismaissa tammi-kesäkuussa oli 42 miljoonaa euroa (56) eli 
26 % vähemmän kuin edellisvuonna vastaavaan aikaan.  
 

Itäinen Keski-Eurooppa 
 
Rakentamisen projektien liikevaihto itäisessä Keski-Euroopassa tammi-kesäkuussa oli 24 miljoonaa 
euroa (35) eli 30 % vähemmän kuin edellisvuonna vastaavana ajanjaksona.  
 
 

Liikevoitto  
 

Huhti-kesäkuu 
 
Rakentamisen projektit -liiketoiminta-alueen vertailukelpoinen liiketulos huhti-kesäkuussa oli -2 
miljoonaa euroa (-2). Liikevaihdon selvästä laskusta huolimatta liiketulos oli tehostamistoimien 
ansiosta edellisvuoden tasolla. Kannattavuutta heikensi odotettua pienempi projektivolyymi. 
Edellisestä neljänneksestä liiketulos parani noin 3 miljoonaa euroa.  
 
Raportoitu käyttökate katsauskaudella oli 2 miljoona euroa (2) ja eli 2,5 % liikevaihdosta (3,2). 
 
 

Tammi-kesäkuu 
 
Rakentamisen projektit -liiketoiminta-alueen liiketulos tammi-kesäkuussa oli -6 miljoonaa euroa (-8). 
Liiketulos parani edellisvuodesta johtuen pääosin toteutetusta tehostamisohjelmasta. Kannattavuutta 
heikensi odotettua pienempi projektivolyymi ja muutama tappiollinen teräsrakenneurakka, joiden 
yhteenlaskettu vaikutus katsauskauden liiketulokseen oli noin -1 miljoona euroa.   
 
Raportoitu käyttökate oli 1 miljoona euroa (0) ja eli 0,5 % liikevaihdosta (0,0). 
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Merkittävät toimitussopimukset 
 
Merkittäviä teräsrunko- ja kuoriratkaisutoimituksia Ruotsiin 
 

Ruukki teki noin 9 miljoonan euron arvoisen sopimuksen NCC Construction Sverige AB:n kanssa 

teräsrunko- ja kuoriratkaisujen toimittamisesta norjalaisen Varner-Gruppenin uuteen 

logistiikkakeskukseen Länsi-Ruotsiin. Ruukin toimituksen tilaajana on kohteen pääurakoitsija NCC 

Construction Sverige AB.  

Lisäksi Ruukki sopi NCC Construction Sverige AB:n kanssa teräsrunko-, kattorakenne- ja 

julkisivutoimituksista EEL:n (ELON Elkedjan Logistics) elektroniikkakauppaketjujen keskusvarastoon 

sekä Tukholman metron huoltoajoneuvojen varikkoon. Sopimusten arvo on yhteensä yli 6 miljoonaa 

euroa. 

 

Teräsrunkotoimitus Oslon lentokentän uuteen terminaaliin 
 

Ruukki toimittaa ja asentaa teräsrungon Oslon lentokentän uuteen terminaaliin Norjassa. Toimitus 

sisältää teräsrungon lisäksi myös suunnittelun ja teräksen palosuojauksen. Yhteensä terästä 

toimitetaan 1 900 tonnia. Ruukin asennustyöt työmaalla alkoivat tammikuussa ja jatkuvat kuluvan 

vuoden loppuun asti.  
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RUUKKI METALS 
 

 Teräsliiketoiminnan saadut tilaukset sekä liikevaihto kasvoivat 1 % edellisvuodesta. Tilaus- ja 
toimitusmäärät kasvoivat, mutta keskimääräiset myyntihinnat laskivat. 

 Erikoisterästen liikevaihto kasvoi 11 % edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. 
Toimitusmäärät kasvoivat selvästi, mutta keskimääräiset myyntihinnat laskivat.  

 Vertailukelpoinen liikevoitto oli 10 miljoonaa euroa.  
 

RUUKKI METALS           

Milj. euroa 4-6/14 4-6/13 1-6/14 1-6/13 2013 

Saadut tilaukset 434 431 868 868 1 657 

            

Liikevaihto 445 439 890 882 1 679 

Vertailukelpoinen liikevoitto 10 8 22 24 27 

Vertailukelpoinen liikevoitto liikevaihdosta, % 2,2 1,8 2,5 2,8 1,6 

  Raportoituun liikevoittoon  
  sisältyvät vertailukelpoisuuteen 
  vaikuttavat erät 0   -4     

Raportoitu liikevoitto 10 8 18 24 27 

Raportoitu liikevoitto liikevaihdosta, % 2,2 1,8 2,0 2,8 1,6 

            

Raportoitu käyttökate 35 34 69 76 130 

Raportoitu käyttökate liikevaihdosta, % 7,9 7,7 7,8 8,6 7,8 

            

Toimitusmäärät (1 000 tonnia) 497 451 1 006 932 1 814 

Henkilöstö kauden lopussa     5 801 5 906 5 201 

 
 

Saadut tilaukset ja tilauskanta  
 
Huhti-kesäkuu  
 
Teräsliiketoiminnan (Ruukki Metals) saatujen tilausten arvo huhti-kesäkuussa oli 434 miljoonaa euroa 
(431) eli 1 % enemmän kuin edellisvuonna vastaavaan aikaan. Saatujen tilausten keskimääräiset 
myyntihinnat laskivat hieman edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta, kun taas tilausmäärät 
kasvoivat.  
 
Teräsliiketoiminnan saadut tilaukset kasvoivat Suomessa selvästi edellisvuoden vastaavasta 
ajanjaksosta. Muissa Pohjoismaissa tilaukset kasvoivat Ruotsissa ja Tanskassa, mutta laskivat 
Norjassa. Tilaukset kasvoivat myös Länsi-Euroopassa sekä Euroopan ulkopuolisilla markkinoilla, 
joista Yhdysvalloissa saadut tilaukset kasvoivat vahvasti. Venäjällä ja Ukrainassa tilaukset laskivat 
jonkin verran. 
 
Erikoisterästuotteiden saadut tilaukset kasvoivat selvästi edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta 
korkeammista tilausmääristä johtuen. Tilaukset kasvoivat lähes kaikilla keskeisillä markkina-alueilla 
Venäjää lukuun ottamatta, jossa tilaukset laskivat edellisvuodesta. Suomessa, Ruotsissa ja 
Tanskassa erikoisterästen tilaukset kasvoivat hieman, mutta laskivat Norjassa. Euroopan 
ulkopuolisilla markkina-alueilla tilaukset kasvoivat Yhdysvalloissa, Lähi-idässä ja Intiassa, mutta 
laskivat puolestaan Etelä-Amerikassa. Yhteensä saadut tilaukset Euroopan ulkopuolelta kasvoivat 
edellisvuodesta. 
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Myös nauha- ja levytuotteiden saadut tilaukset kasvoivat selvästi edellisvuodesta. Putki- ja 
profiilituotteiden sekä välitystuotteina myytävien ruostumattoman teräksen ja alumiinituotteiden saadut 
tilaukset kasvoivat hieman edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta.  
 
Teräsliiketoiminnan saadut tilaukset olivat toisella neljänneksellä edellisen neljänneksen tasolla. 
Tilausmäärät kasvoivat jonkin verran ja keskimääräiset myyntihinnat olivat suunnilleen edellisen 
neljänneksen tasolla. 
 
Erikoisterästuotteiden saadut tilaukset laskivat hieman edellisestä neljänneksestä pienemmistä 
tilausmääristä johtuen. Tilaukset laskivat Pohjoismaissa sekä joillakin Länsi- ja Etelä-Euroopan 
markkinoilla.  Euroopan ulkopuolisilla markkina-alueilla sekä Venäjällä saadut tilaukset kasvoivat. 
Muiden tuoteryhmien saadut tilaukset kasvoivat jonkin verran edellisestä neljänneksestä.  
 
Teräsliiketoiminnan tilauskanta kesäkuun lopussa oli 1 % suurempi kuin vuotta aiemmin ja 2 % 
suurempi kuin maaliskuun 2014 lopussa.  
 
 

Tammi-kesäkuu 
 
Teräsliiketoiminnan saatujen tilausten arvo tammi-kesäkuussa oli 868 miljoonaa euroa (868). 
Saatujen tilausten keskimääräiset hinnat laskivat hieman edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta, kun 
taas tilausmäärät kasvoivat selvästi.  
 
Teräsliiketoiminnan saadut tilaukset kasvoivat lähes kaikilla keskeisillä markkina-alueilla 
edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Keskeisistä markkinoista tilaukset laskivat Norjassa ja 
Venäjällä.  
 
Erikoisterästuotteiden saadut tilaukset kasvoivat selvästi edellisvuodesta. Tilaukset kasvoivat 
erityisesti Länsi- ja Etelä-Euroopan markkinoilla sekä Pohjoismaissa Norjaa lukuun ottamatta. Myös 
muiden tuoteryhmien saadut tilaukset olivat vertailuajanjaksoa suuremmat.  
 
 

Liikevaihto 
 

Huhti-kesäkuu 
 
Teräsliiketoiminnan liikevaihto huhti-kesäkuussa oli 445 miljoonaa euroa (439) eli 1 % enemmän kuin 
edellisvuoden vastaavana ajanjaksona. Terästuotteiden keskimääräiset myyntihinnat olivat 
edellisvuoden vastaavaa ajanjaksoa matalammat. Toimitusmäärät kasvoivat selvästi.  
 
Liikevaihto kasvoi Länsi-Euroopassa sekä Euroopan ulkopuolisilla markkina-alueilla edellisvuoden 
vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Liikevaihto laski selvästi Suomessa. Muissa Pohjoismaissa 
liikevaihto kasvoi Ruotsissa ja etenkin Tanskassa, mutta laski selvästi Norjassa. Itäisessä Keski-
Euroopassa myynti oli lähes edellisvuoden tasolla. Venäjällä ja Ukrainassa liikevaihto laski 
edellisvuodesta. 
 
Erikoisterästuotteiden liikevaihto kasvoi 11 % edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta huomattavasti 
korkeammista toimitusmääristä johtuen. Nauha- ja levytuotteiden liikevaihto puolestaan laski 3 %. 
Samoin putki- ja profiilituotteiden liikevaihto laski 3 %. Välitystuotteina myytävien ruostumattoman 
teräksen ja alumiinituotteiden liikevaihto laski 9 %.  
 
Teräsliiketoiminnan huhti-kesäkuun liikevaihto oli samalla tasolla kuin vuoden ensimmäisellä 
neljänneksellä. Terästuotteiden keskimääräiset myyntihinnat nousivat hieman, mutta toimitusmäärät 
laskivat. Liikevaihto kasvoi selvästi Euroopan ulkopuolisilla markkina-alueilla erikoisterästen myynnin 
kasvun ansiosta. Suomessa ja muissa Pohjoismaissa liikevaihto laski. Liikevaihto laski jonkin verran 
myös Länsi-Euroopassa ja itäisessä Keski-Euroopassa. Venäjällä ja Ukrainassa liikevaihto kasvoi 
hieman edellisestä neljänneksestä.  
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Edelliseen neljännekseen verrattuna erikoisterästen liikevaihto kasvoi 6 % kun taas nauha- ja 
levytuotteiden liikevaihto laski 5 %. Putkien ja profiilien sekä ruostumattomien terästen ja 
alumiinituotteiden liikevaihto oli samalla tasolla kuin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.  
 
 

Tammi-kesäkuu 
 
Teräsliiketoiminnan liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 890 miljoonaa euroa (882) eli 1 % enemmän 
kuin edellisen vuoden vastaavana ajanjaksona. Terästuotteiden toimitusmäärät kasvoivat useimmilla 
markkina-alueilla edellisvuodesta, mutta keskimääräiset myyntihinnat laskivat.  
 
Suomessa liikevaihto laski selvästi heikentyneestä markkinatilanteesta johtuen. Muissa 
Pohjoismaissa liikevaihto kasvoi Ruotsissa ja Tanskassa, mutta laski Norjassa. Liikevaihto kasvoi 
Länsi-Euroopassa, itäisessä Keski-Euroopassa sekä Euroopan ulkopuolisilla markkina-alueilla, joilla 
erikoisterästen myynnin kasvun nopeuttaminen hankkimalla uusia asiakkuuksia, kehittämällä uusia 
tuotteita ja sovelluskohteita sekä laajentumalla uusille markkina-alueille on edistynyt kuluvana vuonna 
hyvin.  
 
 

RUUKKI METALS LIIKEVAIHTO TUOTERYHMITTÄIN         

Milj. euroa 4-6/14 4-6/13 1-6/14 1-6/13 2013 

Raportoitu liikevaihto           

  Erikoisterästuotteet 164 147 319 281 558 

  Nauha- ja levytuotteet 188 194 386 413 772 

  Putket ja profiilit 61 63 122 124 228 

  Ruostumattomat teräkset ja alumiinituotteet 32 35 63 65 122 

Raportoitu liikevaihto yhteensä 445 439 890 882 1 679 

 
 

Erikoisterästuotteet 
Erikoisterästuotteet-tuoteryhmässä raportoidaan kulutusta kestävät, erikoislujat, 
erikoismaalipinnoitetut sekä lujat sinkityt nauha- ja levytuotteet. Ruukin tuotemerkkejä ovat muun 
muassa Raex, Optim, Laser, Ramor ja Litec. 
 

Huhti-kesäkuu 
 
Erikoisterästuotteet -tuoteryhmän liikevaihto huhti-kesäkuussa oli 164 miljoonaa euroa (147) eli 11 % 
enemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajanjaksona. Erikoisterästuotteiden toimitusmäärät 
kasvoivat selvästi, mutta keskimääräiset myyntihinnat laskivat markkinatilanteesta sekä tuotemixin 
muutoksesta johtuen. 
 
Erikoisterästen globaalin jakelun ja myyntiverkoston laajentamiseen tehdyt panostukset näkyivät 
kasvaneina toimitusmäärinä ja liikevaihtona useimmilla markkina-alueilla. Vahvinta kasvu oli Länsi- ja 
Etelä-Euroopan markkinoilla, joilla liikevaihto kasvoi selvästi muun muassa Turkissa ja Espanjassa. 
Erikoisterästen myynti kasvoi myös Pohjoismaissa, joista erityisesti Tanskassa kysyntä oli hyvällä 
tasolla. Suomessa liikevaihto laski hieman. Euroopan ulkopuolisilla markkina-alueilla liikevaihto kasvoi 
Yhdysvalloissa, Lähi-idässä ja Intiassa. Kiinassa sekä Etelä-Amerikassa liikevaihto laski jonkin verran 
heikentyneestä kysynnästä sekä tiettyjen valuuttojen heikentymisestä johtuen.  
 
Edelliseen neljännekseen verrattuna erikoisterästen liikevaihto kasvoi 6 %. Erikoisterästuotteiden 
toimitusmäärät kasvoivat ja myös keskimääräiset myyntihinnat nousivat hieman. Liikevaihto kasvoi 
Länsi- ja Etelä-Euroopassa sekä useilla Euroopan ulkopuolisilla markkina-alueilla. Turkissa liikevaihto 
kasvoi selvästi myös edellisestä neljänneksestä. Suomessa ja muissa Pohjoismaissa erikoisterästen 
myynti sen sijaan laski edellisestä neljänneksestä. 
 
Erikoisterästuotteiden osuus Teräsliiketoiminnan liikevaihdosta vuoden toisella neljänneksellä oli 37 
% (34).  
 



 

Rautaruukki Oyj Osavuosikatsaus 1-6/2014      22 
 

Tammi-kesäkuu 
 
Erikoisterästuotteet -tuoteryhmän liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 319 miljoonaa euroa (281) eli 13 % 
enemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajanjaksona. Erikoisterästuotteiden toimitusmäärät 
kasvoivat selvästi, mutta keskimääräiset myyntihinnat laskivat edellisvuodesta. Keskimääräisten 
myyntihintojen lasku johtui suurelta osin markkinatilanteesta. Myös tuotemixin muutos vaikutti 
erikoisterästuotteiden keskimääräisten myyntihintojen laskuun.  
 
Erikoisterästuotteiden liikevaihto kasvoi useimmilla markkina-alueilla edellisvuoden vastaavasta 
ajanjaksosta. Myynti kasvoi etenkin Länsi- ja Etelä-Euroopan markkinoilla, joilla kysyntä nosto- ja 
kuljetusvälineiden, autoteollisuuden sekä rakennuskoneiden valmistajilta kehittyi hyvin. Pohjoismaissa 
liikevaihto kasvoi selvästi Tanskassa ja Ruotsissa, sen sijaan Suomessa liikevaihto laski hieman. 
Erikoisterästen liikevaihto Euroopan ulkopuolisille markkinoille kasvoi kokonaisuudessaan 
edellisvuodesta. Suurin osa kasvusta tuli Yhdysvalloista sekä Lähi-idästä. Liikevaihto laski Etelä-
Amerikassa, Kiinassa ja Australiassa. Liikevaihtoon kehittyvillä markkinoilla vaikutti negatiivisesti 
tiettyjen valuuttojen heikentyminen.   
 
Erikoisterästen liikevaihto kasvoi edellisvuodesta useimmille asiakastoimialoille, lukuun ottamatta 
kaivoskoneiden valmistajia, joille liikevaihto laski kaivosteollisuuden heikentyneestä 
investointikysynnästä johtuen. Liikevaihto kasvoi eniten autoteollisuuden sekä nosto- ja 
kuljetusvälineteollisuuden asiakkaille.  
 
Erikoisterästuotteiden osuus Teräsliiketoiminnan liikevaihdosta tammi-kesäkuussa oli 36 % (32). 
 
 

Nauha- ja levytuotteet  
Nauha- ja levytuotteet -tuoteryhmässä raportoidaan kuuma- ja kylmävalssatut sekä pinnoitetut 
standarditerästuotteet. Tässä ryhmässä raportoidaan myös Engineering-liiketoiminnasta Ruukkiin 
jääneiden yksiköiden sekä sivu- ja mineraalituotteiden myynti. 
 

Huhti-kesäkuu 
 
Nauha- ja levytuotteet -tuoteryhmän liikevaihto huhti-kesäkuussa oli 188 miljoonaa euroa (194) eli 3 
% vähemmän kuin edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla. Liikevaihdon lasku johtui matalammista 
keskimääräisistä myyntihinnoista. Toimitusmäärät kasvoivat hieman edellisvuodesta.  
 
Nauha- ja levytuotteiden liikevaihto laski Pohjoismaissa Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa, mutta 
kasvoi Tanskassa. Liikevaihto laski edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta myös Venäjällä sekä 
useilla Länsi- ja Etelä-Euroopan markkinoilla. Keskeisistä markkinoista myynti kasvoi jonkin verran 
Puolassa ja Saksassa. Euroopan ulkopuolisilla markkinoilla liikevaihto kasvoi selvästi Yhdysvalloissa.  
 
Edelliseen neljännekseen verrattuna Nauha- ja levytuotteet -tuoteryhmän liikevaihto laski 5 % 
pienemmistä toimitusmääristä johtuen. Keskimääräiset myyntihinnat olivat suunnilleen edellisen 
neljänneksen tasolla.  
 

Tammi-kesäkuu 
 
Nauha- ja levytuotteet -tuoteryhmän liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 386 miljoonaa euroa (413) eli 6 
% vähemmän kuin edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla. Sekä toimitusmäärät että keskimääräiset 
myyntihinnat laskivat hieman. 
 
Nauha- ja levytuotteet -tuoteryhmän liikevaihto laski selvästi Suomessa heikosta markkinatilanteesta 
johtuen. Liikevaihto oli edellisvuoden vastaavaa ajanjaksoa pienempi myös Ruotsissa ja Norjassa. 
Liikevaihto laski myös Länsi-Euroopassa sekä Venäjällä. Keskeisistä markkinoista myynti kasvoi 
selvästi muun muassa Puolassa sekä Pohjois-Amerikassa.  
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Putket ja profiilit  
Putket ja profiilit -tuoteryhmässä raportoidaan rakenneputket, ohutseinäputket, profiilit sekä 

virtausputket.  

Huhti-kesäkuu 
 
Putket ja profiilit -tuoteryhmän liikevaihto huhti-kesäkuussa oli 61 miljoonaa euroa (63) eli 3 % 
vähemmän kuin edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla. Toimitusmäärät kasvoivat hieman, mutta 
keskimääräiset myyntihinnat laskivat edellisvuodesta. Keskeisistä markkinoista liikevaihto oli lähes 
edellisvuoden tasolla Suomessa ja Ruotsissa, mutta laski jonkin verran Norjassa.  
 
Putkien ja profiilien huhti-kesäkuun liikevaihto oli sama kuin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. 
Keskimääräiset myyntihinnat laskivat ja toimitusmäärät puolestaan kasvoivat hieman.  
 
 

Tammi-kesäkuu 
 
Putket ja profiilit -tuoteryhmän liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 122 miljoonaa euroa (124) eli 1 % 
vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajanjaksona. Liikevaihdon lasku johtui matalammista 
keskimääräisistä myyntihinnoista. Toimitusmäärät kasvoivat hieman kaikille keskeisille markkinoille. 
 
 

Ruostumattomat teräkset ja alumiinituotteet 
Ruostumattomat teräkset ja alumiinituotteet -tuoteryhmässä raportoidaan välitystuotteina myytävät 
ruostumattomasta teräksestä ja alumiinista valmistetut kelat, levyt, tangot, profiilit ja putket, jotka 
toimitetaan asiakkaalle vakiomittaisina, esikäsiteltyinä tai komponentteina. 
 
 

Huhti-kesäkuu 
 
Välitystuotteina myytävien Ruostumattomat teräkset ja alumiinituotteet -tuoteryhmän liikevaihto huhti-
kesäkuussa oli 32 miljoonaa euroa (35) eli 9 % vähemmän kuin edellisvuoden vastaavana 
ajanjaksona. Tuotteiden keskimääräiset myyntihinnat laskivat edellisvuodesta ja toimitusmäärät olivat 
hieman edellisvuotta pienemmät.  
 
Keskeisistä markkinoista ruostumattomien terästen ja alumiinituotteiden liikevaihto oli Suomessa ja 
Ruotsissa lähes edellisvuoden tasolla ja laski Norjassa selvästi edellisvuoden vastaavasta 
ajanjaksosta.  
 
Ruostumattomat teräkset ja alumiinituotteet -tuoteryhmän liikevaihto oli samalla tasolla kuin vuoden 
ensimmäisellä neljänneksellä. Keskimääräiset myyntihinnat nousivat ja toimitusmäärät puolestaan 
laskivat hieman lähes kaikilla markkinoilla.  
 

 
Tammi-kesäkuu 
 
Ruostumattomat teräkset ja alumiinituotteet -tuoteryhmän liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 63 
miljoonaa euroa (65) eli 3 % vähemmän kuin edellisvuoden vastaavana aikana. Liikevaihdon lasku 
johtui laskeneista keskimääräisistä myyntihinnoista viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. 
Toimitusmäärät kasvoivat hieman. Liikevaihto kasvoi Ruotsissa ja Suomessa, mutta laski selvästi 
Norjassa edellisvuodesta. 
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Liikevoitto 
 

Huhti-kesäkuu 
 
Teräsliiketoiminnan vertailukelpoinen liikevoitto huhti-kesäkuussa oli 10 miljoonaa euroa (8). 
Raportoitu liikevoitto oli 10 miljoonaa euroa (8). Teräsliiketoiminnan raportoitu käyttökate oli 35 
miljoonaa euroa (34) eli 7,9 % liikevaihdosta (7,7). 
 
Liikevoitto parani hieman edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta korkeammista toimitusmääristä 
sekä pienemmistä käyttämättömän kapasiteetin kustannuksista johtuen. Liikevoittoa puolestaan 
heikensi erityisesti standarditerästuotteiden matalammista myyntihinnoista johtunut heikompi 
tuotekate.  
 
Edelliseen neljännekseen verrattuna Teräsliiketoiminnan vertailukelpoinen liikevoitto laski 3 miljoonaa 
euroa. Liikevoittoon vaikutti positiivisesti edellistä neljännestä parempi tuotemix ja hieman 
korkeammat keskimääräiset myyntihinnat. Liikevoittoa heikensivät hieman laskeneet toimitusmäärät 
sekä nousseet käyttämättömän kapasiteetin kustannukset.  
 
 

Tammi-kesäkuu 
 
Teräsliiketoiminnan vertailukelpoinen liikevoitto tammi-kesäkuussa oli 22 miljoonaa euroa (24). 
Raportoitu liikevoitto oli 18 miljoonaa euroa (24). Katsauskauden raportoituun liikevoittoon sisältyy 4 
miljoonan euron varastonarvostuksen laskentaperiaatteiden tarkennuksesta aiheutunut kulu. 
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät on eritelty liitetietojen taulukossa ”Raportoidun liikevoiton 
vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä”. 
 
Liikevoittoon vaikuttivat positiivisesti hieman edellisvuoden vastaavaa ajanjaksoa korkeammat 
toimitusmäärät sekä pienemmät käyttämättömän kapasiteetin kustannukset. Liikevoittoa puolestaan 
heikensi erityisesti standarditerästuotteiden matalammista myyntihinnoista johtunut heikompi 
tuotekate.  
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Terästuotanto  
 

TERÄSTUOTANTO           

1 000 tonnia 4-6/14 4-6/13 1-6/14 1-6/13 2013 

Terästuotanto 584 535 1 191 1 100 2 237 

 

Huhti-kesäkuu 
 
Terästuotanto vuoden toisella neljänneksellä oli 584 tuhatta tonnia (535) ja käyttöaste noin 83 %.  
 

Tammi-kesäkuu 
 
Terästuotanto tammi-kesäkuussa oli 1 191 tuhatta tonnia (1 100) ja käyttöaste noin 85 %.  
 

 
Terästuotannon raaka-aineet ja energia 
 

Raaka-aineet 
 
Terästuotannon pääraaka-aineista rautamalmin maailmanmarkkinahinta jatkoi laskuaan toisella 
neljänneksellä. Kiinalaiset terästehtaat pienensivät varastojaan epävarmassa kysyntäympäristössä ja 
samaan aikaan myös tarjontapuolen ylikapasiteetti vaikutti negatiivisesti rautamalmin hintaan. 
Kivihiilen hintakehitys oli toisella neljänneksellä tasaisempaa. 
 
Rautamalmin ja kivihiilen markkinahintojen ei odoteta juurikaan nousevan loppuvuonna 2014, sillä 
etenkin rautamalmin osalta markkinoilla on ylikapasiteettia ja lisäksi kysynnän Kiinassa ja muilla 
kehittyvillä markkinoilla ennakoidaan jatkuvan aiempaa heikompana. 
 
Teräsliiketoiminta solmi ruotsalaisen LKABn kanssa uuden pellettiostosopimuksen jaksolle 1.4.2014-
31.3.2015. Uusi sopimus tuli voimaan takautuvasti kuluvan vuoden toisen neljänneksen alusta. 
LKAB:n pelletin hinta seuraa maailmanmarkkinahintojen kehitystä. Pääosa koksautuvien hiilien 
sopimuksista perustuu pidempiaikaisiin indekseihin pohjautuviin hinnoitteluihin. 
 
Terästuotteiden pääraaka-aineiden hinnanmuutokset näkyvät Ruukin tuotantokustannuksissa 
tyypillisesti noin yhden vuosineljänneksen viiveellä johtuen raaka-ainetuottajien kanssa solmituista 
sopimuksista sekä varastojen normaalista kierrosta. 
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Tuotekehitys ja toiminnan muu kehittäminen 
 

Uusi tasomaisuuslupauksen sisältävä Ruukki Laser Plus -teräs  
 
Ruukki toi markkinoille uuden laserleikattavan Ruukki Laser Plus -teräksen, jolla on ainutlaatuinen 
tasomaisuuslupaus 3 mm/m laserleikkauksen jälkeen. Ruukki Laser Plus täyttää automatisoitujen 
tuotantoprosessien korkeat vaatimukset ja sen avulla on mahdollista saavuttaa merkittäviä prosessi- 
ja kustannusetuja lyhyemmän leikkausajan, vähentyneen uudelleentyöstön ja erinomaisen tarkkuuden 
ansiosta. Uusi teräs on kehitetty yhteistyössä johtavien laserkoneiden valmistajien, loppukäyttäjien ja 
Ruukin kesken.  
 

Ruukin lujien terästen valikoima laajeni - 960 QL -kvarttolevyihin  
 
Ruukin lujien Optim-rakenneterästen valikoimaa laajennettiin 960 QL -kvarttolevyihin, mikä parantaa 
tarjontaa nostovälineteollisuudelle. Ruukin valikoimaan nosturinvalmistajille sisältyvät Optim 900 QC- 
ja Optim 960 QC -teräslajit 3-10 mm paksuisina nauhatuotteina sekä 960 QL -teräs 8-12 mm 
paksuisina levyinä. 
 

Uusi Ramor 450 -suojausteräs tarjoaa markkinoiden parasta räjähdyssuojaa 
ajoneuvoille 
 

Ramor 450 on Ruukin uusin suojausteräs panssaroitujen ajoneuvojen valmistukseen. Sitä käytetään 
runkorakenteena tai erillisenä miinakilpenä ajoneuvojen pohjassa, jossa se suojaa räjähdys- ja 
paineaalloilta sekä sirpaleilta. Kevyempi, optimoitu runkorakenne parantaa myös ajoneuvon ajo-
ominaisuuksia ja sallii suuremmat hyötykuormat. Uuden Ramor 450 -suojausteräksen lisäksi Ruukki 
valmistaa Ramor 400 -, Ramor 500 - ja Ramor 550 -suojausteräksiä. 

Ruukille uusi myyntikonttori Lähi-itään 
 
Ruukki laajensi myyntiverkostoaan Lähi-idässä avaamalla kesäkuussa myyntikonttorin Dubaissa, 
Yhdistyneissä arabiemiraateissa. Uuden myyntikonttorin avaaminen tukee Ruukin tavoitetta lisätä 
erikoisterästuotteiden osuutta sekä kehittää jakelu- ja kumppaniverkostoa, jotta asiakkaille voidaan 
taata entistä nopeampaa ja joustavampaa palvelua sekä teknistä tukea. Dubain myyntikonttori 
palvelee Lähi-itää ja Pakistania ja vahvistaa Ruukin tuotevalikoimaa ja palvelua koko alueella. 
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KONSERNIN YMPÄRISTÖASIAT 
 
Ruukin ympäristövastuun painopistealueet ovat tuotteiden energiatehokkuuden ja elinkaariosaamisen 
vahvistaminen, tuotannon energiatehokkuuden kehittäminen, kierrätyksen ja materiaalitehokkuuden 
lisääminen sekä vastuullisen toiminnan ylläpitäminen. Vastaamme asiakkaidemme kasvavaan 
kiinnostukseen kehittämällä ja valmistamalla energiatehokkaita teräsratkaisuja, joiden avulla voidaan 
vähentää energiakustannuksia lopputuotteen koko elinkaaren aikana. Ruukin ympäristöpolitiikan 
mukaisesti tavoitteena on myös vähentää tuotannon ympäristövaikutuksia. 
 
 

Raahen Voima Oy:n voimalaitoksen öljyvuoto Raahen terästehtaalla  

Ruukin Raahen tehtaalla Raahen Voima Oy:n voimalaitoksella tapahtui 30.5.2014 erittäin valitettava 
öljyvuoto. Tehtaan alueella sijaitsevan voimalaitoksen huoltotoimenpiteiden jälkeisessä 
käynnistystilanteessa raskaan polttoöljyn säiliön venttiiliin tuli toimintahäiriö, jonka takia 13 tonnia 
öljyä pääsi vanhoihin putkijärjestelmiin, josta edelleen 5 tonnia satama-altaaseen. Suurin osa satama-
altaaseen valuneesta öljystä saatiin talteen, mutta valitettavasti öljyä kulkeutui myös lähialueella 
sijaitsevien viiden saaren rantaan. 

Viranomaiset vastasivat tehtaan ulkopuolisista öljyntorjuntatoimista merellä ja saarten rannoilla. 
Öljyntorjuntatöihin osallistui noin sadan vapaaehtoisen lisäksi kymmeniä Ruukin ja Raahen Voiman 
työntekijöitä sekä Ruukin palkkaamaa ulkopuolista työvoimaa. Ensivaiheen öljyntorjunta- ja 
puhdistustyöt saarissa saatiin päätökseen 9. kesäkuuta ja öljyvuodon jälkisiivous 2. heinäkuuta, jolloin 
öljyyntyneet materiaalit oli kuljetettu pois saarista toimitettavaksi asianmukaiseen jatkokäsittelyyn. 
Ruukki ja Raahen Voima vastaavat öljyvuodosta aiheutuneista kustannuksista. 
 
Vastaavien vuotojen estämiseksi Raahen Voiman voimalaitoksella on tehty välittömät korjaavat 
toimenpiteet ja vanhat putkistot on tarkastettu. Lisäksi voimalaitoksen sekä terästehtaan pidemmän 
aikavälin korjaavat toimenpiteet on käynnistetty. 

Raahen Voima ja Ruukki perustavat rahaston Raahen seudun saariston kehittämisen, virkistyskäytön 
ja suojelun edistämiseksi. Rahasto tukee saariston ja sen luonnon eteen tehtävää vapaaehtoistyötä.  
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OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA 
 
 
OSAKKEET NASDAQ OMX HELSINGIN PÖRSSISSÄ       
30.6.2014   Osakemäärä Äänimäärä Osake-

vaihto          
1-6/2014 

Osake-
vaihdon 

arvo             
1-6/2014, 

milj. euroa 

RTRKS 
 

140 285 425 140 285 425 59 668 217 517 

      1.1.-30.6.2014   Ylin Alin VWAP* Päätös 

Osakekurssi 
 

10,70 6,64 8,67 10,26 

* Kaupankäyntimäärällä painotettu keskikurssi 
   

    
30.6.2014 30.6.2013 

Markkina-arvo, milj. euroa       1 439 619 

 
Rautaruukki Oyj:n osakkeen (RTRKS) vaihto NASDAQ OMX Helsingissä tammi-kesäkuussa oli 60 
miljoonaa kappaletta (55) ja osakevaihdon arvo 517 miljoonaa euroa (283). Osakkeen korkein 
noteeraus oli 10,70 euroa 27. toukokuuta ja alin 6,64 euroa 2. tammikuuta. Osakkeen vaihdon 
volyymilla painotettu keskikurssi oli 8,67 euroa. Katsauskauden lopussa osakkeen päätöskurssi oli 
10,26 euroa (4,41) ja osakkeiden markkina-arvo 1 439 miljoonaa euroa (619). 
 
Rautaruukin osakkeella käydään kauppaa NASDAQ OMX Helsingin lisäksi myös monenkeskisillä 
markkinapaikoilla (MTF). Yhtiön tietojen mukaan Rautaruukin osakkeen vaihto monenkeskisillä 
markkinapaikoilla tammi-kesäkuussa oli 13 miljoonaa kappaletta (18) ja osakevaihdon arvo  
108 miljoonaa euroa (92). 
 
Yhtiön rekisteröity osakepääoma 30.6.2014 oli 238,5 miljoonaa euroa (238,5). Liikkeeseen laskettuja 
osakkeita oli 140 285 425 kappaletta. Osakepääomassa ei tapahtunut muutoksia tammi-kesäkuussa 
2014. Yhtiössä on käytössä yksi osakesarja ja kullakin osakkeella yksi ääni. Yhtiöjärjestyksessä on 
äänirajoitus, jonka mukaan osakkeenomistaja voi äänestää enintään 80 prosentilla kokouksessa 
edustettuina olevien osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä. 
 
Katsauskauden lopussa yhtiön hallussa oli yhteensä 1 356 062 omaa osaketta (1 392 470). Omien 
osakkeiden markkina-arvo katsauskauden lopussa oli 13,9 miljoonaa euroa (6,1) ja kirjanpidollinen 
vasta-arvo 2,3 miljoonaa euroa (2,4). Omien osakkeiden osuus yhtiön osakkeiden lukumäärästä sekä 
äänimäärästä oli 1 % (1). 
 
 
 

OIKEUDENKÄYNNIT JA MUUT VIREILLÄ OLEVAT 
OIKEUDELLISET TAPAHTUMAT 
 
Rautaruukkia vastaan on vireillä eri puolilla maailmaa eri perusteisiin nojaavia oikeudellisia vaateita ja 
erimielisyyksiä. Johdon arvion mukaan näiden oikeudenkäyntien, vaateiden ja erimielisyyksien 
lopputuloksella ei tule olemaan olennaisen haitallista vaikutusta konsernin taloudelliseen asemaan. 
Rautaruukki on myös itse esittänyt oikeudellisia vaateita tai on kantajana eri perusteisiin nojaavissa 
erimielisyyksissä. 
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MUUTOKSET YHTIÖN JOHDOSSA 

Rautaruukki Oyj:n johtoryhmän jäsen ja Ruukin Rakentamisen projektit -liiketoiminta-alueen johtaja 
Tommi Matomäki jätti tehtävänsä yhtiön palveluksessa 31.7.2014 omasta pyynnöstään. Rautaruukin 
toimitusjohtaja Sakari Tamminen toimii jatkossa oman toimensa ohella myös Ruukin Rakentamisen 
Projektit -liiketoiminta-alueen johtajana. 

 

LIIKETOIMINNAN LÄHIAJAN RISKIT 

 
Yhtiön liiketoiminnan riskejä ja riskienhallintaa kuvataan yksityiskohtaisesti vuoden 2013 
vuosikertomuksessa. Siinä esitettyihin riskeihin tai epävarmuustekijöihin ei yhtiön näkemyksen 
mukaan ole katsauskaudella tullut olennaisia muutoksia. 
 

 
 

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT 
 

SSAB AB:n ja Rautaruukki Oyj:n yhdistyminen 
 
SSAB:n osakevaihtotarjous toteutui ja Rautaruukki Oyj:sta tuli SSAB:n tytäryhtiö alkaen 29.7.2014. 
SSAB:n konsernitilinpäätökseen yhdisteltävät Rautaruukki Oyj:n tase-erät saattavat poiketa joidenkin 
tase-erien osalta tässä osavuosikatsauksessa esitetyistä arvoista johtuen mm. varojen ja velkojen 
arvostuksesta hankintahetken käypään arvoon sekä Rautaruukin ja SSAB:n laatimisperiaatteiden ja 
esittämistavan eroista. 

Kaikki yhdistymiseen liittyvä materiaali ja pörssitiedotteet löytyvät yhtiön Sijoittaja-sivuilta osoitteesta: 
http://www.ruukki.fi/Sijoittajat/SSABn-ja-Rautaruukin-yhdistyminen. 

 

SSAB AB:n ja Rautaruukki Oyj:n yhdistymiseen liittyvät tiedotteet 
 

Euroopan komissio hyväksyi SSAB:n ja Rautaruukin yhdistymisen  
 

14.7.2014 tiedotettiin, että Euroopan komissio oli samana päivänä hyväksynyt SSAB:n ja Rautaruukin 
yhdistymisen ja että, SSAB etenee osakevaihtotarjouksen toteuttamisessa. Hyväksynnän 
edellytyksenä on, että SSAB sitoutuu myymään seuraavat Nordic Steel Distribution -divisioonaan 
sekä Suomen rakennusliiketoimintaan liittyvät omaisuuserät: yksi teräspalvelukeskus Ruotsissa ja 
yksi Suomessa, Tibnor Oy Suomessa (Tibnor AB:n kokonaan omistama tytäryhtiö), 50 prosentin 
omistukset Norsk Stål AS:ssä (NS) ja Norsk Stål Tynnplater AS:ssä (NST), sekä Plannja Oy 
Suomessa (Plannja AB:n kokonaan omistama tytäryhtiö). SSAB aloittaa myyntiprosessin välittömästi. 
Nämä myynnit eivät vaikuta aiemmin ilmoitettuun synergiapotentiaaliin tai yhdistymisen taustalla 
olevaan teolliseen logiikkaan, koska tiettyjä myönnytyksiä oli odotettavissa. Kilpailuviranomaisten 
hyväksynnät on aikaisemmin myönnetty Venäjällä, Turkissa ja Ukrainassa. Näiden lisäksi muita 
kilpailuviranomaisten hyväksyntöjä ei tarvita osakevaihtotarjouksen toteuttamiseksi. 

 

SSAB julkisti tulevan konsernijohtoryhmänsä ja divisioonarakenteensa 
 

15.7.2014 tiedotettiin, että SSAB oli julkistanut tulevan konsernijohtoryhmänsä ja 
divisioonarakenteensa, joka tulee voimaan 1.9.2014 riippuen Rautaruukin osakkeenomistajille 
22.1.2014 julkistetun osakevaihtotarjouksen toteutumisesta. 
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Tulevan konsernijohtoryhmän jäsenet ovat: 

Martin Lindqvist (1962), toimitusjohtaja 
 
Divisioonat 

Olavi Huhtala (1962), johtaja, SSAB Europe -liiketoiminta-alue 
Mikael Nyquist (1963), toimitusjohtaja, Tibnor 
Charles Schmitt (1959), johtaja, SSAB Americas -liiketoiminta-alue 
Marko Somerma (1966), toimitusjohtaja, Ruukki Construction 
Per Olof Stark (1954), johtaja, SSAB Special Steels -liiketoiminta-alue 
 

Tukitoiminnot 

Jonas Bergstrand (1965), johtaja, lakiasiat ja strategia 
Håkan Folin (1976), talous- ja rahoitusjohtaja, CFO 
Monika Gutén (1975), henkilöstöjohtaja, hankinnoista ja konsernin yhteisistä palveluista vastaava 
johtaja 
Taina Kyllönen (1967), viestintäjohtaja 
Gregoire Parenty (1962), markkinakehityksestä vastaava johtaja 
Martin Pei (1963), teknisestä kehityksestä vastaava johtaja 
 

Uusi SSAB järjestetään divisioonamallin mukaisesti:  

• SSAB Special Steels - Globaali teräs- ja palvelukumppani lisäarvoa tuottavissa 
kehittyneissä erikoislujissa teräksissä ja nuorrutusteräksissä  

• SSAB Europe - Johtava pohjoismainen teräksen tuottaja korkealaatuisissa nauhatuotteissa, 
raskaissa levyissä ja putkituotteissa 

• SSAB Americas - Johtava pohjoisamerikkalainen korkealaatuisten levyterästen tuottaja 
• Tibnor - Johtava pohjoismainen täyden palvelun toimija teräksen jakelussa  
• Ruukki Construction - Johtava eurooppalainen energiatehokkaiden rakennusten ja 

rakentamisen ratkaisujen tarjoaja  

SSAB ilmoitti täydentäneensä tarjousasiakirjaa ja listalleottoesitettä koskien 
osakevaihtotarjousta Rautaruukin osakkeenomistajille 
 

16.7.2014 tiedotettiin, että SSAB oli ilmoittanut täydentäneensä tarjousasiakirjaa ja listalleottoesitettä 
koskien osakevaihtotarjousta Rautaruukin osakkeenomistajille. Finanssivalvonta oli 16.7.2014 
hyväksynyt suomenkielisen tarjousasiakirjan ja listalleottoesitteen täydennyksen, joka liittyy Euroopan 
komission kilpailuviranomaishyväksyntään sekä SSAB:n tulevaan johtoryhmään ja 
divisioonarakenteeseen. 

 

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen liputusilmoitus  
 
22.7.2014 tiedotettiin, että Rautaruukki Oyj (Rautaruukki) oli 22.7.2014 saanut SSAB AB:ltä (SSAB) 
seuraavan arvopaperimarkkinalain mukaisen liputusilmoituksen:  

Mikäli SSAB:n 22.1.2014 julkistama vaihtotarjous koskien kaikkia Rautaruukin osakkeita toteutetaan, 
ylittäisi SSAB:n omistus 22.7.2014 mennessä saatujen vaihtotarjouksen hyväksymisien (sisältäen 
Rautaruukin suurimman osakkeenomistajan Solidium Oy:n etukäteen antaman sitoumuksen 
mukaisen vaihtotarjouksen hyväksymisen) perusteella tehtävien kauppojen toteuttamisen jälkeen 
kaksi kolmasosaa (noin 66,7 prosenttia) ja myös 90 prosenttia kaikista Rautaruukin osakkeista ja 
äänistä.  
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SSAB ilmoitti 22.7, että SSAB:n osakevaihtotarjous Rautaruukin osakkeenomistajille 
on hyväksytty osakkeenomistajien toimesta, jotka edustavat yli 90 prosenttia 
Rautaruukin osakkeista 
 

22.7.2014 tiedotettiin, että SSAB oli ilmoittanut, että SSAB:n osakevaihtotarjous Rautaruukin 
osakkeenomistajille on hyväksytty osakkeenomistajien toimesta, jotka edustavat yli 90 prosenttia 
Rautaruukin osakkeista. 

SSAB AB:n (publ) ("SSAB") Rautaruukki Oyj:n ("Rautaruukki") osakkeenomistajille tekemän 
osakevaihtotarjouksen tarjousaika päättyi 22.7.2014 klo 15.00 (CET). Perustuen SSAB:n 
osakevaihtotarjouksen järjestäjältä saamaan alustaviin tietoihin, osakevaihtotarjous on hyväksytty 
Rautaruukin osakkeenomistajien toimesta, jotka edustavat arviolta 94,8 prosenttia Rautaruukin 
osakkeista. Nämä alustavat tiedot vaativat vielä osakevaihtotarjouksen järjestäjän vahvistuksen.  

SSAB julkistaa nämä tiedot Suomen arvopaperimarkkinalain ja Ruotsin arvopaperimarkkinalain 
vaatimusten mukaisesti.  
 

SSAB julkisti 23.7.2014 SSAB:n Rautaruukin osakkeenomistajille tekemän 
osakevaihtotarjouksen alustavan tuloksen 
 

23.7.2014 tiedotettiin, että SSAB AB (publ):n ("SSAB") Rautaruukki Oyj:n ("Rautaruukki") 

osakkeenomistajille tekemä osakevaihtotarjouksen tarjousaika päättyi 22.7.2014. 

Osakevaihtotarjouksen alustavan tuloksen mukaan osakevaihtotarjouksessa tarjotut osakkeet 

edustavat noin 95,1 prosenttia kaikista Rautaruukin osakkeista ja äänistä. SSAB:n hallitus oli 

päättänyt laskea liikkeeseen yhteensä enintään 67 000 000 uutta A-sarjan osaketta ja enintään 169 

000 000 uutta B-sarjan osaketta osakevaihtotarjouksen mukaisena vastikkeena Rautaruukin 

osakkeenomistajille. SSAB oli jättänyt samana päivänä listaushakemuksen NASDAQ OMX Helsinkiin, 

jotta sen A- ja B-sarjan osakkeet listattaisiin toissijaisesti NASDAQ OMX Helsingin pörssilistalla. 

 

Solidium Oy:n ilmoitus omistusosuuden muutoksesta Rautaruukki Oyj:ssä 
 

24.7.2014 tiedotettiin, että Rautaruukki Oyj oli saanut Solidium Oy:ltä ilmoituksen omistusosuuden 
muutoksesta yhtiössä. Solidium Oy (y-tunnus 2245475-9) ("Solidium") oli 23.7.2014 ilmoittanut, että 
osakevaihtotarjouksen toteuttamisen seurauksena sen omistusosuus Rautaruukin osakkeista tulee 
laskemaan 39,67 prosentista 0 prosenttiin. Solidium on Suomen valtion kokonaan omistama 
osakeyhtiö. 

 

SSAB ilmoitti 28.7.2014 täydentäneensä tarjousasiakirjaa ja listalleottoesitettä 
koskien osakevaihtotarjousta Rautaruukin osakkeenomistajille  
 
SSAB ilmoitti 28.7.2014, että SSAB AB (publ) ("SSAB") oli täydentänyt 10.4.2014 päivättyä 
tarjousasiakirjaa ja listalleottoesitettä koskien osakevaihtotarjousta Rautaruukki Oyj:n ("Rautaruukki") 
osakkeenomistajille. Finanssivalvonta oli 28.7.2014 hyväksynyt suomenkielisen tarjousasiakirjan ja 
listalleottoesitteen täydennyksen, joka liittyy SSAB:n 23.7.2014 julkaisemaan osavuosikatsaukseen 
30.6.2014 päättyneeltä kuuden kuukauden jaksolta.  
 

SSAB ilmoitti 29.7.2014 Rautaruukin osakkeenomistajille tekemänsä 
osakevaihtotarjouksen lopullisen tuloksen  
 
29.7.2014 tiedotettiin, että SSAB AB:n (publ) ("SSAB") Rautaruukki Oyj:n ("Rautaruukki") 

osakkeenomistajille tekemän osakevaihtotarjouksen lopullisen tuloksen mukaan 

osakevaihtotarjouksessa tarjotut osakkeet edustavat noin 95,1 prosenttia kaikista Rautaruukin 

osakkeista ja äänistä. 

 

http://www.ytj.fi/yritystiedot.aspx?yavain=2179403&kielikoodi=1&tarkiste=3C21045669C828FAA91D885DB68564CB0C941942&path=1547;1631;1678
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Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen liputusilmoitus  
 

29.7.2014 tiedotettiin, että Rautaruukki Oyj (Rautaruukki) oli 29.7.2014 saanut SSAB AB:ltä 

arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukaisen ilmoituksen, että sen yhteenlaskettu omistusosuus 

Rautaruukin osakkeista ja äänistä oli 29.7.2014 noussut yli yhdeksänkymmenen (90) prosentin. 

SSAB:n ilmoittama omistusosuus Rautaruukki Oyj:n osakemäärästä on 133 454 206 osaketta. Tämä 

vastaa 95,13 prosenttia Rautaruukin osakepääomasta ja äänimäärästä. 

 
SSAB ilmoitti 29.7.2014 aloittavansa pakollisen lunastusmenettelyn koskien loppuja 
Rautaruukin osakkeita; tarjottava käteisvastike on 11,24 euroa osakkeelta 
 

29.7.2014 tiedotettiin, että SSAB on ilmoittanut aloittavansa pakollisen lunastusmenettelyn koskien 

loppuja Rautaruukin osakkeita; tarjottava käteisvastike on 11,24 euroa osakkeelta. 

SSAB AB (publ) ("SSAB") oli aiemmin samana päivänä julkistanut, että se toteuttaa 

osakevaihtotarjouksen Rautaruukki Oyj:n ("Rautaruukki") osakkeenomistajille.  

Omistusoikeus 95,1 prosenttiin Rautaruukin osakkeista ja äänistä on nyt siirtynyt SSAB:lle 

osakevaihtotarjouksen ehtojen mukaisesti. Tämän johdosta SSAB ilmoitti 29.7.2014 Rautaruukille, 

että osakeyhtiölain mukainen lunastusoikeus ja -velvollisuus koskien vähemmistöosakkeenomistajien 

Rautaruukin osakkeita oli syntynyt. 

SSAB:n aikomuksena on aloittaa osakeyhtiölain mukainen välimiesmenettely niin pian kuin 

mahdollista toteuttaakseen vähemmistöosakkeenomistajien Rautaruukin osakkeiden pakollisen 

lunastuksen. Tässä pakollisessa lunastusmenettelyssä SSAB tulee tarjoamaan jokaisesta 

Rautaruukin osakkeesta 11,24 euron käteisvastiketta, joka vastaa Rautaruukin osakkeista 

vastikkeena tarjottujen SSAB:n A-sarjan ja B-sarjan osakkeiden euromääräistä markkinahintaa 

osakevaihtotarjouksen tarjousajan viimeisenä päivänä 22.7.2014. 

 

Kutsu Rautaruukki Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 27.8.2014  
 
30.7.2014 tiedotettiin, että Rautaruukki Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen 
yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona elokuun 27. päivänä kello 14.00 Helsingissä. Lisätietoja 
ja ilmoittautumiset internetsivuilla osoitteessa http://www.ruukki.fi/Sijoittajat/Hallinnointi/Ylimaarainen-
yhtiokokous-2014. 
 

Muutos SSAB:n osake- ja äänimäärissä 
31.7.2014 tiedotettiin, että SSAB AB (publ) ("SSAB") on aiemmin ilmoitetun mukaisesti laskenut 

liikkeeseen uusia osakkeita Rautaruukki Oyj:n osakkeenomistajille osakevaihtotarjouksen 

vastikkeena. Osakkeiden liikkeeseenlaskun seurauksena SSAB:n osake- ja äänimäärissä on 

tapahtunut seuraavat muutokset: 

Ennen uusien osakkeiden liikkeeseenlaskua SSAB:lla oli yhteensä 323 934 775 osaketta, joista A-

sarjan osakkeita oli 240 765 832 ja B-sarjan osakkeita 83 168 943, jotka vastasivat 249 082 726,3 

äänen kokonaisäänimäärää. Uusien osakkeiden liikkeeseenlaskun johdosta kokonaisosakemäärä on 

noussut 225 310 735 osakkeella, joista 63 417 438 on A-sarjan osakkeita ja 161 893 297 B-sarjan 

osakkeita. Kokonaisäänimäärä nousi 79 606 767,7 äänellä. SSAB:lla on 31. heinäkuuta 2014 alkaen 

yhteensä 549 245 510 osaketta, joista A-sarjan osakkeita 304 183 270 ja B-sarjan osakkeita 245 062 

240, vastaten 328 689 494 äänen kokonaisäänimäärää. 
 

Kaupankäynti SSAB:n osakkeilla Nasdaq OMX Helsingissä alkoi  
 

1.8.2014 tiedotettiin, että Kaupankäynti SSAB:n osakkeilla Nasdaq OMX Helsingissä alkoi 4.8.2014 

kaupankäyntitunnuksilla SSABAH (A-sarja) ja SSABBH (B-sarja). Osakkeet noteerataan euroissa.   
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LÄHIAJAN NÄKYMÄT  
 
Maailmantalouden kasvun ennakoidaan jatkavan maltillista vahvistumistaan loppuvuonna 2014, 
vaikkakin talouden kehitykseen liittyy useita epävarmuustekijöitä. Euroalueen talouden ennustetaan 
kasvavan noin yhden prosentin lähinnä viennin vahvistumisen tukemana. Talouden aktiviteetin 
ennustetaan kasvavan useilla Ruukille tärkeillä markkinoilla, erityisesti Saksassa sekä Ruotsissa ja 
Norjassa. Kotimarkkinoilla Suomessa toimintaympäristössä ei odoteta tapahtuvan parannusta ja 
talouden elpyminen tänä vuonna vaikuttaa epätodennäköiseltä. Saksan kotimaisen kysynnän kasvun 
odotetaan vauhdittavan muun Euroopan ja etenkin Itäisen Keski-Euroopan talouksien elpymistä, mikä 
näkyi useiden alueen talouksien kasvuennusteiden nostamisena myös toisella neljänneksellä. 
Venäjän talouden kasvuennusteet ovat Ukrainan kriisin ja ruplan heikentymisen seurauksena 
huonontuneet entisestään ja investointien odotetaankin jopa supistuvan kuluvana vuonna. Tämä 
aiheuttaa epävarmuutta myös Ruukin kasvunäkymille Venäjällä.  
 
Rakentamisen markkinan ennustetaan jatkavan maltillista elpymistään useilla Ruukille keskeisillä 
markkina-alueilla myös loppuvuonna 2014, vaikkakin hyvin matalalta tasolta. Suomessa 
asuinrakentamisen aktiviteetin ennakoidaan olevan suunnilleen edellisvuoden tasolla ja muissa 
Pohjoismaissa kasvavan hieman edellisvuodesta. Asuinrakentamisen ennustetaan kasvavan myös 
monilla Itäisen Keski-Euroopan markkinoilla, erityisesti Puolassa, Baltian maissa ja Tšekissä. Liike- ja 
toimitilarakentamisen kysynnän arvioidaan jatkuvan Suomessa heikkona, mutta muissa 
Pohjoismaissa sen ennakoidaan olevan hyvällä tasolla. Infrastruktuurirakentamisen kysynnän 
odotetaan hieman piristyvän kaikilla keskeisillä markkina-alueilla vuoden loppupuoliskolla. Puolassa 
rakentamisen kysynnän ennakoidaan jatkuvan hyvänä myös loppuvuonna. Venäjällä heikentynyt 
taloustilanne on johtanut rakentamisen kasvuennusteiden laskemiseen loppuvuoden osalta. Tämän 
arvioidaan jonkin verran heikentävän kysyntää myös Ruukille tärkeillä rakentamisen segmenteillä 
loppuvuonna.  
 
Teräksen kysynnän odotetaan jatkavan Euroopassa hitaan kasvun uralla myös loppuvuonna. 
Kysynnän ennustetaan kasvavan EU28-alueella kuluvan vuoden kolmannella vuosineljänneksellä 1,4 
% ja koko vuonna 3,7 % edellisvuodesta (Eurofer). Globaali talouskehitys aiheuttaa kuitenkin edelleen 
epävarmuutta Teräsliiketoiminnan markkinakehitykseen. Rautamalmin ja kivihiilen markkinahintojen ei 
odoteta juurikaan nousevan loppuvuonna 2014, sillä etenkin rautamalmin osalta markkinoilla on 
ylikapasiteettia ja lisäksi kysynnän Kiinassa ja muilla kehittyvillä markkinoilla ennakoidaan jatkuvan 
aiempaa heikompana. 
 
Erikoisterästen kysynnän odotetaan kasvavan standardituotteita selvästi nopeammin etenkin 
Euroopan ulkopuolisilla markkina-alueilla. Tärkeimpiä kasvumarkkinoita ovat Pohjois- ja Etelä-
Amerikka sekä useat Aasian maat. Euroopassa erikoisterästen kysynnän odotetaan säilyvän 
nykyisellä tasolla.  
 
Ruukin erikoisterästen myynnin kasvun nopeuttaminen hankkimalla uusia asiakkuuksia, kehittämällä 
uusia tuotteita ja sovelluskohteita sekä laajentumalla uusille markkina-alueille on edistynyt kuluvana 
vuonna hyvin. Erikoisterästen globaalin jakelun ja myyntiverkoston laajentamiseen tehdyt panostukset 
näkyivät myyntituloksissa erityisesti vuoden toisella neljänneksellä sekä Euroopassa että Euroopan 
ulkopuolisilla markkina-alueilla.  
 
Vertailukelpoisen liikevaihdon vuonna 2014 arvioidaan kasvavan vuoteen 2013 verrattuna. 
Vertailukelpoisen liikevoiton vuonna 2014 arvioidaan paranevan vuoteen 2013 verrattuna. 
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OSAVUOSIKATSAUS JA LIITETIEDOT  
 
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin mukaisesti. Noudatetut laatimisperiaatteet ovat 
yhtenevät tilinpäätöksessä 2013 noudatettujen periaatteiden kanssa. 
 
1.1.2014 voimaan tulleilla IFRS-standardien muutoksilla ja tulkinnoilla ei ole ollut vaikutusta 
osavuosikatsaukseen.  
 
 

SSAB:n ja Rautaruukin yhdistyminen 
 
SSAB:n osakevaihtotarjous toteutui ja Rautaruukki Oyj:sta tuli SSAB:n tytäryhtiö alkaen 29.7.2014. 
SSAB:n konsernitilinpäätökseen yhdisteltävät Rautaruukki Oyj:n tase-erät saattavat poiketa joidenkin 
tase-erien osalta tässä osavuosikatsauksessa esitetyistä arvoista johtuen mm. varojen ja velkojen 
arvostuksesta hankintahetken käypään arvoon sekä Rautaruukin ja SSAB:n laatimisperiaatteiden ja 
esittämistavan eroista. 
 

Raahen Voima Oy 

Rautaruukki (Ruukki) ja EPV Energia Oy (EPV) ovat perustaneet Raahen Voima Oy -nimisen 
yhteisyrityksen, joka osti 1.4.2014 Ruukin nykyisen voimalaitosliiketoiminnan ja tekee noin 121 
miljoonaan euron investoinnin voimalaitoksen uusimiseen. Ruukki omistaa uudesta yhtiöstä 75 % ja 
EPV 25 %. Yhteisyritys rahoittaa voimalaitosinvestoinnin pääosin lainarahoituksella. Ruukin 
nettoinvestointi nykyisen voimalaitoksen kauppahinta huomioon ottaen on noin 10 miljoonaa euroa. 
Raahen Voima Oy on yhdistelty Rautaruukin konsernitilinpäätökseen pääomaosuusmenetelmällä.  

Arvioiden käyttö 
 
Osavuosikatsauksen laatiminen IFRS:n mukaan edellyttää, että yhtiön johto tekee arvioita ja 
oletuksia, jotka vaikuttavat raportoitujen varojen ja velkojen määriin, ehdollisten varojen ja velkojen 
raportointiin sekä tuottojen ja kulujen määriin. Vaikka arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen 
parhaaseen näkemykseen, on mahdollista, että toteumat poikkeavat käytetyistä arvioista. 
 
Taulukoiden yksittäiset luvut ja loppusummat on pyöristetty miljooniksi euroiksi tarkemmista luvuista. 
Tämä osavuosikatsaus on tilintarkastamaton. 
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KONSERNIN TULOSLASKELMA (IFRS)           

Milj. euroa 4-6/14 4-6/13 1-6/14 1-6/13 2013 

Liikevaihto 617 633 1 198 1 223 2 405 

Myytyjä suoritteita vastaavat kulut -554 -563 -1 082 -1 096 -2 174 

Bruttokate 62 70 116 127 231 

            

Liiketoiminnan muut tuotot 2 2 3 4 13 

Myynnin ja markkinoinnin kulut -27 -26 -53 -51 -104 

Hallinnon kulut -30 -29 -63 -59 -106 

Liiketoiminnan muut kulut 0 0 0 -1 0 

Liikevoitto 7 16 3 20 34 

            

Rahoitustuotot 4 10 10 25 40 

Rahoituskulut -12 -20 -34 -42 -76 

Rahoituskulut, netto -8 -10 -24 -18 -36 

            

Osuus pääomaosuusmenetelmällä 
käsiteltävien osakkuus- ja yhteisyritysten 
tuloksesta -1 -1 -1 -1 -3 

Tulos ennen veroja -1 5 -21 1 -6 

Tuloverot -1 -6 0 -6 -8 

Kauden tulos -2 -1 -21 -5 -14 

            

Jakautuminen:   
 

  
  Emoyhtiön omistajille -2 -1 -21 -5 -14 

Määräysvallattomille 0 0 0 0 0 

            

Tulos/osake, laimennettu, e -0,02 -0,01 -0,15 -0,03 -0,10 

Tulos/osake, laimentamaton, e -0,02 -0,01 -0,15 -0,03 -0,10 

Liikevoitto liikevaihdosta, % 1,2 2,5 0,2 1,6 1,4 
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KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (IFRS)         

Milj. euroa 4-6/14 4-6/13 1-6/14 1-6/13 2013 

Kauden tulos -2 -1 -21 -5 -14 

Muut laajan tuloksen erät   
 

  
  Erät, joita ei luokitella myöhemmin 

tulosvaikutteisiksi:           

Etuuspohjaisten eläkevelvoitteiden 
uudelleen määrittämisestä johtuvat erät -4   -5   9 

Vero laajan tuloksen eristä, joita ei 
luokitella myöhemmin tulosvaikutteisiksi 1   1   -3 

Yhteensä erät, joita ei luokitella 
myöhemmin tulosvaikutteisiksi -3   -5   5 

Erät, jotka voidaan luokitella 
tulosvaikutteisiksi:           

Rahavirran suojaukset 3 -12 -3 -8 -15 

Rahavirran suojauksista kauden aikana 
tulokseen siirretyt 3 -1 6 2 9 

Muuntoerot 4 -11 1 -14 -20 

Vero laajan tuloksen eristä, jotka voidaan 
luokitella tulosvaikutteisiksi -1 3 -1 1 1 

Yhteensä erät, jotka voidaan luokitella 
tulosvaikutteisiksi 9 -21 3 -18 -26 

Kauden laaja tulos yhteensä 3 -22 -23 -22 -34 

 
  

 
  

  Jakautuminen:   
 

  
  Emoyhtiön omistajille 3 -22 -23 -23 -34 

Määräysvallattomille 0 0 0 0 0 
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LYHENNETTY KONSERNITASE (IFRS)           

Milj. euroa     30.6.2014 30.6.2013 31.12.2013 

VARAT           

Pitkäaikaiset varat     1 267 1 333 1 302 

Laskennalliset verosaamiset     42 49 42 

Lyhytaikaiset varat           

  Vaihto-omaisuus     529 559 557 

  Myynti- ja muut saamiset     367 372 331 

  Rahavarat     34 65 47 

Varat yhteensä     2 239 2 378 2 278 

            

OMA PÄÄOMA JA VELAT           

Oma pääoma           

  Emoyhtiön omistajille kuuluva oma 
pääoma     987 1 021 1 010 

  Määräysvallattomien osuus     2 3 3 

Pitkäaikaiset velat           

  Rahoitusvelat     324 539 358 

  Muut velat     71 71 68 

Laskennalliset verovelat     6 10 7 

Lyhytaikaiset velat           

  Rahoitusvelat     426 285 387 

  Ostovelat ja muut velat     423 448 446 

Oma pääoma ja velat yhteensä     2 239 2 378 2 278 

 

LYHENNETTY KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (IFRS)       

Milj. euroa     1-6/14 1-6/13 2013 

Kauden tulos     -21 -5 -14 

Oikaisut kauden tulokseen     86 83 166 

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 
  

64 78 153 

Käyttöpääoman muutos     -27 6 62 

Rahoituserät ja verot     -12 -7 -30 

Liiketoiminnan nettorahavirta 
  

24 77 184 

Saadut investointien rahavirrat     18 2 7 

Suoritetut investointien rahavirrat     -55 -40 -90 

Investointien nettorahavirta      -36 -38 -84 

Nettorahavirta ennen rahoitusta 
  

-12 38 101 

Maksetut osingot     -1 -28 -28 

Pitkäaikaisten lainojen nostot     0 35 35 

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut     -29 -19 -45 

Lyhytaikaisten rahoitusvelkojen muutos     33 22 -28 

Rahoituksen muu nettorahavirta     -3 -3 -6 

Valuuttakurssimuutosten vaikutus 
  

0 -2 -3 

Rahavarojen muutos     -13 44 26 
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AVAINLUVUT (IFRS)         

 
1-6/14 1-6/13 2013 

Liikevaihto, Me 1 198 1 223 2 405 

Liikevoitto, Me 3 20 34 

 - % liikevaihdosta 0,2 1,6 1,4 

Tulos ennen veroja, Me -21 1 -6 

 - % liikevaihdosta -1,8 0,1 -0,2 

Kauden tulos, Me -21 -5 -14 

 - % liikevaihdosta -1,8 -0,4 -0,6 

Liiketoiminnan nettorahavirta, Me 24 77 184 

Nettorahavirta ennen rahoitusta, Me -12 38 101 

Sijoitetun pääoman tuotto (liukuva 12 kk), % 0,9 -3,0 1,8 

Oman pääoman tuotto (liukuva 12 kk), % -3,0 -8,3 -1,3 

Omavaraisuusaste, % 44,7 43,6 45,0 

Nettovelkaantumisaste, % 72,3 74,2 68,5 

Korolliset nettorahoitusvelat, Me 715 760 693 

Oma pääoma/osake, e 7,11 7,35 7,27 

Henkilöstö keskimäärin 8 821 9 074 8 955 

Osakkeiden lukumäärä 140 285 425 140 285 425 140 285 425 

 - ilman omia osakkeita 138 929 363 138 892 955 138 889 273 

 - laimennettu, keskimäärin 138 929 363 139 043 263 138 934 055 
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LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (IFRS)       

 
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 

 

Milj. euroa 
Osake- 

pääoma 

Yli- 
kurssi- 

rahasto 

Käyvän 
arvon ja 

muut 
rahastot 

Muunto- 
erot 

Omat 
osak- 

keet 
Voitto- 

varat 

Määräys- 
vallat- 

tomien 
osuus 

Yhteen- 
sä 

OMA PÄÄOMA 
1.1.2013 238 220 -11 -25 -6 655 3 1 074 

  Kauden tulos     0,000 0,000 0,000 -5 0 -5 

  Muut laajan  
  tuloksen erät     -5 -14 0,000 0 0 -18 

Kauden laaja tulos 
yhteensä 

  
-5 -14 

 
-4 0 -22 

Osingonjako     0,000 0,000 0,000 -28 0 -28 

Osakeperusteiset 
maksut     0 0,000 0   0 0 

Muu muutos     0 0,000 0,000 0 0 0 

OMA PÄÄOMA 
30.6.2013 238 220 -15 -38 -6 622 3 1 024 

 OMA PÄÄOMA 
1.1.2014 238 220 -16 -45 -6 619 3 1 013 

  Kauden tulos 0 0 0,000 0,000 0,000 -21 0 -21 

  Muut laajan  
  tuloksen erät 0 0 2 1 0,000 -5 0 -1 

Kauden laaja tulos 
yhteensä 

  
2 1 0 -26 0 -23 

Osingonjako             -1 -1 

Osakeperusteiset 
maksut 0 0 0 0 0   0 0 

Muu muutos 0 0 0 0 0,000 0,000 0 0 

OMA PÄÄOMA 
30.6.2014 238 220 -14 -44 -6 593 2 989 

 

LIIKEVAIHTO ALUEITTAIN (IFRS) 

% liikevaihdosta     1-6/14 1-6/13 2013 

Suomi 
  

23 26 25 

Muut Pohjoismaat     32 32 31 

Itäinen Keski-Eurooppa     14 14 15 

Venäjä ja Ukraina     8 9 10 

Muu Eurooppa     14 13 13 

Muut maat     8 7 7 
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EHDOLLISET VELAT (IFRS) 

Milj. euroa     30.6.2014 30.6.2013 31.12.2013 

Annetut kiinnitykset 
  

37 59 59 

Annetut muut takaukset     29 24 23 

Vuokravelvoitteet     61 68 64 

Muut vastuut     8 9 9 

 

JOHDANNAISSOPIMUKSET (IFRS) 

Milj. euroa   

30.6.2014 
Nimellis- 

määrä 

30.6.2014 
Käypä 

arvo 

30.6.2013 
Nimellis- 

määrä 

30.6.2013 
Käypä 

arvo 

RAHAVIRRAN SUOJAUKSET, JOIHIN SOVELLETAAN 
SUOJAUSLASKENTAA     

Sinkkijohdannaiset           

  Termiinit, tonneja   11 000 2 13 000 -1 

Raskas polttoöljyjohdannaiset           

  Termiinit, tonneja   38 000 0 42 000 -1 

Sähköjohdannaiset           

  Termiinit, GWh   1 922 -18 1 976 -18 

Valuuttajohdannaiset           

  Termiinit   104 0 133 0 

  Optiot           

      Ostetut   103 0 194 1 

      Myydyt   99 0 187 -2 

Korkojohdannaiset   60 -1 30 0 

            

JOHDANNAISET, JOIHIN EI SOVELLETA SUOJAUSLASKENTAA       

Valuuttajohdannaiset           

  Termiinit   295 2 338 4 

  Optiot           

    Ostetut   67 1 266 -2 

    Myydyt   134 0 148 3 

      Rahavirtoja suojaavien johdannaisten realisoitumaton arvonmuutos kirjataan muihin laajan tuloksen eriin 
siltä osin kuin suojaus on tehokas. Muut käyvän arvon muutokset kirjataan tulosvaikutteisesti. 
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KÄYVÄN ARVON HIERARKIA 

     
30.6.2014 

Milj. euroa   Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä   

Käypään arvoon arvostetut varat 
   

    

Valuuttajohdannaiset     5   5 

Valuuttajohdannaiset (rahavirran suojaus)      1   1 

Hyödykejohdannaiset (rahavirran suojaus)            

Sähkö   0     0 

Raskas polttoöljy     0   0 

Sinkki     2   2 

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat sijoitukset         

Myytävissä olevat sijoitukset       14 14 

Varat yhteensä 
 

0 7 14 22 

            

Käypään arvoon arvostetut velat           

Valuuttajohdannaiset     -2   -2 

Valuuttajohdannaiset (rahavirran suojaus)      -1   -1 

Korkojohdannaiset (rahavirran suojaus)     -1   -1 

Hyödykejohdannaiset (rahavirran suojaus)            

Sähkö   -18     -18 

Raskas polttoöljy     0   0 

Velat yhteensä   -18 -4   -22 

      

     
31.12.2013 

Milj. euroa   Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä   

Käypään arvoon arvostetut varat 
    

  

Valuuttajohdannaiset     3   3 

Valuuttajohdannaiset (rahavirran suojaus)      1   1 

Hyödykejohdannaiset (rahavirran suojaus)            

Sähkö           

Raskas polttoöljy     0   0 

Sinkki     1   1 

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat sijoitukset         

Myytävissä olevat sijoitukset       13 13 

Varat yhteensä     5 13 18 

            

Käypään arvoon arvostetut velat           

Valuuttajohdannaiset     -3   -3 

Valuuttajohdannaiset (rahavirran suojaus)      -5   -5 

Korkojohdannaiset (rahavirran suojaus)     0   0 

Hyödykejohdannaiset (rahavirran suojaus)            

Sähkö   -19     -19 

Raskas polttoöljy     0   0 

Sinkki     0   0 

Velat yhteensä   -19 -8   -28 

  

Tason 1 käyvät arvot perustuvat täysin samanlaisten omaisuus- tai velkaerien noteerattuihin hintoihin 
toimivilla markkinoilla. 
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Tason 2 käypien arvojen määrittämisessä on käytetty yleisesti hyväksyttyjä arvostusmalleja, joiden 
syöttötiedot perustuvat merkittäviltä osin todennettaviin markkinahintoihin. 

      Tason 3 rahoitusinstrumenttien käyvät arvot eivät perustu todennettavissa oleviin markkinahintoihin, vaan 
merkittävältä osin johdon arvioihin ja niiden käyttöön yleisesti hyväksytyissä arvostusmalleissa. 

      Siirtoja tasojen välillä ei ole tehty vuonna 2014. 
 

TASON 3 KÄYPIEN ARVOJEN MUUTOKSET 

Milj. euroa   
Lainasaamiset 

osakkuusyhtiöiltä 

Myytävissä 
olevat 

sijoitukset Yhteensä 

Kirjanpitoarvo 1.1.2013     72 14 86 

Lisäykset       1 1 

Vähennykset       -2 -2 

Oikaisu koskien eriä, joita ei arvosteta käypään 
arvoon     -72   -72 

Kurssierot       0 0 

Kirjanpitoarvo 31.12.2013       13 13 

Kirjanpitoarvo 1.1.2014       13 13 

Lisäykset       1 1 

Kirjanpitoarvo 30.6.2014       14 14 

 

RAHOITUSINSTRUMENTIT, JOTKA SISÄLTYVÄT NETOTUSSOPIMUKSIIN 

Milj. euroa   

Rahoitusinstrumenttien 
kirjanpitoarvot 

taseessa 
Määrät, joita ei 

ole netotettu Netto 

30.6.2014 
     Varat           

Valuuttajohdannaiset     5 -3 3 

Hyödykejohdannaiset     2 0 2 

      7 -3 5 

Velat 
     Valuuttajohdannaiset     -3 2 -1 

Korkojohdannaiset     -1 1   

Hyödykejohdannaiset     -18 0 -18 

      -22 3 -19 

31.12.2013 
     Varat           

Valuuttajohdannaiset     4 -4 0 

Hyödykejohdannaiset     1 -1 0 

      5 -5 0 

Velat 
     Valuuttajohdannaiset     -8 5 -3 

Korkojohdannaiset     0   0 

Hyödykejohdannaiset     -19 0 -19 

      -28 5 -23 
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AINEELLISTEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET (IFRS)           

Milj. euroa     1-6/14 1-6/13 2013 

Kirjanpitoarvo kauden alussa     1 079 1 122 1 122 

Lisäykset     34 41 88 

Vähennykset     -18 -1 -3 

Poistot     -58 -59 -116 

Arvonalentumiset     -2 0 -2 

Kurssierot     -5 -7 -10 

Kirjanpitoarvo kauden lopussa     1 030 1 097 1 079 

 

LIIKETAPAHTUMAT LÄHIPIIRIN KANSSA (IFRS) 

Milj. euroa     1-6/14 1-6/13 2013 

Myynnit osakkuusyrityksille     21 17 34 

Ostot osakkuusyrityksiltä     6 3 7 

Lainasaamiset osakkuusyrityksiltä     66 71 71 

Liiketapahtumat Rautaruukin Eläkesäätiön kanssa 0 0 0 

            

   
30.6.2014 30.6.2013 31.12.2013 

Myyntisaamiset ja muut saamiset lähipiiriltä     6 5 4 

Ostovelat ja muut velat lähipiirille     1 1 1 

 

INVESTOINTISITOUMUKSET (IFRS) 

Milj. euroa     
30.6.2014 

jälkeen 
30.6.2013 

jälkeen 
31.12.2013 

jälkeen 

Ylläpitoinvestoinnit     91 78 80 

Kehitysinvestoinnit ja  
investoinnit erikoisterästuotteisiin 69 16 6 

Yhteensä     160 93 86 

 Lisäksi Rautaruukki Oyj on vahvistanut sitovasti Voimaosakeyhtiö SF:lle osallistumisensa 
Fennovoiman Hanhikivi 1 -ydinvoimahankkeeseen. Yhtiön seuraavien 10 vuoden ajalle jakautuva 
investointi on suuruudeltaan noin 60 miljoonaa euroa ja siitä suurin osa maksetaan 
takapainotteisesti. 
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SEGMENTTI-INFORMAATIO 

Milj. euroa 4-6/14 4-6/13 1-6/14 1-6/13 2013 

Saadut tilaukset   
 

  
    Ruukki Building Products 118 120 199 198 434 

  Ruukki Building Systems 76 94 120 168 286 

  Ruukki Metals 434 431 868 868 1 657 

Saadut tilaukset yhteensä 627 644 1 187 1 235 2 376 

            

Vertailukelpoinen liikevaihto           

  Ruukki Building Products 108 112 190 190 430 

  Ruukki Building Systems 62 76 116 143 292 

  Ruukki Metals 445 439 890 882 1 679 

  Muut 2 5 2 6 3 

Vertailukelpoinen liikevaihto yhteensä 617 633 1 198 1 222 2 404 

  Raportoituun liikevaihtoon sisältyvät  
  vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät   0   1 1 

Raportoitu liikevaihto 617 633 1 198 1 223 2 405 

            

Vertailukelpoinen liikevoitto           

  Ruukki Building Products 9 10 9 10 36 

  Ruukki Building Systems -2 -2 -6 -8 -10 

  Ruukki Metals 10 8 22 24 27 

  Muut -3 0 -5 -4 -14 

Vertailukelpoinen liikevoitto yhteensä 14 17 19 21 39 

  Raportoituun liikevoittoon sisältyvät  
  vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät -7 -1 -16 -1 -5 

Raportoitu liikevoitto 7 16 3 20 34 

            

Rahoituskulut, netto -8 -10 -24 -18 -36 

Osuus pääomaosuusmenetelmällä 
käsiteltävien osakkuus- ja yhteisyritysten 
tuloksesta -1 -1 -1 -1 -3 

Tulos ennen veroja -1 5 -21 1 -6 

Tuloverot -1 -6 0 -6 -8 

Kauden tulos -2 -1 -21 -5 -14 

     Milj. euroa     30.6.2014 30.6.2013 31.12.2013 

Operatiivinen sijoitettu pääoma 
  

  
    Ruukki Building Products     157 166 138 

  Ruukki Building Systems     183 223 198 

  Ruukki Metals     1 329 1 382 1 338 

  Muut 
  

28 19 26 

Operatiivinen sijoitettu pääoma yhteensä     1 696 1 790 1 699 
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SEGMENTTI-INFORMAATIO VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN   

Milj. euroa 
1-3/ 

13 
4-6/ 

13 
7-9/ 

13 
10-12/ 

13 
1-3/ 

14 
4-6/ 

14 

Saadut tilaukset 
     

  

  Ruukki Building Products 79 120 127 108 81 118 

  Ruukki Building Systems 75 94 63 55 44 76 

  Ruukki Metals 437 431 378 411 435 434 

Saadut tilaukset yhteensä 590 644 568 574 560 627 

              

Vertailukelpoinen liikevaihto             

  Ruukki Building Products 78 112 130 110 82 108 

  Ruukki Building Systems 68 76 76 73 55 62 

  Ruukki Metals 443 439 389 407 445 445 

  Muut 1 5 -3 0 0 2 

Vertailukelpoinen liikevaihto yhteensä 589 633 592 590 581 617 

  Raportoituun  liikevaihtoon sisältyvät   
  vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 1 0 0 0     

Raportoitu liikevaihto 590 633 592 590 581 617 

      
  

Käyttökate             

  Ruukki Building Products 1 13 19 12 2 9 

  Ruukki Building Systems -2 2 5 1 -1 2 

  Ruukki Metals 42 34 23 32 34 35 

  Muut -4 1 -4 -6 -7 -5 

Käyttökate yhteensä 37 49 42 39 28 41 

      
  

Vertailukelpoinen liikevoitto             

  Ruukki Building Products -1 10 16 10 0 9 

  Ruukki Building Systems -7 -2 1 -2 -4 -2 

  Ruukki Metals 16 8 -3 6 12 10 

  Muut -4 0 -4 -6 -3 -3 

Vertailukelpoinen liikevoitto yhteensä 4 17 10 8 5 14 

Raportoidun liikevoiton vertailukelpoisuuteen 
vaikuttavat erät -1 -1 0 -4 -9 -7 

Raportoitu liikevoitto 4 16 10 4 -4 7 

              

Rahoituskulut, netto -8 -10 -9 -9 -16 -8 

Osuus pääomaosuusmenetelmällä 
käsiteltävien osakkuus- ja yhteisyritysten 
tuloksesta -1 -1 -1 -1 0 -1 

Tulos ennen veroja -4 5 0 -6 -20 -1 

Tuloverot 1 -6 1 -4 1 -1 

Kauden tulos -4 -1 1 -10 -19 -2 
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VERTAILUKELPOISUUTEEN VAIKUTTAVAT ERÄT   

Ruukin operatiivisen toiminnan ja sen tuloksen paremman ymmärrettävyyden ja 
vertailukelpoisuuden varmistamiseksi esitetään konsernin lukujen lisäksi segmenttien ja 
konsernin vertailukelpoinen liikevaihto ja liikevoitto. Vertailukelpoisista luvuista on eliminoitu 
vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, joita ovat:  

 Liiketoiminnan muutoksiin liittyvät erät, esimerkiksi 

              Yritysrakenteen muutokset (yritysostot ja -myynnit) 

             Lopetettuihin ja myytävissä oleviin toimintoihin liittyvät erät, esimerkiksi

  o   Vaihto-omaisuuden ja aineettomien sekä aineellisten hyödykkeiden alaskirjaukset 

o   Uudelleenjärjestelyjen kulut 

      o   Liiketoimintojen yhdistämisissä kirjatut käyvän arvon oikaisut 

   Jatkuvaan liiketoimintaan liittyvät erät, esimerkiksi 

              Toimintojen tehostamis- ja uudelleenjärjestelytoimenpiteistä aiheutuneet kustannukset


         Laskentaperiaatteiden tarkennusten vaikutukset

     

RAPORTOIDUN LIIKEVAIHDON VERTAILUKELPOISUUTEEN VAIKUTTAVIA ERIÄ   

Milj. euroa 
1-3/ 

13 
4-6/ 

13 
7-9/ 

13 
10-12/ 

13 
1-3/ 

14 
4-6/ 

14 

Muut 
     

  

  Mo i Ranan yksikön liikevaihto 0 0 0 0     

  Kalajoen yksikön liikevaihto 1 0 0 0     

Raportoidun liikevaihdon 
vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 
yhteensä 1 0 0 0     

 

RAPORTOIDUN LIIKEVOITON VERTAILUKELPOISUUTEEN VAIKUTTAVIA ERIÄ   

Milj. euroa 
1-3/ 

13 
4-6/ 

13 
7-9/ 

13 
10-12/ 

13 
1-3/ 

14 
4-6/ 

14 

Ruukki Building Products             

  Integraatiokustannukset 
     

0 

  Uudelleenjärjestelyjen kulut       -1   -3 

Ruukki Building Systems             

  Integraatiokustannukset 
     

0 

  Uudelleenjärjestelyjen kulut       -2     

Ruukki Metals             

  Integraatiokustannukset 
     

0 

  Varastonarvostuksen laskentaperiaatteiden   
  tarkennuksen vaikutus         -4   

Muut             

  Integraatiokustannukset         -5 -3 

  Maisemointikustannukset         0 0 

  Mo i Ranan yksikön liikevoitto 0 0 0 0     

  Kalajoen yksikön liikevoitto 0 0 0 -1     

  Fortaco-järjestelyn vaikutus -1 0 0       

Raportoidun liikevoiton vertailukelpoisuuteen 
vaikuttavat erät yhteensä -1 -1 0 -4 -9 -7 
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TOIMITUSMÄÄRÄT, RUUKKI METALS   

1 000 tonnia 
1-3/ 

13 
4-6/ 

13 
7-9/ 

13 
10-12/ 

13 
1-3/ 

14 
4-6/ 

14 

Toimitusmäärät 481 451 415 466 509 497 
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Käytetyt tunnuslukujen laskentakaavat 

Sijoitetun pääoman tuotto 
(liukuva 12 kk), % 

 
tulos ennen veroja + rahoituskulut (liukuva 12 kk) 

x100 = --------------------------------------- 

 

oma pääoma + korolliset rahoitusvelat (kauden alun ja 
lopun keskiarvo) 

 
 

 

 

 

Sijoitetun pääoman tuotto 
(annualisoitu), % 

 
tulos ennen veroja + rahoituskulut (annualisoitu) 

x100 = --------------------------------------- 

 

oma pääoma + korolliset rahoitusvelat (kauden alun ja 
lopun keskiarvo) 

  

 

 

 
Oman pääoman tuotto 
(liukuva 12 kk), % 

 
tulos ennen veroja - tuloverot (liukuva 12 kk) 

x100 = --------------------------------------- 

 

oma pääoma (kauden alun ja lopun keskiarvo) 

  

 

 

 

Omavaraisuusaste, %  
oma pääoma 

x100 = --------------------------------------- 

 

taseen loppusumma - saadut ennakot 

  

 

 

 

Nettovelkaantumisaste, % = 
korolliset nettorahoitusvelat 

x100 --------------------------------------- 

 

oma pääoma  

 

 

  

Korolliset nettorahoitusvelat = rahoitusvelat - rahavarat ja lyhytaikaiset rahoitusvarat  

 

 

  

Tulos/osake (EPS)  
emoyhtiön omistajille kuuluva voitto tai tappio  

= --------------------------------------- 

 

 

kauden aikana ulkona olevien osakkeiden lukumäärän 
painotettu keskiarvo 

 

 

 

  

Tulos/osake (EPS), 
laimennettu 

 
emoyhtiön omistajille kuuluva voitto tai tappio  

= --------------------------------------- 

 

kauden aikana ulkona olevien osakkeiden lukumäärän 
painotettu keskiarvo laimennusvaikutuksella oikaistuna 

 

 

 

  

Oma pääoma/osake  
emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma  

= --------------------------------------- 
 

 

ulkona olevien osakkeiden laimentamaton lukumäärä 
katsauskauden lopussa 

 

 

 

  

Osakkeen vaihdon volyymilla 
painotettu keskikurssi 

 
osakkeen euromääräinen kokonaisvaihto  

= --------------------------------------- 

 

osakkeen kappalemääräinen kokonaisvaihto  

 

 

  

Osakekannan markkina-arvo = 
osakkeiden laimentamaton kokonaismäärä katsauskauden 
lopussa x katsauskauden päätöskurssi 

 

 

 

  

Henkilöstö keskimäärin = 
henkilöstön määrä kunkin kuukauden lopussa lasketaan 
yhteen ja näin saatu summa jaetaan kuukausien 
lukumäärällä 

 

    Käyttökate = Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset 
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Helsingissä 7. elokuuta 2014 
Rautaruukki Oyj 
Hallitus 



Ruukki provides its customers 
with energy-efficient steel 
solutions for better living, 
working and moving.

Rautaruukki Oyj, Suolakivenkatu 1, 00810 Helsinki, 020 5911, www.ruukki.fi 
Y-tunnus 011 3276–9, ALV nro FI 011 32769, Kotipaikka Helsinki

Copyright© 2014 Rautaruukki Oyj. Kaikki oikeudet pidätetään. Ruukki, Rautaruukki, Living. Working. Moving. ja Ruukin  
tuotenimet ovat Rautaruukki Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Vuoden 2014 tammi - syyskuu osavuosikatsaus julkaistaan 30.10.2014.
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