
Q4/2021

Kone- ja metallituoteteollisuus on Suomen teollisuuden ja 

erityisesti viennin merkittävä osa-alue. Swot Consulting tuottaa 

neljästi vuodessa kvartaalianalyysin, jossa arvioimme alan 

trendejä ja kehityssuuntia. Konepajabarometri perustuu alan 

merkittävimpien suomalaisten yritysten osavuosikatsauksiin.
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Q4/2021

*12 kk juokseva summa/keskiarvo indeksoituna 

Q4/2014=100

▪ Huollon liikevaihto kasvoi erityisesti sopimuksiin 

perustuvan ja harkinnanvaraisen huoltoaktiviteetin 

sekä lisäarvoa tuottavien palveluiden kasvun 

seurauksena. Huoltoliiketoiminta kasvoi vahvasti 

kaikilla markkina-alueilla.

▪ Uusien laitteiden liikevaihto säilyi vakaana EMEA-

alueella, mutta laski huomattavasti Amerikoissa ja 

hieman Aasiassa. Modernisoinnin liikevaihto kasvoi 

hieman Amerikoissa ja huomattavasti Aasiassa, mutta 

laski huomattavasti EMEA-alueella,.

▪ Vuoden 2022 kysyntänäkymä on positiivinen. KONE 

odottaa kasvua erityisesti palveluissa ja Kiinan 

ulkopuolisilla laitemarkkinoilla. Liikevaihdon kasvun 

arvioidaan olevan välillä 2-7 % vuonna 2022.

MAANTIETEELLINEN KEHITYS 

Q4/2020 VS. Q4/2021

TALOUDELLINEN KEHITYS, M€

LIIKETOIMINNAN KEHITYS 

Q4/2020 VS. Q4/2021

TRENDIANALYYSI*

LIIKEVAIHTO

EMEA +2 %

AMERIKKA +3 %

AASIAN JA TYYNENMEREN ALUE +10 %

▪ KONEen liiketoiminta jatkoi vakaan kasvun uralla 

huolimatta Kiinan markkinoiden tiukentuneesta 

likviditeetistä.

▪ Uuslaitetilaukset kasvoivat selvästi Pohjois-Amerikassa 

ja hieman EMEA-alueella. Kiinan uuslaitetilaukset 

laskivat hieman muun Aasian elpyessä vahvasti.

▪ Kokonaisuutena saadut tilaukset kasvoivat hieman 

EMEA-alueella ja Aasiassa. Amerikoissa saadut 

tilaukset laskivat huomattavasti (vertailukaudella 

merkittävä modernisointitilaus).

▪ Kiinan uuslaitetilausten laskua kompensoi huomattava 

kasvu modernisointitilauksissa.

SAADUT 

TILAUKSET

TILAUSKANTA LIIKEVAIHTO

Uudet laitteet - - +4 %

Huolto - - +10 %

Modernisointi - - +2 %

Yhteensä +4 % +11 % +6 %
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Q4/2021

*12 kk juokseva summa/keskiarvo indeksoituna 

Q4/2014=100

▪ Kalmarin merkittävimmät tilaukset viimeisellä 

kvartaalilla olivat 34 konttilukkia Belgiaan sekä 

kolmivuotinen Kalmar Care –huoltosopimus 

ruotsalaisen asiakkaan kanssa.

▪ Hiabin merkittävimmät tilaukset olivat suuret WALTCO-

takalaitanostintilaukset Yhdysvaltoihin.

▪ MacGregorin merkittävin tilaus oli lastiluukkutilaus 

kahteentoista konttilaivaan taiwanilaiselle asiakkaalle.

▪ Cargotecin keskeisten kysyntäajureiden (satamissa 

käsiteltävien konttien määrä, rakentamisaktiviteetti ja 

laivatilaukset) ennakoidaan jatkavan kasvua vuonna 

2022. Kasvun odotetaan kuitenkin hidastuvan vuoden 

2021 tasosta.

MAANTIETEELLINEN KEHITYS 

Q4/2020 VS. Q4/2021

TALOUDELLINEN KEHITYS, M€

LIIKETOIMINNAN KEHITYS 

Q4/2020 VS. Q4/2021

TRENDIANALYYSI*

▪ Cargotecin tilauskanta paisui ennätyslukemiin 

toimitusketjun haasteiden rajoittaessa liikevaihdon 

kasvua.

▪ Cargotec arvioi logistiikka- ja komponenttihaasteiden 

jatkuvan vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla.

▪ Toimitusviivästymisten negatiivinen vaikutus 

liikevaihtoon oli n. 80 M€ (9 %), josta Kalmarin osuus oli 

n. 30 M€ ja Hiabin n. 50 M€.

▪ Huoltoliiketoiminta kasvoi laiteliiketoimintaa 

nopeammin. Huoltoliiketoiminnan saadut tilaukset 

kasvoivat +16 % ja liikevaihto +10 %.

SAADUT 

TILAUKSET

LIIKEVAIHTO

EMEA +9 % +7 %

APAC +59 % -11 %

AMERIKAT -8 % +11 %

SAADUT 

TILAUKSET

TILAUSKANTA LIIKEVAIHTO

Kalmar +15 % +55 % +5 %

Hiab -8 % +96 % +15 %

MacGregor +53 % +17 % -16 %

Yhteensä +9 % +56 % +4 %
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Q4/2021

*12 kk juokseva summa/keskiarvo indeksoituna 

Q4/2014=100

▪ Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset kasvoivat +20 %. 

Taustalla vaikutti erityisesti asiakkaiden luona 

toteutettavien palveluiden parantunut kysyntä.

▪ Liikevaihdon osalta laiteliiketoiminta oli merkittävin 

kasvuajuri kaikissa segmenteissä. Palveluliiketoiminnan 

liikevaihto kasvoi +18 % verrattuna vertailukauteen.

▪ Metso Outotec odottaa markkina-aktiviteetin 

jatkuvan nykyisellä vahvalla tasolla vuoden 2022 

ensimmäisellä puoliskolla.

TALOUDELLINEN KEHITYS, M€

LIIKETOIMINNAN KEHITYS 

Q4/2020 VS. Q4/2021

TRENDIANALYYSI*

LIIKEVAIHTO

EUROOPPA +39 %

POHJOIS- JA VÄLI-AMERIKKA +29 %

ETELÄ-AMERIKKA +25 %

AASIA JA TYYNENMEREN ALUE +25 %

AFRIKKA, LÄHI-ITÄ JA INTIA +33 %

▪ Metso Outotecin tilauskanta ja liikevaihto kasvoivat 

vahvasti, kun taas saatujen tilaustenkasvu hiipui 

selvästi.

▪ Saadut tilaukset laskivat -21 % vuoden 2021 

kolmannesta kvartaalista. Muutoin markkina-aktiviteetti 

oli korkealla tasolla kaikissa liiketoiminnoissa. Erityisen 

vahvaa kasvu oli Euroopassa. Euroopan lisäksi 

liikevaihto kasvoi kaikilla markkina-alueilla.

▪ Tilauskasvu hiipui erityisesti laitetilausten johdosta. 

Laitetilaukset laskivat Kivenmurskaus- ja Mineraalit-

segmenteissä ja pysyivät ennallaan Metalleissa. 

Toimitusketjun rajoitteet olivat keskeisin tekijä 

laitetilausten laskun taustalla.

SAADUT 

TILAUKSET

TILAUSKANTA LIIKEVAIHTO

Kivenmurskaus -9 % +355 % +29 %

Mineraalit +4 % +40 % +22 %

Metallit +3 % +86 % +102 %

Yhteensä +0 % +49 % +31 %

MAANTIETEELLINEN KEHITYS 

Q4/2020 VS. Q4/2021
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Q4/2021

*12 kk juokseva summa/keskiarvo indeksoituna 

Q4/2014=100

▪ Myös Teollisuuslaitteiden saadut tilaukset ja liikevaihto 

kasvoivat kaikilla markkina-alueilla.

▪ Satamaratkaisujen saadut tilaukset laskivat 

Amerikoissa ja Aasian alueella, mutta kasvoivat EMEA-

alueella.

▪ Konecranesin kysyntänäkymät vuoden 2022 

ensimmäisellä kvartaalilla ovat positiiviset, vaikka 

epävarmuuden odotetaankin jatkuvan. 

▪ Teollisuusasiakkaiden keskuudessa kysyntäympäristö 

on hyvällä tasolla Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. 

Aasian alueella kysyntäympäristö on edelleen 

heikompaa kuin muilla alueilla.

▪ Konecranes odottaa liikevaihdon jatkavan kasvuaan 

vuonna 2022.

MAANTIETEELLINEN KEHITYS 

Q4/2020 VS. Q4/2021

TALOUDELLINEN KEHITYS, M€

LIIKETOIMINNAN KEHITYS 

Q4/2020 VS. Q4/2021

TRENDIANALYYSI*

LIIKEVAIHTO

EMEA -15 %

APAC +15 %

AMERIKAT +28 %

▪ Konecranesin tilauskanta jatkoi paisumistaan 

ennätyslukemissa komponenttien saatavuus-

ongelmien rajoittaessa liikevaihdon kasvua.

▪ Toimitusketjujen haasteiden oletetaan jatkuvan vielä 

vuoden 2022 ensimmäisen puoliskon ajan.

▪ Saadut tilaukset kasvoivat Amerikoissa ja EMEA-

alueella, mutta laskivat Aasian alueella.

▪ Myös liikevaihdossa Amerikat kehittyivät vahvimmin. 

Liikevaihto kasvoi Aasian alueella ja laski EMEA-

alueella verrattuna vuoden takaiseen.

▪ Suuri modernisointitilaus yhdysvaltalaiselta 

voimalaitokselta tuki Kunnossapidon saatujen tilausten 

kasvua. Kunnossapidon liikevaihto kasvoi kaikilla 

markkina-alueilla.

SAADUT 

TILAUKSET

TILAUSKANTA LIIKEVAIHTO

Kunnossapito +32 % +61 % +5 %

Teollisuuslaitteet +14 % +19 % +6 %

Satamaratkaisut -12 % +9 % -5 %

Yhteensä +6 % +19 % +1 %
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Q4/2021

*12 kk juokseva summa/keskiarvo indeksoituna 

Q4/2014=100

▪ Vaihtoehtoisia polttoaineita käyttävien alusten osuus 

alustilauksista kasvoi 17 %:sta 21 %:iin vuonna 2021. 

Kehityssuunta tukee Wärtsilän kasvua pitkällä 

aikavälillä.

▪ Käytössä olevan risteilyaluskapasiteetin osuus 

kasvoi viimeisen kvartaalin aikana 50 %:sta 70 %:iin 

tukien Wärtsilän palveluliiketoimintaa jatkossa.

▪ Energiamarkkinoiden tila vakaantui ja Wärtsilä sai 

merkittäviä voimalatilauksia viimeisellä kvartaalilla. 

Asiakkaat lykkäävät kuitenkin päätöksentekoaan 

taloudellisesta epävarmuudesta johtuen. Energian 

varastointijärjestelmien kysyntä jatkui vahvana.

▪ Wärtsilä ennakoi vuoden 2022 ensimmäisen 

kvartaalin kysyntätilanteen jatkuvan viime vuotta 

parempana.

MAANTIETEELLINEN KEHITYS 

Q4/2020 VS. Q4/2021

TALOUDELLINEN KEHITYS, M€

LIIKETOIMINNAN KEHITYS 

Q4/2020 VS. Q4/2021

TRENDIANALYYSI*

LIIKEVAIHTO

EUROOPPA +5 %

AASIA +52 %

AMERIKKA +47 %

MUUT +23 %

▪ Wärtsilän kasvu oli voimakasta vuoden viimeisellä 

kvartaalilla. 

▪ Erityisen voimakasta kasvu oli Aasiassa ja Amerikoissa. 

Meksikosta ja Brasiliasta saadut voimalaitostilaukset 

tukivat erityisesti Energyn kasvua.

▪ Saatuja tilauksia kasvattivat pääasiassa laitetilaukset. 

Palveluissa saadut tilaukset kasvoivat +20 %.

▪ Myös liikevaihdon kasvussa laitteet olivat kasvun 

ajurina. Laiteliikevaihdon kasvu oli +48 %, kun taas 

palvelujen liikevaihto kasvoi +16 %.

▪ Merenkulkumarkkinoilla konttialustilaukset jatkuivat 

voimakkaina, mutta Wärtsilälle keskeisessä 

risteilyalussegmentissä tilaukset pysyivät alhaisella 

tasolla. 

SAADUT 

TILAUKSET

TILAUSKANTA LIIKEVAIHTO

Marine Power +50 % +8 % +20 %

Marine Systems +131 % +22 % +32 %

Voyage +68 % +5 % +24 %

Energy +120 % +31 % +44 %

Portfolio +177 % -45 % +4 %

Yhteensä +92 % +16 % +31 %
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Q4/2021

*12 kk juokseva summa/keskiarvo indeksoituna 

Q4/2014=100

▪ Sellun ja energian saatujen tilausten lasku selittyy 

pitkälti Kiinalla, sillä muilla markkina-alueilla Sellun ja 

energian saadut tilaukset kasvoivat.

▪ Papereiden osalta saadut tilaukset kasvoivat erityisesti 

Etelä-Amerikassa sekä APAC- ja EMEA-alueilla. 

Papereiden saadut tilaukset laskivat Kiinassa.

▪ Valmet arvioi lyhyen aikavälin näkymän 

parantuneen tyydyttäväksi energialle (aiemmin 

heikko). Lyhyen aikavälin näkymä säilyy hyvänä 

palveluille, automaatiolle, sellulle ja kartongille ja 

paperille sekä tyydyttävänä pehmopaperille.

▪ Valmet odottaa liikevaihdon jatkavan kasvuaan vuonna 

2022.

MAANTIETEELLINEN KEHITYS 

Q4/2020 VS. Q4/2021

TALOUDELLINEN KEHITYS, M€

LIIKETOIMINNAN KEHITYS 

Q4/2020 VS. Q4/2021

TRENDIANALYYSI*

▪ Valmetin kasvuluvut alkoivat osoittaa 

tasaantumisen merkkejä. Tilausvirta säilyi kuitenkin 

voimakkaana, toimitusketjujen pullonkaulat rajoittivat 

liikevaihdon kasvua.

▪ Komponenttien heikentynyt saatavuus vaikutti erityisesti 

Palvelut- ja Automaatio-liiketoimintalinjoihin. 

▪ Saaduilla tilauksilla mitattuna kolme suurinta maata 

olivat Brasilia, Ruotsi ja Yhdysvallat (yhteensä 42 %). 

Brasiliassa toteutui mm. merkittävä teknologia- ja 

automaatiotilaus sellutehtaan modernisointiprojektiin.

▪ Liikevaihdolla mitattuna kolme suurinta maata olivat 

Kiina, Yhdysvallat ja Suomi (yhteensä 49 %).

SAADUT 

TILAUKSET

LIIKEVAIHTO

EMEA +62 % +9 %

APAC -41 % -18 %

KIINA -77 % +24 %

POHJOIS-AMERIKKA -33 % +7 %

ETELÄ-AMERIKKA +1165 % -33 %

SAADUT 

TILAUKSET

TILAUSKANTA LIIKEVAIHTO

Palvelut +13 % - +3 %

Automaatio +8 % - +14 %

Sellu ja energia -17 % - +7 %

Paperit +71 % - -5 %

Yhteensä +16 % +26 % +3 %
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Q4/2021

*12 kk juokseva summa/keskiarvo indeksoituna 

Q4/2014=100

▪ Osien ja komponenttien saatavuus ja logistiikkatilanne 

jatkuivat erittäin vaikeana, mikä on haastanut koko 

valmistusverkoston toimintaa. Huolimatta haasteista, 

Ponsse onnistui valmistamaan ja toimittamaan kaikki 

tuotantosuunnitelman mukaiset metsäkoneet ympäri 

maailmaa.

▪ Venäjään liittyvät pakotteet muodostavat 

merkittävän lyhyen ja keskipitkän aikavälin riskin 

Ponsselle, sillä Venäjä on maailman suurin 

tavaralajimenetelmän metsäkoneiden markkina.

Venäjän osuus Ponssen liikevaihdosta on keskimäärin 

ollut n. 20-25 %.

MAANTIETEELLINEN KEHITYS 

Q4/2020 VS. Q4/2021

TALOUDELLINEN KEHITYS, M€

LIIKETOIMINNAN KEHITYS 

Q4/2020 VS. Q4/2021

TRENDIANALYYSI*

LIIKEVAIHTO

POHJOIS-EUROOPPA +6 %

KESKI- JA ETELÄ-EUROOPPA -22 %

VENÄJÄ JA AASIA +53 %

POHJOIS- JA ETELÄ-AMERIKKA +16 %

MUUT MAAT -63 %

▪ Ponssen kasvu jatkui vahvana viimeisellä 

kvartaalilla tilauskannan saavuttaessa jälleen uuden 

ennätyksen. Kasvu hidastui kuitenkin edellisestä 

kvartaalista saaduissa tilauksissa ja liikevaihdossa.

▪ Aiempien kvartaalien voimakas tilauskasvu 

Amerikoissa, Venäjällä ja Aasiassa johti 

ennätykselliseen liikevaihtoon kyseisten alueiden 

osalta. Yleisesti markkinatilanne oli erityisen hyvä 

Venäjällä.

▪ Myös huoltopalvelut ja vaihtokoneliiketoiminta hyötyivät 

hyvästä markkinatilanteesta. Nopeinta kasvu oli 

kuitenkin strategiamuutoksen läpikäyneellä 

teknologiayhtiö Epec:llä.

SAADUT 

TILAUKSET

TILAUSKANTA LIIKEVAIHTO

PONSSE +30 % +151 % +10 %
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Q4/2021

*12 kk juokseva summa/keskiarvo indeksoituna 

Q4/2014=100, Neles 2014 = Metso Flow Control

▪ Markkina-aktiviteetin odotetaan säilyvän hyvänä sellu-

ja paperiprojekteissa. 

▪ Kemianteollisuuden sekä öljy- ja kaasuteollisuuden 

projekteissa markkina-aktiviteetin odotetaan palautuvan 

tyydyttävälle tasolle vuoden 2022 ensimmäisellä 

vuosipuoliskolla. 

▪ Palvelu- ja MRO-liiketoiminnan markkina-aktiviteetin 

odotetaan saavuttavan hyvän tason vuoden 2022 

ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

▪ Logistiikkaan ja elektroniikkakomponentteihin 

liittyvien ongelmien odotetaan aiheuttavan 

toimitusriskejä vielä vuoden 2022 ensimmäisellä 

puoliskolla.

MAANTIETEELLINEN KEHITYS 

Q4/2020 VS. Q4/2021

TALOUDELLINEN KEHITYS, M€

LIIKETOIMINNAN KEHITYS 

Q4/2020 VS. Q4/2021

TRENDIANALYYSI*

▪ Neleksen saadut tilaukset ja liikevaihto jatkoivat 

vahvaa kasvuaan viimeisellä kvartaalilla.

▪ Viimeisen kvartaalin liikevaihdon kasvuajureita olivat 

erityisesti myönteinen tilanne sellu-, paperi- ja 

biotuotteiden projekteissa sekä palveluliiketoiminnassa.

▪ Kemianteollisuuden sekä öljy- ja kaasuteollisuuden 

projektien markkinatilanne oli edelleen heikko, mutta 

tilanne parantui kvartaalin loppua kohden. Näihin 

liittyvistä projekteista odotetaan päätöksiä vuoden 2022 

ensimmäisellä puoliskolla.

▪ Saatujen tilausten merkittävin kasvuajuri oli palvelu-

ja MRO-liiketoiminta, joka kasvoi +37 % viime 

vuodesta ja +16 % vuodesta 2019. Liiketoiminta kehittyi 

erityisesti Pohjois- ja Etelä-Amerikassa.

SAADUT 

TILAUKSET

LIIKEVAIHTO

EMEIA +14 % +18 %

POHJOIS-AMERIKKA +61 % +49 %

ETELÄ-AMERIKKA +14 % -49 %

APAC +12 % +1 %

SAADUT 

TILAUKSET

TILAUSKANTA LIIKEVAIHTO

NELES +27 % +9 % +12 %
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Q4/2021

*12 kk juokseva summa/keskiarvo indeksoituna 

Q4/2014=100

▪ Liikevaihto kasvoi vertailukaudesta, vaikka viimeisen 

kvartaalin liikevaihtoa heikensivät raaka-aineiden ja 

komponenttien saatavuus, koronatartuntarypäs 

päätuotantolaitoksella ja työtaistelutilanteesta johtuvat 

ylityökiellot.

▪ Raute arvioi asiakasteollisuuksiensa markkinatilanteen 

jatkuvan hyvänä ja liikevaihtonsa jatkavan kasvua 

vuonna 2022.

▪ Venäjään liittyvät pakotteet muodostavat 

merkittävän riskin Rautelle lyhyellä ja keskipitkällä 

aikavälillä. CIS-maat ovat viimeisen vuoden aikana 

muodostaneet keskimäärin 40-50 % Rauten

liikevaihdosta.

MAANTIETEELLINEN KEHITYS 

Q4/2020 VS. Q4/2021

TALOUDELLINEN KEHITYS, M€

LIIKETOIMINNAN KEHITYS 

Q4/2020 VS. Q4/2021

TRENDIANALYYSI*

▪ Rauten tilauskanta jatkaa ennätyskorkealla tasolla 

tukien tulevien kvartaalien volyymiä. Pääosa 

tilauskannasta ajoittuu vuodelle 2022.

▪ Saadut tilaukset eivät sisältäneet suuria uuden 

kapasiteetin tehdashankkeita, minkä seurauksena 

saadut tilaukset laskivat vertailukaudesta. Yksittäisten 

linjojen laajuiset ja modernisointien tilaukset olivat 

kuitenkin korkealla tasolla.

▪ Kehittyneillä markkinoilla asiakkaiden investoinnit olivat 

korkealla tasolla vahvan puutuotekysynnän 

seurauksena. Kehittyvillä markkinoilla kysyntä on 

kuitenkin pysynyt alhaisella tasolla.

SAADUT 

TILAUKSET

LIIKEVAIHTO

EMEA +101 % +66 %

CIS -47 % -24 %

POHJOIS-AMERIKKA -3 % +120 %

ETELÄ-AMERIKKA -44 % +30 %

APAC +73 % +146 %

SAADUT 

TILAUKSET

TILAUSKANTA LIIKEVAIHTO

Projekti-

toimitukset
-38 % - +2 %

Teknologia-

palvelut
+17 % - +46 %

RAUTE -29 % +68 % +13 %
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Q4/2021

*12 kk juokseva summa/keskiarvo indeksoituna 

Q4/2014=100

▪ Laiteliiketoiminta oli vahvin ajuri Glastonin positiiviselle 

kehitykselle, sillä palveluliiketoiminnan saadut tilaukset 

pysyivät vertailukauden tasolla ja palveluliiketoiminnan 

liikevaihto kasvoi +3 %. Toimitusketjuhäiriöt olivat 

keskeisin taustatekijä palveluliiketoiminnan 

maltillisemmalle kehitykselle, erityisesti Automotive & 

Display -segmentissä.

▪ Glaston arvioi positiivisen kehityksen jatkuvan sekä 

kone- että palveluliiketoiminnoissa vuonna 2022.

▪ Toimitusketjujen häiriöiden pitkittyminen on merkittävin 

lyhyen aikavälin riski Glastonille.

MAANTIETEELLINEN KEHITYS 

Q4/2020 VS. Q4/2021

TALOUDELLINEN KEHITYS, M€

LIIKETOIMINNAN KEHITYS 

Q4/2020 VS. Q4/2021

TRENDIANALYYSI*

▪ Glastonin avainluvut jatkoivat vahvaa positiivista 

kehitystä vuoden 2021 viimeisellä kvartaalilla.

▪ Arkkitehtuurilasiin liittyvä aktiviteetti oli vahvaa kaikilla 

markkina-alueilla. Kiinassa kasvu kohdistui Insulating

Glass-linjoihin, kun taas muualla Aasian alueella 

aktiviteetti oli vähäistä pandemiaan liittyvistä 

rajoituksista johtuen.

▪ Ajoneuvotuotanto kärsi edelleen komponenttien 

saatavuusongelmista. Ajoneuvolasimarkkinoilla 

investointiaktiivisuus kasvoi kuitenkin asiakkaiden 

tunnistaessa investointitarpeita tulevien vaatimusten 

täyttämiseksi. Ajoneuvolasissa aktiivisimmat markkinat 

olivat Kiina ja Yhdysvallat. Muilla alueilla investoinnit 

olivat alhaisella tasolla.

SAADUT 

TILAUKSET

TILAUSKANTA LIIKEVAIHTO

Heat Treatment +14 % +45 % +48 %

Insulating Glass +13 % +48 % +28 %

Automotive & 

Display
+14 % +65 % +49 %

Yhteensä +13 % +48 % +37 %

LIIKEVAIHTO

EMEA +41 %

APAC -5 %

AMERIKAT +67 %
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▪ Kasvu jatkui voimakkaana vuoden 2021 viimeisellä kvartaalilla. Tyypillinen vuoden sisäinen kausivaihtelu kiihdytti 

kasvua suhteessa kolmanteen kvartaaliin. Kasvuluvut olivat kuitenkin erittäin korkeita verrattuna myös vuoden takaiseen 

vertailukauteen, jolloin pandemian negatiivinen vaikutus palveluliiketoimintaan oli vielä voimakasta. Yleisesti avainluvut ovat 

palanneet pandemian aiheuttaman kuopan jäljiltä lähelle pidemmän aikavälin trendilinjojaan (kts. alempi kuvaaja).

▪ Liikevaihdot kasvoivat voimakkaasti huolimatta toimitusketjujen ja logistiikan ongelmista. On tärkeää huomioida, 

että asiakashintoihin siirretyt kustannusten nousut kasvattavat myös liikevaihtoja. Yritykset odottavat kasvun jatkuvan 

vuonna 2022, mitä tukee ainakin ennätykselliset tilauskannat.

▪ Maantieteellisesti kasvu on kiihtynyt Amerikoissa ja Aasiassa Euroopan jatkaessa maltillisemmalla kasvulla. 

Liikevaihdollisesti Eurooppa ja Aasia ovat ennätystasoillaan, kun taas Amerikat ovat edelleen jäljessä vuoden 2019 

viimeistä kvartaalia.

▪ Yrityskohtaisesti liikevaihdon kasvu oli erittäin voimakasta Glastonilla, Metso Outotecilla ja Wärtsilällä, kun taas Cargotecin,

Valmetin ja Konecranesin kasvuluvut lähestyivät jo nollakasvua. Saatujen tilausten osalta voimakkain kasvaja oli Wärtsilä 

(heikoin tilauskasvu Rautella) ja tilauskannan osalta Ponsse (heikoin kasvu Neleksellä).

MISTÄ KASVUA ON SAATU?

VERTAILU-

KAUSI

SAADUT 

TILAUKSET

TILAUS-

KANTA

LIIKE-

VAIHTO

Q4/2020 +20 % +24 % +12 %

Q3/2021 +11 % +3 % +20 %

VERTAILU-

KAUSI

Q4/2020 +6 % +16 % +16 %

Q3/2021 +23 % +17 % +19 %

YHTEENLASKETUT AVAINLUVUT

LIIKEVAIHDON KEHITYS ALUEITTAIN

Koko vuoden juokseva summa


