
Q1/2022

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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Q1/2022

*12 kk juokseva summa/keskiarvo indeksoituna 

Q4/2014=100

▪ Yleisesti uuslaitemarkkinan kysyntä kasvoi muualla 

paitsi Kiinassa.

▪ KONEen uusien laitteiden liikevaihto laski 

huomattavasti Amerikan ja Aasian alueilla. Euroopassa 

uusien laitteiden liikevaihto kasvoi 5-10 %. 

Huoltoliiketoiminta kasvoi kuitenkin voimakkaasti kaikilla 

markkina-alueilla.

▪ KONE tarkensi liikevaihdon kasvuennusteensa 

ylälaitaa alaspäin. Nyt liikevaihdon kasvun 

ennustetaan olevan 2-5 % v. 2022 (aiemmin 2-7 %). 

▪ Ennusteen toteutuminen edellyttää Kiinan 

koronarajoitusten purkamista toisella kvartaalilla ja 

nopeaa elpymistä sen jälkeen.

MAANTIETEELLINEN KEHITYS 

Q1/2021 VS. Q1/2022

TALOUDELLINEN KEHITYS, M€

LIIKETOIMINNAN KEHITYS 

Q1/2021 VS. Q1/2022

TRENDIANALYYSI*

LIIKEVAIHTO

EMEA +8 %

AMERIKKA +8 %

AASIAN JA TYYNENMEREN ALUE +0 %

▪ KONEen tilausvirta kasvoi voimakkaasti, mutta 

Kiina hidasti liikevaihdon kasvua.

▪ Kustannusinflaatio johti ensimmäisellä kvartaalilla 

saatujen tilausten marginaalin laskuun. Tilauskannan 

kate pysyi kokonaisuutena kuitenkin hyvällä tasolla.

▪ Saadut tilaukset kasvoivat erityisesti EMEA-alueella ja 

Amerikassa. Aasian ja Tyynenmeren alueella tilausten 

kasvu oli maltillisempaa. Tilauskasvu oli voimakasta 

erityisesti modernisoinneissa.

▪ Euron heikentymisellä oli merkittävä vaikutus 

liikevaihdon alueelliseen kehitykseen. Vertailukelpoisilla 

valuuttakursseilla liikevaihto kasvoi Amerikassa vain 

+0,4 % ja laski APAC-alueella -7,7 %.

SAADUT 

TILAUKSET

TILAUSKANTA LIIKEVAIHTO

Uudet laitteet - - -3 %

Huolto - - +13 %

Modernisointi - - +16 %

Yhteensä +17 % +13 % +5 %
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Q1/2022

*12 kk juokseva summa/keskiarvo indeksoituna 

Q4/2014=100

▪ Globaali komponenttipula ja toimitushaasteet 

vaikuttivat edelleen negatiivisesti kaikkien 

liiketoimintojen kehitykseen.

▪ Kalmarin keskeisen kysyntäajurin (satamissa 

käsiteltävien konttien määrä) kasvuennustetta on 

laskettu joulukuun jälkeen (nyt +4,1 % v. 2022). 

Alentunut arvio johtuu heikentyneestä makrotalouden 

ilmapiiristä.

▪ Hiabin tärkeän kysyntäajurin (rakentamisaktiviteetti) 

ennakoidaan kasvavan +3 % Euroopassa ja +2 % 

Yhdysvalloissa.

▪ MacGregorin osalta uusien laivojen tilausten 

ennakoidaan kehittyvän heikosti vuonna 2022. 

Voimakkaimmin kasvava alussegmentti on offshore-

tuulivoima.

MAANTIETEELLINEN KEHITYS 

Q1/2021 VS. Q1/2022

TALOUDELLINEN KEHITYS, M€

LIIKETOIMINNAN KEHITYS 

Q1/2021 VS. Q1/2022

TRENDIANALYYSI*

▪ Cargotecin tilauskanta ja liikevaihto kasvoivat 

voimakkaasti, mutta saatujen tilausten kasvu 

hidastui edelleen.

▪ Kvartaalin merkittävin uutinen oli Cargotecin ja 

Konecranesin sulautumisen peruuntuminen Ison-

Britannian kilpailuviranomaisten edellyttämien 

toimenpiteiden seurauksena.

▪ Yleisesti huoltoliiketoiminta kehittyi laiteliiketoimintaa 

maltillisemmin. Mm. Kalmarin liikevaihto kasvoi 

erityisesti pienempien kontinkäsittelylaitteiden ansiosta.

▪ Kalmarin ja MacGregorin saadut tilaukset laskivat 

EMEA- ja APAC-alueilla, kun taas Amerikan kehitys oli 

vahvaa kaikissa liiketoiminnoissa.

SAADUT 

TILAUKSET

LIIKEVAIHTO

EMEA +1 % +15 %

APAC -19 % +13 %

AMERIKAT +17 % +21 %

SAADUT 

TILAUKSET

TILAUSKANTA LIIKEVAIHTO

Kalmar -6 % +38 % +15 %

Hiab +13 % +75 % +18 %

MacGregor -5 % +10 % +18 %

Yhteensä +2 % +42 % +17 %
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Q1/2022

*12 kk juokseva summa/keskiarvo indeksoituna 

Q4/2014=100

▪ Kivenmurskauksen voimakkain tilauskasvu tapahtui 

Pohjois-Amerikassa ja Kiinassa.

▪ Mineraalien laitetilauksissa korostuivat erityisesti pienet 

ja keskikokoiset tilaukset.

▪ Metallien tilaukset kasvoivat erityisesti 

pelletointilaitostilausten ja palveluiden ansiosta.

▪ Metso Outotec osti pohjoisirlantilaisen Tesab

Engineering Ltd.:n 11.4.2022. Tesabin liikevaihto 

vuonna 2021 oli n. 30 milj. euroa.

▪ Metso Outotec odottaa markkina-aktiviteetin 

jatkuvan nykyisellä vahvalla tasolla myös 

seuraavan kuuden kuukauden aikana.

TALOUDELLINEN KEHITYS, M€

LIIKETOIMINNAN KEHITYS 

Q1/2021 VS. Q1/2022

TRENDIANALYYSI*

LIIKEVAIHTO

EUROOPPA +20 %

POHJOIS- JA VÄLI-AMERIKKA +23 %

ETELÄ-AMERIKKA +22 %

AASIA JA TYYNENMEREN ALUE +28 %

AFRIKKA, LÄHI-ITÄ JA INTIA +42 %

▪ Metso Outotecin saadut tilaukset palasivat edellisen 

kvartaalin jälkeen voimakkaaseen kasvuun.

▪ Liikevaihto kasvoi voimakkaasti kaikilla markkina-

alueilla ja kaikissa liiketoiminnoissa. Liikevaihdon 

kasvua vauhdittivat erityisesti laiteliiketoiminnat, joiden 

liikevaihdon kasvu oli +42 %.

▪ Myös saadut tilaukset kasvoivat kaikilla markkina-

alueilla ja kaikissa liiketoiminnoissa. Myös saaduissa 

tilauksissa laiteliiketoimintojen kasvu oli vahvaa (+35 % 

vs. palveluliiketoiminnan tilaukset +24 %).

▪ Hyödykkeiden korkeat hinnat ja tuotantomäärät sekä 

kivenmurskauksen korkea aktiviteetti Pohjois-

Amerikassa vauhdittivat yleistä markkina-aktiviteettia.

SAADUT 

TILAUKSET

TILAUSKANTA LIIKEVAIHTO

Kivenmurskaus +13 % +23 % +24 %

Mineraalit +30 % +47 % +21 %

Metallit +106 % +89 % +87 %

Yhteensä +29 % +49 % +26 %

MAANTIETEELLINEN KEHITYS 

Q1/2021 VS. Q1/2022
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Q1/2022

*12 kk juokseva summa/keskiarvo indeksoituna 

Q4/2014=100

▪ Teollisuuslaitteiden saadut tilaukset kasvoivat kaikilla 

markkina-alueilla. Liikevaihto laski EMEA- ja APAC-

alueilla. EMEA-alueen lasku johtui erityisesti 

peruutetuista tilauksista.

▪ Kysyntäympäristö on hyvällä tasolla eurooppalaisten ja 

pohjoisamerikkalaisten teollisuusasiakkaiden 

keskuudessa. Aasian ja Tyynenmeren alueella 

kysyntäympäristö on edelleen heikompi.

▪ Konecranes odottaa edelleen liikevaihdon kasvavan 

vuonna 2022. Maailmanlaajuinen konttiliikenne jatkuu 

korkealla tasolla, ja konttien käsittelyyn liittyvät pitkän 

aikavälin näkymät ovat edelleen hyvät.

MAANTIETEELLINEN KEHITYS 

Q1/2021 VS. Q1/2022

TALOUDELLINEN KEHITYS, M€

LIIKETOIMINNAN KEHITYS 

Q1/2021 VS. Q1/2022

TRENDIANALYYSI*

LIIKEVAIHTO

EMEA -19 %

APAC -2 %

AMERIKAT +19 %

▪ Konecranesin tilausvirta kasvoi voimakkaasti, mutta 

Ukrainan sota ja komponenttipula rajoittivat 

toimituskykyä.

▪ Ukrainan sodan johdosta tuotanto Zaporižžjan tehtaalla 

keskeytettiin ja ohjattiin muihin tuotantolaitoksiin. 

▪ Ukrainan sodalla oli myös merkittävä negatiivinen 

kannattavuusvaikutus Venäjän liikevaihdon 

peruuttamisen ja Ukrainaan liittyvien alaskirjausten 

takia (-47 milj. euroa).

▪ Kunnossapidon liikevaihto kasvoi kaikilla markkina-

alueilla, mutta saadut tilaukset laskivat APAC-alueella.

▪ Satamaratkaisujen saadut tilaukset kasvoivat kaikilla 

markkina-alueilla. Liikevaihto laski peruutetun 

liikevaihdon takia.

SAADUT 

TILAUKSET

TILAUSKANTA LIIKEVAIHTO

Kunnossapito +11 % +56 % +8 %

Teollisuuslaitteet +32 % +29 % +6 %

Satamaratkaisut +55 % +30 % -25 %

Yhteensä +35 % +33 % -5 %
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Q1/2022

*12 kk juokseva summa/keskiarvo indeksoituna 

Q4/2014=100

▪ Käytössä oleva risteilyaluskapasiteetti säilyi viime 

vuoden lopun tasolla (70 %). 

▪ Wärtsilän osuus enintään 500 MW:n voimalaitosten 

segmentistä nousi 8 %:iin (aiemmin 5 %), kun 

maakaasua ja nestepolttoaineita hyödyntävien 

voimalaitosten tilaukset laskivat 7 %.

▪ Wärtsilä ennakoi kysyntäympäristön säilyvän 

toisella kvartaalilla viime vuoden vastaavan 

ajanjakson tasolla. Vallitsevat markkinaolosuhteet 

lisäävät kuitenkin epävarmuutta huomattavasti.

▪ Pitkällä aikavälillä Wärtsilä ennakoi edellytysten 

kasvavan erityisesti säätövoiman tarpeelle ja 

polttoainetehokkuudelle.

MAANTIETEELLINEN KEHITYS 

Q1/2021 VS. Q1/2022

TALOUDELLINEN KEHITYS, M€

LIIKETOIMINNAN KEHITYS 

Q1/2021 VS. Q1/2022

TRENDIANALYYSI*

LIIKEVAIHTO

EUROOPPA +33 %

AASIA -0 %

AMERIKKA +64 %

MUUT +38 %

▪ Wärtsilän avainluvut jatkoivat voimakasta kasvua 

huolimatta tilausvirran kasvun hidastumisesta.

▪ Merenkulku- ja laivanrakennusmarkkinoiden 

myönteinen kehitys keskeytyi Ukrainan sodan myötä.

▪ Marine Systems –laiteliiketoiminnan kysyntä pysyi 

vakaana huolimatta hinnoittelupaineista ja yleisestä 

epävarmuudesta.

▪ Voyagella on merkittävää liiketoimintaa sekä tutkimus-

ja kehitystoimintaa Venäjällä. Liikevaihto jäi 

edellisvuoden tasolle johtuen Venäjän myynnin 

perumisesta.

▪ Energyn varastoratkaisujen tilauksia lykkääntyi hintojen 

nousun vuoksi. Myynti kasvoi kuitenkin varastoinnissa, 

säätövoiman tuotannossa ja palveluissa.

SAADUT 

TILAUKSET

TILAUSKANTA LIIKEVAIHTO

Marine Power +34 % +14 % +7 %

Marine Systems +29 % +23 % +15 %

Voyage -23 % -4 % +2 %

Energy +3 % +20 % +86 %

Portfolio -85 % -56 % -43 %

Yhteensä +11 % +13 % +30 %
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Q1/2022

*12 kk juokseva summa/keskiarvo indeksoituna 

Q4/2014=100

▪ Sellu ja energia –liiketoiminnan saadut tilaukset 

kasvoivat Etelä-Amerikassa ja APAC-alueella. Tilaukset 

laskivat Kiinassa, Pohjois-Amerikassa ja EMEA-

alueella.

▪ Paperit-liiketoiminnan saadut tilaukset kasvoivat kaikilla 

markkina-alueilla paitsi EMEA-alueella.

▪ Valmet säilytti lyhyen aikavälin näkymän edelleen 

hyvänä palveluille, automaatiojärjestelmille, sellulle, 

ja kartongille ja paperille sekä tyydyttävänä 

energialle ja pehmopaperille. Virtauksensäädön 

lyhyen aikavälin markkinanäkymän Valmet arvioi 

hyväksi. 

MAANTIETEELLINEN KEHITYS 

Q1/2021 VS. Q1/2022

TALOUDELLINEN KEHITYS, M€

LIIKETOIMINNAN KEHITYS 

Q1/2021 VS. Q1/2022

TRENDIANALYYSI*

▪ Valmetin avainluvut kehittyivät vakaasti, mutta 

saatujen tilausten kasvu hidastui edelleen. HUOM. 

vertailukauden saadut tilaukset olivat erittäin korkeat.

▪ Valmetin ja Neleksen fuusio toteutui 1.4.2022, joten 

jatkossa Neles raportoidaan Virtauksensäätönä, joka 

toimii osana Valmetin Automaatio-raportointisegmenttiä.

▪ Venäjään kohdistuneilla pakotteilla ei ole ollut 

merkittävää vaikutusta Valmetin liiketoimintaan lukuun 

ottamatta tilauskantaan tehtyä peruutusta.

▪ Palvelut-segmentin saadut tilaukset kasvoivat kaikilla 

maantieteellisillä alueilla.

▪ Automaatio-segmentin liikevaihtoon vaikuttivat 

erityisesti Kiinassa voimassaolevat rajoitukset. Saadut 

tilaukset kasvoivat kaikilla alueilla paitsi EMEA-alueella.

SAADUT 

TILAUKSET

LIIKEVAIHTO

EMEA -18 % +14 %

APAC +69 % +16 %

KIINA -1 % +22 %

POHJOIS-AMERIKKA +28 % -12 %

ETELÄ-AMERIKKA +96 % +31 %

SAADUT 

TILAUKSET

TILAUSKANTA LIIKEVAIHTO

Palvelut +18 % - +10 %

Automaatio-

järjestelmät
+19 % - +31 %

Sellu ja energia -29 % - +22 %

Paperit +15 % - +1 %

Yhteensä +1 % +20 % +12 %
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Q1/2022

*12 kk juokseva summa/keskiarvo indeksoituna 

Q4/2014=100

▪ Ukrainan kriisi on entisestään lisännyt osien ja 

komponenttien saatavuuteen liittyviä riskejä. 

▪ Venäjältä tuotavan puun ja sahatavaran 

poistumisen Euroopan markkinoilta oletetaan 

vaikuttavan positiivisesti Euroopan 

metsäkonemarkkinoiden lähiajan kysyntään.

▪ Ponssella ei ole Venäjällä tuotannollista 

käyttöomaisuutta, vaan omaisuus on pääosin 

huoltotiloja ja varaosavarastoja. Venäjän osuus 

liikevaihdosta oli n. 20 prosenttia vuonna 2021.

▪ Epec jatkaa investointiohjelmaansa normaalisti, mutta 

muiden tytäryhtiöiden osalta tilannetta arvioidaan 

erikseen.

MAANTIETEELLINEN KEHITYS 

Q1/2021 VS. Q1/2022

TALOUDELLINEN KEHITYS, M€

LIIKETOIMINNAN KEHITYS 

Q1/2021 VS. Q1/2022

TRENDIANALYYSI*

LIIKEVAIHTO

POHJOIS-EUROOPPA -1 %

KESKI- JA ETELÄ-EUROOPPA +7 %

VENÄJÄ JA AASIA -11 %

POHJOIS- JA ETELÄ-AMERIKKA +30 %

MUUT MAAT +86 %

▪ Ponssen kasvu hidastui selvästi ja saadut tilaukset 

laskivat Ukrainan sodan sytyttyä.

▪ Ukrainan sota käytännössä sulki Venäjän 

metsäkonemarkkinan. Muilla markkina-alueilla kysyntä 

säilyi ensimmäisellä kvartaalilla hyvänä.

▪ Katsauskauden saadut tilaukset olivat 200 milj. euroa, 

josta kuitenkin poistettiin 109 milj. euron edestä 

Venäjän konetilauksia.

▪ Liiketoiminnoista nopeiten kasvoivat huoltopalvelut ja 

teknologiayhtiö Epec. Huoltopalveluiden kasvua tuki 

asiakkaiden hyvä työtilanne.

SAADUT 

TILAUKSET

TILAUSKANTA LIIKEVAIHTO

PONSSE -70 % +16 % +6 %
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Q1/2022

*12 kk juokseva summa/keskiarvo indeksoituna 

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

▪ Haastavan vuoden 2021 jälkeen kemianteollisuuden 

sekä öljy- ja kaasuteollisuuden markkina-aktiviteetti 

alkoi kohentua. Sellu-, paperi- ja biotuoteteollisuuden 

projekteissa markkina-aktiviteetti säilyi hyvällä tasolla.

▪ Myös palvelu- ja MRO-liiketoiminnat kehittyivät hyvin.

▪ Kasvua kiihdytti vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä 

toteutettu Flowrox-yrityskauppa, joka paransi 

Neleksen asemia erityisesti kaivosteollisuudessa.

▪ Jatkossa Neles käsitellään Valmetin Automaatio-

segmentin osana.

MAANTIETEELLINEN KEHITYS 

Q1/2021 VS. Q1/2022

TALOUDELLINEN KEHITYS, M€

LIIKETOIMINNAN KEHITYS 

Q1/2021 VS. Q1/2022

TRENDIANALYYSI*

▪ Neleksen liiketoiminta jatkoi voimakasta kasvua 

ensimmäisellä kvartaalilla.

▪ Markkina-aktiviteetti oli korkealla tasolla useilla 

markkina-alueilla, joista Pohjois-Amerikka oli erityisen 

aktiivinen Valve Controls- ja Actuation-liiketoimintojen 

johdosta.

▪ Palvelut ja MRO-liiketoiminta kehittyivät positiivisesti 

EMEIA-alueella.

▪ APAC-alueen markkinakasvua tukivat korkea aktiviteetti 

sellu-, paperi- ja biotuoteprojekteissa, 

kemianteollisuudessa sekä öljy- ja kaasuteollisuudessa.

SAADUT 

TILAUKSET

LIIKEVAIHTO

EMEIA +29 % +13 %

POHJOIS-AMERIKKA +30 % +38 %

ETELÄ-AMERIKKA +18 % -18 %

APAC +24 % +80 %

SAADUT 

TILAUKSET

TILAUSKANTA LIIKEVAIHTO

NELES +27 % +11 % +28 %
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Q1/2022

*12 kk juokseva summa/keskiarvo indeksoituna 

Q4/2014=100

▪ Kehittyvistä markkinoista Kiinan ulkopuolisessa 

Aasiassa ja Etelä-Amerikassa kysyntä oli 

alhaisemmalla tasolla kuin kehittyneillä markkinoilla. 

Kehittyvien markkinoiden ennakoidaan kuitenkin 

piristyvän lyhyellä aikavälillä.

▪ Kunnossapito- ja varaosapalveluiden kysyntä säilyi 

hyvällä tasolla johtuen asiakkaiden tuotantolaitosten 

hyvästä käyttöasteesta.

▪ Liikevaihdon voimakkaan kasvun taustalla vaikuttivat 

erityisesti tilauskannan ajoitukset ja vahva 

teknologiapalveluiden kysyntä.

MAANTIETEELLINEN KEHITYS 

Q1/2021 VS. Q1/2022

TALOUDELLINEN KEHITYS, M€

LIIKETOIMINNAN KEHITYS 

Q1/2021 VS. Q1/2022

TRENDIANALYYSI*

▪ Raute kasvoi voimakkaasti huolimatta merkittävän 

markkina-alueen poistumisesta, sillä Venäjän 

saadut tilaukset romahtivat.

▪ Rauten tilauskannasta noin puolet on Venäjän tilauksia. 

Kyseinen tilauskanta on suurin Rauten tämän hetken 

riskeistä. Sodan syttymisen jälkeen Raute ei ole sopinut 

uusia tilauksia Venäjälle. 

▪ Muiden kehittyneiden markkinoiden kysyntä on 

korvannut ainakin lyhyellä tähtäimellä osan Venäjän 

potentiaalista.

SAADUT 

TILAUKSET

LIIKEVAIHTO

EMEA +39 % +240 %

CIS -51 % -2 %

POHJOIS-AMERIKKA +33 % +149 %

ETELÄ-AMERIKKA +68 % +26 %

APAC +7 % +99 %

SAADUT 

TILAUKSET

TILAUSKANTA LIIKEVAIHTO

Projekti-

toimitukset
+45 % - -

Teknologia-

palvelut
+5 % - -

RAUTE +20 % +55 % +67 %
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Q1/2022

*12 kk juokseva summa/keskiarvo indeksoituna 

Q4/2014=100

▪ Sekä saaduissa tilauksissa että liikevaihdossa 

laiteliiketoiminnat kehittyivät palveluliiketoimintaa 

voimakkaammin. Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset 

kasvoivat +8 % ja liikevaihto +10 %. Ainoastaan 

Insulating Glass:ssa palveluliikevaihto kasvoi 

laiteliikevaihtoa nopeammin.

▪ Useiden tekijöiden (mm. sota, toimitusketjujen häiriöt, 

pandemia…) nähdään aiheuttavan epävarmuutta 

asiakkaiden investointien kehitysnäkymiin. Huolimatta 

epävarmuuksista, Glaston ennakoi markkinan 

jatkavan suotuisaa kehitystään ja liikevaihdon 

jatkavan kasvuaan.

MAANTIETEELLINEN KEHITYS 

Q1/2021 VS. Q1/2022

TALOUDELLINEN KEHITYS, M€

LIIKETOIMINNAN KEHITYS 

Q1/2021 VS. Q1/2022

TRENDIANALYYSI*

▪ Glastonin saadut tilaukset kehittyivät vahvasti. 

Vuonna 2021 alkanut myönteinen kehitys jatkuimyös 

vuoden 2022 ensimmäisellä kvartaalilla.

▪ Venäjän liikevaihdon osuus on Glastonilla alle yhden 

prosentin, joten sodan suorat vaikutukset ovat vähäisiä.

▪ Heat Treatmentin markkina-aktiviteetti kehittyi erityisesti 

Pohjois-Amerikassa.

▪ Insulating Glass:ssä markkina-aktiviteetti pysyi hyvänä 

EMEA-alueella ja Amerikoissa, mutta laski Kiinassa 

sulkutoimien seurauksena.

▪ Automotive & Display –segmentin markkina-aktiviteetti 

kehittyi vahvasti Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa. 

Ajoneuvolasiteollisuuden konsolidoituminen vaimensi 

Euroopan markkinoita.

SAADUT 

TILAUKSET

TILAUSKANTA LIIKEVAIHTO

Heat Treatment -2 % +12 % +62 %

Insulating Glass +31 % +71 % +1 %

Automotive & 

Display
+125 % +177 % +56 %

Yhteensä +25 % +44 % +29 %

LIIKEVAIHTO

EMEA +25 %

APAC +27 %

AMERIKAT +43 %



TALOUDELLINEN KEHITYS**

*12 kk juokseva summa/keskiarvo indeksoituna 

Q4/2014=100

**Yhteenveto sisältää kaikki tarkastellut yritykset yhteenlaskettuna

TRENDIANALYYSI*

© Oy Swot Consulting Finland Ltd

Q1/2022 Yhteenveto

1

▪ Vuoden 2022 ensimmäinen kvartaali käynnistyi keskimäärin vahvan kasvun merkeissä. Tyypillinen kausivaihtelu 

heikensi kehitystä suhteessa viime vuoden viimeiseen kvartaaliin. Kuten aiemmassa barometrissä ennakoitiin, sodan 

suorien vaikutusten yrityskohtainen vaihtelu oli suurta. Useilla yrityksillä muiden markkina-alueiden aktiivisuus kompensoi 

Venäjän markkinan sulkeutumista. Yleisesti saaduissa tilauksissa oli nähtävissä hiljenemisen merkkejä useilla yrityksillä 

epävarmuuden lisäännyttyä.

▪ Huolimatta hidastuvasta saatujen tilausten kasvusta, tilauskannat kasvoivat edelleen voimakkaasti. Osaltaan 

selittävä tekijä olivat toimitusketjujen häiriöt, jotka pidensivät tilausten toimitusaikoja paisuttaen tilauskantoja.

▪ Maantieteellisesti tarkasteltuna Amerikoiden kasvu alkaa repiä pandemiaa edeltävää eroa uudelleen verrattuna 

muihin markkina-alueisiin. Uudet sulut Kiinassa hidastivat Aasian kasvua, minkä seurauksena Eurooppa oli toiseksi 

eniten kasvanut markkina-alue huolimatta Venäjän pakotteista.

▪ Yrityskohtaisesti saadut tilaukset kasvoivat eniten Konecranesilla (+35 %) ja Metso Outotecilla (+29 %). 

Liikevaihdollisesti eniten kasvoivat Raute (+67 %) ja Wärtsilä (+30 %). Saadut tilaukset kehittyivät heikoimmin Ponssella 

(-70 %) ja Valmetilla (+1 %), ja liikevaihto Konecranesilla (-5 %) ja KONEella (+5 %).

MISTÄ KASVUA ON SAATU?

VERTAILU-

KAUSI

SAADUT 

TILAUKSET

TILAUS-

KANTA

LIIKE-

VAIHTO

Q1/2021 +12 % +22 % +13%

Q4/2021 -1 % +8 % -16 %

VERTAILU-

KAUSI

Q1/2021 +12 % +7 % +21 %

Q4/2021 -15 % -24 % -8 %
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