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2. Kemianteollisuus

Sisällysluettelo

2.1. Jalostettujen öljytuotteiden
valmistus
2.2. Kemikaalien ja kemiallisten
tuotteiden valmistus
2.3. Lääkeaineiden ja lääkkeiden
valmistus
2.4. Kumi- ja muovituotteiden
valmistus

Kemianteollisuus vastaa Tilastokeskuksen luokitusta
kemianteollisuuden toimialoista.

Toimialat (TOL 2008):
TOL 19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus
TOL 20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus
TOL 21 Lääkeaineiden ja lääkkeiden valmistus
TOL 22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus

Sopimusalat: Öljy-, maakaasu- ja petrokemianteollisuus,
Muovituoteteollisuus ja kemian tuoteteollisuus, Kemian perusteollisuus,
Kumiteollisuus



2.1. Jalostettujen öljytuotteiden valmistus (Timo Eklund)

• Tuotannon vuosimuutos: ei saatavana
• Tuottajahinnat vuosimuutos: ei saatavana
• Neste on ilmoittanut, että viimeinen öljytoimitus tulee Venäjältä heinäkuussa. EU:n öljyntuontikielto

astuu voimaan vuoden vaihteessa.
• Venäläisen raaka-aineen poistumisen muuttanut alan toimintaedellytyksiä voimakkaasti.
• Myös EU:n kestävyyskriteerien ja vihreän siirtymän toteutukseen liittyvät epäselvyydet vaikuttavat

investointeihin. Monet sääntelyyn liittyvät asiat ovat vielä auki, mikä lykkää investointeja.
• Neste investoi maailmanlaajuisesti miljardeja erityisesti ilmastoystävällisiin polttoaineisiin. Suomen

osuus investoinneista jäänyt pieneksi. Porvoossa yritys investoi ilmastoystävällisen laivapolttoaineen ja
vihreän vedyn valmistamiseen.

• Nesteen paljon julkisuudessa olleesta Rotterdamin investoinnista tehtiin lopullinen päätös kesäkuussa.
Investoinnin arvo lähes 2 miljardia euroa. Nesteellä on suuria investointihankkeita myös Singaporessa
ja Yhdysvalloissa.

• Huoltovarmuuden korostaminen turvaa kotimaisen öljyn jalostustoiminnan jatkuvuutta.
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2.2. Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus (Timo Eklund)

• Tuotannon vuosimuutos: ei saatavana
• Tuottajahinnat vuosimuutos: +37 % (Q1/21 Q1/22)
• Monet kemian tehtaat käyttävät maakaasua energian lähteenä. Suomessa venäläisen kaasun

loppuminen on pystytty korvaamaan muualta tuodulla kaasulla. Täten viime aikojen suurimmasta
riskitekijästä selvittiin ainakin toistaiseksi. Kaasun toimitusvarmuutta parantaa Inkooseen sijoitettava
kelluva kaasuterminaali. Sen pitäisi olla toiminnassa ensi talvena.

• Kemikaalien valmistukseen suunnitellaan investointeja. Esimerkiksi Kokkolassa kobolttia valmistava
Jervois Finland Oy suunnittelee uutta tehdasta, joka tuplaisi nykyisen tuotannon. Yrityksessä
työskentelee 200 ihmistä. Jervois osti tehtaan viime vuonna. Edelliseltä nimeltään tehdas oli Freeport
Cobalt.

• Suomi on jo entuudestaan merkittävä kobolttikemikaalien valmistaja maailmanlaajuisestikin. Kokkolassa
toimivat myös kobolttikemikaaliyritykset, Umicore Finland Oy ja CABB Chemicals Oy. Myös ne ovat
investoimassa Kokkolaan. Koboltti-investointeja vauhdittaa koboltin käyttö akuissa. Suomessa louhitaan
jonkin verran kobolttia, mutta etupäässä tehtaat ovat riippuvaisia tuontiraaka-aineesta
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2.3. Lääkeaineiden ja lääkkeiden valmistus (Timo Eklund)

• Tuotannon vuosimuutos: ei saatavana
• Tuottajahinnat vuosimuutos: +2 % (Q1/21 Q1/22)
• Lääkkeiden valmistus on kasvuala. Lääkkeiden käyttö on kasvussa. Taustalla väestön ikääntyminen,

mutta myös nuoret ja työikäiset käyttävät lääkkeitä vuosi vuodelta enemmän.
• Osin syynä on se, että lääkkeiden sivuvaikutukset ovat pienentyneet. Lääkkeet ovat myös halventuneet

selkeästi rinnakkaisvalmisteiden yleistyttyä.
• Markkinoilla on myös erittäin kalliita ja tehokkaita uusia lääkkeitä. Näiden valmistus ja myynti ovat

määrittelevät pitkälti monien yritysten kannattavuuden.
• Myös pienemmät lääkemarkkinat kehittyvät. Esimerkiksi lemmikkieläimille myytävien lääkkeiden myynti

on kasvussa. Suomalainen Vetcare Oy on kehittänyt rauhoittavan lääkkeen koirille. Se sai tammikuussa
myyntiluvan EU:n lääkeviranomaiselta. Lääkettä on tarkoitus käyttää eläinlääkärikäyntien
sujuvoittamiseen.

• Suomea voi pitää yhä lääkealan alisuorittajana, sillä viennin arvo on vain puolet tuonnin arvosta.
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2.4. Kumi- ja muovituotteiden valmistus (Rolle Alho)

• Tuotannon vuosimuutos: ei saatavana
• Tuottajahinnat vuosimuutos: +17 % (Q1/21 Q1/22).
• Muoviteollisuus pysyi hyvin käynnissä korona-ajan. Tuotteita valmistetaan pääosin sellaisille aloille,

jotka eivät ole kärsineet koronatilanteesta. Lisääntyneet etätyöt ja verkkokauppa luonteet lisää kysyntää
muovipakkauksille.

• Muoviraaka-aineista pulaa Euroopassa ja muualla. Pula on johtanut korkeampiin raaka-ainehintoihin ja
toimitusvaikeuksiin. Koronapandemia nosti muovin hintoja, Venäjän sota Ukrainassa lisännyt muovin
hintoja entisestään. Rakentamisen heikentyneet suhdannenäkymät heikentävät rakentamiseen
tarvittavien muovituotteiden valmistajien näkymiä (esim. Uponor Oyj ja Oy Prevex Ab).

• Nokian Renkaiden tulos oli ensimmäisellä osavuodella selvästi odotettua parempi, mutta pakotteilla on
merkittävä vaikutus, sillä renkaiden tuonti Venäjältä nyt kokonaan kielletty. Yhtiö aikoo jatkaa
tuotantokapasiteettinsa kasvattamista Nokialla ja Daytonissa Yhdysvalloissa.
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