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Kemiran osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2006 
KEMIRAN LIIKEVAIHTO NOUSI HEINÄ-SYYSKUUSSA 20 % 
 
– Heinä-syyskuun liikevaihto 652,6 milj. euroa (heinä-syyskuu 2005: 543,0), kasvu 
20 %. 
– Liikevoitto 75,1 milj. euroa (59,2), kasvu 27 %. 
– Tulos/osake 0,37 euroa (0,28), kasvu 32 %. 
- Loka-joulukuussa Kemira-konsernin kasvun arvioidaan jatkuvan sekä tehtyjen 
yritysostojen että orgaanisen kasvun myötä toiminnan painopisteen ollessa 
kannattavuuden kehittämisessä. Kemiran koko vuoden 2006 liikevaihdon, liikevoiton 
ja osakekohtaisen tuloksen arvioidaan kasvavan selvästi vuodesta 2005. 
 
AVAINLUVUT 
 
Milj. euroa 7-9 

2006 
7-9
2005

Muutos
%

1-9
2006

1-9 
2005 

Muutos 
% 

1-12
2005

LIIKEVAIHTO 652,6 543,0 20 1 853,0 1 472,9 26 1 994,4
KÄYTTÖKATE 105,6 90,0 17 262,0 217,2 21 284,4
Käyttökate, % 16,2 % 16,6 % 14,1 % 14,7 %  14,3 %
LIIKEVOITTO 75,1 59,2 27 172,1 129,1 33 165,5
Liikevoitto, %   11,5 %  10,9 %  9,3 %  8,8 %  8,3 %
Rahoitustuotot ja 
-kulut 

 
-11,6 -6,6 -24,5

 
-22,3 

 
-30,5

VOITTO ENNEN 
VEROJA 

 
63,8 51,8 23 146,4

 
106,6 

 
37 133,5

Voitto ennen 
veroja, % 

 
9,8 % 9,5 % 7,9 %

 
7,2 % 

 
6,7 %

TILIKAUDEN VOITTO 45,9 34,1 35 104,5 72,5 44 91,4
Tulos/osake, e 0,37 0,28 32 0,84 0,58 45 0,73
Sidottu pääoma* 1 832,8 1 524,8 1 832,8 1 524,8  1 662,9
Sidotun pääoman 
tuotto (ROCE), %* 

 
11,2 % 9,3 % 11,2 %

 
9,3 % 

 
9,9 %

Rahavirrat 
investointien 
jälkeen ilman 
yritysostoja 

 
 
 

73,0 72,0 75,5

 
 
 

63,8 

 
 

170,8
 
* 12 kuukauden liukuva keskiarvo 
 
HEINÄ-SYYSKUUN LIIKEVAIHTO JA -VOITTO 
 
Kemira-konsernin liikevaihto heinä-syyskuussa 2006 nousi 20 % verrattuna viime 
vuoden vastaavaan kauteen ja oli 652,6 milj. euroa (heinä-syyskuu 2005: 543,0 milj. 
euroa). Orgaaninen kasvu oli 5 % eli 29 milj. euroa, ja lisäksi kasvua toivat 
helmikuun alussa toteutunut Kraski Teks -yritysosto maaliliiketoiminnassa sekä 
huhtikuun alussa toteutunut Lanxessin paperikemikaaliliiketoimintojen osto sellu- 
ja paperikemikaaliliiketoiminnassa. Tehtyjen liiketoimintaostojen osuus 
liikevaihdon kasvusta oli noin 86 milj. euroa. 
 
Liikevoitto kasvoi 27 % ja oli 75,1 milj. euroa (59,2). Tehdyt yritysostot 
kasvattivat liikevoittoa noin 4 milj. euroa. Liikevoittoprosentti nousi 10,9 %:sta 
11,5 %:in. Liikevoittoprosenttia nostivat lähinnä kertaluonteiset tulot.  
 
Raaka-aineiden hinnat olivat korkealla tasolla. Vuoden 2005 heinä-syyskuuhun 
verrattuna erityisesti energian hinnannousut ovat olleet merkittävät. Raaka-aine- 
ja energiahinnoissa tapahtuneet nousut saatiin heinä-syyskuussa keskimäärin 
siirrettyä myyntihintoihin. 
 
Osana jatkuvaa pääoman käytön tehostamisohjelmaa heinä-syyskuun liikevoitto 
sisältää omaisuuden myyntivoittoja ja muita kertaluonteisia eriä, joiden 
nettovaikutus liikevoittoon oli +16,1 milj. euroa. Vuotta aiemmin vastaava erä oli 
+1,2 milj. euroa.  
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Liikevoiton sisältämät kertaluonteiset erät: 
 
Milj. euroa 7-9

2006
7-9
2005

1-9
2006

1-9 
2005 

1-12
2005

Pulp & Paper Chemicals 3,0 -0,7 10,6 -3,6 -3,4
Kemwater - - 0,3 - 2,2
Performance Chemicals - - 2,1 - 6,1
Paints & Coatings 13,1 - 16,4 - 9,5
Muut ja eliminoinnit - 1,9 0,8 7,1 0,2
Yhteensä 16,1 1,2 30,2 3,5 14,6
 
Voitto ennen veroja oli 63,8 milj. euroa (51,8) ja tilikauden voitto 45,9 milj. 
euroa (34,1). Tulos/osake oli 0,37 euroa (0,28). 
 
TAMMI-SYYSKUUN LIIKEVAIHTO JA -VOITTO 
 
Tammi-syyskuussa 2006 Kemira-konsernin liikevaihto nousi 26 % verrattuna viime 
vuoden vastaavaan kauteen ollen 1 853,0 milj. euroa (tammi-syyskuu 2005: 1 472,9 
milj. euroa). Orgaaninen kasvu oli 6 % eli noin 88 milj. euroa. Tehtyjen 
yritysostojen osuus liikevaihdon kasvusta oli noin 276 milj. euroa.  
 
Liikevoitto kasvoi 33 % ja oli 172,1 milj. euroa (129,1). Tehdyt yritysostot 
kasvattivat liikevoittoa noin 19 milj. euroa. Liikevoittoprosentti nousi 8,8 %:sta 
9,3 %:in. Liikevoittoprosenttia nostivat kertaluonteiset tulot, mutta sitä laski 
huhtikuussa ostetun paperikemikaaliliiketoiminnan heikompi kannattavuus. Viime 
vuoden vastaavalla kaudella liikevoittoa laski Suomen paperiteollisuuden työkiista. 
 
Liikevoitto sisältää omaisuuden myyntivoittoja ja muita kertaluonteisia eriä, 
joiden nettovaikutus liikevoittoon oli +30,2 milj. euroa. Vuotta aiemmin vastaava 
erä oli +3,5 milj. euroa. 
 
Tammi-syyskuun voitto ennen veroja oli 146,4 milj. euroa (106,6) ja tilikauden 
voitto 104,5 milj. euroa (72,5). Tulos/osake oli 0,84 euroa (0,58). 
 
TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS 
 
Tutkimukseen ja tuotekehitykseen käytettiin tammi-syyskuussa 38,0 milj. euroa 
(32,3) eli 2,1 % liikevaihdosta (2,2 %). 
 
INVESTOINNIT 
 
Bruttoinvestoinnit ilman yritysostoja olivat tammi-syyskuussa 96,8 milj. euroa 
(78,0). Suurin käynnissä oleva investointi on Uruguayssa sellutehtaan yhteyteen 
rakennettava kemikaalitehdas, johon investoitiin tammi-syyskuussa 22,4 milj. euroa. 
Ylläpitoinvestoinnit olivat noin 25 % investoinneista ilman yritysostoja. 
 
Konsernin poistot olivat 89,9 milj. euroa (88,1). 
 
Yritysostoihin käytetty 108,1 milj. euroa (285,5) mukaan lukien konsernin 
bruttoinvestoinnit olivat tammi-syyskuussa 204,9 milj. euroa (363,5). Tulot 
omaisuuksien myynneistä olivat 64,2 milj. euroa (56,0). Suurimmat omaisuuden 
myynnit olivat Korean vetyperoksidiliiketoiminta ja maaliliiketoiminnan Tukholmassa 
sijaitseva tuotantokiinteistö. Konsernin nettoinvestoinnit olivat 140,7 milj. euroa 
(307,5). 
 
RAHOITUSTILANNE JA RAHAVIRTOJEN KEHITYS 
 
Rahoitusasema ja maksuvalmius säilyivät hyvinä.  
 
Liiketoiminnan rahavirrat tammi-syyskuussa olivat 108,1 milj. euroa (85,8). 
Rahavirrat investointien jälkeen olivat -32,6 milj. euroa (-221,7). Huhtikuussa 
maksettiin osinkoja 43,5 milj. euroa Kemira Oyj:n osakkeenomistajille. 
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Konsernin nettovelka oli syyskuun lopussa 712,6 milj. euroa (619,7 milj. euroa 
31.12.2005). Kasvu johtui tehdyistä yritysostoista. 
 
Korollisten velkojen määrä kauden lopussa oli 804,7 milj. euroa. Kiinteäkorkoisten 
lainojen osuus konsernin korollisten lainojen kokonaissummasta oli noin 24 %. 
Eläkelainat on luokiteltu vaihtuvakorkoisiksi. Konsernin korollisen lainasalkun 
duraatio oli syyskuun lopussa 16 kuukautta. 
 
Omavaraisuusaste oli syyskuun lopussa 42 % (31.12.2005: 44 %) ja 
nettovelkaantumisaste 66 % (31.12.2005: 61 %). 
 
Konsernin nettorahoituskulut olivat tammi-syyskuussa 24,5 milj. euroa (22,3). Kasvu 
johtui lainamäärän kasvusta tehtyjen yritysostojen seurauksena sekä 
markkinakorkojen noususta. Rahoituksen valuuttakurssierot olivat 1,2 milj. 
euroa voittoa (-5,1). 
 
Rahavarat 30.9.2006 olivat 92,0 milj. euroa. Vuonna 2011 erääntyvää sitovaa 
valmiusluottoa oli käyttämättä 685,0 milj. euroa. 
 
HENKILÖSTÖ 
 
Kemira-konsernin henkilöstön määrä kasvoi tehtyjen liiketoimintaostojen myötä. 
Konsernin palveluksessa oli syyskuun lopussa 9 119 henkeä (31.12.2005: 7 670), 
josta Suomessa työskenteli 3 034 (31.12.2005: 3 059). 
 
PULP & PAPER CHEMICALS 
 
Pulp & Paper Chemicals –liiketoiminta-alue tarjoaa räätälöityjä kemiallisia 
ratkaisuja sellu- ja paperiteollisuuden tarpeisiin. 
 
Milj. euroa 7-9 

2006 
7-9
2005

Muutos
%

1-9
2006

1-9 
2005 

Muutos 
% 

1-12
2005

LIIKEVAIHTO 261,9 202,5 29 729,3 506,3 44 715,3
KÄYTTÖKATE 36,2 33,7 7 105,1 72,2 46 105,5
Käyttökate, % 13,8 % 16,6 % 14,4 % 14,3 %  14,7 %
LIIKEVOITTO 24,3 23,1 5 70,7 40,6 74 61,5
Liikevoitto, % 9,3 % 11,4 % 9,7 % 8,0 %  8,6 %
Sidottu pääoma* 813,7 616,5 813,7 616,5  702,5
Sidotun pääoman 
tuotto (ROCE), %* 

 
11,2 % 8,6 % 11,2 %

 
8,6 % 

 
8,7 %

Investoinnit 
ilman 
yritysostoja 

 
 

15,1 8,2 47,1

 
 

23,8 

 

36,7
Rahavirrat 
investointien 
jälkeen ilman 
yritysostoja 

 
 
 

18,8 10,4 39,9

 
 
 

21,8 

 
 

57,8
Henkilöstö kauden 
lopussa 

 
2 306 2 116 2 306

 
2 116 

 
2 111

 
* 12 kuukauden liukuva keskiarvo 
 
Pulp & Paper Chemicals -liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi heinä-syyskuussa 29 
% ja oli 261,9 milj. euroa (202,5). Kasvu johtui lähinnä Lanxessin 
paperikemikaaliliiketoimintojen ostosta, joka toteutui huhtikuun alussa. Myyntiä 
laskivat Suomen asiakasteollisuuden huoltoseisokit, jotka tänä vuonna ajoittuivat 
kolmanteen vuosineljännekseen. 
 
Heinä-syyskuun liikevoitto oli 24,3 milj. euroa sisältäen 3,0 milj. euroa 
kertaluonteisia tuloja (23,1 milj. euroa; sisältää kertaluonteisia kuluja –0,7 
milj. euroa). Liikevoittoa laskivat mainitut Suomen asiakasteollisuuden 
huoltoseisokit. Liikevoittoprosentti laski 11,4 %:stä 9,3 %:in, koska ostetun 
Lanxessin paperikemikaaliliiketoiminnan kannattavuus on heikompi kuin Kemiran 
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muiden sellu- ja paperikemikaaliliiketoimintojen. Raaka-aineiden hinnat olivat 
edeltävän vuosineljänneksen tasolla. Vuoden 2005 heinä-syyskuuhun verrattuna raaka-
aineiden hinnannousu on ollut merkittävä. 
 
Huhtikuussa ostetun Lanxessin paperikemikaaliliiketoiminnan yhdistäminen osaksi 
Kemiraa on edennyt ennakoitua nopeammin, eikä liiketoimintaoston arvioida 
vaikuttavan alentavasti Kemiran osakekohtaiseen tulokseen vuonna 2006. Oston 
yhteydessä kaupan arvioitiin vaikuttavan Kemiran vuoden 2006 osakekohtaiseen 
tulokseen negatiivisesti 5-10 senttiä / osake. Ostettu liiketoiminta on 
konsolidoitu Kemiran lukuihin 1.4.2006 alkaen osana Pulp & Paper Chemicals -
liiketoiminta-aluetta. 
 
Osana Lanxessin paperikemikaalien integrointia Kemira ilmoitti lokakuussa 
ostaneensa Bayer AG:n paperikemikaaliliiketoiminnan agentuurit. Bayer on vastannut 
Lanxessin paperikemikaalien myynnistä ja markkinoinnista noin 20 maassa, etupäässä 
Euroopassa, Kaukoidässä ja Etelä-Amerikassa, missä Lanxessilla ei ole ollut omaa 
toimintaa. Kyseisen agentuuriliiketoiminnan vuosimyynti on noin 35 milj. euroa. 
 
Syyskuussa Kemira sai päätökseen eteläkorealaisen vetyperoksidiyksikkönsä 
liiketoiminnan myynnin DegussaHeadwaters Korealle. Kemira Pulp & Paper Chemicals -
liiketoiminta-alueen ensisijainen tavoite on palvella sellu- ja paperiteollisuuden 
asiakkaita, ja Korean yksikkö on palvellut pääosin muuta teollisuutta. Yksikön 
vuosiliikevaihto on ollut noin 20 milj. euroa. Lopullinen myyntihinta oli 27,5 
milj. euroa. 
 
Tammi-syyskuussa Pulp & Paper Chemicals -liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi 44 
% ollen 729,3 milj. euroa (506,3). Orgaaninen kasvu oli 5 %. Liikevoitto kasvoi 74 
% ja oli 70,7 milj. euroa sisältäen kertaluonteisia tuloja 10,6 milj. euroa (40,6 
milj. euroa; sisältää kertaluonteisia kuluja –3,6 milj. euroa). 
Liikevoittoprosentti nousi 8,0 %:sta 9,7 %:in johtuen kertaluonteisista tuloista ja 
siitä, että vuoden 2005 liikevaihtoa ja -voittoa laski Suomen paperiteollisuuden 
työkiista touko-kesäkuussa 2005. 
 
Kemiran sellu- ja paperikemikaaliliiketoiminnan johtajana aloittaa 1.11.2006 Harri 
Kerminen, joka siirtyy tehtävään Kemiran Performance Chemicals -liiketoiminnan 
johtajan paikalta. Sellu- ja paperikemikaaliliiketoiminnan johtaja Lauri Junnila 
siirtyy 1.11.2006 vastaamaan sellu- ja paperikemikaaliliiketoiminnan 
kasvustrategian toteutumisesta Aasiassa ja Etelä-Amerikassa. 
 
KEMWATER 
 
Kemwater tarjoaa vedenpuhdistuskemikaaleja ja -ratkaisuja sekä 
lietteenkäsittelykemikaaleja kunnallisille ja yksityisille vedenpuhdistamoille sekä 
teollisuuteen. 
 
Milj. euroa 7-9 

2006 
7-9
2005

Muutos
%

1-9
2006

1-9 
2005 

Muutos 
% 

1-12
2005

LIIKEVAIHTO 101,7 92,5 10 296,1 262,0 13 353,2
KÄYTTÖKATE 12,9 12,1 7 37,0 33,3 11 43,4
Käyttökate, % 12,6 % 13,1 % 12,5 % 12,7 %  12,3 %
LIIKEVOITTO 9,0 8,0 13 25,0 21,3 17 28,2
Liikevoitto, % 8,8 % 8,6 % 8,4 % 8,1 %  8,0 %
Sidottu pääoma* 231,7 206,1 231,7 206,1  214,8
Sidotun pääoman 
tuotto (ROCE), %* 

 
14,2 % 

 
13,5 % 14,2 %

 
13,5 % 

  
13,8 %

Investoinnit 
ilman 
yritysostoja 

 
 

3,7 4,1 10,7

 
 

11,5 

 

18,1
Rahavirrat 
investointien 
jälkeen ilman 
yritysostoja 

 
 
 

5,8 3,6 6,8

 
 
 

13,9 

 
 

22,4
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Henkilöstö kauden 
lopussa 

 
1 501 1 570 1 501

 
1 570 

 
1 570

 
* 12 kuukauden liukuva keskiarvo 
 
Kemwaterin liikevaihto nousi heinä-syyskuussa 10 % ja oli 101,7 milj. euroa (92,5). 
Kasvu oli orgaanista. Myynti kasvoi kaikilla markkina-alueilla. 
 
Kasvaneen myynnin ansiosta Kemwaterin liikevoitto nousi heinä-syyskuussa 13 % ja 
oli 9,0 milj. euroa (8,0). Liikevoittoprosentti nousi 8,6 %:sta 8,8 %:in. Raaka-
aineiden hinnat olivat korkealla tasolla. Viime vuoden heinä-syyskuuhun verrattuna 
raaka-aineiden ja kuljetuskustannusten hinnannousut ovat olleet merkittävät 
Pohjois-Amerikassa. 
 
Cytecin vesikemikaali- ja akryyliamidiliiketoiminnan liiketoimintaosto vahvistui 
lokakuun alussa. Kaupasta on vahvistettu Cytecin koko muun 
vesikemikaaliliiketoiminnan paitsi Hollannin Botlekin tuotantolaitoksen siirtyminen 
Kemiralle. Botlekin osalta kaupan arvioidaan tulevan päätökseen vuoden 2007 
alkupuolella, mihin saakka Botlekin tuotantolaitos toimii Kemiran alihankkijana. 
Vuonna 2006 Cytecin vesiliiketoiminnan liikevaihdon arvioidaan olevan noin 265 
milj. euroa. Liiketoiminnan kannattavuus on ollut hieman Kemwaterin kannattavuutta 
alhaisempi. Velaton kauppahinta on noin 190 milj. euroa, ja yritysostolla 
arvioidaan olevan Kemiran osakekohtaista tulosta nostava vaikutus vuodesta 2007 
alkaen. 
 
Elokuussa Pietarin vesilaitos ja Kemira allekirjoittivat vuoteen 2015 yltävän 
sopimuksen tavoitteenaan kehittää ja tuottaa Pietarissa uusia kemikaaleja 
juomaveden valmistukseen ja jäteveden puhdistukseen. Sopimukseen liittyen Kemira 
investoi Pietarissa sijaitsevan tuotantolinjansa uudistamiseen ja laajentaa 
toimintaansa jätevesipuolelle rakentamalla uuden rautakemikaalin tuotantolinjan. 
 
Lokakuussa Kemira osti tanskalaisen jakeluyhtiö Parcon A/S:n omistamat neljä 
yhtiötä, joilla on vahva myynti- ja jakeluverkosto Tanskassa. Yhtiöiden tuotteet 
ovat prosessikemikaaleja ja palveluja vedenpuhdistukseen ja erilaisten pintojen 
puhdistamiseen. Yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2005 oli 21 milj. 
euroa. 
 
Lokakuussa Kemira ilmoitti ostaneensa lahtelaisen Oy Galvatek Ab:n vahvistaakseen 
vedenpuhdistukseen sekä teollisuuden sivuvirtojen käsittelyyn ja kierrätykseen 
suunnattuja kokonaispalvelujaan. Laitossuunnitteluun ja projektipalveluihin sekä 
kunnossapitopalveluihin keskittyneen Galvatekin liikevaihto vuonna 2006 on noin 10 
milj. euroa ja henkilöstön määrä 34. Galvatekillä on tytäryhtiöt Ruotsissa ja 
Puolassa. 
 
Tammi-syyskuussa Kemwaterin liikevaihto kasvoi 13 % ollen 296,1 milj. euroa 
(262,0). Kasvu oli orgaanista. Liikevoitto kasvoi 17 % ja oli 25,0 milj. euroa 
(21,3) sisältäen kertaluonteisia tuloja 0,3 milj. euroa. Liikevoittoprosentti nousi 
8,1 %:sta 8,4 %:in. 
 
PERFORMANCE CHEMICALS 
 
Performance Chemicalsin tuotteita käytetään muun muassa painoväreissä, 
kosmetiikassa, elintarvikkeissa, lääkkeissä, maaleissa, tekstiileissä ja 
pesuaineissa. 
 
Milj. euroa 7-9 

2006 
7-9
2005

Muutos
%

1-9
2006

1-9 
2005 

Muutos 
% 

1-12
2005

LIIKEVAIHTO 112,8 104,2 8 339,0 289,3 17 408,4
KÄYTTÖKATE 19,6 20,7 -5 58,0 54,9 6 80,7
Käyttökate, % 17,4 % 19,9 % 17,1 % 19,0 %  19,8 %
LIIKEVOITTO 11,7 11,7 0 34,7 29,2 19 45,4
Liikevoitto, % 10,4 % 11,2 % 10,2 % 10,1 %  11,1 %
Sidottu pääoma* 457,1 378,3 457,1 378,3  420,2
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Sidotun pääoman 
tuotto (ROCE), %* 

 
11,1 % 

 
9,6 % 11,1 %

 
9,6 % 

  
10,8 %

Investoinnit 
ilman 
yritysostoja 

 
 

9,3 9,7 19,6

 
 

26,2 

 

34,7
Rahavirrat 
investointien 
jälkeen ilman 
yritysostoja 

 
 
 

6,0 9,8 26,0

 
 
 

9,4 

 
 

40,5
Henkilöstö kauden 
lopussa 

 
1 042 1 203 1 042

 
1 203 

 
1 182

 
* 12 kuukauden liukuva keskiarvo 
 
Performance Chemicals -liiketoiminta-alueen liikevaihto nousi heinä-syyskuussa 8 % 
ja oli 112,8 milj. euroa (104,2). Liikevaihtoa nosti erityisesti orgaanisten 
happojen ja happojohdannaisten myynnin hyvä kehitys. Syyskuussa titaanidioksidin 
tuotannossa oli suunniteltu huoltoseisokki. 
 
Liikevoitto oli 11,7 milj. euroa (11,7). Liikevoittoprosentti laski 11,5 %:sta 10,4 
%:iin johtuen pääasiassa mainitusta huoltoseisokista. Energian ja raaka-aineiden 
hinnat olivat korkealla tasolla. 
 
Performance Chemicals -liiketoiminta-alueen heinä-syyskuun liikevaihdosta 51 % oli 
peräisin titaanidioksidiliiketoiminnasta. Titaanidioksidin kysyntä markkinoilla oli 
hyvä. Erikoistuotteiden osuus myynnistä kasvoi. Titaanidioksidin keskimääräiset 
eurohinnat olivat heinä-syyskuussa viime vuoden vastaavan kauden tasolla.  
 
Orgaanisten happojen ja happojohdannaisten kysyntä markkinoilla oli hyvä. 
Keskimääräiset myyntihinnat nousivat. 
 
Pesuaineissa käytettävän natriumperkarbonaatin myyntimäärät nousivat heinä-
syyskuussa viime vuoden vastaavasta kaudesta, mutta hinnat laskivat hieman. 
 
Heinäkuussa Kemira ilmoitti perustaneensa yhteisyrityksen brasilialaisen Metachem 
Industrial e Comercial Ltda:n kanssa Sao Paoloon, Brasiliaan. Uusi yhtiö tuottaa, 
markkinoi ja myy eläinrehujen lisäaineita koko eteläisen Amerikan markkinoille. 
Kemiran omistusosuus yhtiöstä on 51 %. Etelä-Amerikka on maailman nopeimmin kasvava 
markkina-alue eläinrehuille ja niiden valmistuksessa käytettäville orgaanisille 
happojohdannaisille. 
 
Heinäkuussa Kemira ilmoitti investoivansa 10 milj. euroa Oulun 
muurahaishappotehtaiden laajennukseen. Laajennus tehdään nykyisiin 
tuotantolinjoihin ja se käsittää teknologisia parannuksia ja energian 
säästötoimenpiteitä. Investointi mahdollistaa kapasiteetin lisäyksen 25 000 
tonnilla yli 100 000 tonniin. Uusi kapasiteetti otetaan käyttöön vaiheittain vuoden 
2007 loppuun mennessä. 
 
Tammi-syyskuussa Performance Chemicals -liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi 17 
% ollen 339,0 milj. euroa (289,3). Orgaaninen kasvu oli 5 %. Liikevoitto kasvoi 19 
% ja oli 34,7 milj. euroa (29,2) sisältäen kertaluonteisia tuloja 2,1 milj. euroa. 
Liikevoittoprosentti nousi 10,1 %:sta 10,2 %:in. 
 
Performance Chemicals –liiketoiminta-alueen johtajana aloittaa 1.11.2006 Pekka 
Ojanpää, joka siirtyy tehtävään Kemiran osto- ja logistiikkajohtajan paikalta.  
 
PAINTS & COATINGS 
 
Paints & Coatings –liiketoiminta-alue tarjoaa merkkituotteita kuluttajille ja 
ammattilaisille Pohjois- ja Itä-Euroopassa. Teollisuusmaaliyksikkö palvelee 
metalli- ja puuteollisuuden asiakkaita. 
 
Milj. euroa 7-9 7-9 Muutos 1-9 1-9 Muutos 1-12
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2006 2005 % 2006 2005 % 2005
LIIKEVAIHTO 164,6 129,9 27 453,5 367,2 24 457,5
KÄYTTÖKATE 43,2 24,4 77 86,0 60,2 43 70,0
Käyttökate, % 26,2 % 18,8 % 19,0 % 16,4 %  15,3 %
LIIKEVOITTO 39,0 20,6 89 73,6 49,1 50 55,9
Liikevoitto, % 23,7 % 15,9 % 16,2 % 13,4 %  12,2 %
Sidottu pääoma* 303,3 286,4 303,3 286,4  282,7
Sidotun pääoman 
tuotto (ROCE), %* 

 
26,9 % 

 
16,8 % 26,9 %

 
16,8 % 

  
20,2 %

Investoinnit 
ilman 
yritysostoja 

 
 

4,9 4,2 12,2

 
 

13,9 

 

18,0
Rahavirrat 
investointien 
jälkeen ilman 
yritysostoja 

 
 
 

67,8 63,2 51,6

 
 
 

34,1 

 
 

52,8
Henkilöstö kauden 
lopussa 

 
3 587 2 312 3 587

 
2 312 

 
2 272

 
* 12 kuukauden liukuva keskiarvo 
 
Maaliliiketoiminnan liikevaihto nousi heinä-syyskuussa 27 % ja oli 164,6 milj. 
euroa (129,9). Orgaaninen kasvu oli 6 %. Liikevaihtoa nosti erityisesti helmikuun 
alussa Venäjällä päätökseen saatu Kraski Teks -yrityskauppa. Kraski Teksin 
yhdistäminen osaksi Kemiran maaliliiketoimintaa etenee hyvin. 
 
Kauppa- ja rakennusmaaliyksikön liikevaihto nousi heinä-syyskuussa 34 %. Kauppa- ja 
rakennusmaalien kysyntä oli hyvä lähes kaikilla päämarkkinoilla. Venäjällä 
paikallisesti valmistettujen tuotteiden myynnin kasvu jatkui voimakkaana. 
Teollisuusmaaliyksikön myynti kasvoi kaikilla päämarkkina-alueilla ja liikevaihto 
nousi 4 %. 
 
Liikevoitto oli 39,0 milj. euroa (20,6) sisältäen 13,1 milj. euron kertaluonteisen 
tulon Tukholmassa sijaitsevan tuotantokiinteistön myynnistä. Liikevoittoprosentti 
nousi 15,9 %:sta 23,7 %:in johtuen kertaluonteisista tuloista. Raaka-aineiden 
hinnat nousivat toisen vuosineljänneksen tasolta. Viime vuoden heinä-syyskuuhun 
verrattuna nousu on ollut merkittävä. 
 
Heinäkuussa Kemira laajensi omistuksensa 100 %:in Ukrainassa sijaitsevassa Kolorit 
Paints -yhtiössä ukrainalaisen osapuolen LGU:n myytyä 49 % osuutensa. Yhtiön 
liikevaihto vuonna 2005 oli 2,9 milj. euroa, ja se valmistaa vesiohenteisia maaleja 
Kolorit-tuotemerkillä. Jatkossa yhtiö markkinoi myös Suomessa valmistettuja kauppa- 
ja rakennusmaaleja Tikkurila-tuotemerkillä sekä teollisuusmaaleja Tikkurila 
Coatings -tuotemerkillä. 
 
Syyskuussa Kemira ilmoitti perustaneensa myyntiyhtiön Kazakstaniin markkinoimaan 
kauppa- ja rakennusmaaleja suomalaisella Tikkurila- ja venäläisellä Teks-
tuotemerkillä. Jatkossa myyntiyhtiö markkinoi myös Tikkurilan teollisuusmaaleja. 
 
Syyskuussa Kemira ilmoitti myös ostaneensa 100 %:n osuuden Finncolor s.r.o. -
nimisestä myyntiyhtiöstä Prahassa Tšekin tasavallassa. Vuonna 2005 Paints & 
Coatingsin liiketoiminnan liikevaihto Tšekin maalimarkkinoilla oli 3 milj. euroa, 
josta Finncolorin osuus oli noin 1 milj. euroa. 
 
Tammi-syyskuussa Paints & Coatings -liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi 24 % 
ollen 453,5 milj. euroa (367,2). Orgaaninen kasvu oli 5 %. Liikevoitto kasvoi 50 % 
ja oli 73,6 milj. euroa (49,1) sisältäen kertaluonteisia tuloja 16,4 milj. euroa. 
Liikevoittoprosentti nousi 13,4 %:sta 16,2 %:in johtuen kertaluonteisista tuloista. 
 
MUU LIIKETOIMINTA 
 
Muuhun liiketoimintaan sisältyvät ne konsernin kustannukset joita ei ole veloitettu 
liiketoiminta-alueilta, kuten osa tutkimus- ja tuotekehityskustannuksista sekä 
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konsernikeskuksen kustannukset. Lisäksi muuhun liiketoimintaan sisältyy 
vesiliukoisten erikoislannoitteiden yksikkö, joka ei ole Kemiran 
ydinliiketoimintaa. 
 
Muun liiketoiminnan heinä-syyskuun liiketappio oli -8,9 milj. euroa (-4,2 milj. 
euroa; sisältää kertaluonteisia tuloja 1,9 milj. euroa). Muun liiketoiminnan tammi-
syyskuun liiketappio -31,9 milj. euroa sisältää kertaluonteisia tuloja 0,8 milj. 
euroa (-11,1 milj. euroa; sisältää kertaluonteisia tuloja 7,1 milj. euroa). 
 
Toukokuussa Euroopan komissio määräsi Kemira Oyj:lle 33 milj. euron sakon 
vetyperoksidiliiketoimintaan liittyneistä kilpailulainsäädännön rikkomuksista 1994-
2000. Tehdyt varaukset kattoivat komission määräämän sakon, joka maksettiin 
elokuussa. 
 
KEMIRA OYJ:N OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT 
 
Kemira Oyj:n osakkeiden ylin päätöskurssi oli tammi-syyskuussa 14,98 euroa, alin 
11,07 euroa ja keskikurssi 13,69 euroa. Yhtiön markkina-arvo omilla osakkeilla 
vähennettynä oli syyskuun lopussa 1777,7 milj. euroa (1421,9 milj. euroa). 
 
Heinä-syyskuussa merkittiin 20 000 uutta osaketta vuoden 2001 optiotodistuksilla. 
30.9.2006 yhtiön osakepääoma oli 221,5 milj. euroa ja osakkeiden rekisteröity 
kokonaismäärä 124 910 600. Osakkeiden määrä voi nousta vuoden 2001 optio-ohjelman 
perusteella tehtävillä merkinnöillä enintään 134 400 kappaleella. 
 
Kemiran hallussa on 3 979 670 omaa osaketta. Omistus vastaa 3,2 % yhtiön osakkeista 
ja äänimäärästä. 
 
NÄKYMÄT 
 
Vuoden 2006 viimeisellä vuosineljänneksellä Kemira-konsernin kasvun arvioidaan 
jatkuvan sekä tehtyjen yritysostojen että orgaanisen kasvun myötä. Raaka-aineiden 
hintojen arvioidaan keskimäärin pysyvän loppuvuoden aikana ennallaan. Kemiran koko 
vuoden 2006 liikevaihdon, liikevoiton ja osakekohtaisen tuloksen arvioidaan 
kasvavan selvästi vuodesta 2005. 
 
Pulp & Paper Chemicals -liiketoiminta-alueella asiakasteollisuuden toiminta-asteen 
arvioidaan säilyvän hyvänä loppuvuoden aikana. Liiketoiminta-alueen vuoden 2006 
liikevaihto kasvaa vuodesta 2005 erityisesti yritysostojen seurauksena. Myös 
liikevoitto kasvaa kertaluonteisten tuottojen ja yritysostojen sekä 
asiakasteollisuuden paremman käyttöasteen ansiosta. 
 
Kemwaterin vedenpuhdistuskemikaalien kysynnän odotetaan jatkuvan hyvänä.  
Kemwaterin liikevaihto ja liikevoitto vuonna 2006 kasvavat vuodesta 2005. 
Lokakuun alussa päätökseen saatu Cytecin vesikemikaaliliiketoimintojen osto sekä 
tehdyt pienemmät yritysostot kasvattavat loppuvuoden liikevaihtoa ja liikevoittoa 
huolimatta integroinnista aiheutuvista kuluista. 
 
Performance Chemicals -liiketoiminta-alueen vuoden 2006 liikevaihto ja liikevoitto 
nousevat vuodesta 2005. Titaanidioksidin hintojen arvioidaan loppuvuoden aikana 
olevan nykyisellä tasolla, mutta maailmanmarkkinoiden matalat varastotasot 
ennakoivat hinnannousuja vuodelle 2007. Titaanidioksidin kysynnän arvioidaan 
kasvavan loppuvuoden aikana verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. 
Orgaanisten happojen ja happojohdannaisten osalta liiketoiminta-alueen myynnin 
arvioidaan kehittyvän suotuisasti. Muurahaishappotuotteiden hintojen arvioidaan 
nousevan edelleen. Pesuaineissa käytettävän natriumperkarbonaatin myynnissä ja 
hinnoissa ei odoteta tapahtuvan muutoksia. 
 
Paints & Coatings -liiketoiminta-alueella vuoden 2006 liikevaihto ja liikevoitto 
kasvavat vuodesta 2005. Kysyntä jatkuu hyvänä kaikilla markkina-alueilla. 
Liikevaihtoa kasvattaa erityisesti Venäjällä tehty Kraski Teks -yrityskauppa. 
Liikevoittoa kasvattavat Kraski Teks -yrityskaupan lisäksi myynnin hyvä kehitys, 
viime vuosien rakenteelliset järjestelyt ja kertaluonteiset tuotot. 
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Syyskuussa Kemira julkisti täsmennetyn strategiansa, jossa painopiste on 
kannattavuuden parantamisessa, liiketoiminnan laajentamisessa kehittyville 
arkkinoille sekä asiakaslähtöisten palveluiden ja sovellusten kehittämisessä. m
 
Helsinki 30.10.2006 
 
Hallitus 
 
Kaikki tässä katsauksessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon 
tämänhetkiseen näkemykseen talouden kehityksestä, ja todelliset tulokset voivat 
olla merkittävästikin erilaiset. 
 
Lisätietoja: 
 
Viestintäjohtaja Timo Leppä, puh. 010 86 21700 
Sijoittajasuhdepäällikkö Päivi Antola, puh. 010 86 21140 
 
Tiedotustilaisuus Kemiran tammi-syyskuun 2006 tuloksesta järjestetään 
tiedotusvälineille ja analyytikoille Kemiran pääkonttorissa (Porkkalankatu 3) 
tänään klo 10.30. Englanninkielinen conference call järjestetään klo 13.00. 
Pyydämme osallistujia soittamaan noin 10 minuuttia ennen konferenssin alkua 
numeroon +44 (0)20 7162 0125. 
 
Kemiran vuoden 2006 tilinpäätöstiedote julkaistaan 6.2.2007. 


