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LISTAAMATTOMAT KAUPALLISET YHTIÖT

asiakkaalle, Swissport Oy:lle, joka päätti ottaa korjaamo-
toiminnan omaan haltuunsa vuoden 2017 alusta alkaen. 

EDISTYMISTÄ TYÖTURVALLISUUDESSA

Henkilöstön ammattitaito on Raskoneen keskeinen kil-
pailutekijä, ja yhtiö panostaa mekaanikkojen osaamisen 
ylläpitämiseen. Yhtiön työilmapiiri kehittyi positiivisesti. 
Sen ylläpitämiseksi yhtiö panostaa esimieskoulutuksiin 
ja kehityskeskusteluvalmennuksiin. Työturvallisuusriskit 
kartoitettiin jokaisessa toimipisteessä. Erityistä huomiota 
kiinnitettiin suojalasien käyttöön. Tapaturmataajuus aleni 
edelleen aiempina vuosina toimintatapoihin tehtyjen muu-
tosten ansiosta. Yhtiön energiankulutus pieneni kiinteistö-
jen käyttöä tehostamalla ja siirtymällä osalla korjaamoista 
LED-valaisimiin. Jätteiden hyötykäyttösuhde parani. Va- 
kaampi taloudellinen tilanne antaa yhtiölle mahdollisuu-
den panostaa yritysvastuun kehittämiseen.

85 %

Raskone Oy

VALTION OMISTUSOSUUS

        Governia Oy 15 %

HALLITUS 13.3 .2017
Kai-Petteri Purhonen (pj), Sinikka Mustakari,  
Ilpo Nuutinen, Anu Ora, Klaus Sundström

TOIMITUSJOHTAJA
Timo Seppä

Raskone tuottaa asiakkailleen hyötyajoneuvojen elinkaa-
ripalveluja. Raskone on Suomen suurin hyötyajoneuvojen 
kunnossapitoon erikoistunut yritys. Sen 19:llä eri paikka-
kunnalla sijaitsevat korjaamot muodostavat verkoston, 
joka kattaa koko maan. Yhtiö tarjoaa raskaiden ajoneuvojen, 
perävaunujen, työkoneiden, henkilö- ja pakettiautojen sekä 
päällirakenteiden huoltopalveluja. Toiminta perustuu moni-
merkkiosaamiseen, ja yhtiö on merkkiriippumaton. 

LIIKEVAIHTO KÄÄNTYI KASVUUN

Raskoneen toimialalla oli elpymisen merkkejä vuonna 
2016. Liiketoiminnan kannalta oleellinen indikaattori, 
maantieliikenteen kuljetussuoritukset kasvoivat noin 15 
prosenttia vuoden aikana. Myös hyötyajoneuvojen myynti 
kasvoi. Raskoneen liikevaihto kääntyi monen negatiivisen 
vuoden jälkeen yhdeksän prosentin kasvuun. Yhtiö panosti 
aktiiviseen myyntityöhön ja uusiin palvelukonsepteihin.  
Liiketulos parani noin 1,4 miljoonalla eurolla ja oli niukasti 
voitollinen. Yhtiö tehosti prosesseja ja karsi kiinteistö- 
kuluja. Liiketulokseen sisältyy kertaluonteisia henkilöstöön 
liittyviä sopeuttamiskuluja ja kuluvarauksia. 

Raskoneen liiketoiminta Helsinki-Vantaan lentokentällä 
on siirtynyt liiketoimintakauppana korjaamon suurimmalle 

  TUNNUSLUKUJA    2016   2015

Liikevaihto M€ 65,5 60,3

Liikevoitto M€ 0,1 -1,3

Liikevoittoprosentti % 0,1 -2,1

Taseen loppusumma M€ 21,7 20,8

Omavaraisuusaste % 15,4 16,0

Nettovelkaantumisaste % 145,9 159,6

Oman pääoman tuotto % 0,4 -52,8

Sijoitetun pääoman tuotto % 0,7 -9,8

Henkilöstö yhteensä 31.12. 482 482

Henkilöstö Suomessa 31.12. 482 482

Osinkosumma M€ 0 0

Valtion saama osinko M€ 0 0

Investoinnit M€ 0,7 0,6

Johtoryhmän sukupuolijakauma n/m 1/4 1/4

Hallituksen sukupuolijakauma n/m 2/3 2/3


