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Sisällys



Norrhydro Group Oyj  on  suomala inen 
l i i kkeenohjauksen edel läkäv i jä  ja  yks i  

Pohjo ismaiden johtav ista  energ iatehokka iden 
hydraul i sy l inter ien  tar joa j i sta .  Yht iön  v is iona  on 

o l la  ä lykkään ja  ympär istöä  säästävän 
hydraul i ikan  g lobaa l i  johta ja .



• Erikoistunut liikkuvan kaluston innovatiivisiin ja 
ympäristöystävällisiin hydraulisylintereihin ja lineaarisiin 
liikkeenohjausjärjestelmiin

• Yli 35 vuoden kokemus korkealaatuisten, räätälöityjen 
hydrauliikkaratkaisujen kehittämisestä, valmistamisesta ja 
toimittamisesta vaativiin olosuhteisiin

• Liiketoimintamalli perustuu strategisiin kumppanuuksiin, 
huipputeknologiaan sekä tehokkaaseen hankintaan ja 
tuotantoon

• Pääkonttori ja tuotantolaitos Rovaniemellä, toimipisteet 
Tampereella ja Kuopiossa

• Listattu Nasdaq Helsinki Oy:n First North Growth Market 
Finland -markkinapaikalla 

Norrhydro lyhyesti
Liikevaihto
16,6 MEUR 

(H1/2022)

Käyttökate
1,7 MEUR

(H1/2022)

Työntekijöitä   
183

(H1/2022, sis. 
vuokrahenkilöstö)



Norrhydron H1/2022



Liikevaihto ja kannattavuus
• Liikevaihto kasvoi vahvasti (+40 %) vaikeista 

markkinaolosuhteista huolimatta 

• Liikevaihdon kasvu vahvinta maanrakennuksen, 
kaivosteollisuuden sekä materiaalinkäsittelykoneiden ja -
laitteiden segmenteissä, missä markkinaosuudet ja 
tuoteryhmien määrät kasvoivat

• Meriteollisuussegmentin kysyntä laski hieman

• Kohonneet materiaali-, komponentti- ja 
logistiikkakustannukset heikensivät hieman 
kannattavuutta - hinnoitteluviive 3-6 kuukautta 

• Käyttöpääomaa sitoutunut uuden tuotantolaitoksen 
investointeihin ja kasvaneeseen varastoon



Uusi tuotantolaitos valmistuu 
Rovaniemelle
• Norrhydron uusi tuotantolaitos valmistuu Rovaniemelle elokuun 

2022 aikana

• Uusi tuotantolaitos mahdollistaa 
• ensivaiheessa tuotannon kapasiteetin kaksinkertaistamisen 
• jatkossa tuotantokapasiteetin kasvattamisen 

lisäinvestoinneilla 3–4-kertaiseksi nykytasoon verrattuna
• digitaalisten ratkaisujen, NorrDigi®:n ja sähkösylinterien 

(Motiomax by Norrhydro) sarjatuotannon 

• Uuden tuotantolaitoksen ja lisääntyvän kapasiteetin myötä 
Norrhydro luo yli 100 teollisen alan työpaikkaa Rovaniemelle 
muutaman vuoden sisällä

• Tuotantolaitokseen tulee katolle aurinkovoimala ja 
lämmöntalteenottoon sekä kierrätykseen on panostettu

• Tuotantolaitosrakennukselle haetaan LEED Gold-tason sertifiointia

• Uusi tuotantolaitos vähentää tuotannon päästöjä arviolta 20 
prosenttia nykyisiin päästöihin verrattuna



Digitaaliset ratkaisut 
strategian ytimessä
• Digitaalisten ratkaisujen parissa kymmeniä 

asiakasneuvotteluita meneillään
• NorrDigi – Digitaalisen hydrauliikan edelläkävijä

• Ainutlaatuinen ratkaisu säästää loppukäyttäjän 
kustannuksia ympäristövaikutuksia vähentäen

• NorrData -palvelukonseptin kehitys aloitettu 
katsauskauden aikana

• Tukee erityisesti NorrDigi®-liikkeenohjausjärjestelmää 
• Koneista ja laitteista saatavan datan käsittely 

tuotteistetaan palveluksi, jonka avulla asiakkaamme 
voivat parantaa liiketoimintansa tuottavuutta ja 
laitteiden käytettävyyttä

• Digitaalisen liiketoiminnan kehittämiseksi Business 
Finlandilta hankerahoitusta

• Motiomax by Norrhydro – Strateginen yritysosto
• Sähkömekaaniset liikkeenohjausjärjestelmät lisäävät 

Norrhydron tuotetarjoamaa ja ovat osa Norrhydron 
strategiaa valmistaa ja toimittaa energiatehokkaita ja 
ympäristöystävällisiä liikkeenohjausjärjestelmiä



Muutoksia organisaatiossa
• Elokuussa 2022 toimitusjohtajaksi nimitettiin Matias 

Parviainen 1.11.2022 alkaen

• Nykyinen toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja Yrjö 
Trög päätoiminen hallituksen puheenjohtaja uuden 
toimitusjohtajan aloitettua tehtävässään

• Heidi Sederholm QEHS-päälliköksi ja johtoryhmän 
jäseneksi huhtikuussa 2022

• Marko Mylläri operointijohtajaksi maaliskuussa 2022



Tammi–kesäkuu 2022 lyhyesti
• Liikevaihto kasvoi 40,0 % ja oli 16 617 (11 871) tuhatta 

euroa

• Käyttökate oli 1 662 (1 485) tuhatta euroa 

• Käyttökateprosentti oli 10,0 % (12,5 %)

• Liikevoitto oli 1 281 (1 099) tuhatta euroa

• Kauden tulos oli 777 (631) tuhatta euroa

• Osakekohtainen tulos 0,07 (0,08)*

• Oman pääoman tuotto oli 6,8 % (18,8 %)

• Liiketoiminnan rahavirta oli 112 (1 177) tuhatta euroa

• Investointien rahavirta –2 769 (-337) tuhatta euroa

*Osakemäärä 30.6.2022: 10 901 638; 30.6.2021: 8 242 394



Keskeiset tunnusluvut
Norrhydro Konserni 1.1.2022–30.6.2022 1.1.2021–30.6.2021 1.1.2021–31.12.2021

Tilintarkastamaton, ellei toisin ilmoitettu

Liikevaihto, tuhatta euroa 16 617 11 871 24 693

Liikevaihdon muutos, % 40 % - 24,0 %

Käyttökate, % 10,0 % 12,5 % 12,0 %

Tilikauden tulos % 4,7 % 5,3 % 1,4 %

Sijoitetun pääoman tuotto, % 7,2 % 10,8 % 15,2 %

Oman pääoman tuotto, % 6,8 % 18,8 % 4,8 %

Omavaraisuusaste, % 50,1 % 21,5 % 50,7 %

Current ratio 1,81 1,21 1,74

Osakekohtainen tulos, euroa* 0,07 € 0,08 € 0,04

*Osakemäärä 30.6.2022: 10 901 638; 30.6.2021: 8 242 394



Rahavirrat
Norrhydro Konserni 1.1.2022–30.6.2022 1.1.2021–30.6.2021 1.1.2021–31.12.2021

Tilintarkastamaton, ellei toisin ilmoitettu

Liiketoiminnan rahavirta 112 1 176 756

Investointien rahavirta -2 769 -337 -3 642

Rahoituksen rahavirta -1 680 -1 028 5 110

Rahavirtojen muutos -4 337 -189 2 224

Rahavarat katsauskauden alussa 4 653 2 429 2 429

Rahavarat katsauskauden lopussa 316 2 241 4 653



Näkymät ja ohjeistus 2022
• Vahva kasvu ja strategian määrätietoinen toteutus jatkuu:

Toistamme huhtikuussa annetun ohjeistuksen: Vuoden 2022
liikevaihdon arvioidaan kasvavan noin 15–25 % vuodesta
2021 (28,3–31,0 milj. €)

• Geopoliittinen tilanne ja Covid19-pandemia voivat vaikuttaa
valmistusmateriaalien saatavuuteen ja kustannuskehitykseen
ja voivat aiheuttaa häiriöitä omassa ja asiakkaiden
tuotannossa

• Muuton, tehtaan ylösajon sekä kustannusinflaation
vaikutusten vuoksi kannattavuuden osalta ei anneta tarkkaa
ohjeistusta vuodelle 2022

• Yhtiö siirtää inflaation aiheuttamat kustannukset tuotteiden
hintoihin markkinatilanteen ja asiakassopimusten mukaan ja
vaikutus myyntihintoihin tapahtuu 3–6 kuukauden viiveellä



Listautumisannista näkyvyyttä 
ja pääomaa kasvuun
• Kaupankäynti Norrhydron osakkeilla Nasdaq Helsinki 

Oy:n ylläpitämällä First North Growth Market Finland -
markkinapaikalla alkoi joulukuussa 2021 

• 8 miljoonan euron bruttovarat kasvun ja 
kansainvälistymisen mahdollistamiseksi

• Norrhydrolla on listautumisen myötä muun muassa 
entistä paremmat mahdollisuudet kehittää ja laajentaa 
valikoimaansa digitaalisiin tuotteisiin ja palveluihin

• Merkittävät koneinvestoinnit uuteen 
tuotantolaitokseen mahdollistavat tuotannon kasvun

• Osakkeenomistajia katsauskauden päättyessä 6 460

• Osakkeen arvo katsauskauden päättyessä 3,37 euroa



Strategia ja 
taloudelliset tavoitteet



Strategian avaintekijät

Liikevaihdon kasvu orgaanisesti ja 
valikoiduin yritysostoin

Teknologisen osaamisen ja 
tuotantokapasiteetin laajentaminen

Asema korkeammalla asiakkaan 
arvoketjussa

Laajentuminen uusille maantieteellisille markkinoille 
erityisesti energiatehokkaiden ratkaisujen ja 
digitaalisten ratkaisujen kaupallistaminen myötä



Taloudelliset tavoitteet 
2026



Kysymyksiä ja vastauksia



Liitteet



Liikevaihdon kehitys
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Käyttökatteen kehitys
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Omavaraisuus ja nettovelkaantuneisuus



Osakkeen kurssikehitys
Markkina-arvo 
30.6.2022

36,7 milj. €



Suurimmat osakkeenomistajat 30.6.2022

*) Economica Yrityspalvelut Oy on yhtiön hallituksen jäsenenä ja toimitusjohtajana toimivan Yrjö Trögin määräysvaltayhteisö.
**) Helle-Kangas Consulting Oy on yhtiön hallituksen puheenjohtajan Juhani Kankaan määräysvaltayhteisö.
***) Hallituksen jäsenenä toimiva Asko Myllymäki omistaa välillisesti yhtiöstä 2,62 % Myllymäki Invest Oy:n kautta
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