Q2/2022
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.

Q2/2022
T ALO UDE LLI N EN KEHIT Y S, M €

M AANT I ET EEL LI NE N KEHIT Y S
Q 1/2022 VS. Q 2/2022
LIIKEVAIHTO

T RENDI AN ALY Y SI *

EMEA

-0 %

AMERIKKA

+15 %

AASIAN JA TYYNENMEREN ALUE

-25 %

*12 kk juokseva summa/keskiarvo indeksoituna
Q4/2014=100

LIIKET O IM INN AN KEHIT Y S
Q 1/2022 VS. Q 2/2022
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SAADUT
TILAUKSET

TILAUSKANTA

LIIKEVAIHTO

Uudet laitteet

-

-

-24 %

Huolto

-

-

+13 %

Modernisointi

-

-

+5 %

Yhteensä

+8 %

+21 %

-9 %

▪ KONEen liikevaihto laski erityisesti Kiinan
uuslaitemarkkinan painamana. Muilla markkinaalueilla ja liiketoiminnoissa markkinakehitys oli
suotuisampaa.
▪ Kiinan laskun taustalla olivat tiukat COVID-19 -sulut.
Tilanne parani hieman toisen kvartaalin aikana.
Palveluliiketoiminnat kehittyivät vahvasti Kiinassa.
▪ Pohjois-Amerikan markkina oli erittäin vahva sekä
uusissa laitteissa että modernisoinnissa.
▪ Euroopan markkina kasvoi vakaasti kasvun ollessa
vahvinta modernisoinnissa.
▪ Saadut tilaukset kasvoivat huomattavasti Amerikan
alueella ja selvästi EMEA-alueella. Aasian ja
Tyynenmeren alueella saadut tilaukset laskivat selvästi.
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▪ Saadut tilaukset laskivat uusissa laitteissa (erit.
volyymilaitteet). Suurissa projekteissa tilaukset
kasvoivat hieman. Modernisoinnin tilaukset kasvoivat
huomattavasti.
▪ KONE laski liikevaihtoennustettaan jo toisena
peräkkäisenä kvartaalina. Uusien arvioiden mukaan
liikevaihdon kasvu on v. 2022 välillä -1 % ja +3 %
(aiemmin +2 - +5 %).
▪ HUOM. Valuuttakurssien muutoksilla oli merkittävä
positiivinen vaikutus KONEen liikevaihtoon; esim.
Amerikan alueen liikevaihto kasvoi vain +2 % ja
kokonaisliikevaihto laski -15 % vertailukelpoisilla
valuuttakursseilla.
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Q2/2022
T ALO UDE LLI N EN KEHIT Y S, M €

T RENDI AN ALY Y SI *

M AANT I ET EEL LI NE N KEHIT Y S
Q 1/2022 VS. Q 2/2022
SAADUT
TILAUKSET

LIIKEVAIHTO

EMEA

-2 %

+9 %

APAC

+63 %

-7 %

AMERIKAT

+0 %

+29 %

▪ Cargotecin saadut tilaukset ja tilauskanta säilyivät
ennätystasolla huolimatta toimintaympäristön
kasvaneesta epävarmuudesta. Kvartaali oli erityisen
vahva Hiabissa ja huoltoliiketoiminnassa.
▪ Toisella kvartaalilla epävarmuutta lisäsivät Venäjän
hyökkäyssota, globaalit toimitusketjuhaasteet, korkea
inflaatio ja heikentynyt kuluttajaluottamus.
▪ Tilauskasvu oli voimakkainta MacGregorissa (erit.
kauppalaivat), jonka tilaukset kasvoivat kaikilla
markkina-alueilla. Kalmarin saadut tilaukset puolestaan
laskivat kaikilla markkina-alueilla.
▪ Liikevaihto jatkoi voimakasta kasvuaan erityisesti Hiabin
ja Kalmarin ekoratkaisujen tuoteryhmässä (+25 %).
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*12 kk juokseva summa/keskiarvo indeksoituna
Q4/2014=100

LIIKET O IM INN AN KEHIT Y S
Q 1/2022 VS. Q 2/2022
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SAADUT
TILAUKSET

TILAUSKANTA

LIIKEVAIHTO

Kalmar

-5 %

+23 %

+12 %

Hiab

+3 %

+27 %

+28 %

MacGregor

+78 %

+33 %

-19 %

Yhteensä

+9 %

+38 %

+12 %

▪ Kalmar siirsi toukokuussa raskaiden nostureiden
immateriaalioikeudet ja niihin liittyviä omaisuuseriä
RIC:lle Kiinassa. Cargotec käynnisti myös MacGregorin
strategisten vaihtoehtojen arvioinnin sisältäen myös
liiketoiminnan mahdollisen myynnin.
▪ Kesäkuussa Kalmar ilmoitti uudistavansa ja
kaksinkertaistavansa kapasiteetin
tuotantolaitoksessaan Kansasissa Yhdysvalloissa,
minne on keskitetty Pohjois-Amerikan
terminaalitraktoreiden valmistus.
▪ Cargotecin markkinoiden ennustetaan kasvavan
edelleen huolimatta Cargotecille relevanttien
markkinaennusteiden leikkauksista ja jatkuvista
toimitusketjuhaasteista.
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Q2/2022
T ALO UDE LLI N EN KEHIT Y S, M €

M AANT I ET EEL LI NE N KEHIT Y S
Q 1/2022 VS. Q 2/2022
LIIKEVAIHTO

T RENDI AN ALY Y SI *

EUROOPPA

-1 %

POHJOIS- JA VÄLI-AMERIKKA

+40 %

ETELÄ-AMERIKKA

+37 %

AASIA JA TYYNENMEREN ALUE

+40 %

AFRIKKA, LÄHI-ITÄ JA INTIA

+43 %

▪ Metso Outotecin avainluvut jatkoivat vahvalla
kasvu-uralla. Markkina-aktiviteetti oli vahva erityisesti
kaivoslaitteissa ja palveluissa.
▪ Venäjään liittyvien sopimusten alasajolla oli n. 380 M€:n
negatiivinen vaikutus konsernin tilauskantaan.
Venäjään liittyvien liiketoimintojen alasajosta kirjattiin
150 M€:n kertaluonteinen kulu kvartaalin aikana.
▪ Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset kasvoivat
laiteliiketoimintaa nopeammin. Liikevaihdon osalta
laitteet kasvoivat kuitenkin nopeammin.
▪ Kivenmurskauksen aktiviteetti säilyi vahvana PohjoisAmerikassa Euroopan markkinan heikentyessä.
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*12 kk juokseva summa/keskiarvo indeksoituna
Q4/2014=100

LIIKET O IM INN AN KEHIT Y S
Q 1/2022 VS. Q 2/2022
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SAADUT
TILAUKSET

TILAUSKANTA

LIIKEVAIHTO

Kivenmurskaus

+0 %

+14 %

+15 %

Mineraalit

+49 %

+38 %

+30 %

Metallit

-66 %

+23 %

+72 %

Yhteensä

+18 %

+31 %

+28 %

▪ Mineraaleissa asiakkaiden aktiviteetti oli vahvaa sekä
laite- että palveluliiketoiminnoissa. Laitetilaukset
kasvoivat jopa +80 % ja palvelut +29 %.
▪ Metallien saadut tilaukset laskivat huolimatta hyvästä
asiakasaktiivisuudesta, sillä kvartaalin aikana ei kirjattu
yhtäkään suurta tilausta.
▪ Metso Outotec odottaa kaivosmarkkinoiden vahvan
aktiviteetin jatkuvan loppuvuonna 2022 huolimatta
metallien hintojen laskusta. Euroopan
kivenmurskausmarkkinoiden ennakoidaan laskevan
johtuen Venäjän hyökkäyssodasta ja inflaatiosta.
▪ Metallinkierrätysliiketoiminta myytiin 2.6.2022
ruotsalaiselle sijoitusyhtiölle Mimirille.
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Q2/2022
T ALO UDE LLI N EN KEHIT Y S, M €

M AANT I ET EEL LI NE N KEHIT Y S
Q 1/2022 VS. Q 2/2022
LIIKEVAIHTO

T RENDI AN ALY Y SI *

EMEA

-7 %

APAC

-13 %

AMERIKAT

+30 %

▪ Konecranesin tilausvirta jatkoi voimakasta
kasvuaan kaikissa liiketoiminnoissa. Myös liikevaihto
kasvoi Kunnossapidossa ja Teollisuuslaitteissa.
Toimitusketjun rajoitteet vaikuttivat edelleen
negatiivisesti liikevaihtoon kaikissa liiketoiminnoissa.
▪ Kysyntäympäristö oli hyvällä tasolla Euroopassa ja
Pohjois-Amerikassa teollisuusasiakkaissa, vaikka
varhaisia heikkenemisen merkkejä oli havaittavissa.
Aasian ja Tyynenmeren alueella oli merkkejä
kysyntäympäristön paranemisesta Kiinan sulkujen
hellittäessä.
▪ Kunnossapidon saadut tilaukset kasvoivat kaikilla
maantieteellisillä markkina-alueilla. Liikevaihto kasvoi
Amerikan alueella ja laski EMEA- ja APAC-alueilla.
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*12 kk juokseva summa/keskiarvo indeksoituna
Q4/2014=100

LIIKET O IM INN AN KEHIT Y S
Q 1/2022 VS. Q 2/2022
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SAADUT
TILAUKSET

TILAUSKANTA

LIIKEVAIHTO

Kunnossapito

+15 %

+67 %

+7 %

Teollisuuslaitteet

+16 %

+34 %

+5 %

Satamaratkaisut

+48 %

+43 %

-3 %

Yhteensä

+25 %

+43 %

+4 %

▪ Teollisuuslaitteiden saadut tilaukset kasvoivat myös
kaikilla markkina-alueilla ja kaikissa tuoteryhmissä.
Liikevaihto kasvoi Amerikoissa ja EMEA-alueella ja
laski APAC-alueella. Liikevaihto kasvoi
standardinostureissa ja komponenteissa ja laski
prosessinostureissa.
▪ Satamaratkaisujen saadut tilaukset kasvoivat muilla
markkina-alueilla paitsi APAC-alueella.
▪ Myös Konecranes laski vuoden 2022 näkymiään.
Nyt liikevaihdon ennakoidaan pysyvän samalla tasolla
tai kasvavan vuodesta 2021. Toimituskyvyn
ennakoidaan kuitenkin parantuvan toisella
vuosipuoliskolla.
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Q2/2022
T ALO UDE LLI N EN KEHIT Y S, M €

M AANT I ET EEL LI NE N KEHIT Y S
Q 1/2022 VS. Q 2/2022
LIIKEVAIHTO

T RENDI AN ALY Y SI *

EUROOPPA

-1 %

AASIA

+15 %

AMERIKKA

+74 %

MUUT

+32 %

▪ Wärtsilän avainluvut kasvoivat vahvasti. Erityisesti
palveluliiketoiminnan ja Energyn kehitys oli vahvaa.
▪ Saadut tilaukset kasvoivat voimakkaasti
palveluliiketoiminnoissa (+36 %) laivojen ja
voimalaitosten korkeampien käyttöasteiden toimiessa
kasvun ajureina. Liikevaihdollisesti palveluliiketoiminnat
kehittyivät hitaammin (+18 %).
▪ Energy-liiketoiminta sai merkittäviä tilauksia sekä
voimalaitoksissa että energian varastointijärjestelmissä.
Wärtsilän osuus enintään 500 MW:n laitosten
markkinasegmentistä kasvoi 9 %:iin (aiemmin 8 %).
Globaalit maakaasu- ja nestevoimalaitosten tilaukset
kasvoivat +7%.
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*12 kk juokseva summa/keskiarvo indeksoituna
Q4/2014=100

LIIKET O IM INN AN KEHIT Y S
Q 1/2022 VS. Q 2/2022

© Oy Swot Consulting Finland Ltd

SAADUT
TILAUKSET

TILAUSKANTA

LIIKEVAIHTO

Marine Power

+21 %

+8 %

+8 %

Marine Systems

-24 %

+11 %

+23 %

Voyage

+8 %

-4 %

-15 %

Energy

+51 %

+23 %

+52 %

Portfolio

+56 %

-3 %

-12 %

Yhteensä

+25 %

+13 %

+24 %

▪ Käytössä oleva risteilyaluskapasiteetti saavutti
kesäkuussa jo 90 %:n tason (vrt. 70 % maaliskuun
lopussa). Risteilijöiden satamakäynnit saavuttivatkin
koronapandemiaa edeltävän tason.
▪ Uusien alusten markkinat kärsivät edelleen
kustannusten noususta ja telakkakapasiteetin
niukkuudesta erityisesti Kiinassa.
▪ Wärtsilä ennakoi kysyntäympäristön olevan
kolmannella kvartaalilla viime vuotta parempi.
Vallitsevat olosuhteet kuitenkin lisäävät epävarmuutta.
▪ Wärtsilä julkisti 14.7.2022 suunnitelmansa sulkea
tehtaansa Triestessä Italiassa ja keskittää
nelitahtimoottoreiden tuotannon Vaasaan.
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Q2/2022
T ALO UDE LLI N EN KEHIT Y S, M €

T RENDI AN ALY Y SI *

M AANT I ET EEL LI NE N KEHIT Y S
Q 1/2022 VS. Q 2/2022
SAADUT
TILAUKSET

LIIKEVAIHTO

EMEA

+68 %

+26 %

APAC

+77 %

+72 %

KIINA

-63 %

+4 %

POHJOIS-AMERIKKA

+140 %

+42 %

ETELÄ-AMERIKKA

-70 %

+96 %

*12 kk juokseva summa/keskiarvo indeksoituna
Q4/2014=100

LIIKET O IM INN AN KEHIT Y S
Q 1/2022 VS. Q 2/2022

© Oy Swot Consulting Finland Ltd

SAADUT
TILAUKSET

TILAUSKANTA

LIIKEVAIHTO

Palvelut

+24 %

-

+20 %

Virtauksensäätö

-

-

-

Automaatiojärjestelmät

-8 %

-

+23 %

Sellu ja energia

-21 %

-

+13 %

Paperit

-32 %

-

+18 %

Yhteensä

+6 %

+19 %

+36 %

▪ Valmetin liikevaihto kasvoi erittäin vahvasti ilman
Virtauksensäätöäkin (aiemmin Neles).
Virtauksensäädön ansiosta myös saadut tilaukset
kasvoivat (ilman sen vaikutusta -10 %).
▪ Saaduissa tilauksissa kolme suurinta maata olivat
Yhdysvallat, Iso-Britannia ja Indonesia (yht. 41 %).
Kiinan heikko kehitys johtui tiukoista COVID-19
-suluista.
▪ Liikevaihdossa suurimmat maat olivat Yhdysvallat, Kiina
ja Suomi (yht. 46 %). Kehittyvien markkinoiden osuus
liikevaihdosta kasvoi 46 %:iin (vertailukaudella 44 %).
▪ Palveluiden saadut tilaukset kasvoivat kaikissa
liiketoiminnoissa ja markkina-alueilla pl. Kiina, missä
saadut tilaukset pysyivät vertailukauden tasolla.
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▪ Automaatiojärjestelmien saadut tilaukset kasvoivat
Pohjois-Amerikassa ja APAC-alueella (laskua muilla
alueilla). Kysyntä oli vahvaa energiateollisuudessa.
▪ Sellun, energian ja papereiden saadut tilaukset
kasvoivat Pohjois-Amerikassa sekä APAC- ja EMEAalueilla (laskua muilla alueilla).
▪ Valmet arvioi edelleen liikevaihtonsa kasvavan
vuonna 2022. Lyhyen aikavälin markkinanäkymä on
heikentynyt tyydyttäväksi/hyväksi sellussa (aiemmin
hyvä). Energian näkymä on parantunut hyväksi
(aiemmin tyydyttävä). Näkymä on edelleen hyvä
palveluille, virtauksensäädölle, automaatiojärjestelmille,
ja kartongille ja paperille sekä tyydyttävä
pehmopaperille.
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Q2/2022
T ALO UDE LLI N EN KEHIT Y S, M €

M AANT I ET EEL LI NE N KEHIT Y S
Q 1/2022 VS. Q 2/2022
LIIKEVAIHTO

T RENDI AN ALY Y SI *

POHJOIS-EUROOPPA

+24 %

KESKI- JA ETELÄ-EUROOPPA

+10 %

VENÄJÄ JA AASIA

-100 %

POHJOIS- JA ETELÄ-AMERIKKA

+44 %

MUUT MAAT

+1 659 %

▪ Ponsse julkaisi toisen kvartaalin luvut jatkuvien
liiketoimintojen osalta. Toisin sanoen kesäkuussa
myytyä Venäjän ja Valko-Venäjän Ponssepalveluista vastannutta OOO Ponssea ei ole
huomioitu julkaistuissa luvuissa.
▪ Jatkuvien liiketoimintojen osalta liiketoiminta kehittyi
positiivisesti, erityisesti tilauskannan ja liikevaihdon
osalta.
▪ Mikäli avainlukuja verrataan vertailukauden
avainlukuihin huomioiden myös lopetettu liiketoiminta,
saadut tilaukset laskivat -17 %. Liikevaihto kasvoi +5 %
tilauskannan pysyessä vertailukauden tasolla. Venäjän
liiketoiminnan poistumisen vaikutus on ollut merkittävä.

1

*12 kk juokseva summa/keskiarvo indeksoituna
Q4/2014=100

LIIKET O IM INN AN KEHIT Y S
Q 1/2022 VS. Q 2/2022

PONSSE

SAADUT
TILAUKSET

TILAUSKANTA

LIIKEVAIHTO

-1 %

+39 %

+29 %

▪ Venäjän poistuminen laski Ponssen Venäjän ja Aasian
liikevaihdon nollaan. Muilla alueilla liikevaihto kehittyi
kuitenkin positiivisesti.
▪ Huoltopalvelut ja Epec olivat nopeimmin kasvaneet
liiketoiminnot. Venäläisen puun ja sahatavaran
tuonnin loppuminen piti asiakkaiden työtilanteen
vahvana mm. Euroopassa.
▪ Osien ja komponenttien heikko saatavuus vaikeutti
edelleen tuotannon ja huoltopalveluiden toimintaa, eikä
tuotanto esimerkiksi pysynyt täysin aikataulussa.
▪ Inflaation johdosta Ponsse teki myös hinnankorotuksia,
joiden vaikutusten arvioidaan näkyvän vasta vuoden
viimeisellä kvartaalilla.
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Q2/2022
T ALO UDE LLI N EN KEHIT Y S, M €

T RENDI AN ALY Y SI *

M AANT I ET EEL LI NE N KEHIT Y S
Q 1/2022 VS. Q 2/2022
SAADUT
TILAUKSET

LIIKEVAIHTO

EMEA

-36 %

+71 %

CIS

-100 %

-90 %

POHJOIS-AMERIKKA

-27 %

+84 %

ETELÄ-AMERIKKA

-61 %

-3 %

APAC

+43 %

-33 %

*12 kk juokseva summa/keskiarvo indeksoituna
Q4/2014=100

LIIKET O IM INN AN KEHIT Y S
Q 1/2022 VS. Q 2/2022
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SAADUT
TILAUKSET

TILAUSKANTA

LIIKEVAIHTO

Projektitoimitukset

-55 %

-

-35 %

Teknologiapalvelut

+6 %

-

+6 %

RAUTE

-38 %

-19 %

-17 %

▪ Venäjän hyökkäyssodasta seuranneet pakotteet
iskivät kovaa Rauten liiketoimintaan. Erityisen
vahvasti ne vaikuttivat Rauten projektitoimituksiin, sillä
useita Venäjän projekteja peruttiin.
▪ Saadut tilaukset olivat yleisesti hyvällä tasolla vahvan
vertailukauden kuitenkin rokottaessa
muutosprosentteja. Raute on havainnut uutta kysyntää
johtuen tarpeesta tuottaa vaneria muuallakin kuin
Venäjällä.
▪ Kysyntä oli vahvinta Euroopassa ja PohjoisAmerikassa, joista jälkimmäisessä kysynnän nähdään
jatkuvan vahvana myös lähitulevaisuudessa.
▪ Aktiviteetti vilkastui koronarajoitusten jälkeen myös
Kiinassa, vaikkakin sentimentti on edelleen epävarma.
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▪ Merkittävin saatu tilaus oli modernisointipaketti
latvialaiselle Stiga RM:lle (kokonaisarvo n. 10 M€).
Toisen kvartaalin aikana ei toteutunut merkittäviä isoja
uuden kapasiteetin tilauksia.
▪ Kunnossapito- ja varaosapalveluiden kysyntä oli erittäin
hyvällä tasolla, mikä kertoi asiakkaiden
tuotantolaitosten toimineen korkealla käyttöasteella.
▪ Teknologiapalveluissa erityisesti modernisointiprojektit
tukivat kasvua sekä tilauksissa että liikevaihdossa.
▪ Rauten tilauskanta sisältää edelleen n. 16 M€:n edestä
tilauksia Venäjältä, joihin liittyy merkittävä riski, mikäli
sopimusten hallittu alasajo osoittautuu mahdottomaksi.
Suurin osa on suunniteltu toimitettavaksi v. 2022
aikana.
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Q2/2022
T ALO UDE LLI N EN KEHIT Y S, M €

M AANT I ET EEL LI NE N KEHIT Y S
Q 1/2022 VS. Q 2/2022
LIIKEVAIHTO

T RENDI AN ALY Y SI *

EMEA

+25 %

APAC

+41 %

AMERIKAT

+14 %

▪ Glastonin liiketoiminta kehittyi vakaasti huolimatta
toimintaympäristön epävarmuudesta.
▪ Saatujen tilausten osalta vertailukausi oli erittäin vahva.
Tilauskertymällä mitattuna Amerikat oli vahvin
markkina-alue ja Aasia heikoin Kiinan COVID-19
-sulkujen takia.
▪ Palvelut kehittyivät laiteliiketoimintoja vahvemmin
saaduissa tilauksissa. Palveluiden saadut tilaukset
kasvoivat +14 %. Palveluliikevaihto kasvoi myös
vahvasti +21 %. Vahva tilauskanta tuki laiteliikevaihtoa.
▪ Heat Treatment -segmentti kehittyi vahvimmin
Amerikoissa heikentyneen euron tukemana.
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*12 kk juokseva summa/keskiarvo indeksoituna
Q4/2014=100

LIIKET O IM INN AN KEHIT Y S
Q 1/2022 VS. Q 2/2022
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SAADUT
TILAUKSET

TILAUSKANTA

LIIKEVAIHTO

Heat Treatment

-4 %

-1 %

+30 %

Insulating Glass

-14 %

+38 %

+16 %

Automotive &
Display

-34 %

+85 %

+32 %

Yhteensä

-13 %

+21 %

+24 %

▪ Eurooppa pysyi Insulating Glass -segmentin
vahvimpana markkina-alueena aktiivisuuden ollessa
vaimeaa Kiinassa.
▪ Automotive & Display -segmentin aktiivisimmat
markkinat olivat Pohjois-Amerikka ja Kiina, joista
jälkimmäisessä tilauksia kuitenkin lykättiin COVID-19
-sulkujen takia.
▪ Glastonin ennätyksellinen tilauskanta tukee tulevia
kvartaaleita ja liikevaihdon ennustetaan edelleen
kasvavan viime vuodesta.
▪ Glaston aikoo jatkaa keskittymistään Kiinan markkinaan
ja suunnittelee ajoneuvolasin esikäsittelylaitteiden
tuotannon perustamista Tianjiniin.
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Q2/2022 Yhteenveto
T ALO UDE LLI N EN KEHIT Y S**

Indeksoituna Q4/2014=100

M IST Ä KAS V U A O N SAAT U?

▪ Huolimatta Venäjän hyökkäyssodasta ja yleisestä taloudellisesta epävarmuudesta kasvu jatkui vahvana toisella
kvartaalilla. Hidastumisen merkkejä on kuitenkin edelleen nähtävissä, sillä saatujen tilausten kasvunopeus suhteessa
vertailukauteen hidastui jo viidettä peräkkäistä kvartaalia ja liikevaihdon kasvu hidastui toisella peräkkäisellä kvartaalilla.

▪ Venäjän pakotteiden vaikutukset kompensoituivat osin muiden markkina-alueiden voimakkaalla kysynnällä (myös sodasta
erityisesti kärsineillä Ponssella ja Rautella). Inflaation, komponenttien heikon saatavuuden, Kiinan koronasulkujen ja sodan
jatkumisen nähtiin edelleen aiheuttavan epävarmuutta asiakkaiden päätöksenteossa ja osa yrityksistä laskikin kuluvan
vuoden näkymiään.
▪ Kiinan koronasulut painoivat APAC-alueen suhteessa heikoimmaksi markkina-alueeksi. Tilanne alkoi kuitenkin kohentua
kvartaalin loppua kohden. Amerikat jatkoi suhteellisesti vahvimpana markkina-alueena jo neljättä peräkkäistä
kvartaalia heikon euron tukemana. Euroopan kehitys jatkui vakaana huolimatta Venäjän hyökkäyssodan vaikutuksista.
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*12 kk juokseva summa/keskiarvo indeksoituna
Q4/2014=100

▪ Vahvimmin suoriutuneet yritykset hyötyivät Amerikoiden vahvasta kehityksestä, esim. Metso Outotec (saadut
tilaukset +18 % ja liikevaihto +28 %) ja Wärtsilä (saadut tilaukset +25 % ja liikevaihto +24 %). Heikointa kehitys oli yrityksillä,
joille Venäjä on merkittävä markkina-alue, kuten Raute (saadut tilaukset -38 % ja liikevaihto -17 %) ja Ponsse (saadut
tilaukset -17 % ja liikevaihto +5 %).
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SAADUT
TILAUKSET

TILAUSKANTA

LIIKEVAIHTO

Q2/2021

+10 %

+22 %

+8 %

Q1/2022

+5 %

+4 %

+11 %
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Koko vuoden juokseva summa

Q2/2021

+3 %

-8 %

+34 %

Q1/2022

+4 %

+9 %

+21 %

