
Q3/2022

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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Q3/2022

*12 kk juokseva summa/keskiarvo indeksoituna 

Q4/2014=100

▪ Saadut tilaukset laskivat Kiinassa. Kappalemääräisen 

hissimarkkinan arvioidaan laskevan Kiinassa -20 % 

vuonna 2022 (aiemmin -15 %). Muualla Aasiassa 

saadut tilaukset kasvoivat modernisoinneissa ja laskivat 

uusissa laitteissa. Aktiviteetti elpyi voimakkaasti 

Intiassa.

▪ Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla EMEA-alueen 

liikevaihdon kasvu (+7 %) oli Amerikkaa vahvempaa 

(+5 %), sillä uuslaitemarkkina laski yksiköissä mitattuna 

Amerikassa. EMEA-alueen kasvu oli samalla tasolla 

APAC:n kanssa (+7 %).

▪ KONE laski vuoden 2022 liikevaihtoennustettaan jo 

kolmantena peräkkäisenä kvartaalina. Nyt laskun 

arvioidaan olevan välillä -1 % ja -4 % vertailukelpoisilla 

valuuttakursseilla (aiemmin -1 % ja +3 %). 

MAANTIETEELLINEN KEHITYS 

Q3/2022 VS. Q3/2021

TALOUDELLINEN KEHITYS, M€

LIIKETOIMINNAN KEHITYS 

Q3/2022 VS. Q3/2021

TRENDIANALYYSI*

LIIKEVAIHTO

EMEA +8 %

AMERIKKA +21 %

AASIAN JA TYYNENMEREN ALUE +18 %

▪ KONEen palveluliiketoiminta kehittyi vahvasti 

Kiinan ja komponenttipulan rasittaessa 

uuslaiteliiketoimintaa. Komponenttien saatavuuden 

arvioidaan paranevan viimeisellä kvartaalilla.

▪ Vertailukelpoisin valuuttakurssein saadut tilaukset 

laskivat -10 % ja liikevaihto kasvoi +7 %.

▪ Uusien laitteiden tilaukset laskivat huomattavasti (erit. 

volyymiliiketoiminta), kun taas modernisointien tilaukset 

kasvoivat huomattavasti (erit. suurprojektit).

▪ Saadut tilaukset kasvoivat EMEA-alueella erityisesti 

modernisointien ansiosta (laskua uusissa laitteissa).

▪ Amerikoissa saadut tilaukset kasvoivat huomattavasti 

sekä uusissa laitteissa että modernisoinneissa.

SAADUT 

TILAUKSET

TILAUSKANTA LIIKEVAIHTO

Uudet laitteet - - +15 %

Huolto - - +15 %

Modernisointi - - +17 %

Yhteensä -3 % +17 % +15 %
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Q3/2022

*12 kk juokseva summa/keskiarvo indeksoituna 

Q4/2014=100

▪ Kalmarin saadut tilaukset kasvoivat EMEA:ssa ja 

Amerikoissa, mutta laskivat APAC-alueella. 

MacGregorin saadut tilaukset laskivat Amerikoissa, 

mutta kasvoivat muilla alueilla.

▪ Inflaation osalta Cargotec onnistui pääosin siirtämään 

kohonneet kustannukset hintoihinsa.

▪ Hiab esitteli kolmannen kvartaalin aikana maailman 

ensimmäisen fossiilivapaasta teräksestä valmistetun 

MULTILIFT Ultima –koukkulaitteen.

▪ Heikentyneet talousennusteet ovat laskeneet 

Cargotecin kasvuajureiden näkymiä, mutta 

markkinoiden arvioidaan silti edelleen kasvavan. Arviot 

Yhdysvaltojen rakentamisaktiviteetista laskivat 

voimakkaimmin.

MAANTIETEELLINEN KEHITYS 

Q3/2022 VS. Q3/2021

TALOUDELLINEN KEHITYS, M€

LIIKETOIMINNAN KEHITYS 

Q3/2022 VS. Q3/2021

TRENDIANALYYSI*

▪ Cargotecin avainluvut jatkoivat voimakasta 

kasvuaan huolimatta toimitusketjuhaasteista ja 

markkinoiden kasvaneesta epävarmuudesta 

kolmannella kvartaalilla.

▪ Vahva kysyntä ja toimitusketjuhaasteiden pidentämät 

toimitusajat olivat keskeiset ajurit tilauskannan kasvulle. 

Pidentyneet toimitusajat vaikuttivat negatiivisesti 

liikevaihtoon. Volyymikasvu oli arvion perusteella 

neutraalia.

▪ Ekoratkaisujen tuoteryhmä kehittyi erityisen vahvasti, 

sillä liikevaihdon kasvu kiihtyi +97:iin.

▪ Myös huoltoliiketoiminnan kysyntä piristyi saatujen 

tilausten kasvaessa +20 %. Huoltoliiketoiminnan 

liikevaihto kasvoi +22 % sen kasvaessa kaikissa 

liiketoiminnoissa.

SAADUT 

TILAUKSET

LIIKEVAIHTO

EMEA +12 % +23 %

APAC +17 % -5 %

AMERIKAT +21 % +54 %

SAADUT 

TILAUKSET

TILAUSKANTA LIIKEVAIHTO

Kalmar +12 % +20 % +40 %

Hiab +7 % +32 % +23 %

MacGregor +50 % +54 % +0 %

Yhteensä +16 % +38 % +27 %
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Q3/2022

*12 kk juokseva summa/keskiarvo indeksoituna 

Q4/2014=100

▪ Mineraalien palveluliiketoiminnan saadut tilaukset 

kasvoivat +26 % vahvan vara- ja kulutusosakysynnän 

sekä tuottavuuden parantamiseen liittyvien palveluiden 

seurauksena. Mineraalien liikevaihdon orgaaninen 

kasvu oli +29 % kiinteillä valuuttakursseilla.

▪ Metallien asiakasaktiviteetti oli hyvällä tasolla 

huolimatta saatujen tilausten laskusta. Toimitukset 

kasvoivat merkittävästi ja liikevaihdon orgaaninen kasvu 

kiinteillä valuuttakursseilla oli +70 %.

▪ Metso Outotec odottaa seuraavan 6 kk:n markkina-

aktiviteetin jatkuvan nykyisellä vahvalla tasolla 

kaivoksissa ja laskevan kivenmurskauksessa 

erityisesti Euroopan markkinan heikkenemisen 

seurauksena.

TALOUDELLINEN KEHITYS, M€

LIIKETOIMINNAN KEHITYS 

Q3/2022 VS. Q3/2021

TRENDIANALYYSI*

LIIKEVAIHTO

EUROOPPA +3 %

POHJOIS- JA VÄLI-AMERIKKA +52 %

ETELÄ-AMERIKKA +54 %

AASIA JA TYYNENMEREN ALUE +46 %

AFRIKKA, LÄHI-ITÄ JA INTIA +46 %

▪ Metso Outotecin liikevaihto kasvoi vahvasti. 

Saatujen tilausten lasku oli seurausta vertailukauden 

poikkeuksellisen suuresta sulattotilauksesta. Em. 

tilauksella puhdistettu vertailukelpoinen tilauskertymä 

kasvoi +27 %.

▪ Palveluliiketoiminnan kysyntä kehittyi erittäin vahvasti 

saatujen tilausten kasvaessa +24 %.

▪ Liikevaihdon kasvu oli voimakkainta 

laiteliiketoiminnoissa (+40 %) toimituskyvyn kehittyessä 

positiivisesti.

▪ Kivenmurskauksen markkina-aktiviteetti säilyi vahvana 

Pohjois-Amerikassa, mutta Euroopan markkina 

heikentyi. Kivenmurskauksen liikevaihdon orgaaninen 

kasvu oli +12 % kiinteillä valuuttakursseilla.

SAADUT 

TILAUKSET

TILAUSKANTA LIIKEVAIHTO

Kivenmurskaus +8 % +9 % +24 %

Mineraalit -19 % +12 % +38 %

Metallit -30 % -12 % +78 %

Yhteensä -15 % +7 % +37 %

MAANTIETEELLINEN KEHITYS 

Q3/2022 VS. Q3/2021
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Q3/2022

*12 kk juokseva summa/keskiarvo indeksoituna 

Q4/2014=100

▪ Konecranes aikoo tehostaa ja yksinkertaistaa 

liiketoimintamalliaan Kunnossapito- ja 

Teollisuuslaitteet-liiketoiminnoissa mm. go-to-

market-mallilla, tuotealustan yhdenmukaistamisella, 

tuotannon ja logistiikan virtaviivaistamisella sekä 

tukitoiminnoissa vuoden 2025 loppuun mennessä.

▪ Konecranes ennakoi teollisuusasiakkaiden 

kysyntäympäristön säilyvän aktiivisena Pohjois-

Amerikassa, mutta Euroopan kysyntäympäristössä 

on alkanut näkyä merkkejä heikkenemisestä. APAC-

alueen kysyntäympäristön arvioidaan säilyvän vakaana.

▪ Myös maailmanlaajuisen konttiliikenteen arvioidaan 

säilyvän korkealla tasolla.

MAANTIETEELLINEN KEHITYS 

Q3/2022 VS. Q3/2021

TALOUDELLINEN KEHITYS, M€

LIIKETOIMINNAN KEHITYS 

Q3/2022 VS. Q3/2021

TRENDIANALYYSI*

LIIKEVAIHTO

EMEA +10 %

APAC +10 %

AMERIKAT +22 %

▪ Konecranesin kehitys oli vahvaa kaikissa 

liiketoiminnoissa. Toimitusketjujen haasteet hidastivat 

kuitenkin edelleen liikevaihdon kasvua, joka kasvoi n. 

+9 % vertailukelpoisilla valuuttakursseilla.

▪ Saadut tilaukset kasvoivat kaikilla maantieteellisillä 

alueilla. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla saadut 

tilaukset kasvoivat +35 %.

▪ Kunnossapidon ja Satamaratkaisujen saadut tilaukset ja 

Kunnossapidon liikevaihto kasvoivat kaikilla 

maantieteellisillä alueilla.

▪ Teollisuuslaitteiden saadut tilaukset laskivat APAC-

alueella, mutta kasvoivat muualla. Liikevaihto kasvoi 

kaikissa tuoteryhmissä ja maantieteellisillä alueilla, pois 

lukien EMEA-alue.

SAADUT 

TILAUKSET

TILAUSKANTA LIIKEVAIHTO

Kunnossapito +16 % +67 % +17 %

Teollisuuslaitteet +15 % +31 % +16 %

Satamaratkaisut +116 % +66 % +7 %

Yhteensä +42 % +53 % +14 %
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Q3/2022

*12 kk juokseva summa/keskiarvo indeksoituna 

Q4/2014=100

▪ Energyn kasvu jatkui vahvana sekä voimalaitoksissa, 

varastoinnissa että palveluissa käyttöasteiden ollessa 

korkealla. Enintään 500 MW voimalaitosten markkina 

kasvoi +23 %, mutta Wärtsilän markkinaosuus laski 

7 %:iin (aiemmin 9 %).

▪ Wärtsilä ennakoi kysyntäympäristön olevan viime 

vuoden ennätyksellistä vertailukautta heikompi 

neljännellä kvartaalilla.

▪ Wärtsilä ilmoitti lokakuussa Voyagen integroimisesta 

Marine Powerin liiketoimintayksiköksi vauhdittaakseen 

sen kannattavuuden positiivista kehitystä. Lisäksi 

Wärtsilä aikoo jatkaa hinnankorotuksia, yksinkertaistaa 

organisaatiotaan ja tehdä muutoksia 

kustannusrakenteeseensa.

MAANTIETEELLINEN KEHITYS 

Q3/2022 VS. Q3/2021

TALOUDELLINEN KEHITYS, M€

LIIKETOIMINNAN KEHITYS 

Q3/2022 VS. Q3/2021

TRENDIANALYYSI*

LIIKEVAIHTO

EUROOPPA -1 %

AASIA +32 %

AMERIKKA +71 %

MUUT +8 %

▪ Huolimatta epävarmuudesta, Wärtsilän avainluvut 

jatkoivat voimakkaassa kasvussa.

▪ Merenkulku- ja laivanrakennusmarkkinoiden kehitys 

jatkui myönteisenä useissa segmenteissä (erit. LNG-

kuljetusalukset). Uusien alusten kysyntää on yleisesti 

laimentanut telakoiden vapaan kapasiteetin puute, 

minkä seurauksena laivanvarustajat ovat joutuneet 

odottamaan uusia aluksia pidempään.

▪ Alusten korkeat käyttöasteet tukivat kysyntää Marine 

Power -palveluliiketoiminnassa. Käytössä oleva 

risteilyaluskapasiteetti nousi jo 93 %:iin (edellisen 

kvartaalin lopussa 90 %).

▪ Kokonaisuutena palveluiden saadut tilaukset kasvoivat 

+27 % ja palveluliikevaihto +13 %.

SAADUT 

TILAUKSET

TILAUSKANTA LIIKEVAIHTO

Marine Power +33 % +11 % +21 %

Marine Systems -34 % +1 % +30 %

Voyage +58 % +10 % -10 %

Energy +66 % +31 % +43 %

Portfolio -2 % +3 % +18 %

Yhteensä +36 % +17 % +30 %
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Q3/2022

*12 kk juokseva summa/keskiarvo indeksoituna 

Q4/2014=100

▪ Valmetin toimituskyky parantui kolmannella 

kvartaalilla mitattuna Book-to-Bill -tunnusluvulla. 

Vahvan tilauskannan arvioidaan tukevan volyymia 

lyhyellä aikavälillä, vaikka saatujen tilausten kasvu 

onkin hidastunut suhteessa liikevaihtoon.

▪ Kustannusinflaatio vaikutti myös Valmetin 

liiketoimintaan. Valmet pyrkii kompensoimaan sen 

vaikutuksia paremmalla tuottavuudella, 

hankintasäästöillä ja hinnankorotuksilla.

▪ Valmet toisti hyvän lyhyen aikavälin markkinanäkymän 

palveluille, virtauksensäädölle, automaatiojärjestelmille, 

energialle, ja kartongille ja paperille, hyvän/tyydyttävän 

näkymän sellulle ja tyydyttävän näkymän 

pehmopaperille.

MAANTIETEELLINEN KEHITYS 

Q3/2022 VS. Q3/2021

TALOUDELLINEN KEHITYS, M€

LIIKETOIMINNAN KEHITYS 

Q3/2022 VS. Q3/2021

TRENDIANALYYSI*

▪ Valmetin liikevaihto kasvoi vahvasti (+18 % ilman 

Virtauksensäädön vaikutusta).

▪ Ilman Virtauksensäätöä, saadut tilaukset laskivat -11 %.

▪ Markkina-alueista kehitys oli vahvinta Amerikoissa. 

Saaduissa tilauksissa kolme suurinta maata olivat 

Indonesia, Yhdysvallat ja Saksa, joiden yhteenlaskettu 

osuus saaduista tilauksista oli 50 %. Etelä-Amerikka, 

Kiina ja APAC-alue muodostivat 42 % saaduista 

tilauksista.

▪ Liikevaihdolla mitattuna kolme suurinta maata olivat 

Yhdysvallat, Kiina ja Brasilia, joiden yhteenlaskettu 

osuus oli 46 %. Etelä-Amerikka, Kiina ja APAC-alue 

muodostivat yhteensä 45 % liikevaihdosta. 

SAADUT 

TILAUKSET

LIIKEVAIHTO

EMEA -3 % +19 %

APAC -3 % +55 %

KIINA +6 % +10 %

POHJOIS-AMERIKKA +25 % +48 %

ETELÄ-AMERIKKA +86 % +141 %

SAADUT 

TILAUKSET

TILAUSKANTA LIIKEVAIHTO

Palvelut +25 % - +18 %

Virtauksensäätö - - -

Automaatio-

järjestelmät
+8 % - +25 %

Sellu ja energia +46 % - -1 %

Paperit -54 % - +34 %

Yhteensä +6 % +11 % +38 %
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Q3/2022

*12 kk juokseva summa/keskiarvo indeksoituna 

Q4/2014=100

▪ Ponsse arvioi, että jatkuessaan osien ja 

komponenttien saatavuushaasteet ja voimakas 

inflaatio yhdessä epävakaan taloustilanteen ja 

kiristyvien rahoitusolojen kanssa voivat heikentää 

asiakkaiden kysyntänäkymiä.

▪ Kesäkuussa Ponsse tiedotti allekirjoittaneensa 

kauppakirjan OOO Ponssen myynnistä. Kauppa 

odottaa edelleen Venäjän viranomaisten hyväksyntää.

▪ Ponsse lanseerasi elokuussa yhdessä Epecin kanssa 

uuden sähkökäyttöisen Ponsse EV1 -metsäkone-

konseptin.

▪ Lisäksi Ponsse sai kvartaalin aikana päätökseen 

kesäkuussa aloitetut muutosneuvottelut.

MAANTIETEELLINEN KEHITYS 

Q3/2022 VS. Q3/2021

TALOUDELLINEN KEHITYS, M€

LIIKETOIMINNAN KEHITYS 

Q3/2022 VS. Q3/2021

TRENDIANALYYSI*

LIIKEVAIHTO

POHJOIS-EUROOPPA +19 %

KESKI- JA ETELÄ-EUROOPPA +33 %

VENÄJÄ -100 %

POHJOIS- JA ETELÄ-AMERIKKA +37 %

MUUT MAAT +546 %

▪ Ponsse onnistui suurelta osin kompensoimaan 

Venäjän markkinan poistumisen muiden markkina-

alueiden kasvulla.

▪ Selluteollisuuden hyvä tilanne ja Venäjän puu- ja 

sahatavaran poistuminen Euroopan markkinoilta olivat 

keskeiset kasvuajurit kolmannella kvartaalilla.

▪ Toimitusketjujen yleiset toimitusvaikeudet vaikeuttivat 

kuitenkin metsäkoneiden valmistusaikataulujen 

hallintaa ja kasvattivat toimitusketjuun sidottuja 

pääomia. Ponssen nettokäyttöpääoma jatkoi kasvuaan 

vuoden kolmannella kvartaalilla erityisesti vaihto-

omaisuuden ajamana.

SAADUT 

TILAUKSET

TILAUSKANTA LIIKEVAIHTO

PONSSE -15 % -9 % +3 %
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Q3/2022

*12 kk juokseva summa/keskiarvo indeksoituna 

Q4/2014=100

▪ Kuormitustilanne on hyvä, vaikka komponenttien 

heikko saatavuus rajoittaa edelleen toimitusketjua 

ja kasvattaa käyttöpääoman tarvetta.

▪ Inflaatio ja muut epävarmuutta lisäävät tekijät eivät ole 

vielä näkyneet Rauten asiakkaiden tuotteiden 

kysynnässä ja asiakkaiden investointiaktiivisuus on 

säilynyt hyvällä tasolla.

▪ Elokuussa aloitetut yhteistoimintalain mukaiset 

muutosneuvottelut on saatu päätökseen. Raute 

irtisanoo niiden seurauksena enintään 25 toimihenkilöä 

ja ylempää toimihenkilöä Suomen yksiköissä.

▪ Uusi toimitusjohtaja Mika Saariaho aloitti Rauten

toimitusjohtajana lokakuun alussa.

MAANTIETEELLINEN KEHITYS 

Q3/2022 VS. Q3/2021

TALOUDELLINEN KEHITYS, M€

LIIKETOIMINNAN KEHITYS 

Q3/2022 VS. Q3/2021

TRENDIANALYYSI*

▪ Rauten liikevaihto kasvoi vahvasti Euroopan, 

Pohjois-Amerikan ja teknologiapalveluiden 

tukemana. Myös tilauskasvu oli vahvaa erityisesti 

Euroopassa Venäjän tuonnin päättyessä.

▪ Rauten saadut tilaukset pysyivät kokonaisuutena 

kohtuullisella tasolla koostuen pääosin yksittäisistä 

tuotantolinjoista, varaosista, modernisoinneista ja 

analysaattoreista. Vertailukauden kaltaisia 

tehdaslaajuisia tilauksia ei vuonna 2022 ole toteutunut.

▪ Tilauskanta laski voimakkaasti vertailukauden vahvasta 

tasosta sisältäen edelleen n. 6 M€:n arvosta tilauksia 

Venäjälle.

SAADUT 

TILAUKSET

LIIKEVAIHTO

EMEA +261 % +119 %

CIS -100 % -70 %

POHJOIS-AMERIKKA +23 % +88 %

ETELÄ-AMERIKKA -40 % +36 %

APAC -93 % +24 %

SAADUT 

TILAUKSET

TILAUSKANTA LIIKEVAIHTO

Projekti-

toimitukset
-35 % - -0 %

Teknologia-

palvelut
-48 % - +27 %

RAUTE -40 % -37 % +10 %
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Q3/2022

*12 kk juokseva summa/keskiarvo indeksoituna 

Q4/2014=100

▪ Lämpökäsittelykoneiden hyvä kysyntä jatkui 

Amerikoissa, mutta eristyslasituotteiden kysyntä oli 

vaimeaa ja palveluiden vaihtelevaa. Erikoisajoneuvojen 

markkinat pysyivät hyvinä.

▪ Kiinan arkkitehtuurimarkkinat hidastuivat selvästi. 

Ajoneuvolasissa markkina-aktiivisuus pysyi hyvällä 

tasolla. Myös palveluiden kysyntä oli korkealla tasolla.

▪ Kokonaisuutena palveluliiketoiminta kehittyi 

kaksijakoisesti saatujen tilausten laskiessa -1 % ja 

liikevaihdon kasvaessa +8 %. Palveluiden kehitys oli 

vahvinta eristyslasissa.

▪ Kolmannella kvartaalilla Glaston teki markkina-

avauksen uudella CHF Solar -tasokarkaisulinjalla 

aurinkopaneelituotantoon Kiinassa.

MAANTIETEELLINEN KEHITYS 

Q3/2022 VS. Q3/2021

TALOUDELLINEN KEHITYS, M€

LIIKETOIMINNAN KEHITYS 

Q3/2022 VS. Q3/2021

TRENDIANALYYSI*

▪ Glastonin saadut tilaukset ja tilauskanta kasvoivat 

ennätyksellisesti. Tilausten kasvua tuki merkittävästi 

yksi 31 M€:n arvoinen tilaus.

▪ Liikevaihdon kasvua rajoittavien toimitusketjun 

häiriöiden arvioidaan jatkuvan ainakin tämän vuoden 

loppuun. 

▪ Inflaatio ja talouskasvun hidastuminen näkyivät myös 

epäröintinä joidenkin asiakkaiden 

investointipäätöksissä.

▪ EMEA oli vahvin markkina-alue eristyslasissa. Kysyntä 

säilyi hyvällä tasolla Heat Treatment:ssä. Ajoneuvolasin 

markkina-aktiivisuus oli alhaista, mutta merkkejä 

lievästä paranemisesta oli nähtävissä. Palveluissa 

liiketoimintaympäristö oli vaihteleva.

SAADUT 

TILAUKSET

TILAUSKANTA LIIKEVAIHTO

Heat Treatment +30 % +25 % -15 %

Insulating Glass +185 % +117 % +14 %

Automotive & 

Display
-4 % +28 % +33 %

Yhteensä +90 % +65 % +3 %

LIIKEVAIHTO

EMEA +24 %

APAC +11 %

AMERIKAT -28 %



TALOUDELLINEN KEHITYS**

*12 kk juokseva summa/keskiarvo indeksoituna 

Q4/2014=100

**Yhteenveto sisältää kaikki tarkastellut yritykset yhteenlaskettuna

TRENDIANALYYSI*

© Oy Swot Consulting Finland Ltd

Q3/2022 Yhteenveto

1

▪ Konepajayhtiöiden liiketoiminnat kehittyivät edelleen vahvasti kolmannella kvartaalilla. Toimitusketjujen haasteisiin 

oli nähtävissä helpotusta liikevaihtojen kasvaessa voimakkaasti vertailukaudesta ja edellisestä kvartaalista. 

Toimitusketjujen haasteilla oli kuitenkin edelleen negatiivinen vaikutus liikevaihtoihin ja nettokäyttöpääomiin, mutta 

ongelmien arvioidaan helpottavan vuoden loppuun mennessä. Kysyntä oli edelleen hyvällä tasolla saatujen tilausten 

kasvaessa vertailukaudesta. Saatujen tilausten kasvunopeus kuitenkin hidastui jo kuudetta kvartaalia peräkkäin.

▪ Markkina-alueista Amerikat ja APAC kehittyivät vahvimmin. Amerikoiden liikevaihdon kasvusta suhteessa 

vertailukauteen lähes puolet on ollut seurausta dollarin vahvistumisesta, mutta kasvu on ollut vahvaa kiinteilläkin 

valuuttakursseilla. APAC-alueen osalta tilanteen kohentuminen edellisen kvartaalin lopulla näkyi selvästi kolmannen 

kvartaalin kehityksessä. Taustalla vaikuttivat sekä Kiinan koronasulkujen poistuminen että Intian vahva elpyminen.

▪ Suuret yhtiöt olivat suhteellisesti vahvempia niiden toimituskyvyn kohentuessa pienempiä verrokkejaan paremmin. 

Liikevaihdon kasvu oli voimakkainta Valmetilla (+38 %), Metso Outotecilla (+37 %) ja Wärtsilällä (+30 %), kun taas Glastonin 

ja Ponssen liikevaihdot kasvoivat vahvoista tilauskannoista huolimatta vain +3 %. Kysyntänäkymät kehittyivät saatujen 

tilausten perusteella vahvimmin Glastonilla (+90 %) ja Konecranesilla (+42 %). Heikointa kehitys oli yhtiöillä, jotka kärsivät 

Venäjästä tai joilla oli vertailukaudella suuria tilauksia, mm. Raute (-40 %), Ponsse (-15 %) ja Metso Outotec (-15 %).

MISTÄ KASVUA ON SAATU?

VERTAILU-

KAUSI

SAADUT 

TILAUKSET

TILAUS-

KANTA

LIIKE-

VAIHTO

Q3/2021 +6 % +18 % +21 %

Q2/2022 -9 % +2 % +9 %

VERTAILU-

KAUSI

Q3/2021 +10 % +18 % +42 %

Q2/2022 +1 % +21 % +8 %

YHTEENLASKETUT AVAINLUVUT

LIIKEVAIHDON KEHITYS ALUEITTAIN

Koko vuoden juokseva summa

Indeksoituna Q4/2014=100


