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John Steinbeckin pienoisromaani Hiiriä ja 
ihmisiä (1937) on osuva kuvaus aikansa 
yhteiskunnasta kahden sekatyömiehen tarinan 
kautta. Samaa tarkkanäköisyyttä tavoittelimme 
myös tässä kirjassa, jonka nimi sai inspiraa
tionsa Steinbeckin teoksesta.

Koneita ja ihmisiä
 
Wärtsilän Helsingin telakalla oli oma ammatti
koulu, joka koulutti työvoimaa telakan omiin 
tarpeisiin. Kurssit olivat miesvaltaisia, kuten 
koko telakkayhteisökin. Nais hitsaajia ei juuri 
joukossa ollut, ja hekin saivat tottua karskiin 
huumoriin. 

Kannen kuva on otettu Wärtsilän Helsingin 
telakan hitsauskurssilta lokakuussa 1986. 
Kannessa olevaa henkilöä ei pystytty 
jäljittämään – esimerkiksi kukaan silloisista 
luottamus miehistä tai ammattikoulun vetäjistä 
ei häntä muistanut.

Liekö jäänyt alalle lainkaan?

Kuvat: Heikki Kotilainen/Lehtikuva

Kohti kestävää yhteiskuntaa älykkään teknologian avulla 

Näin juhlavasti Wärtsilä on määritellyt olemassaolonsa tarkoituksen. Tämän päivän Wärtsilä on jotain 
ihan muuta kuin viisikymmentä vuotta sitten: paitsi koneita ja viimeisintä teknologiaa, yhä enemmän 
ihmisiä ja heidän osaamistaan. Ei enää vain Suomessa, vaan globaalisti.

185vuotisjuhlakirjaa varten on haastateltu 59 Wärtsilässä ja sen lähipiirissä viiden viimeisen vuosi
kymmenen aikana vaikuttanutta henkilöä, vuorineuvoksista autonkuljettajiin ja insinööreistä myynti
tykkeihin: ihmisiä, jotka ovat olleet itse luomassa uutta Wärtsilää. Heidän kokemuksistaan piirtyy kuva 
muuntautumiskykyisestä yrityksestä, jonka salainen ainesosa löytyy asenteesta. 



”Pitää juosta lujaa koko 
ajan eikä saa porukoitua 
vain suomalaisten kesken. 
Edustajien kanssa voi aloittaa, 
mutta tarvitaan omaa väkeä.”
Pentti-Juhani Hintikka

”Suurin uhka on se, että emme huomaa  
sitä mitä nurkan takaa tulee, että meistä 
tulee itseriittoisia.”
Mikael Lilius

”Suomea rakennettiin, oli itsestään 
selvää, että suurten yritysten 
johdolla oli toimivat ja hyvät suhteet 
maan johtoon.”
Ole Johansson

”Koko tuotantoketju on mietitty uusiksi, 
kuten autoteollisuudessa. On perus
malli ja sitten saa valita lisäosia, jotka 
maksaa vähän enemmän.”
Maarit Aarni-Sirviö

”Wärtsilän teknologialla on 
ollut erittäin merkittävä 
vaikutus maailmankaupassa, 
suomalaisena, ikään kuin 
neutraalina toimijana”
Alexander Ehrnrooth

”Yhteishenki oli fantas
tinen. Lakko oli lakko, 
mutta kun tehtiin työtä, 
tehtiin lujaa ja hyvin.”
Lars Jakobsson

”Risteilymarkkinoiden 
kasvaessa Wärtsilän neli 
tahtimoottoreille ja Triesten 
tehtaalle koitti kehityksen ja 
menestyksen aikakausi.”
Corrado Antonini

”Mikään firma ei  
kestä montaa  
vaativaa tavoitetta 
samanaikaisesti.”
Antti Lagerroos

”Sulzer oli kallis ostos, 
mutta voi sanoa, että 
ilman sitä nykyistä 
Wärtsilää ei olisi.”
Björn Wahlroos

”Oli 1970luvulla aika kaukainen ajatus, 
että olisi ulkomainen pääomistaja ja 
välillä ruotsalainen konsernijohtaja.”
Raimo Lind

”Jos me emme mieti mikä on yhteis 
kunnalle tärkeää nyt ja tulevaisuudessa,  
niin kuka sitten?”
Jaakko Eskola

”Tunteet ovat osa 
bisneksen tekoa, 
asioiden täytyy  
tuntua oikeilta.”
Clas-Eirik (Casse) Strand 

”Liikkuvien asiakkaiden  
mukana on pysyttävä,  
se on oleellinen asia  
niin imagon kuin kannatta 
vuuden kannalta.”

Bertel Langenskiöld

”Wärtsilässä 23 vuotta, 
mutta välillä tuntui, että 
on muuttanut uuteen 
yritykseen kun koko ajan oli 
muutoksia.”
Eeva Kainulainen

”Emme koskaan keskustelleet  
asiakkaiden kanssa siitä, kuka 
maksaa, vaan ensin ratkaistiin 
asia. Meidät tunnettiin siitä, että 
korjaamme kaiken, emmekä valita.”
Mikael Mäkinen

”Ilman Wärtsilää ei nykyisen 
kaltaista telakkatoimintaa olisi 
Turussa ja Helsingissä”
Pekka Virtanen 



”Meillä on ollut päteviä ihmisiä ja 
päteviä johtajia, muuten yhtiö ei olisi 
ikinä selvinnyt!”
Maj-Len Ek

”Ollut sekä revoluutiota että evoluutiota:  
liiketoimintaa on sopeutettu, kehitetty, 
terävöitetty. Mikä ei sovi, on saanut mennä.”
Sven Bertlin

”Neuvotteluissa kävi 
niin, että Wahlforss 
päätti lähettää vaimoni 
Moskovaan!”
Åke Wolfram

”Kaikki pääjohtajat ovat olleet hienoja 
tyyppejä, nykyäänkin mennään etuni
millä  Jaakko on Jaakko.”
Ilkka Kallinen

”Kaupankäynti oli erittäin 
vaativaa, palloteltiin 
miljoonia ja varmuuden 
vuoksi aina kirjoitettiin luvut.”
Aleksei (Allu) Kulikoff

”Rakennettiin kulttuuria 
ja strategiaa: piti 
luoda yhteinen kieli ja 
käsitteet sille mitä ollaan 
tekemässä.”
Anneli Valpola

”Ei se kehitystyö aina putkeen 
mennyt; kampiakseleita lennä
tettiin Filippiineille venäläisillä 
koneilla, kun edellinen akseli oli 
tullut kyljestä läpi.”
Heikki Allonen

”Yksi menestyksen tae  
oli se, että tehtiin huolto 
paikalliseksi ja väki koulu
tettiin, ei tarvinnut istua  
koko ajan lentokoneessa.”
Harry Lindroos

“Älä ole liian varma siitä, että saat tietää menneisyyden 
kyselemällä nykyisyydeltä. Varo rehellisintäkin välittäjää. 
Muista että se mitä sinulle kerrotaan on todellisuudessa 
kolminkertaista: kertojan muovaamaa, kuulijan uudelleen 
muovaamaa, tarinan vainajan kummaltakin salaamaa.”

Vladimir Nabokov: Sebastian Knightin todellinen elämä. The Real Life of 
Sebastian Knight, 1941. Suomentaneet Eila Pennanen ja Juhani Jaskari, 
Gummerus 1960
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Wärtsilän 
hengestä
Wärtsilä on kulkenut pitkän matkan Wilhelm Wahlforssin 
patruuna-ajoista, joista on kulunut jo viisikymmentä vuotta. 
Jos wärtsiläläisiltä itseltään kysytään, Wärtsilän viime vuosi-
kymmenten menestys perustuu pohjalaiseen mentaliteettiin  
ja Can Do -asenteeseen. 

1Wilhelm Wahlforssin aikana yhteisöllisyys 
ulottui wärtsiläläisten perheisiin saakka. 
Vaasassa yhtiö järjesti henkilökunnan lapsille 
hiihtokilpailuja.

     Wärtsilän hengestä   98   Wärtsilän hengestä

Lehtikuva

Arabian saniteettipos liini
valmistus siirretään uuteen 
tehtaaseen Tammisaaressa.

Wärtsilä ostaa John  
Stenbergin konepajan.

1969 1971 19751973 1977

Pernoon Turkuun aletaan 
rakentaa uutta telakkaa, 
johon Turun telakka kokonai
suudessaan muuttaa vuoteen 
1983 mennessä. 

Tankmar Hornista tulee 
pääjohtaja.

Järvenpäähän valmistuu 
tehdas, johon mm. 
paperikonetuo tanto muuttaa 
Helsingistä. 

Wärtsilän pääkonttori  
muuttaa Helsingin 
Siltasaareen kiinteistöön 
Pitkänsillanranta 1.  

Tor Stolpesta tulee toimitus
johtaja.

Wärtsilä ostaa 51% 
NOHABdiesel moottori
toiminnasta. Tämä aloittaa 
Wärtsilän kansain välisen 
tuotantotoiminnan. Loput 
osakkeista ostetaan 1984. 

Muodostetaan uusi 
organisaatio, jossa on kuusi 
teollisuusryhmää: telakka, 
diesel, konepaja, tekninen 
posliini, lukko ja kulutusta
vararyhmä.

Wärtsilä noteerataan 
ensimmäisenä suomalaisyri
tyksenä Lontoon arvopaperi
pörssissä.

1979 1983 1985 19871981

197819741970 19761972 1984 1986 19881980 1982

Wärtsilä laskee liikkeelle 
Tukholman pörssissä 
noteerattavan osakesarjan. 

Vuonna 1834 perustettu 
Wärtsilä juhlii 150vuotis
juhliaan. 

Wärtsilän ja Valmetin telakka
teollisuudet yhdistetään, 
syntyy Wärtsilä Meriteollisuus 
Oy. Valmetin telakkatoi
minta liitetään Wärtsilään ja 
Valmetille siirretään Wärtsilän 
paperikoneet.

Wärtsilä ostaa kaksi 
tehdasautomaatioyritystä: 
GCA Corporationin Industrial 
Systems divisioonan ja 
Oy W. Rosenlew Ab:n 
Automation divisioonan, 
joista muodostuu Wärtsilä 
Cimtec.

Intiaan perustetaan yhtiö,  
joka listataan Bombayn 
pörssiin. Khopoliin 
rakennetaan dieselmoottorien 
kokoonpano tehdas.

Wärtsilä viettää 185-vuotisjuhliaan vuonna 2019.  
Tässä tärkeimmät askelmerkit viimeisten 50 vuoden ajalta.

Vuodet 1969–2019

Anna-Kristiina Örtengren/Lehtikuva
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Lähes kaikilla suomalaisilla on Wärtsilään jonkinlainen linkki, 
tai vähintäänkin mielikuva yhtiöstä. Erilaisia käsityksiä on 
ollut siivittämässä yhtiön tiivis kytkös maan historiaan, sen 
nousuihin, laskuihin ja murroskohtiin. Wärtsilä on kautta 
185-vuotisen historiansa ollut merkittävä työllistäjä ja uudistaja 
useilla toimialoilla. Wärtsilä on Suomessa instituutio.

Paavo Haavikko kirjoitti Wärtsilän 150-vuotishistoriikin vuonna 
1984. Sen lisäksi Wärtsilästä, sen johtajista ja yksiköistä on 
kirjoitettu kymmeniä kirjoja.

Yksi kirja on kuitenkin ollut kirjoittamatta: kirja, joka kokoaisi 
yksiin kansiin Wärtsilän tuoreimpien vuosikymmenten kään-
teet – ei perinteisen historiantutkimuksen tai taloushistorian 
näkökulmasta tarkasteltuina, vaan tekijöiden itsensä kerto-
mina, katsojansa lähtökohdista tulkittuina, tarinoiden ja usein 
värikkäidenkin anekdoottien kautta.

Yrityksen menestys on seurausta henkilöstön osaamisesta, 
ideoista ja hyvinvoinnista. Sen muistaminen on meille nyt ja 
jatkossa elintärkeää.

Tämä teos on Wärtsilän kunnianosoitus kaikille niille, jotka 
ovat rohkeudellaan, innollaan ja sitoutumisellaan nostaneet 
yrityksen menestykseen. Kirjaan kutsuttiin haastateltavaksi 
kymmeniä tekijöitä vuosikymmenten varrelta. Vain harva 
kieltäytyi, ja lähes kuusikymmentä päätyi mukaan. Valtaosa 
oli innolla, tuntikausia, muistelemassa elämänsä hienoimpia 
hetkiä – kuten he sanoivat.

 Joukossa on toki kriittisiäkin äänenpainoja. Kiitos niistä, sillä 
yksikään yritys ei menesty tarttumalla vain varmoihin mahdol-
lisuuksiin. Wärtsilän viime vuosikymmeniin mahtuu myös 
epäonnistumisia ja vääriä valintoja. Toivottavasti olemme niistä 
oppineet. Osin myös virheiden avulla olemme kasvaneet siksi 
yritykseksi, joka nyt olemme. Joskus kantapään kautta oppi-
minen myös kantaa hedelmää pidemmässä saatossa.

Tämän kirjan teemaksi valikoitui Wärtsilän päämäärä, purpose, 
kiteytys siitä, miksi yrityksenä olemme olemassa. Olemme 
määritelleet sen näin: Kehitämme kestävää yhteiskuntaa 
älykkäällä teknologialla. Kestävä kehitys on majakkamme. 

Haluamme, että toimintamme globaalisti on niin ympäristöar-
voilla kuin yhteiskunnallisilla mittareilla tarkasteltuna mahdolli-
simman kestävää, arvokasta ja läpinäkyvää. Tämän haluamme 
välittää ja mahdollistaa myös asiakkaillemme.

Kilpailuetuna kivijalkamme ovat älykäs teknologia sekä syvä 
ja pitkäjänteinen asiakasymmärrys. Kehitys digitaalisuuden 
ja tekoälyn alueilla on äärimmäisen nopeaa. Huominen on 
jo tänään. Mutta tulevaisuus ei vain tapahdu, sitä luodaan. 
Wärtsilä jatkaa eteenpäin uudistaen operaatioitaan ja organi-
saatiotaan hyödyntämällä ennakkoluulottomasti uusinta tekno-
logiaa  ja kehittämällä jatkuvasti uusia ratkaisuja.  Samalla  
punnitsemme liiketoimintamme  yhteiskunnallisia vaikutuksia. 
Kuka olisi muutama vuosi sitten osannut kuvitella etäohjattuja, 
langattomasti lataavia älykkäitä aluksia? Tai voimalaitoksia, 
jotka yhdistävät aurinkopaneelit, moottorit ja akut?  Pian 
tämänkaltaiset turvallisuutta lisäävät ja ympäristökuormaa 
vähentävät innovaatiot ovat arkipäivää.

Nykyaikainen yritys ei voi ajatella vain itseään. Meidän 
verkostoomme kuuluvat henkilöstö ja osakkeenomistajat sekä 
ympäröivä yhteiskunta: asiakkaamme, toimitusketjumme ja 
yhteistyökumppanimme, valtiot ja kaupungit. Korkeakoulut ja 
muut opinahjot paitsi kouluttavat tarvitsemaamme työvoimaa, 
myös ravitsevat meitä. Toimiva ekosysteemi on tulevaisuuteen 
katsovan yrityksen henkivakuutus.

Joku voi kysyä, miksi katsomme juhlan kunniaksi taaksepäin. 
Ilman historiaa ja sen ymmärtämistä ei ole tulevaisuutta. 
Wärtsilä täyttää viidentoista vuoden päästä, vuonna 2034, 
kaksisataa vuotta. Se missä olemme tuolloin, on omissa 
käsissämme. Ja silloin on otettava mukaan yhtiötä vuosikym-
menten läpi kuljettanut Can Do -mentaliteetti, vankka tulevai-
suuden usko ja aidosti avoin mieli. 

Hyviä lukuhetkiä! 

Jaakko Eskola 
Konsernijohtaja  
Wärtsilä

4   Esipuhe

Arvoisa lukija,



1999 2001 20052003 20071989 1993 1995 19971991

1994 1996 19981992 201820142010 20162012

Sanitecryhmä listataan 
Helsingin pörssiin.

Wärtsilä NSD ostaa Fincan
tierin 60 % osuuden Grandi 
Motori Triestestä.

Yhteisyritys Cummins
Wärtsilä puretaan.

Wärtsilä Diesel ostaa 
nopeakäyntisiä moottoreita 
valmistavan SACM:n ja 
enemmistöosuuden Stork 
Werkspoor B.V:stä, joka 
valmistaa keskinopeita 
moottoreita. Yhtiön nimeksi 
tulee StorkWärtsilä Diesel 
B.V.

Klaus Grönbärjistä tulee 
toimitusjohtaja.

Georg Ehrnroothista 
tulee Metra Oy Ab:n 
konsernijohtaja.

Elektroniikkayhtiö Elcoteq Oy 
Ab myydään.

Imatra Steel syntyy, kun 
osakkuusyhtiö Ovako AB 
jaetaan omistajien, Metran ja 
SKF:n kesken.

Metran osakkeilla aloitetaan 
kaupankäynti Lontoon 
pörssissä.

Wärtsilä myy 35 %:n 
osuutensa Valmet Paperi
koneet Oy:stä Valmetille. Lohja Caravans myydään. 

Wärtsilä Diesel ja Cummins 
Engine Company Inc. 
perustavat yhteisyrityksen 
kehittämään ja valmistamaan 
nopeakäyntisiä 170 ja 
200moottoreita.

Metra ja Fincantieri yhdistävät 
Wärtsilä Dieselin ja New 
Sulzer Dieselin sekä Diesel 
Ricerchen uudeksi Wärtsilä 
NSD Corporation yhtiöksi. 
Wärtsilä NSD:lle siirtyy myös 
40 % osuus Grandi Motori 
Trieste SpA:ssa, jonka toisena 
omistajana on Fincantieri.

Wärtsilä myy koko  
46,7% omistusosuutensa 
Sanitecissa. 

Wärtsilä ostaa Ciservhuolto
yhtiön.

Potkurituotanto Kiinassa 
aloitetaan – yhteisyritys 
CSSCtelakkakonserniin 
kuuluvan CME:n kanssa.

Wärtsilän tytäryhtiö Imatra 
Steel liitetään osaksi uutta 
Ovakoyhtiötä. Wärtsilän 
omistukseksi tulee 26,5%.
 
Yritysostoja:

  DEUTZin merimoottorien 
huoltotoiminta

  Automaatiolaitteiden huolto
yhtiö Gerhardt Holding 
Co. Inc 

Wärtsilä India Ltd poistetaan 
Bombayn pörssistä. 

Wärtsilä ja Hyundai Heavy 
Industries Co. Ltd sopivat 
monipolttoainemoottori 
yhteisyrityksen perustami
sesta Koreaan. 

Yritysostoja:

  Senitec AB
  Marine Propeller (Pty) Ltd 
  McCall Propellers Ltd 
  Railko Ltd:n Marineliike
toiminta

  Electrical Power 
Engineering (Scotland) Ltd

Wärtsilä lopettaa moottorituo
tannon Turussa.

Wärtsilä, SKF ja Rautaruukki 
myyvät Ovakon.

Yritysostoja:

 Aker Kvaerner Power and 
Automation Systems AS  

 Total Automation Ltd
 Laivasuunnitteluyhtiö 

Schiffko

 

Wärtsilä ja Metso perustavat 
yhteisyrityksen, jossa 
yhdistetään Metson Heat 
& Power liiketoiminta ja 
Wärtsilän Biopowerliike
toiminta. Metso omistaa 
yhteisyrityksestä 60% ja 
Wärtsilä 40%.

Yritysostoja

  Maritime Service AS
  International Combustion 
Engineering A/S (I.C.E)

  Claus D. Christophel Mess 
und Regeltechnik GmbH

  VikSandvik
  Navelec SAS
  Conan WU & Associates 
Pte Ltd.

Wärtsilä NSD muuttaa 
Strasbourgista Helsinkiin.

Cimcorp Oy (entinen Wärtsilä 
Cimtec) myydään.

Abloy Security ja Lock Group 
yhdistetään. Perustetaan 
Assa Abloy Ab, josta Metra 
omistaa 55 %. 

Metra myy Partekille 
loppuosuutensa rakennusma
teriaaliteollisuudesta.

Metra myy Finluxin Nokialle.Wärtsilä sulautuu Lohjaan. 
Yhtiön nimeksi tulee Metra 
Oy Ab.

Wärtsilä myy Oy Arabia Ab:n 
ja RörstrandGustavsberg 
AB:n osakeenemmistöt.

Wärtsilä Dieselin pääkonttori 
muuttaa Strasbourgiin.

 

Wärtsilä ostaa John 
CraneLipsin, jonka toiminnot 
jatkuvat Wärtsilä Propulsion 
nimellä.

Fincantieri myy 15,4 %  
osuutensa Wärtsilä NSD:ssä 
Metralle. Wärtsilä NSD:stä 
tulee täysin Metran omistama 
yhtiö.

Metran nimi muutetaan 
Wärtsiläksi.

Pääkonttori muuttaa 
Salmisaareen, ja saa 
nimekseen Wärtsilä Helsinki 
Campus.

Wärtsilä lähtee aurinkoener
gialiiketoimintaan tarjoamalla 
yli 10 MW aurinkovoimaloita 
sekä hybridivoimaloita, joissa 
Wärtsilän polttomoottorit 
yhdistetään PVaurinkopa
neeleihin. 

Wärtsilä luopuu 2tahti 
liiketoiminnasta, ja siirtää  
30 % vähemmistöosuuden 
Winterthur Gas & Diesel 
kaksitahtiyhteisyrityksestä 
China State Shipbuilding 
Corporationille.

Yritysostoja:

  Eniram
  American Hydro

Wärtsilä ostaa L3 Marine 
Systems Internationalin.

Wärtsilä myy 50 prosentin 
omistusosuutensa Wärtsilä 
TMH Diesel Engine Company 
LC:stä yhteisyrityksen toiselle 
osakkaalle Transmashhol
dingille.

Wärtsilä myy 40 % omistus
osuutensa MW Power Oy:stä 
yhteisyrityksen toiselle 
osakkaalle Metsolle.

Wärtsilän johtama yhteen
liittymä sopii maailman 
suurimman kolmella poltto
aineella toimivan voimalai
toksen toimittamisesta 
Jordaniaan.

Yritysostoja:

  Hamworthy
  MMI Boiler Management

Wärtsilä asentaa polttoken
noyksikön autojenkuljetus
alukseen. Polttokennoyksikkö 
on ensimmäinen laatuaan 
maailmassa, ja se tuottaa 
testausajalla sähköä alukselle 
erittäin alhaisilla päästöillä. 

Wärtsilä laajentaa liiketoi
mintaa rautatiemarkkinoille 
 yhteisyritys Transmashhol
dingin kanssa dieselmoot
toreiden valmistamiseksi 
Venäjällä.

Wärtsilä ja sen kilpailija 
MAN Diesel aloittavat EU:n 
tukemana HERCULESBeta 
tutkimusprojektin, jonka 
tavoitteena on kehittää 
hyötysuhteeltaan optimaa
linen ja puhdas uuden 
sukupolven dieselmoottori. 

Globaali valmistusteknolo
giakeskus Manufacturing 
Technology Centre avataan 
Vaasassa.

Wärtsilä ostaa Cedervall
yhtiön, joka on yksi johtavista 
laivoissa käytettävien akseli
tiiviste ja laakerijärjestelmien 
valmistajista.

Hidaskäyntinen 2tahtinen 
monipolttoainemoottori 
lanseerataan.

Wärtsilä lanseeraa GasRefor
mertuotteen, joka muuttaa 
öljyntuotannossa syntyvän 
kaasun energiaksi. 

 

Wärtsilä 31 moottori lansee
rataan. Moottori pääsee 
Guinnessin ennätystenkirjaan 
maailman tehokkaimpana 
nelitahtidieselmoottorina.

Wärtsilän 2tahtimoottori
liiketoiminta siirretään 
yhteisyritykseen China State 
Shipbuilding Corporationin 
kanssa. CSSC omistaa 
Winterthur Gas & Diesel Ltd 
yrityksestä 70% ja Wärtsilä 
30%.

Wärtsilä testaa laivojen 
etäohjausta onnistuneesti 
Gulfmark Offshoren kanssa. 
Skotlannin rannikolla liikkuvaa 
laivaa etäohjataan Wärtsilän 
San Diegon toimistosta.

Wärtsilä toimittaa 
Burkina Fasoon 15 MWp 
aurinkovoimalan, joka 
yhdessä Wärtsilän aiemmin 
toimittaman voimalaitoksen 
kanssa tekee niistä Afrikan 
suurimman moottori
aurinkovoimalan.

Wärtsilä solmii strategisen 
tuloksiin perustuvan 
12vuotisen kumppanuuden 
Carnival Corporationin 
kanssa.

Yritysostoja:

  Greensmith Energy 
Management Systems Inc.

  Puregas Solutions
  Guidance Marine Limited
  Trident B.V.

200820042000 20062002

European Works Council 
syntyy. Wärtsilä Diesel allekir
joittaa henkilöstön edustajien 
kanssa yhteistyösopimuksen 
European Works Councilista.

Wärtsilä NSD:n toimitus
johtajana toimineesta Ole 
Johanssonista tulee  
Wärtsilän konsernijohtaja.

2009 2011 20152013 2017 2019

Wärtsilä käynnistää mittavan 
investoinnin uuteen 
innovaatio ja teknologiakes
kukseen Vaasaan.

Wärtsilä ostaa merenkulun 
navigointiratkaisujen toimittaja 
Transasin.

Pekka Laineesta tulee 
konsernijohtaja.

Wärtsilä Meriteollisuus Oy 
menee konkurssiin.

Wärtsilä laajentaa biopoltto
ainevoimaloihin ostamalla 
Sermet Oy:n.

Wärtsilä lisää omistustaan 
Wärtsilä India Ltd:ssä 
ja omistaa nyt 89,69% 
osakkeista.

Wärtsilä ostaa merimoottorien 
huoltoyhtiön Caltax Marine 
Diesel BV:n, jonka nimeksi 
tulee Ciserv Netherlands BV.

Wärtsilä myy 
Polaromistuksensa.

Wärtsilä liittyy YK:n Global 
Compact aloitteeseen, 
joka vahvistaa sitoutumista 
kestävän liiketoiminnan 
käytäntöihin.

Björn Rosengrenistä tulee 
toimitus ja konsernijohtaja 
Ole Johanssonin jäädessä 
eläkkeelle.

Wärtsilästä tulee Crisis 
Management Initiative 
järjestön pääkumppani. 
CMI työskentelee konfliktien 
ratkaisemiseksi ja kestävän 
rauhan edistämiseksi.

Uusi keskitetty varaosien 
jakelukeskus avataan Hollan
nissa.

Jaakko Eskolasta tulee 
konserni ja toimitusjohtaja.

Wärtsilä saa ensimmäisen 
nesteytetyn maakaasun (LNG) 
tuontiterminaaliprojektin 
Torniossa.

Wärtsilä uudistaa  
organisaationsa 
jakamalla toimintansa 
kahteen liiketoiminta
alueeseen: Wärtsilä 
Marine ja Wärtsilä 
Energy liiketoimintoihin.

1990
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Wärtsilän 
hengestä
Wärtsilä on kulkenut pitkän matkan Wilhelm Wahlforssin 
patruuna-ajoista, joista on kulunut jo viisikymmentä vuotta. 
Jos wärtsiläläisiltä itseltään kysytään, Wärtsilän viime vuosi-
kymmenten menestys perustuu pohjalaiseen mentaliteettiin  
ja Can Do -asenteeseen. 

Wilhelm Wahlforssin aikana yhteisöllisyys 
ulottui wärtsiläläisten perheisiin saakka. 
Vaasassa yhtiö järjesti henkilökunnan lapsille 
hiihtokilpailuja.
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Wilhelm Wahlforss johti 
Wärtsilää vuodesta 1926 
aina vuoteen 1961 asti, 
jonka jälkeen hän jatkoi 
hallituksen puheenjohta
jana kuolemaansa asti.

Patruuna-ajasta  
globaaliin 
kanssakäymiseen

Kuolema on tasa-arvoinen, mutta joskus sen myötä 
päättyy yhden ihmisen elämän ohella kokonainen 
aikakausi. Wärtsilä Oy Ab:n pitkäaikaisen pääjohtajan 
Wilhelm Wahlforssin bridgen peluu Nauvon kartanossa 
keskeytyi vuonna 1969 sairauskohtaukseen.

Wahlforss, jonka kaikki tunsivat Vikkelä-Villenä, oli 
yksi suomalaisen raskaan teollisuuden luojista ja uudis-
tajista. Työ oli alkanut pelastusoperaationa. Wärtsilän 
pää johtajana vuodesta 1926 toiminut Walhforss leikkasi 
kustannuksia, otti lainaa, pudotti palkkojakin, osti ja 
laajensi. Sodan jälkeisessä Suomessa – kun teollisuuden 
kapasiteetti oli nostettava yön yli selviytymään korva-
uksista – Wahlforssin ja Wärtsilän käteen jäivät pienen 
omistaja porukan pöydässä telakat ja laivat.  
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W ahlforssin aikana Wärtsilästä tuli silloisten suur-
yritysten tyylin mukaisesti sekatavarakauppa. 

Katalogiin kuuluivat muun muassa posliini, teräs, diesel-
moottorit, lasi ja lukot, laivat ja pian paperikoneetkin. Pää-
johtajuuden umpeuduttua vuonna 1961 patruunan henki ja 
vaikutusvalta jäivät yhtiöön elämään.

Nuori ja vasta muutaman vuoden talossa ollut diplomi- 
insinööri  Krister Ahlström kuvaili vanhan pääjohtajan kuo-
lemaa yllättäväksi ja kamalaksi iskuksi, vaikka 78-vuotiaan 
Wahlforssin eläköitymisestä oli ehtinyt kulua jo kahdeksan 
vuotta. Jotkut jättävät muita pidemmän jäljen.

Y hteiskuntien, yksilöiden ja yritysten elämässä on 
vaiheita, joissa vanha väistyy ja antaa tilaa uudelle. 

Muutokset ovat joskus nopean dramaattisia, useimmiten 
kuitenkin lomittaisia.

1960-luvulla Wärtsilän toimintatavat ja hallinto olivat vielä 
hierarkisia, tosin suomenruotsalainen charmi pehmensi sodan 
käyneiden esimiesten karskiutta. Johdon kerroksissa ääntä 
korotettiin harvoin. Mutta kuilu tehtaiden tasolle oli leveä.

Oli herroja ja oli työntekijöitä. 

Taalintehtaan muistetaan olleen niin pääkonttorikammoinen, 
että puhelimen soidessa toimistoväki, kirjanpitopäällikköä 
myöten, pomppasi seisomaan. Turkuun vuonna 1967 valmis-
tuneesta uudesta Pommilan konepajasta poistettiin hetimiten 

alakerran vessoista ovet. Työnjohto halusi varmistua, ettei 
takana laiskoteltu. Porukka nosti metelin ja työterveyshuolto 
haukkui päätöksen tehneen nuoren insinöörin.

Wärtsilän yritysryppäässä 1960-luvun jälkimmäistä puolta 
voinee luonnehtia siirtymävaiheeksi. Ruukkiyhteiskunnan 
jäänteet eivät olleet poistuneet, vaikka isoisien ja isien 
patruunapolvi oli. Samalla puski esiin vastikään valmistunut 
insinöörikaarti. Heistä moni oli Wahlforssin periaatteiden 
mukaisesti aloittanut uransa lattiatasolta ja oli nyt astumassa 
ylemmille portaille.

Yrityskulttuurin ohella uudistumista 
odottivat arkipäiväiset liiketoiminnan 
aakkoset. Vauhtiin päästiin, kun pää-
johtajaksi nousi vuonna 1970 yrityksen 
ensimmäinen moderni vetäjä, Tankmar 
Horn.

Uuden vuosikymmenen, 1970-luvun, 
alkupuolella tilinpäätökset olivat vielä 
vain ja ainoastaan konsernijohdon 
asioita. Keskiössä oli verosuunnittelu, 
tuotteiden kannattavuuden kustannuk-
sella. Tehtaiden johtajat eivät saaneet 
aina edes nähdä tai tohtineet tivata omaa 

tulostaan nähtäville. Anekdoottina kerrotaan erään johtajan 
vastausta tiedusteluun kuluneesta vuodesta, ”on niin pirun 
salaista, että en ole uskaltanut katsoa”.

Mutta kehitys otti nopeita harppauksia. Konsernin talous-
hallinnon johtoon nousi Ingvald Ahlgren, joka palkkasi 
firmaan uuden sukupolven talouden osaajia kuten Klaus 
Grönbärjin ja Ole Johanssonin. Talouspäälliköt koottiin 
iskuryhmäksi, jonka tehtävänä oli rakentaa ajanmukaiset 
budjetointi- ja seurantajärjestelmät. He haastoivat vanhaa 
kaartia kysymyksillään. Vähitellen herättiin myös henkilö-
kunnan osallistamiseen ja kouluttamiseen.

Alkoi Wärtsilän kasvu ja muotoutuminen globaaliksi suur-
yritykseksi. Henkilökunta ja sen osaaminen koko kirjossaan 
nostettiin estradille.

1960-luvulla Wärtsilän  
toimintatavat ja hallinto 
olivat vielä hierarkisia, tosin 
suomenruotsalainen charmi 
pehmensi sodan käyneiden 
esimiesten karskiutta.

Wärtsilän hallitus shaketeis
saan onnittelemassa 70 vuotta 
täyttävää hallituksen puheen
johtajaa Wilhelm Wahlforssia 
vuonna 1961.

Tehtaan työväkeä vuonna 1973.
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Tankmar Horn Haasta
teltavana.
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W ärtsilän menestyksen taustalla avainhenkilöt mai-
nitsevat toistuvasti vahvan Can Do -mentaliteetin; 

palon luoda uutta ja uskalluksen tarttua mahdottomiltakin 
tuntuviin hankkeisiin. Vahvuudeksi koetaan myös kon-
sernin laajuinen, ylhäältä alas ulottuva yhteishenki – luot-
tamus, vastuun jakaminen, kollegoiden auttaminen. Oltiin 
’Band of Brothers’.

Mutta menestyksen syntyminen otti aikansa. Tekemisen 
meininki oli evoluutiota – ajoittain myös revoluutiota – 
siinä missä teknologiset innovaatiotkin. Yhteinen hiili, 
johon puhaltaa löytyi ajan myötä.

Pitkään kyse oli kuitenkin etupäässä rahasta.

Keskiössä olivat palkat, perusosan ja urakoiden yhdistelmät. 
Asetelma oli puolin ja toisin jämähtäneen joustamaton. 
Johto piti rahanyörit tiukalla. Ja vastaavasti, lattiatasolla 
vahdittiin solidaarisuuden nimissä omia. 

Nuoren harjoittelijan tehtyä urakan ennätysnopeasti ja 
saatua tavallista paksumman ruskean kirjekuoren, saattoi 
luottamusmies seuraavana päivänä koputtaa olkapäähän. 
Syytä olisi ajatella vanhempia tovereita, joiden työ ei suju 
yhtä ripeään tahtiin, ja jotka eivät jaksa käyttää kahvitun-
tejaan varastossa juoksemiseen.

Wärtsilän kaltaiselle monialayritykselle henkilöstöasioiden 
sujuvuus oli aivan olennaista. Tavoitteena oli sisäinen rauha 
ja koheesio ulkoisissa paineissa. Toimituksilla oli määräajat ja 
niissä pysyminen kunnia-asia. Yllättävät tulipalot oli mini-
moitava.

M aaperää johdon ja suorittavan portaan uudenlaiselle 
yhteistyölle luotiin pitkin 1970-lukua käydyssä kes-

kustelussa yritysdemokratiasta. Keskustelu huipentui lopulta 
vuonna 1978 säädettyyn yhteistoimintalakiin.

Wärtsilä pyrki olemaan asiassa etunojassa. Vaikka johdon ja 
henkilöstön välillä oli vakiintuneita kanssakäymisen muotoja, 
niitä tarvittiin enemmän. Konsernin yksiköissä toki nouda-
tettiin valtakunnallisia palkkasopimuksia, mutta työehtosopi-
musten tulkinnat saattoivat vaihdella.

Yksiköissä käynnistettiin 1970-luvulla TES-koulutus, ja teh-
taiden pääluottamusmiehet kutsuttiin vuosittain Helsinkiin 
käsittelemään ajankohtaisia asioita. Lisäksi luottamusmiehille 
järjestettiin työsuhdepäällikön vetämiä neuvottelupäiviä.

Yleinen yhteiskunnallinen ilmapiiri heijastui kuitenkin 
yrityksiin vastustamattomalla tavalla. Ajat olivat ylipolitisoi-
tuneet, valtakunnan politiikkaa tehtiin osin suurten teolli-
suusyritysten piirissä ja sisällä. Vasemmisto taisteli työnteki-
jöiden sieluista. Jännitteitä lisäsivät ammattiyhdistysliikkeen 
hajanaisuus valtakamppailuineen sekä kommunistien jako 
maltillisempaan enemmistöön ja jyrkempään vähemmistöön, 
taistolaisiin. 

Ensimmäisissä yhtenäisen Metalliliiton vaaleissa marras-
kuussa 1971 puntit olivat melko tasan. Sosialidemokraatit 
saivat äänistä noin 54 prosenttia, kommunistit 46. Jakolinjat 
näkyivät myös Wärtsilän sisällä. Vaasan tehtaalla ja Helsingin 
telakalla ammattiosastot olivat enemmistökommunistien hal-
litsemia, Järvenpään konepaja ja Turun telakka taistolaissiiven 
johtamia.

Koko 1970-luku oli lakkoherkkää aikaa. Alkuvuodesta 1971 
seitsemän viikon Metallin lakko käsitti 180 000 työntekijää. 

Telakka koulutti tarvitsemaansa 
ammattiväkeä omassa ammatti
koulussaan.

Lakkolaisia Wärtsilän telakalla 
Helsingissä Metalliliiton lakon 
alkaessa 8.2.1971. 

Metallin lakkolaiset automars
silla Hyvinkäällä keväällä 1971. 

Matti Tapola/Lehtikuva

Martti Peltonen/Lehtikuva
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Korpilakkoja arvioidaan Wärtsilässä olleen tuolla vuosikym-
menellä lähemmäs tuhat. Sen aikaista ilmapiiriä yhteiskun-
nallisella tasolla sekä myös Wärtsilässä kuvaa hyvin se, että 
telakat laskivat lakot kahtena erillisenä lukuna – ”omista 
toimista johtuneiksi” sekä ”ulkoisista syistä johtuneiksi”.

Työministeriön lakkojen yleisiä syitä analysoivassa tutkimuk-
sessa Wärtsilä sai vakavaa kritiikkiä esimerkiksi johdonmukai-
suuden puutteesta henkilöstöpolitiikassa sekä viestintäketjujen 
toimimattomuudesta. Taustalla oli mitä ilmeisimmin välillä 
myös johdon kömpelyyttä. Tyyli oli nykivää. Joskus sai, toi-
sinaan sitten taas ei. Johtamisosaamista nykyisessä merkityk-
sessä ei oikein ollut. Se oli pitkään luonteeltaan lähinnä strate-
gista, kuin sodan johtamista. Miehet oli saatava tekemään.

Tarjoaa Wärtsilän historia tosin esimerkkejä joustamisestakin. 
Pietarsaaren valimossa työskenteli paljon lestadiolaisia, ja 
heidät tunnettiin armottoman kovaa työtä tekevänä joukkona. 
Mutta yhdestä asiasta ei poikkeusta tehty. Aina perjantaisin 
kello 14.00 hanskat putosivat ja päivän kaksi viimeistä tuntia oli 
varattu Raamatun lukemiseen. Johdosta yritettiin kerta toisensa 
jälkeen sanoa, että ei se nyt oikein käy. Ja kerta toisensa jälkeen 
oli vastaus sama: teemme niin kovin työtä, että katsomme 
tämän oikeudeksemme. Imperiumi perääntyi ja hyväksyi.

P itkään elettiin vielä aikaa, jolloin persoonien, karisman ja 
henkilökemioiden merkitys oli ylikorostunut.

Krister Ahlström oli tullut taloon, silloiseen Kone & Siltaan 
työsuunnitteluinsinööriksi vuonna 1966 ja oli sittemmin käyt-
töinsinöörinä ollut suunnittelemassa vuonna 1970 käynnisty-
nyttä Järvenpään yksikköä. Kun tehtaalla tuli lakko, tarvittiin 
tuttua miestä apuun.

”Yleensä lakot pysäytettiin maksamalla vähän lisää, mutta yhden 
pysäytin vain puheella. Järvenpäässä oli laiton seisaus ja sanoin 
sen johtajalle, että jospa minä tulen sinne, kun tunnen porukan. 
No, menin ja totesin, että oletteko te nyt ihan hulluja, lopettakaa 
tämä. Väki meni hiljaa ulos ja työt alkoivat. Myöhemmin heiltä 
kysyttiin syytä lakon lopettamiseen. Vastasivat, että no, kun Allu 
sanoi. Mulla oli sellainen ote siellä.”

Suhteissa työntekijöihin katu-uskottavuus oli yksi vahvimmista 
pelimerkeistä. Ajan henkeä sekin. Ari Valjakka oli toiminut 
Suomen Metallityönantajaliiton tiedotusjohtajana 1970–75. 
Wärtsilään hän tuli 1977 rakentamaan henkilöstö- ja viestin-
täosaston toimintaa. Työmiesten silmissä hän oli ansainnut 
natsansa metallilakon aikana kiertäessään ympäri Suomea 
tilaisuudesta toiseen. Kulkuvälineenä oli STK:n limusiini, yöt 

nukuttiin takapenkillä.

”Pärjäsin mä sitten Wärtsilässäkin työ-
porukoiden kanssa. Tosin he sanoivat, että 
kyllä he tämän homman tulevat voit-
tamaan. Mutta sen verran hyvä mies olet, 
että sinua kuljetetaan rautahäkissä pitkin 
Mannerheimintietä stadionille. Siellä saat 
sitten ryhtyä leikkaamaan ruohoa – kynsi-
saksilla. Uskoisin, että mulla oli maine 
miehenä, jonka kanssa saattoi puhua ja 
sopia. Tosin se oli aina linjajohto, joka 
kiistat sopi. Minä olin tukiorganisaatio.”

Ei se silti aivan yhden miehen varassa 
ollut. Koostumukseltaan Wärtsilän 
tukiorganisaatio oli poikkeava muiden 
suuryritysten ratkaisuista. Henkilöstöhal-

linto, työturvallisuus ja -terveys, koulutus sekä ulkoinen ja 
sisäinen viestintä oli niputettu yhteen. Järjestely toi arvo-
kasta synergiaa ja sujuvoitti työtä.

Seuraavalla vuosikymmenellä, 1980-luvulla lisättiin edelleen 
panoksia viestintään ja koulutukseen. Henkilöstölehden 
lisäksi yksiköt julkaisivat omia lehtiään. Johtajien taitoja 
petrattiin TV- ja radioesiintymisten kursseilla. AV-osastolla 
oli jopa elokuvatuotantoa. Viestinnälliset satsaukset olivat 
reaktio vasemmiston mediailmaherruuteen. 

Toki haluttiin myös lisätä ymmärrystä yrityksen tavoitteista. 
Sitä tehtiin hyvinkin konkreettisesti: tehdashalliin, tekeillä 
olevan moottorin viereen asetettiin infotaulu, josta ilmeni, 
milloin moottori on määrä luovuttaa, mille asiakkaalle 
ja mihin tarkoitukseen se on menossa, ja kuinka monta 
moottoria asiakas on aiemmin tilannut. Infotaulun myötä 
ammattiylpeys ja työn mielekkääksi kokeminen kohenivat. 
Ymmärrettiin, että ihmiset arvostavat ja kunnioittavat sitä, 
että heille kerrotaan.

Tor Stolpen päätöksellä aloitettiin myös henkilöstön 
laajamittaisempi koulutus. Työ lähti liikkeelle johdon 
kehittämisestä. Wärtsilän pääkonttori on perinteisesti ollut 
pieni, enimmillään puolisentoista sataa henkeä. Siksi asioita 
edistettiin yksiköittäin ja toiminnoittain. Keskushallinnon 
roolina oli syöttää impulsseja ja ideoita.

Imatra Steelin toimitusjohtajana pitkään toimineen Kari 
Tähtisen mukaan pääkonttorin vetämät kehitys- ja pilot-
tihankkeet koettiin heillä korvaamattomiksi, ja he lähtivät 
innolla mukaan vapaaehtoisiksi. Ilman niitä pienellä yksi-
köllä, tiiviiksi kilpaillulla toimialalla ei olisi ollut mahdolli-
suuksia pysytellä kehityksessä mukana ja resursoida omaa 
väkeä vastaavaan kehitystyöhön. 

Yleensä muutosvastarinta koulutushankkeita kohtaan oli 
tuolloin henkilöstöyksikössä vaikuttaneen Anneli Val-
polan mukaan voimakasta. Kertoneeko tämä sitten osin 
insinöörikunnan itsetietoisuudesta – todennäköisempi syy 
karsastukseen lienee ollut liki jokaista suurta organisaatiota 
riivaava vitsaus.

1980-luvulla 
lisättiin panoksia 
viestintään ja 
koulutukseen. 
Henkilöstölehden 
ohella yksiköt 
julkaisivat omia 
lehtiään.

Aina perjantaisin kello 14.00 
hanskat putosivat ja päivän 
kaksi viimeistä tuntia oli varattu 
Raamatun lukemiseen.
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”Operatiivisten yksikköjen ja pääkonttorin kesken on aina 
jonkinlainen vihan ja rakkauden suhde. Niin myös Wärt-
silässä. Vielä 1970-luvulla yksiköillä ja pääkonttorilla ei 
ollut paljon yhteistä. Yksiköt halusivat toimia itsenäisinä, 
ne eivät halunneet keskushallinnolta mitään. Vasta noin 
1975 ruvettiin puhumaan tavoitejohtamisesta, tavoitteista ja 
niiden määrittelystä. Kirjekomennuksilla ja pakkosyötöllä 
asiat eivät edenneet. Oli mentävä paikalle keskustelemaan.”

Muutosvastarinnan tiedostaen Wärtsilällä oli viisautta 
valita vetäjäksi oman talon kasvatti. Ilman telakkauskotta-
vuutta tehtävä olisi ollut hankala. Valpola oli ollut Helsingin 
telakan koulutuspäällikkönä vuodesta 1973. Rekrytointi 
oli tehty näyttämättä hakijoiden nimiä ja valinnan jälkeen 
sukupuolen paljastuminen aiheutti nikottelua. 

Valpola itse, Wärtsilän ensimmäinen naisjohtaja, ei halua tehdä 
asiasta numeroa. Jos jotain, naiseudesta oli pikemminkin etua.

”Yhtiön ulkopuolella valintani taisi olla isompi uutinen 
kuin sen sisällä. Minua on aina kohdeltu hyvin. Olen saanut 
tehdä vähän erikoisempiakin asioita. Ja kansainvälisessä 
ympäristössä Wärtsilä käytti sukupuoltani myös taitavasti 
hyväkseen – olen jäänyt miehisessä maailmassa mieleen.”

Y ksi ideoista oli maailman mitassakin uraauurtava. 
Tankmar Hornin aloitteesta Wärtsilän parinkym-

menen hengen ryhmä teki loppuvuodesta 1979 parin viikon 
”tuottavuus- ja laatumatkan” Japaniin. Mukana oli edustajia 
kaikista yksiköistä niin konttori- kuin lattiatasolta, johdosta 
luottamusmiehiin; naisia tosin vain yksi.

Tällaiset matkat olivat niin uutta, että johdon keskuu-
dessa sen järkevyyttä aluksi kyseenalaistettiin. Uutta se oli 
myös japanilaisille, joiden mukaan kyseessä oli laatuaan 
ensimmäinen ulkomaisen delegaation reissu maahan. 
Vastaanotto oli sen mukainen, erittäin ystävällinen. Mentiin 
siis hakemaan vaikutteita ja ottamaan oppia. Ja niitä saatiin. 
Kohteina oli useita tehtaita, konepajoja ja telakoita sekä 
liittoja. Siisteys, täsmällisyys ja yhteistyön henki tekivät 
vaikutuksen, mitkä kirjattiin suomalaisryhmän laatimiin 

Wärtsilän johtoa lähdössä  
reissuun vuonna 1976.
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raportteihin. Matkalta ostettiin kaitafilmikamera, jolla opit 
ikuistettiin myös talteen filmille.

Improvisoidakin piti. Japanilaisilla yrityksillä oli jokai-
sella firman laulu, joka kajautettiin aina työpäivän aluksi. 
Täytyihän sellainen suomalaisillakin olla ja avuksi tuli 
sen vuoden Kake Singersien hitti ”Mäntsälä mielessäin” – 
uudelleen sanoitettuna tietenkin ”Wärtsilä mielessäin”.

Matkan kautta syntynyt yhteys poiki myös jatkuvuutta. 
Wärtsilä solmi yhteistyösopimuksen japanilaisen telakan 
kanssa. Japaniin suuntasi säännöllisesti työnjohtajan ja muu-
taman työntekijän ryhmiä. Kuuden viikon reissuilla tehtiin 
töitä ja ammennettiin vaikutteita. Tuomisina oli aivan konk-
reettisia vinkkejä, alkaen hitsaamisesta oikeassa asennossa.

K oulutushankkeiden takana, muun muassa yrityksen 
omissa opistoissa, oli huoli osaavan ja sitoutuneen 

työvoiman saannista. Etelä-Suomea vaivasi valtava työvoi-
mapula ja sen seurauksena karanneet palkkakustannukset. 
Tämän takia esimerkiksi Abloyn lukkotehdas piti perustaa 
Joensuuhun, jossa oli saatavilla riittävästi työvoimaa. Tuo-

 ”Wärtsilässä oli tuolloin 1 200 
ylempää, akateemisen loppu-
tutkinnon suorittanutta toimi-
henkilöä. Heistä 80 prosentilla 
oli tekninen tausta.” 
Anneli Valpola

reessa muistissa olivat myös ajat, jolloin Turun konepaja oli 
monelle vain välietappi matkalla Ruotsin työmarkkinoille. 

Mutta ennen kaikkea koulutuksessa oli kyse valmistautu-
misesta kansainvälisiin operaatioihin, suuntautumisesta 
maailman markkinoille. Wärtsilässäkin vallitsi perinteinen 
suomalainen insinöörinäkemys: kunhan kone on tarpeeksi 
hyvä, se viedään käsistä. Tätä harhaa ryhdyttiin Valpolan 
toimilla purkamaan.

Maailmalle oli siis päätetty lähteä ja kiire oli kova. Sanelijana 
oli pakko, kun paikattavana oli osaamisvaje.

”Wärtsilässä oli tuolloin 1 200 ylempää, akateemisen loppu-
tutkinnon suorittanutta toimihenkilöä. Heistä 80 prosentilla 
oli tekninen tausta. Lähdettäessä tekemään kansainvälistä 
bisnestä ei ollut ihmisiä, joilla olisi ollut kokemusta tulosyk-
sikkövastuusta. Heitä piti pari sataa löytää talon sisältä.”

Valmennuksella tavoiteltiin myös syvempiä päämääriä. 
Ohjelmilla rakennettiin ja juurrutettiin yrityksen kulttuuria 
ja strategiaa. Määriteltiin arvoja ja luotiin yhteistä kieltä 
ja käsitteitä sille, mitä oltiin tekemässä. Mikä on liikeidea 

ja mikä on Wärtsilän oma tapa sitä 
toteuttaa? Millainen on näkemys 
asiakkaista, millaista hyötyä heille 
voidaan tarjota – myös Wärtsilää 
hyödyttävällä tavalla? Mistä koostuvat 
portfolio ja bisnesalueet?

Samalla yritettiin muistaa, että ammat-
tilainen on ihminen, jolla on yksityis-
elämä.

”Leadership-ohjelmissa oli mukana 
itsetuntemuksen lisäämistä ja oman 
elämän suunnittelua. Alleviivattiin sitä, 
että maailmalle lähdettäessä ja siellä 
ollessa on kannettava vastuuta myös 
mukana seuraajista, perheestä. Lähti-
jöille laadittiin opaskansioita. Ja olimme 
varmaankin ensimmäinen yritys, jolla 

Wärtsilän täyttäessä 150 vuotta 
vuonna 1984 koko henkilöstölle 
katettiin juhlalounas.
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oli ohjeet myös ulkomailta palaajille. Se on aivan kriittinen 
kohta. Ne ohjeet vietiin aivan käsistä”, muistelee Valpola.

Koulutusohjelmat alkoivat vuonna 1980. Ensimmäisenä 
käynnistyi johdon valmennusohjelma JOWA, johon osal-
listui runsaat neljäsataa johtoryhmätason henkilöä. 

Yksikön johtajille suunnattu JOTOS-ohjelma hyödynsi 
työnkiertoa yhtiön sisällä. Lisäksi tarjolla oli jokaisen divisi-
oonan omiin tarpeisiinsa räätälöimä keskijohdon ohjelma, 
johon osallistui 1500 henkilöä. 

Metodina oli usein niin sanottu action learning, jossa teore-
tisoinnin sijaan osallistujille annettiin aivan konkreettinen 
rahanarvoinen hanke. Can Do -mentaliteetin marinoimille 
toiminnan miehille tapa oli omiaan. 

Johdon kehittämisessä Wärtsilä oli kansainvälisestikin 
edelläkävijä. Parhaita vetäjiä ja konsultteja naarattiin ympäri 
maailmaa. Yhtiöstä tuli hyvä esimerkki, joka mainittiin 
bisneskouluissa ja -kirjoissa. 

Mielenkiintoisin ylimmän johdon kehittämisohjelma ris-
tittiin komealla nimellä STEP – Strategic Transnational  

Executive Program. Mukana Wärtsilän lisäksi olivat 
jättiläiset kuten Volvo, Norsk Hydro, Hewlett-Packard ja 
lontoolainen sijoituspankki Samuel Montagu. Myöhemmin 
liittymis halukkuutensa ilmaisi Shell.

Wärtsilä oli mukana viidessä STEP-ohjelmassa, joiden 
muistot saattavat edelleen pyöriä suuryritysten kahvi-
huoneissa. Wärtsilä lahjoitti ohjelmavuosien osallistujille 
Arabian – siis oman konserniyhtiön – snapsilaseja ja kahvi-
mukeja näiden omilla nimikirjoituksilla varustettuina.

Ohjelman ansiosta yhtiöön levisi 
ymmärrys siitä, että oppiminen ja 
kehittyminen koskevat myös koko 
henkilökuntaa, ei vain ylintä johtoa.
STEP oli pitkälti koulutusmyönteisen 
Tor Stolpen ideoima, ja samanhen-
kisen kansainvälisen yritysjohtaja-
kaartin läpiajama. Osallistumista kar-
sastaneille ”jääräpäille” rakennettiin 
täkyjä, jotka tekivät poisjäännistä 
mahdotonta. 

Päättävää tasoa alemman henkilö-
kunnan laajamittainen koulutus alkoi 
varsinaisesti 1980-luvun lopulla. 
Henkilöstöedustajien valmennukseen 
käytettiin monella tehtaalla muun 
muassa talouden ABC-peliä. Pää-
luottamusmiehillekin oli valaisevaa 

huomata, kuinka helppoa on saada tehdas väärillä siirroilla 
lomautuskuntoon. 

Menetelmät väen kehittämisessä olivat joskus epäortodok-
sisia. Perinteisesti puutteita oli lähestytty osaamisvajeen 
kautta. Mutta ongelmaa oli mahdollista lähestyä toisesta 
suunnasta: mikä tekee hyvistä hyviä?

”Yhdessä vaiheessa dieselpuolelta puuttui myyjiä, ja asialle 
päätettiin tehdä jotain. Sovin, että haastattelen parhaat myyjät 
ja otan selvää, miten he ovat tehtävään kasvaneet. Teimme 
tämän hiljaisesti. Havaitsimme, että ne jotka olivat hyviä, 

olivat aikaisemmin olleet jossain omatoimisuutta vaativissa 
tehtävissä huoltobisneksen puolella. Siihen saakka olimme 
noudattaneet tavallista polkua, ja istuttaneet valmistuneita 
suunnittelupuolelle johonkin koppiin. Muutimme kuvion 
siten, että heidät laitettiin ensin huoltoon, ratkomaan asioita 
ja oppimaan asiakkaan tarpeita. Urapolun muuttamisen 
jälkeen myyjistä ei enää ollut pulaa”, Valpola kertoo.

M erkittävin yrityskulttuurin muutos käynnistyi 
Wärtsilän ja Lohja Oy:n yhdistymisestä vuonna 

1990. Muutos monialayrityksestä globaaliksi, fokusoiduksi 
yritykseksi oli myös kulttuurisesti valtava. 

Metraksi ristityn yrityksen konsernijohtajana aloittanut 
Georg Ehrnrooth pyysi ensi töikseen henkilöstöryh-
miltä kirjallisesti näkemyksiä siitä, mitä seikkoja uuden 
yrityksen henkilöstöpolitiikkaan tulisi kuulua. Metrassa 
aloitettiin myös työkykyä ylläpitävä toiminta.

Yksi suuri hyöty prosessista oli luottamuksellisten välien 
rakentuminen konsernijohdon ja Wärtsilä Dieselin Turun 
tehtaan luottamusmiehen Seppo Leinon välille. Vaikeissa 
paikoissa tartuttiin puhelimeen.

Yhteistyöstä ja hyvästä suhteesta oli apua myöhemmin 
myös isommilla markkinoilla. Kansainvälistymisen myötä 
linjattiin 1990-luvun alkupuolella eurooppalaistuneelle 
konsernille yhteisiä sääntöjä. Ehrnrooth halusi henkilö-
kunnan mukaan. Normit kirjoitettiin ylös ja hyväksyttiin 
yhdessä.

Tärkeässä roolissa niiden laadinnassa oli ollut juuri Leino, 
joka sai havaita yhteisten sääntöjen myönteisen vaiku-
tuksen. Vaikka joskus pitikin pirauttaa yläkertaan.

”Eurooppalaisessa mittakaavassa tunsimme kyllä ole-
vamme yhtä. Siinä oli yhteisöllisyyttä, kun vertailimme 
miten mikin asia tehdään toisissa paikoissa. Mutta kerran 
oli Ranskassa kokous ja työnantaja siellä oli tehnyt omia 
sääntöjään. Soitin Ehrnroothille ja sanoin että mitä perke-
lettä, eivätkö sopimuksemme kelpaakaan. Hän vastasi, että 

mistään muutoksista hän ei tiedä mitään ja kyllä sopi-
mukset kelpaavat ja pitävät. Niillä mentiin.”

Iso konkreettinen asia 1990-luvun alkuvuosina oli urakka-
töistä luopuminen ja työn hinnoittelun muuttaminen. 
Uudistus oli siunaus sekä työntekijöille, jotka pääsivät 
paremmin vaikuttamaan työn sisältöön että koko konser-
nille. Tuottavuus lähti nousuun.

Uuden vuosituhannen alkaessa Wärtsilä oli, 1990-
luvun valtavan myllerryksen jälkeen, vahvuuksiinsa 

keskittynyt, globaali yritys. Viestinnälliset tarpeet ja vaati-
mukset kasvoivat vastaavasti, eksponentiaalisesti. Henkilö-
kunnan tiedonsaanti, media ja sijoittajat oli hoidettava 
reaaliaikaisesti.

Muutos, kiitos teknologian, oli muutamassa vuodessa huima. 

Henkilöstölle oli 1980-luvun lopulla kerrottu asioista 
telefaxeilla tytäryhtiöihin, jotka sitten levittivät tietoa 
parhaaksi katsomallaan tavalla. Pörssi hoidettiin aluksi 
lähettivoimin, jonne kiikutetut paperit leimattiin saapu-
neiksi. Lontooseen sentään oli telexyhteys.

Konsernikielinä olivat pitkään suomi ja ruotsi. Siihen 
tuli muutos vasta Wärtsilä Dieselin kansainvälistymisen 
jälkeen, kun Aasiaa valloittanut Clas-Eirik Strand sanoi 
kyllästyneensä kääntämään yökaudet konsernin lähettämiä 
materiaaleja sikäläisille kollegoilleen englanniksi.

Sähköposti oli 1990-luvulla tietenkin mullistus. Aluksi 
käyttö kuitenkin rajattiin vain talousosastoihin ja ”tär-
keille” asioille kuten raportointiin. Viestintä sai vielä 
odottaa tovin.

Viestinnälle se suurin juttu oli intranet, josta Wärtsilässä 
haluttiin ottaa kaikki irti. Yhtiössä oli hurjimpaan aikaan 
viisikymmentä sovellusta, jokaisella tytäryhtiöllä omansa 
ja omanlaisensa. Sirpaleisuudesta päästiin eroon vihdoin 
vuonna 2008, jolloin otettiin käyttöön globaali ja yhden-
mukainen sovellus.

Perinteisesti puutteita oli 
lähestytty osaamisvajeen 
kautta. Mutta ongelmaa  
oli mahdollista lähestyä 
toisesta suunnasta:  
mikä tekee hyvistä hyviä?
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Se toi mukanaan myös kulttuurisen pyörähdyksen. 
Yhdensuuntainen tiedottaminen muuntui kohti dialogia. 
Eeva Kainulainen oli Wärtsilän viestinnässä vuodesta 
1988 vuoteen 2011, pääosan ajasta tiedotusjohtajana, ja 
siis informaatiovallankumouksen myrskyn silmässä. 

”Se, että tiedonkulku muuttui kahdensuuntaiseksi, oli kyllä 
haastavaa osalle johtoa. Vastaaminen saattoi kestää aika 
kauan, jos kyse oli niin sanotuista kriittisistä asioista. Mutta 
olihan se iso asia, että saattoi kysyä. Toinen leimallinen 
asia oli kiireen lisääntyminen. Odotettiin, että vastataan ja 
hoidetaan siinä ja heti.”

Tiedolla ja sen kululla oli Wärtsilänkin kohdalla syvällinen 
vaikutus yhtiön henkeen, kulttuuriin ja toiminnan tapoihin. 
Tapojen muuttuminen käy ilmi pienistä yksityiskohdista.

Esimerkiksi henkilöstön edustajia oli 1980-luvun kuluessa 
alettu kutsua konsernin ylimpiin kokouksiin ja elimiin. Se 
vaati tottumista puolin ja toisin. Oudoksuntaa herätti aluksi 
sekin, että kokouksissa oli ollut tapana nauttia ranskalai-
sittain paahdettua kahvia. Työntekijäpuolen toivomuksesta 
vaihdettiin pikaisesti suomalaiseen aromiin.

Huomattavasti kauemmin kesti toisen piintyneen tavan 
muuttuminen. 

Bertel Langensköld, joka aloitti hallituskautensa vuonna 
2002, muistelee, että tuolloin hallituksen jäsenistä neljä 
poltti sikaria ja yksi piippua. ”Puolen tunnin kokous-
tamisen jälkeen savu oli niin sakeaa, että ei oikein enää 
kunnolla nähnyt kuka istui vastapäätä.” Langensköldin 
pestin päättyessä vuonna 2011 ilma oli kokouksissa jo 
tyystin raikasta.

Oli muitakin sitkeitä vanhoja käytäntöjä, jotka muut-
tuivat vasta pitkälle tämän vuositu-
hannen puolella. Hallitustyösken-
telyssä kokouksia oli perinteisesti 
alustettu siten, että käsiteltävistä 
asioista oli valmiiksi keskusteltu 
puheenjohtajan kanssa. Haluttiin 
selkeästi tietää jo etukäteen, mistä 
keskustellaan ja mitä tullaan päät-
tämään. Vasta Mikael Liliuksen 
myötä keskustelut muuttuivat 
avoimemmiksi ja aidommiksi. 
Aikaisempaa enemmän alettiin 
tavata myös asiakkaita ja jalkautua 
tuotantoyksiköihin. 

Samalla lisääntyi ymmärrys 
asioiden mahdollisesti suuresta 
symbolimerkityksestä. 

Vielä 2000-luvun ensimmäisellä 
kymmenluvulla hallituksen kokoukset pidettiin Hel-
singin Tehtaankadun juhlahuoneistossa. Wärtsilän 
pääkonttori kuitenkin sijaitsi kaupungin työväestön 
perinteisesti asuttamalla alueella Siltasaaressa, toisella 
puolella Pitkääsiltaa, jonka marsalkka Mannerheim oli 
ensimmäisen kerran ylittänyt vasta Talvisodan jälkeen 
vuonna 1940.

Hallituksen askel omiensa joukkoon oli maantieteellisesti 
pieni askel, mutta suuri askel Wärtsilälle.

 ”Se, että tiedonkulku muuttui 
kahdensuuntaiseksi, oli kyllä 
aika vaikea asia johdolle.  
Vastaaminen saattoi kestää 
aika kauan, jos kyse oli 
niin sanotuista kriittisistä 
asioista.”
Eeva Kainulainen

2017
Vuonna 2017 liputettiin 
Priden puolesta.

1979
Vuonna 1979 Wärtsilän pääkonttori  
Pitkänsillan kupeessa Helsingissä 
pukeutui lumi vaippaan.

Atte Palomäki
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2018
Wärtsilän uusi pää kont
tori muuttaa Helsingin 
Salmisaareen, jolloin kaikki 
pääkaupunkiseudulla työs
kentelevät Wärtsilän lähes 
500 työntekijää pääsevät 
moderneihin, vajaan 11 000 
neliön tiloihin. Kiinteistössä 
panostetaan uusiutuvien 
energiamuotojen käyttöön 
esimerkiksi asennuttamalla 
katolle aurinkopaneelit sekä  
varustamalla pysäköinti
halliin paikkoja sähkö
autovalmiudella.

Pia Posio
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I lkka (Ilkka Kallinen, autonkuljettaja) tuo 
postimapin sittenkin kentälle. Sillä et 

tulekaan aamulla toimistolle, vaan menet 
suoraan Etelärantaan, jossa ensimmäinen 
kokous on klo 07.45. Huom! mapissa on 
postin lisäksi suuri määrä allekirjoitettavia 
Recruitment Proposaleja, joilla on vähän 
kiire.

Siirsin parturin aamusta iltapäivään. Ehdit 
käydä siellä klo 14.10 – 14.20 eli juuri 
ennen syntymäpäivävastaanoton alkamista 
Suomen Pankissa (muu onnitteludelegaatio 
odottaa pääoven edessä rappusilla ja 
menee sisään vasta, kun olet tullut).

DHL:llä on tänään saapunut seitsemän 
kollia lahjoja viime Kiinan matkaltasi. Ne 
ovat nyt nähtävissä huoneessasi.

Puheesi Finprossa odottaa kommenttejasi 
mahdollisimman pikaisesti, katso erillinen 
sähköposti.

Passisi oli niin täynnä, että Kiinan lähetystö 
palautti sen eikä vielä antanut viisumia. 
Joudumme anomaan uuden passin (pikana) 
ja siihen heti uudet Intian ja Kiinan viisumit. 
Ilkka vie sinut aamulla kotoa Etelärantaan 
poliisiaseman kautta (onneksi siellä oltiin 
valmiita avaamaan passitoimisto vähän 
tavallista aiemmin). Timppa (toinen auton
kuljettaja Timo Kuittinen) tuo sinne täältä 
toimistolta valokuvan ja vanhan passisi, niin 
saadaan asiaa eteenpäin.

Sait pyynnön puhua ensi kuun alussa Finlan
diatalolla aiheesta ”Strategiset keihään
kärjet”. Tämä osuu samalle päivälle kuin 
puheesi KPMG:n vuosikokouksessa heti 
BoMin (johtokunnan) kokouksen jälkeen. 
Ehdit, jos ehdotamme, että ”Strategiset 
keihäänkärjet” käsiteltäisiin ohjelmassa 
hieman myöhemmin, esimerkiksi klo 17.18 

Konsernijohtajan normipäivä

Globaalin yrityksen johdon elämä on kiireistä. Mitä se tarkoitti käytännössä 2000-
luvun alkupuolella? Tällaisia viestejä pääjohtajan sihteeri Inari Räikkönen kirjoitti 
tyypillisesti pääjohtaja Ole Johanssonille päivän ohjelmasta – tässä pakinanomaisesti 
muisteltuna, mutta aikalaiset kyllä kuulemma tunnistavat vauhdikkaan tyylin.

”Siirsin parturin aamusta iltapäivään. Ehdit käydä siellä  
klo 14.10 – 14.20 eli juuri ennen syntymäpäivävastaanoton 
alkamista Suomen Pankissa.”

”Soittopyyntöjä: Ranskasta kiireinen viesti re Big Bird,  
Très Confidentiel et absolument VIP. Sanoin, että palaat 
ohjelmasi salliessa.”

”Passisi oli niin täynnä, että Kiinan lähetystö palautti sen 
eikä vielä antanut viisumia. Joudumme anomaan uuden 
passin (pikana) ja siihen heti uudet Intian ja Kiinan viisumit.”

Pääjohtaja Ole Johansson 
sihteerinsä Inari Räikkösen 
kanssa.

 17.46. Vastannen myönteisesti? Ehditte 
sitten vielä illalla Ranskan lähetystön tilai
suuteen. 

IRmatkasi USA:han on jouduttu kutista
maan vain vuorokauden mittaiseksi. Mutta 
matkatoimisto tekee juuri lentoyhteys
ehdotusta, jonka siivin ehdit kuitenkin 
hoitaa sekä Bostonin että New Yorkin 
tapaamiset. Tällä joka tapauksessa 
saadaan aikaan se, että sittenkin ehdit 
laivan nimenantotilaisuuteen Italiaan 
perjantaiksi.

Elokuulle toivottu lounasaika Nallen 
kanssa löytyi lokakuun lopulta, mikäli 
riittää, että tapaatte 12.15  13.05 – 
vahvistan tämän näin.

Hufvudstadsbladet, Kauppalehti, Financial 
Times ja pääuutiskanavat pyytävät kannan
ottoasi vallitsevaan taloudelliseen tilantee
seen ensi tilassa. Lupasin, että soitat heille 
joko välillä 08.47  08.58 autosta matkalla 
Etelärannasta toimistolle (vieraasi saapuvat 
klo 09.00, neukkari: Långhjelm) tai 10.01 
 10.12 edelleen autosta matkalla takaisin 
Etelärantaan. Ok?

Tänään tuli tieto, että venäläiset joutuvat 
perumaan uudestaan jo kerran perutun ja 
uudestaan elvytetyn ensi viikon tapaa
misen Helsingissä.

Ei, Mumbaista EI pääse käymään edes
takaisin Moskovassa tiistaiaamupäivän 
aikana!

Huomisillan illallisen plaseeraukseen 
tulee muutos, kun vierasmäärä on 
elänyt. Timppa tuo uuden plaseeraus
ehdotuksen Ilkan autoon nähtäväksesi 
aamulla samalla, kun tapaatte poliisi
asemalla ja hän tuo passikuvan. Hyvä, 
jos voit kommentoida mahdollisimman 
pian, jotta Jarkko tietää ja ehtii rakentaa 
oikeanmuotoiset pöydät Tehtaankadulle. 
Ilkka vie plaseerauskartan mahdollisine 
kommentteinesi Jarkolle sillä aikaa, kun 
olet parturissa.

Ehdotetuista kahdestatoista vaihtoeh
dosta hallituksen Vaasan matkan ajan
kohdaksi ei oikein mikään vielä ottanut 
tuulta, joten uusia sopivia päivämääriä 
haetaan. Mutta vaikuttaa siltä, että matka 
ei toteudu tämän vuoden puolella.

Soittopyyntöjä: Ranskasta kiireinen viesti 
re Big Bird, Très Confidentiel et absolu
ment VIP. Sanoin, että palaat ohjelmasi 
salliessa.

Project ”Oriharo”: Corporate Develop
ment hienosäätää parhaillaan toiselle 
osapuolelle toimitettavaa tietopakettia 
(17 MB), jonka saat sähköpostiisi aamuun 
mennessä. Ehtinet tehdä mahdollisesti 
toivomasi muutokset ennen passihake
muksen jättämistä?

Huom: sisäpiirirekisteripäivitys pitää 
tehdä 31.8. Jätän pöydällesi allekirjoitet
tavaksi in due time.
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Johdon  
koulutusta

Yhtenä tärkeänä tavoitteena 
Wärtsilässä 1980luvulla oli 
edistää delegoivan johtamisen 
tapaa. Havainnollistaakseen 
asiaa Anneli Valpola keräsi 
johdon kokouksiin osallistu
neilta siellä käytettyjä lauseita, 
yhteensä yli sata. Johtokunnan 
jäsenet saivat itse arvioida, 
mitkä lauseista edustivat auto
ritääristä ja mitkä delegoivaa 
johtamistapaa. Tulokset käytiin 
yhdessä läpi.

Moni tunnisti sanonnoista 
kollegansa, moni itsensäkin. 
Suorasukainen toimintatapa ja 
peiliin katsominen tuotti tulosta. 
Johtajisto päätti yhdessä pyrkiä 
delegoivampaan kielenkäyttöön 
ja rakentaa sitäkin kautta uutta 
yrityskulttuuria. 
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Idänkaupan  
kulta-ajat
Kun kauppaa tehtiin korkeimmalla poliittisella ja konserni-
johtajatasolla, suunnitellusti sovituissa raameissa. Ja sitten 
vastapuolelta yhtäkkiä katoaa valtio alta.

Urho Kekkonen sai vuonna 1969 
murmanskilaisilta merimiehiltä lahjaksi 
kesyn Mishkajääkarhunpennun. Presi
dentti luovutti sen Korkeasaaren hoiviin, 
missä se eli parikymmentä vuotta.
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Moskovan 
paras sauna 
ja normaalit 
ruokajuomat

Milloinkaan aikaisemmin tai myöhemmin 
eivät suuryritysten ja kansakunnan koh-
talot ole olleet niin toisistaan riippuvaisia 
kuin 1950- ja vielä 1960-luvullakin. Suhde 
oli symbioottinen. Maassa oli parikym-
mentä yritystä, joiden varassa vienti eli. 
Niistä yhtenä oli Wärtsilä.

Ne olivat aikoja, jolloin kauppaa tehtiin 
korkeimmalla poliittisella ja pääjohtaja-
tasolla, ja toteutettiin suunnitellusti sovi-
tuissa raameissa. 

Suomalaisten suuryritysten 
kaupat solmittiin valtiotasolla, 
aina viisivuotiskaudeksi kerral
laan. Tankmar Horn kolmas 
vasemmalta valkoisen pylvään 
edessä, nuoren Paavo Väyrysen 
takana.
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T aloushistorioitsijat ovat taittaneet peistä siitä, 
olivatko Neuvostoliitolle suoritettavat sota kor-
vaukset (300 miljoonaa kultadollaria kuuden 

vuoden aikana) paradoksaalisesti luomassa Suomen metalli- 
ja erityisesti telakkateollisuutta. Vai olivatko ne vain ikään 
kuin lisäryyppy jo hyvässä myötäisessä oleville aloille? Yhtä 
kaikki, Wärtsilän kehitykselle niiden merkitys oli mittava.  
Ei tähän maahan olisi muuten sellaista kapasiteettia ja osaa-
mista tarvittu, tai saatu luotua.

Kuten Paavo Haavikko on vuonna 1984 ilmestyneessä  
Wärtsilän historiassa kirjannut, esimerkiksi Vaasan kone-
pajalla sotakorvausten osuus laskutuksesta oli noin puolet 
vuosina 1947–50. Trendi jatkui, kiitos vuonna 1951 sol-
mitun Suomen ja Neuvostoliiton kauppasopimuksen. 
Viennin osuus koko yrityksen laskutuksesta pysytteli koko 
1950-luvun noin 50 prosentissa. 

Y livoimaisesti suurin Wärtsilän tuoteryhmä olivat 
tuolloin laivat, pääasiallisena kohteena Neuvostoliitto. 

Laivojen vienti itään oli valtavan kannattavaa. Maksut tulivat 
etupainotteisesti, viimeinen neljänneksen erä saatiin alusta 
luovutettaessa. Hyötyjänä oli samalla koko kansakunta, jonka 
laariin satoi pelimerkkejä hyvinvointivaltion rakentamiseen. 
Samalla Wärtsilästä tuli idänkaupan synonyymi – silmääteke-
vistä rikkomassa pulloja laivan kylkiin saatiin hyviä kuvia. 

Arvostus nousi myös rajan takana. Yhtiötä kuunneltiin. Vies-
tintäjohtaja Ari Valjakallekin onnistuivat audienssit Pravdan 
ja tietotoimisto TASSin pääjohtajien pakeille.

Sotakorvausaika ja sitä seurannut idänkauppa tekivät Wärtsi-
lästä siis lähes valtion valtiossa. 

V ielä 1960-luvulla neuvostokauppaa hoiti käytännön 
tasolla ylin johto, siis Wilhelm Wahlforss henkilö-

kohtaisesti, apunaan konsernin idänkaupan johtaja Arvid 
Helsingius. Neuvostopuolella asioita junaili ja hoiti kaiken 
– ostoista myynteihin ja varaosiin – ulkomaankauppayhtymä 
Sudoimport. Seuraavalla vuosikymmenellä vastuita siirrettiin 
Wärtsilässä osin alemmille portaille. Prosessi pysyi tosin 
samana: ensin tekniset neuvottelut, sitten kaupalliset yksityis-
kohdat ja lopulta johdon allekirjoitukset. 

Bilateraaliseen kauppaan kuuluivat vastaostot, ja neuvosto-osa-
puoli oli toisinaan hyvin tyytymätön siihen, että suomalaiset 
eivät ostaneet tarpeeksi itäistä teknistä tavaraa. Wärtsilä päätti 
perustaa viran vain ja ainoastaan tätä asiaa hoitamaan. Vuonna 
1975 virassa aloitti Lars Jakobsson, tehtävänään hankkia 
mitä ikinä hän saattoi löytää. Jotain löytyikin: erikoisterästä, 
pumppuja, generaattoreita, radio- ja navigaatiolaitteita. Atomi-
jäänsärkijään Jakobsson osti jopa seinämosaiikin. 

Suomalaiset insinöörit eivät olleet vastaostoista järin innos-
tuneita, sillä usein laitteet olivat painavia ja vaikeita asentaa. 
Tarvittiin pientä pakottamista, sillä kyseessä olivat tär-
keämmät asiat. Tosin venäläiset eivät itsekään aina halunneet 
omia tuotteitaan käyttää, vaan olivat kiinnostuneempia 
länsiteknologiasta.

Wahlforss neuvostovieraiden 
(Nikita Hruštšov ja Nikolai 
Bulganin) kanssa Helsingin 
telakalla.

Kaupat sinetöityivät valtionpäämiesten, 
Urho Kekkosen ja Leonid Brezhnevin 
tapaamisissa.

Amiraali katsastuskäynnillä.
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Tankmar Horn 
Helsingin telakalla 
haastateltavana 
1970luvulla. Kameran 
edessä käytettiin 
kypärää, takana ei.

Laivojen vienti itään oli 
valtavan kannattavaa.  
Maksut tulivat etupainot- 
teisesti, viimeinen neljän-
neksen erä saatiin alusta  
luovutettaessa. 
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sikauppaa. Ero on hänen mukaansa selkeä: ”Helpoin neu-
vostokauppa on ollut vaikeampi kuin vaikea länsikauppa”. 

Kolmenkymmenen vuoden aikana Saarikangas laskee 
tehneensä Neuvostoliittoon viisisataa yhdeksänkymmentä-
neljä matkaa ja asuneensa yli kolme vuotta paikallisissa 
hotelleissa. ”Se oli sellaista suurta teatteria. Siinä ei auttanut 
menettää hermojaan. Yhdestä sopimuksesta saatettiin 
neuvo tella kaksi vuotta, tai kaksikymmentäkuusi vuotta.” 

Kuten ydinjäänmurtajasta.

”Vuonna 1962 meiltä kysyttiin Moskovassa, haluammeko 
rakentaa sellaisen murtajan. Pöydän toisella puolella istui 
korkeaa johtoa, mukaan lukien pääsihteeri Nikita Hruštšov. 
Silloin se alkoi. Tuolloin 1960-luvulla neuvostoliittolaiset 
ohjeistivat mitä viisivuotissuunnitelmiin sisältyi, seuraavalla 
vuosikymmenellä Suomen teollisuus jo osallistui niiden 
laadintaan. Kun Kekkonen vuonna 1978 kävi viimeistä 
kertaa Moskovassa, päätettiin että Wärtsilä toimittaa kaksi 
ydinjäänmurtajaa. Kahden vuoden ajan kävin Moskovassa 
joka viikko, ja tein niistä tarjouksen vuonna 1982. Lopul-

linen sopimus allekirjoitettiin 1984. Toimitus oli neljä vuotta 
myöhemmin, siis kaksikymmentä kuusi vuotta alkuperäisen 
kysymyksen jälkeen. Se oli tuolloin Suomen suurin vienti-
kauppa.”

V enäjän kielitaito olisi yhtiössä voinut olla parempi, 
mutta onneksi käytössä oli erinomaisia tulkkeja. Toki 

kömmähdyksiäkin sattui, mutta huumori – ainakin tietyn-
lainen – on universaalia.

”Olimme kastamassa Neuvostoliittoon rakennettua auto-
lauttaa, pullo oli rikottu kylkeen ja minun piti ilmoittaa, että 
siirtykäämme laivaan peräportin kautta. No, sanoin sitten, 
että mennäänpä peräaukon kautta. Siitä kehkeytyi yleinen 
hilpeyden aihe. Pikkujouluissa sain siitä hyvästä vielä lahjaksi 
ilmaisen Turku - Tukholma -risteilyn”, muistelee Wärtsilän 
johdon tulkkina vuosina 1973–99 toiminut Aleksei Kulikoff, 
joka kerran jos toisenkin sai taistella venäläisille tyypillisten 
sanaleikkeihin perustuvien vitsien kanssa. Juju oli syytä 
kertoa suomalaisille etukäteen, jotta nauru tulisi oikeassa 
kohdassa.

Joskus huumori oli kyllä kovilla. Joidenkin käytäntöjen 
noudattamista oli välillä vaikeaa tulkita muuksi kuin pieneksi 
kiusanteoksi. Vielä 1960-luvulla puheluiden tilaaminen 
saattoi olla työlästä ja postin kulku hidasta. Ja kun Neuvosto- 
liittoon mentiin, siellä oltiin viikko tai kaksi. Konttorin 

pystyt tämiseen tarvittiin akkreditointi 
kuin diplomaateilta konsanaan. 

Byrokratia oli armoton ja viisumi 
tarvittiin sekä maahan tuloon että sieltä 
lähtöön. Sovitut tapaamiset saattoivat 
olla alkamisajaltaan satunnaisia. Hotelli 
Berliiniin vuonna 1979 perustetussa 
Wärtsilän toimistossa tai huoneessa oli 
odotettava soittoa, joka saattoi stalin-
maisesti tulla iltamyöhällä.

Pienet huomionosoitukset, oikeille 
henkilöille ja oikeassa hetkessä, kuu-
luivat kuvioon. Esimerkiksi asioitaessa 
konjunktuuriosaston kanssa, jonka 

tehtävänä oli arvioida, oliko Wärtsilän asettama hinta koh-
dallaan, oli tavallista unohtaa pöydälle vaikkapa taskulaskin 
tai taskulamppu. Nykyaikana eleet olisivat epäkorrekteja, ellei 
laittomia, mutta sellainen oli tuon ajan henki ja maan tapa. 

 ”Helpoin neuvostokauppa  
on ollut vaikeampi kuin  
vaikea länsikauppa.”
Martin Saarikangas

M uuten Wärtsilä olisi ollut laivatuotannossaan  
jokseenkin omavarainen, kun omasta talosta 

saatiin kaikki teräksestä vinttureihin. 

Pidemmällä aikavälillä hermeettisyys ei välttämättä ole 
yritykselle eduksi. Itseriittoisuudesta ja turvallisesta mark-
kina-asemasta saattaa tulla uudistumisen jollei este niin 
ainakin hidaste.

Tällaisesta ilmiöstä saattoi olla kyse 1970-luvun vuosina, 
kun Wärtsilä oli vaarassa jäädä telineisiin maailman muu-
toksissa. Kauppa oli kotimaahan painottunutta, vientiä oli 
idänkaupan ohella lähinnä Pohjoismaihin. Kotimarkkinat 
alkoivat olla kyllästetyt, ja 1980-luvun lähestyessä oli kään-
nyttävä maailmaan, kansainvälistyttävä kasvaakseen. 

Itä oli turvallinen harjoitusalusta, kansainvälistymisen oppi-
rahoja maksatettiin venäläisillä. Samalla se tarjosi aihioita 
myös länsisuuntaan tapahtuvalle kansainvälistymiselle.  
Neuvostoliitto lähti 1980-luvulla etsimään öljyä ja kaasua 
muun muassa Kaspianmereltä. Sellaista osaamista ei 
Suomessa ollut, ja sitä Wärtsilä lähti etsimään Pohjois- 
Amerikasta, mihin vuosina 1984–85 perustettiin kaksi 
engineering- yhtiötä Yhdysvaltoihin ja Kanadaan. 

S uurin kansainvälistymisen oppi idästä ammennettiin 
kuitenkin sitkeyden ja pitkäjänteisyyden saroilla.

Martin Saarikangas vaikutti Wärtsilässä 1950-luvun lopulta 
1980-luvun loppuun hoitaen sekä itä- että myöhemmin län-

Venäläinen amiraali Tor Stolpen 
ja Martin Saarikankaan vieraana.
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Laivat kastettiin samppanjan
pärskeissä ja salamavalojen 
räiskeessä. Laivan kummeina 
(vasemmalta) Esko Rekola, 
Ruotsin kuningatar Silvia, Elsa 
Högberg ja Norjan pää ministerin 
vaimo Manghild Borten.
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Urho Kekkonen kastamassa 
nimikkoalustaan, jäänmurtaja 
Urhoa. Muina kummeina  
(oik. ylhäällä) Tellervo Koivisto, 
Kristina Horn ja kazakhstani
lainen N.S. Patolitshev.
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Neuvostoliitolle toimitettavat 
uudet jäänmurtajat Moskva 
(vas.) ja Leningrad työn alla 
Wärtsilän Hietalahden telakalla 
Helsingissä.
Erkki Laitila/Lehtikuva
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Ilman lahjojen antamista ei pärjännyt. Kyse oli enemmän 
eleestä. Jos on jotakin saanut, siitä pitää palkita.

Suhteita oli vaalittava. Igor Selho, Wärtsilän Moskovan 
edustuston johtaja oli koonnut arkiston, jossa olivat muis-
tissa kontaktien syntymäpäivät, heidän vaimojensa merkki-
päivät ja lasten lukumäärät. Soitettaessa oli kohteliasta 
tiedustella vaimon vointia ja tyttären opintojen edistymistä. 
Naistenpäivänä maaliskuussa lahjan unohtaminen olisi ollut 
kardinaalivirhe. 

Tällaiseen ei suomalaisissa insinööriopinnoissa oltu oikein 
paneuduttu. Oma lukunsa oli myös johtamisen mekanismi.

”Venäläinen kulttuuri on hyvin johtajakeskeistä. Jos hän oli 
poissa, kaikki pysähtyi. Siksi oli oleellista tuntea sihteerit 
erittäin hyvin. Sillä he ne paperit lopulta tekivät, ei suinkaan 
johtaja. Konvehtirasia tai samppanjapullo sihteerille siis 
auttoi asiaa. Piti olla hyvissä väleissä, ja piti olla rehellinen. 
Minua ei kertaakaan petetty sopimuksissa – ja niitä oli 
monta. Neuvostoliiton romahdus merkitsi sitä, että oli 
luotava uudet henkilökohtaiset suhteet suoraan eri ostajien 
kanssa”, muistaa Wärtsilä-Tampellan edustustustoa vuonna 
1980 Moskovaan perustamassa ollut Lars Jakobsson.

Entä saunottiinko? Todellakin. Igor Selhon ennätys on kah-
deksan saunakertaa viikon aikana. Juotiinko viinaa? Kyllä. 

Selhon muistiin on jäänyt arkiaamuinen keskustelu toimis-
tolle saapuneen neuvotteluosapuolen kanssa. 

Selho:”Juotteko kahvia?”

”Kyllä, ja konjakkia. Otatko sinäkin?”

”Mielelläni en konjakkia. Kello on kuitenkin vasta yhdeksän 
aamulla, ja minulla on seuraava tapaaminen kymmeneltä.”

”Kyllä sinä otat, kun minä määrään.”

N euvostoliiton loppuaikoina nämä rituaalit: alkoholi 
ja saunominen, jossain määrin yhdistyivät. Wärtsilä 

oli vuonna 1982 perustanut Moskovaan oman edustuston, 
johon kuului tietenkin kaupungin parhaaksi tituleerattu 
sauna. Gorbatšovin tiukennettua viinan saantia paikasta tuli 
kauppakumppanille mieluinen vierailupaikka.

Yhdestä asiasta pidettiin kiinni, korostettakoon. Lauteilla 
tai juhliessa ei sopimuksia tehty. Ajanvietto eri muodoissaan 
kuului varsinaisia neuvotteluja edeltävään tai jälkeiseen 
aikaan. Itse kaupanteossa vastapuoli oli piinkova. Kaupan-
käynti oli vaativaa. Palloteltavina olivat miljoonat ruplat ja 
numerot kirjattiin aina muistiin väärinymmärrysten vält-
tämiseksi. Vastaan tuli jatkuvasti asioita ja henkilöitä eikä 

kummankaan puolen tunneasioita voi väheksyä – kauppa 
on muutakin kuin numeroita ja materiaa. Kunnes paikalle 
tuli korkeinta johtoa ja diili saatiin käteltyä. 

K ytkös öljyn hintaan oli bilateraalikaupan lisäksi 
toinen kaupan kivijalka. Seurauksena oli, että välillä 

oltiin vuoren huipulla, sitten taas laakson pohjalla. Edel-
linen vaihe sattui 1980-luvun puoliväliin ja itäinen tilaus-
kirja pullisteli. Tuohon ajankohtaan mahtuu myös hanke 
Leningradin dieselmoottoritehtaasta.

Nopeasti syntyneenä ajatuksena oli rakentaa Vsevoložs-
kissa, 40 kilometriä Leningradin ulkopuolella, Wärtsilän 
dieseleitä lisenssillä. Tehtaan rakentaminen aloitettiin 1984 
ja pääosin valmiina se oli kuutisen vuotta myöhemmin. 
Rakennusurakoitsijana toimi Finn-Stroi. Käyttöön tehdasta 
ei otettu milloinkaan. Neuvostoliitolta saatiin kuitenkin 
etukäteen lisenssimaksut sadoista moottoreista, joita ei 
koskaan ryhdytty valmistamaan. 

Öljyn hinta romahti ja Neuvostoliitto alkoi olla kuolon-
kouristuksissaan. Maa ajautui maksuvaikeuksiin ja ennak-
kojen sijaan oli laadittava maksujärjestelmiä, luototusta 
kaupan jatkamiseksi. Suomen Pankki seurasi ruplan 
kursseja ja katsoi mitä kullekin kuuluu. Asiakasta yritettiin 
ymmärtää niin hyvinä kuin huonoina aikoina.

Yhdestä asiasta 
pidettiin kiinni, 
korostettakoon.  
Lauteilla tai juhliessa  
ei sopimuksia tehty. 

Vuonna 1984 laadittiin Neuvosto
liiton kanssa sopimusta ydinkäyt
töisen jäänmurtajan rakentamisesta. 
Neuvottelupöydässä (vas.) Wärtsilän 
ostopäällikkö Lars Jakobsson, 
hallituksen puheenjohtaja Tankmar 
Horn, Sudo importin johtaja O.S. 
Kropotov ja insinööri Soltanovits.

Tankmar Horn juhlatuulella 
venäläisen kollegansa kanssa.

Lars Jakobssonin arkistot
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Fiksuimmat olivat ennakoineet niin Neuvostoliiton kuin 
sinne suuntautuvan alusten viennin loppua. Kuinka 
Wärtsilällä oli itänaapurin kanssa mennyt? Ei hassummin. 
1980-luvun loppuun mennessä maahan oli muun ohella 
toimitettu liki kuusikymmentä jäänmurtajaa. 

Y ksi asia pysyi muuttumattomana ja kulki halki neu-
vostoajan. Kaikki perustui yksilötason kontakteihin, 

suhteisiin, ystävyyksiinkin. Neuvostoliiton Helsingin 
suurlähetystön kaupallisen osaston päällikkö oli Martin 
Saarikankaan vakituinen viikonloppuvieras Porkkalassa. 
Tankmar Hornin kiteyttämänä: ”Matkustimme sinne val-
tavan usein, lähes kuukausittain. Ja vähitellen ei tultu vain 
tutuiksi, vaan ystävystyttiin. Lopulta oltiin kuin kavereita.”

Idänkaupassa kaupankäynnin tavat edellyttivät venäläisen 
kulttuurin ymmärtämistä ja tietämystä historiasta. Oli 
oltava pelisilmää esimerkiksi siinä, kuinka pitkälle summia 
saattoi vedättää. Entisenä diplomaattina ja herrasmiehenä 
Tankmar Horn oli näiden tilanteiden mestari. Syntyneet 
ystävyyssuhteetkin auttoivat. Saarikangas kertoo, kuinka 
hänen päällikköystävänsä yhteisen Porkkala-viikonlopun 
jälkeen näytti vaivihkaa joko peukkua ylöspäin, alaspäin, 
tai kämmentä vaakasuoraan. Siitä tiesi, sopiiko seuraavan 
viikon neuvotteluissa hintaa hilata vielä ylöspäin, vai 
oltiinko jo vaaterissa.

kävisi tehdyille sopimuksille? Wärtsilän laatimalla vasta-
kirjeellä kauppakumppani saatiin kuitenkin rauhoittumaan 
ja vakuuttumaan sitoumusten täyttymisestä.

Lohja-fuusion myötä 1991 konserniin oli tullut betonite-
ollisuutta, televisioita, asuntoautoja ja asuntovaunujakin. 
Vanhat laivakauppiaat huomasivat muuttuneensa torikaup-
piaiksi. Kaikkea piti markkinoida ja myydä, mutta kukaan 
ei ostanut. Ei ollut rahaa. Jeltsinin huvilaiva kyllä korjattiin, 
mutta muuten oli hiljaista. 

Vanhan Neuvostoliiton tilalle oli kasvamassa uusi valtio, 
kasvukipujen kera. Oppi kaupan tekemisestä sen kanssa 
otettiin kantapään kautta. Venäjällä virinnyt yksityinen, 
villi yritteliäisyys poiki mitä mielikuvituksellisempia ehdo-
tuksia, joista oli välillä vaikeampaa, toisinaan helpompaa 
kieltäytyä. Gorbatšovin president-
tiyden aikana Wärtsilän edustajat 
kävivät – Moskovan Ulkomaankaupan 
Akatemian lukuisien pyyntöjen jälkeen 
– akatemiassa luennoimassa markki-
noinnista ja länsimaisesta taloudesta.

Olemme ostaneet tontin, tuletteko 
rakentamaan laskettelumäen? No 
emme.

Kuinka erilaista kaikki oli ollutkaan 
vain muutamia vuosia aikaisemmin, 
vuosikymmenistä puhumattakaan. 

T uli vuosi 1991, oikeastaan vuosi nolla. Pääjohtaja Tor 
Stolpe oli käynnistänyt uusien bisnesten etsinnän jo 

edellisellä vuosikymmenellä, kun telakkayhteistyön jatko 
näytti heikolta. Mutta 1990-luvun alkupuoli oli vaikea. 
Neuvostoliiton kaatumiseen oli tyssännyt muun muassa 
lupaava konsortio Barentsinmeren Shtokmanovskajan 
kaasukentän kehittämiseksi. Mukana olivat Wärtsilän 
ohella Imatran Voima, Neste, Norsk Hydro, amerikka-
lainen Conoco ja Neuvostoliiton / Venäjän öljy- ja kaasu-
ministeriö. Tarkoituksena oli, että Wärtsilä olisi sijoittanut 

 ”Matkustimme sinne valtavan 
usein, lähes kuukausittain.  
Ja vähitellen ei tultu vain 
tutuiksi, vaan ystävystyttiin. 
Lopulta oltiin kuin kavereita.”
Tankmar Horn

Wärtsilän neuvostoaikojen Moskovan  
 edustusto toimi lähetystöalueella 
kuvan rakennuksen toiseksi ylim
mässä kerroksessa ja sisälsi väitteiden 
mukaan kaupungin parhaan saunan.

kaasukenttään ja samalla saanut rakennettavakseen laivoja 
ja rakenteita.

Painopiste idänkaupassa siirtyi pian dieseleihin ja voima-
loihin. Tätä varten Moskovaan perustettiin vuonna 1992 
erillinen toimisto. Edustustoja avattiin myös Pietariin,  
Vladivostokiin ja Kiovaan. Ensimmäiset myynnit onnis-
tuivat vuosikymmenen puolenvälin tienoilla. Liiketoiminta 
laajeni erityisesti Siperiaan, arktisille alueille. Jopa neljä 
porokylää saivat omat pienet voimalaitoksensa. Harvat pys-
tyivät toimittamaan voimalaitoksia 55 pakkasasteen olosuh-
teisiin. Wärtsilä pystyi ja murtautui vähitellen Gazpromin, 
Rosneftin ja Lukoilin markkinoille.

Mutta, tasapuolisuuden nimissä, sattui niitä hutejakin. 
Vuosituhannen alussa Venäjän rautatielaitoksella oli mittava 

hanke uudistaa veturinsa. Siitä Wärtsilän ylin johto oli 
saanut idean veturimoottoritehtaan perustamisesta Venä-
jälle, rakenteella jossa venäläisillä ja Wärtsilällä oli yhtä 
suuri omistusosuus, 50/50. Kuten usein, tällainen malli ei 
ole optimaalinen. Suurempi dilemma oli kuitenkin sopivan 
moottorin puuttuminen. Hanke julkaistiin 2010 ja allekir-
joitettiin silloisten pääministerien Vladimir Putinin ja Matti 
Vanhasen läsnä ollessa. Rautatielaitos pisti oman hank-
keensa kuitenkin jäihin, ja siksi tehdasprojektikin haudattiin 
muutamien vuosien kuluttua.

Venäjällä virinnyt yksityinen, 
villi yritteliäisyys poiki mitä 
mielikuvituksellisempia  
ehdotuksia, joista oli välillä 
vaikeampaa, toisinaan    
helpompaa kieltäytyä.

V uodet 1990-luvun vaihteen molemmin puolin eivät 
olleet helpoimmasta päästä Moskovassa ja muualla 

itärajan takana toimiville firman miehille. Kotipesässä oli 
Wärtsilä Marinen konkurssissa kadonnut iso osa vanhaa 
yritystä, nimikin vaihtunut Lohja-fuusion myötä Metraksi. 

Asemapaikassa taas oli kadonnut koko 
valtio. 

Wärtsiläläiset seurasivat Ulitsa 
Lunacharskogo -kadulla sijaitsevassa 
toimistostaan aitiopaikalla historian 
kulkua. Öisin kaduilla autot räjähte-
livät, ja joku saattoi tyhjentää lippaan 
Kalashnikovistaan. Kommunistien 
vallankaappausyrityksen aikana suo-
malaiset katselivat ikkunasta, kuinka 
tankit tulittivat Moskovan ”valkoista 
taloa”, Dom Sovetovia, Korkeinta 
neuvostoa.

Wärtsilä Marinen kaaduttua vuonna 
1989 ja bilateraalisen, öljyn hintaan 

sidotun kaupan loputtua samana vuonna, neuvostoliitto-
lainen osapuoli välillä ihmetteli suomalaisten jatkunutta läs-
näoloa maassa. Suomen vinkkelistä asioiden saama käänne 
oli vaikeasti sisäistettävissä ja myös huolen aihe – kuinka 

Lars Jakobssonin arkistot
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Yli kolme tonnia painava ja reilu kuusi
metrinen Tshaikka, ”Lokki”, tuli Wärtsilän 
autotalliin vuonna 1985. Kolme suurinta 
vientiyritystä: Wärtsilän ohella Kone ja 
Nokia saivat kukin luvan – tai ainakin 
korkealta neuvostotaholta kehotuksen 
– ostaa vastakauppana Tshaikan edustus
autokseen. Wärtsilä teki työtä käskettyä 
vuonna 1985.

”Muistan vielä sen rekisterinumeronkin, 
AVV130. Otettiin se aina alle, kun mentiin 
Leningradiin tai Neuvostoliittoon. Se 
oli arvostettu auto siellä, niitä oli vain 
ministeri tason ihmisillä. Sillä sai erilaista 
kohtelua tullissa, pääsi aina jonon ohi. Ja 
aina sai kavereita, kuvanottajia oli aina 
rajaasemilla ja tankatessa.

Eikä Tshaikan kanssa koskaan saatu 
sakkoja. Muilla autoilla ajaessa niitä tuli 
koko ajan, siellä oli hyvin venäläinen tapa 
sakottaa. Meilläkin oli taukotuvan seinällä 
taulu kolmen ja kuuden ruplan sakkolap
puja täynnä. 

Tshaikalla oli 7,2litrainen V8moottori 
– kyllähän sillä ajoi, kun vauhtiin sai. 
Kolmilovinen vaihteisto vaan hankaloitti 
ajamista: ykköseltä kakkoselle vaihtaessa 
se aina paukahteli, jos ei kuski muistanut 
keventää. Sillä oli niin pirun pitkä akse
liväli, että se ei kääntynyt, vaan kaartoi, 
kuten sanoimme. Ukäännöksen eteen sai 
tehdä tosissaan töitä.

Se taisi maksaakin ison ässäMersun 
verran eli noin 800 000 markkaa. Kyllä 
sillä hinnalla olis saanut huomatta
vasti paremman Mersun. No, olihan se 
käsintehty. Koitettu matkia penkeissäkin 
Mersua, samankaltaiset plyyssikuviot.”

Ilkka Kallinen
Wärtsilän autonkuljettajana 1986

Suuri ja mahtava  
neuvostokaunotar
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Kaupankäynnin lainalaisuudet olivat 
toiset vielä 1980luvulla. Idänkauppaa 
käytiin viisivuotisjaksoissa, ja kaupat teki 
valtio. Öljyn hinnan kallistuminen dolla
rilla tarkoitti 37 000 Ladan verran vajetta 
Suomen tuontiin Neuvostoliitosta.

Suomen Kuvalehden artikkeli 1980
luvulta paljastaa myös sen, että silloinen 
hallituksen puheenjohtaja Tankmar Horn 
”ei ollut valmis uskomaan”, että tuonnin 
väliaikainen supistaminen koskisi nimen
omaan laivateollisuutta tai Wärtsilän muuta 
metalliteollisuutta.

Koska ”Naapuri on vakuuttanut, että laiva
kiintiötä toteutetaan niin kuin runkosopi
muksessa on sovittu. Me emme voi muuta 
kuin luottaa siihen, mitä veli sanoo”.

Ladan mitalla
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Sanitecin tuotteet kiinnostivat 
myös maailmalla.

Elettiin aikaa, jolloin Neuvostoliitto oli 
lakannut olemasta, historian kela oli 
pyörähtänyt taaksepäin ja kartalle oli 
palannut valtio nimeltä Venäjä. 

Tarkemmin ottaen oli perjantaiiltapäivä, ja 
Wärtsilän (Metran) Moskovan edustuston 
ovikello soi. 

Edustuston johtajalla Igor Selholla ei 
ollut paras päivänsä. Takana oli tuore 
poski onteloleikkaus, mutta tunnollisena 
miehenä hän ei ollut malttanut jäädä 
sairauslomalle Helsinkiin, vaan oli palannut 
töihin asemapaikalleen.

Kuka siellä nyt on tähän aikaan?

”Ovella seisoi kaksi resupekkaa, kehnosti 
pukeutunutta kaveria, ja he kysyivät, että 
myydäänkö täällä vessanpönttöjä. Annoin 
käyntikorttini ja pyysin soittamaan hieman 
sopivampana hetkenä. Tiistaina sitten 
yllättäen tuli soitto ja toinen heistä tuli 
käymään. Tällä kertaa miehen pukeutu
minen oli moitteetonta, suorastaan hienoa, 
ja hän ilmoitti haluavansa ruveta myymään 
Sanitecin tuotteitamme.”  

Asiaan oli selvästi suhtauduttava vaka
vasti.

”Annoin esitteen ja kysyin, paljonko 
tarvitsette ja ilmeisesti käytössänne on 
myös rahaa? Mies alkoi valita tavaraa 
esitteestä ja kysyi sitten illalla: saisinko 
kaksi rekallista? Selvä, kun rahat ovat 
tilillä, toimitukseen menee nelisen päivää. 
No, kaveri rupesi tosiaan myymään. 
Hänestä tuli miljonääri, Espanjassakin on 
kaksi asuntoa. Loppiaisena sain sitten 
lahjaksi konjakkipullon, jonka myöhemmin 
huomasin maksaneen noin 2 200 taalaa.”

Igor Selho
Wärtsilän Moskovan edustuston johtaja 
1988–2000

Myydäänkö täällä  
vessanpönttöjä?
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Teknologinen  
edelläkävijyys
Wärtsilässä uusi teknologia on aina valjastettu nopeasti käyttöön. 
Sen asema edelläkävijänä ei kuitenkaan pohjaudu teknologiseen 
ylivoimaan. Siemenenä on ylivertainen asenne, jonka turvin on uskal-
lettu ottaa tulevaisuus omiin käsiin ja lähteä rakentamaan sitä itse.

Wärtsilä Oy:n innovaationäyttely 
Finlandiatalolla Helsingissä huhti
kuussa 1986. Uusi ergonominen 
näyttöpäätepöytä esittelyssä. 
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deratis sumenim ilitibus 
sundis ut viderum quides-
simus simus et ma sum 
quid quis ea ipsam.

Ilman asennetta 
ja rohkeutta ei ole 
mitään

Teknologian näkökulmasta Wärtsilän viimeisen viiden-
kymmenen vuoden kehitys on totisesti monimuotoinen. 
Siksi on syytä ottaa vauhtia 1960-luvulta, jolloin vanha 
monialakonserni teki kaikkea vessanpytyistä lukkoihin, 
laivoista pesukoneisiin ja matkailuvaunuihin.

Uusi teknologia on aina valjastettu nopeasti käyttöön. 
Uutta on kehitetty myös itse. 
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E nsimmäinen tietokone saapui Suomeen, Teknil-
liselle Korkeakoululle vuonna 1961. Kaksi vuotta 
myöhemmin Wärtsilä käynnisti omansa, ja perusti 

Helsingin telakalle jopa atk-osaston. Siitä kaksi vuotta 
eteenpäin, ja käytössä oli järjestelmä, jolla leikata terästä. 
Sen myötä suunnittelusta päästiin suoraan koneelle ilman 
vaihetta piirustuspöydällä – ensimmäisenä maailmassa. 
Uudistuksen myötä laivoilla paljon tehtävään terässuunnit-
teluun käytetty aika lyheni kymmenenteen osaan.

Noina aikoina ympäristöseikkojen huomioiminen oli 
taloudellinen kysymys. Se oli keino parantaa hyötysuhteita, 
pidentää elinkaaria ja siten säästää kustannuksia – ei suunnit-
telun lähtökohta, jollaiseksi se nousi vasta 2000-luvun alussa.

Vuonna 1967 luovutetussa Finlandia-autolautassa oli 
kuitenkin jo jätteiden puhdistusjärjestelmä. Siihen saakka 
laidan yli oli mennyt kaikki, pahvit ja lasitkin. Kiitos nuorten 
insinöörien kehitystyön, Helsingin telakka pokkasi uudesta 
jätejärjestelmästään Shipyard of The Year -palkinnon.

Vuonna 1970 valmistuneeseen Song of Norway -ristei-
lijään Wärtsilässä taas innovoitiin alipainevessa, jonka 
ansiosta entisen kahdenkymmenen litran sijasta vettä vessan 
vetämiseen kului enää litra. Keksintöä hyödynnettiin vuonna 
1990 Wärtsilän tytäryhtiöksi syntyneessä Sanitecissa, joka 
2000-luvun alussa myytiin saksalaiselle pääomasijoittajalle. 

Ohittamaton 1970-luvun edistyksellinen tuote oli kon-
serniin tuolloin kuuluneen Abloy Oy:n tiirikoimaton lukko. 
Abloyn fuusiosta Assan kanssa tuli yksi Wärtsilän historian 
tuottavimpia liiketoimia, ja vuosituhannen vaihteessa lukot 
ovat jatkaneet menestystään Assa Abloyn alla.  

Vessojen ja lukkojen ohella Wärtsilä oli edellä aikaansa 
myös esimerkiksi moduulirakentamisessa. Laivanraken-
tamisen prosessi käännettiin 1960- ja 70-luvun vaihteessa 
päälaelleen. Siihen saakka oli rakennettu ensin laiva, ja vasta 
sen rungon valmistumisen jälkeen päästy rakentamaan 
hyttejä ja muita laivan sisäosia ahtaissa tiloissa.  
Nyt laivan teräsrunko suunniteltiin tietyn hyttijaon mukai-

Noina aikoina ympäristö-
seikkojen huomioiminen oli 
taloudellinen kysymys. Se oli 
keino parantaa hyötysuhteita, 
pidentää elinkaaria ja siten 
säästää kustannuksia.

seksi. Määrämittaisia hyttejä ryhdyttiin rakentamaan 
Piikkiöön perustetulla omalla tehtaalla. Näin niitä päästiin 
rakentamaan samanaikaisesti laivan rungon rakentamisen 
kanssa, ja vain sijoittamaan valmiina paikoilleen –  
tyyppiesimerkki laatikon ulkopuolella ajattelemisesta,  
joka on nykyään vakiintunut globaaliksi standardiksi  
kaikessa rakentamisessa. Wärtsilää parhaimmillaan.

Edellä aikaansa oli myös Ruotsiin Saniteciin luotu 
kokonaan automatisoidun tehtaan prototyyppi, jossa oli 
myös täysin robotisoitu tuotantolinja. Uusi omistaja tosin 
ajoi sen alas 2000-luvulla. 

Finlandialautta oli puhdistus
järjestelmiltään aikaansa edellä.

Abloyn tiirikoimaton lukko.

Wärtsilä perusti oman 
ATKosaston jo vuonna 1963.

Ensimmäiset tietokoneet veivät 
tilaa huonekaupalla.
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Oma lukunsa ovat jäänmurtajat. Manhattan-projekti 
tunnetaan Yhdysvaltain ponnistuksena ydinaseen 

kehittämiseksi. Wärtsilällä oli sattumoisin kaimaprojektinsa, 
joka sekin sikisi Amerikasta.

Vuonna 1968 öljy-yhtiö Exxon löysi Alaskasta suuren 
esiintymän. Ongelmana oli kuitenkin öljyn kuljettaminen 
markkinoille. Yhtiön omistama Manhattan-tankkeri oli 
muutettava kestämään ja murtamaan jäätä: Wärtsilä sai 
tilauksen ja oman Manhattan-projektinsa.

Sitä varten vuonna 1969 Helsingin Vallilaan nousi amerik-
kalaisten rahoittamana 35-metrinen allas, joka oli mahdol-
lista jäädyttää. Tässä Vallilan koelaitoksessa tehtyjen suunni-
telmien mukaan tankkeria vahvistettiin, pidennettiin ja sen 
keulaa muotoiltiin. Hanke onnistui, ja Manhattan matkasi 
ensimmäisenä kauppalaivana läpi Luoteisväylän.

Wärtsilälle projekti oli merkityksellisempi kuin sen tuoma 
raha, nykymitalla 300 miljoonaa euroa. Helsingissä oli 
nyt state-of-the-art -laitos: maailman paras jäälaboratorio, 
karttunutta tutkimustietoa ja -menetelmiä. Tätä pääomaa 
hyödynnettiin menestyksellisesti. Yksi virstanpylväs oli 
vuonna 1975 kastettu Urho, ensimmäinen vain allaskokeilla 
testattu jäänmurtaja. Manhattan-projektin innoittamana 
lähellä, Helsingin Arabiassa avattiin vuonna 1982 Wärtsilän 
uusi arktinen tutkimuskeskus, jonka perinteitä jatkaa vuosina 
2007–2008 Vuosaareen perustettu Aker Arctic Technology 
Oy.

Vallilaan rakennetussa 35 metrin  
altaassa parannettiin pienois
mallien avulla Manhattan 
tankkerin jäänkestävyyttä.
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Helsingin Vallilan koelabora
torio  oli lajissaan maailman 
ensimmäinen arktisia olosuhteita 
simuloiva koelaboratorio.
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S amoihin aikoihin Wärtsilä teki darwinilaisen loikan 
ja hyppäsi mereltä maalle. Vuosi oli noin 1984, kun 

joukko insinöörejä Vaasassa keksi, että merimoottoreilla voi 
tehdä myös sähköä, ja tehdä sitä myös kuivalla maalla. Tekno-
logisena innovaationa tämä oli yksi yhtiön historian tär-
keimpiä, ja viitoitti Wärtsilän tietä kohti hajautettua energian-
tuotantoa ja voimalabisnestä.

Raskaspolttoöljymoottoreista kehitettiin kaasuversioita, ja 
yhtiöön syntyi syvää osaamista kaasun hyödyntämisessä 
laajemminkin. Merellistä tietotaitoa käytettiin myöhemmin 
myös kelluvissa voimaloissa, joita rakennettiin ja hinattiin eri 
puolille maailman kaukaisia kolkkia noin kolmekymmentä. 

Voimalabisnes muutti liiketoiminnan mallia. Teknologian 
myyjästä tuli kokonaisratkaisujen toimittaja ja kumppani. 
Enää ei vain kaupattu laitosta. Lähtökohtana olivat asiakkaan 
pitkän aikavälin tarpeet ja tavoitteet, ja niiden perusteella 
tehdyt yhteiskunnalliset ja taloudelliset analyysit. 

Ryhdyttiin puhumaan palveluliiketoiminnasta ja kokonais-
ratkaisuista. Niihin kuului olennaisesti huolto, joka kasvoi 
voimalaitosten kokonaisvaltaiseksi hallinnoinniksi. Se jos 
mikä erotti Wärtsilän muista.

Vuosi oli noin 1984, kun joukko 
insinöörejä Vaasassa keksi, että 
merimoottoreilla voi tehdä myös 
sähköä, ja tehdä sitä myös kuivalla 
maalla.
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Ole Johansson, konsernijohtaja vuodesta 2000 vuoteen 
2011, kiteyttää ajattelutavan muutoksen.

”Palveluliiketoiminta, josta Wärtsilä on nyt tunnettu, 
nojaa syvästi siihen, että yhtiö on mennyt syvälle mukaan 
asiakkaan toimintaan. Kun tarjosimme voimalaa, niin 
tarjousta ei tehty valmistuskustannusten mukaan, vaan läh-
dettiin liikkeelle ikään kuin kääntäen – millaiset ovat maan 
sähkömarkkinat? Siitä sitten laskettiin takaperin, millaisen 
hinnan voimalasta voi sellaisessa ympäristössä saada.”

M onet hankkeet alkoivat kehitysyhteistyöprojekteina, 
joihin oli suunniteltava aivan uudenlaisia rahoitus-

malleja Maailmanpankin, muiden kansainvälisten järjes-
töjen ja pankkien kanssa. Mukana oli poliittisiakin riskejä, 
välillä suuriakin. Esimerkiksi Guatemalassa tehtiin töitä 
keskellä sisällissotaa.

Wärtsilän rooli usean maan kehityksessä onkin ollut olen-
nainen. Monissa etenkin kehittyvissä maissa voimalaitos ja 
Wärtsilä alkoivat olla synonyymeja. Lars Hellberg, Wärtsilä 
Industrial Operations -yksikön johtaja vuosina 2004–2013, 
korostaa yhtiön merkitystä infrastruktuurin luojana.  

”Katsotaan sitten 1990-luvun Karibian meren aluetta, kehi-
tysmaita Afrikassa, Indonesiaa ja niin edelleen, niin se on 

itse asiassa Wärtsilä, joka on rakentanut ne voimalaitokset, 
joiden avulla koteihin ja teollisuuslaitoksiin tulee sähköä. 
Luulen, että jatkossakin yhtiöllä on mahdollisuus olla 
vahva toimija tällä alueella.”

T eknologinen osaaminen on yksi juttu, mutta sen 
hyödyntäminen on toinen. Teknologiaa ja innovaa-

tioita ei kuitenkaan pidä kirjata ja tarkastella per se tai an 
sich. On puhuttava myös prosesseista. Ilman projektiosaa-

mista ja -hallintaa teknologinen osaa-
minen ei täysimääräisenä toteudu. 

Wärtsilässä on ymmärretty tuotanto-
vaiheiden sujuvuuden merkitys 
kilpailukyvylle. Mutta aina sen 
sisäistäminen ja muutosten teko ei 
ole ollut kivutonta. Oppia on tullut 
osin kantapään kautta. Aikalaisten 
suulla pahimpia logistiikan ja yhtiön 
sisäisen kommunikaation vaiheita 
muistellaan spagetteina tai korttita-
loina.

Asioita on organisoitu yhä uudelleen. 
Krister Ahlström muistaa niistä 
yhden, jossa luovuttiin vanhasta 

tavasta sijoittaa koneet koneryhmittäin. Tuotanto orga-
nisoitiin soluihin, joissa koneet sijoitettiin prosessin 
mukaiseen järjestykseen. Sen myötä pystyttiin vihdoin rik-
komaan vanha sääntö siitä, että prosessiin kului viikko per 
työkone, ja että jokaisella työkoneella piti olla iso puskuri 
tavaraa mahdollisten viivästysten ja virheiden varalta. 
Samalla ryhdyttiin ennakoimaan. 

”Uudistuksen myötä tuottavuus parani valtavasti. Vaasan 
dieseltehdas oli näissä asioissa ensimmäinen. Sama käy-
täntö otettiin vähitellen käyttöön koko Suomen metalli-
teollisuudessa.”

Voimakas kansainvälistyminen kuitenkin sekoitti jälleen 
pakan.

Vuosituhannen lopulla konserniin oli kertynyt useita 
kansallisia järjestelmiä logistiikassa, materiaalinhallinnassa, 
varastokirjanpidossa ja laskutuksessa. Tehtaiden valtavat 
järjestelmät olivat kaatumassa, kun niitä ei saatu keskuste-
lemaan keskenään. Sotkut lisääntyivät aina jotain lisättäessä 
tai poistettaessa. 

Avuksi tuli konsernille yhteinen SAP-järjestelmä, joka 
korvasi kaikki muut toiminnan ohjausjärjestelmät 2000-
luvun alussa. Wärtsilä oli ensimmäinen suomalainen 
konepajapuolen yritys, joka onnistui yhden globaalin järjes-
telmän käyttöönotossa. Järjestelmän hyödyt saatiin nopeasti 
käyttöön, kun volyymit alkoivat 2005 kasvaa voimakkaasti.

Pulmallista oli ollut sekin, että konserniin kuului keskenään 
kilpailevia tehtaita, paroneita ja lordeja. Kun yksi halusi 
työstökoneen, halusi toinenkin. Ratkaisu oli sopimusvalmis-
tusjärjestelmä, jolla päätöksentekoa keskitettiin ja prosessit 

saatiin kuntoon. Myös panostus standardisointiin oli 
merkittävässä roolissa erityisesti vuosituhannen vaihteesta 
eteenpäin. 

W ärtsilän historiassa kone on välillä vienyt miestä 
– Wärtsilä jos mikä on oletusarvoisesti teknolo-

giayhtiö. Useimmiten kuitenkin mies on vienyt konetta. On 
kuitenkin hyvä muistaa, että insinöörikin on ihminen. Ja 
ihmiselle tyypillistä on ajoittainen muutosvastarinta uuden 
edessä, vaikka kuinka oltaisiin etunojassa.

Strategiajohtaja Heikki Allonen muistelee kokousta vajaat 
kolmekymmentä vuotta sitten, kun pöydille ja taskuihin 
alkoi ilmestyä aivan uusia vempeleitä.

”Tietotekniikan käyttöönotto oli merkittävää. Minua ja 
kollegaani kutsuttiin taisteleviksi toshiboiksi, koska meillä 

 ”Tietotekniikan käyttöönotto  
oli merkittävää. Minua ja  
kollegoitani kutsuttiin taiste-
leviksi toshiboiksi.”
Heikki Allonen

Wärtsilä on tunnettu muun muassa 
kelluvista voimaloistaan, tässä 
 Lihirissä PapuaUusiGuineassa.
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oli kannettavat tietokoneet. Harvalla oli. Samoin minua 
nimitettiin myöhemmin kännykkämieheksi. Jossain pala-
verissa, missä esiteltiin liiketoimintasuunnitelmia käytin 
Excel-ohjelmaa. Toiselta puolelta pöytää kuului kommentti: 
minä käytän sentään vielä omia aivojani!” 

K uva Wärtsilästä on kuva innovatiivisesta yrityk-
sestä, joka on tarinansa aikana usein ollut se, joka 

on uudistanut pelin dynamiikan, rukannut sen sääntöjä 
ja luonut jopa aivan uuden pelin. Wärtsilä on kyennyt 
luomaan ja tuomaan markkinoille jotain sellaista, joka ei 
ole ainoastaan vastannut kysyntään, vaan myös muuttanut 
markkinaa. 

Teollisuus- ja teknologiayritysten yhteydessä sana inno-
vaatio on jo vähän kulunutkin. Wärtsilän kohdalla sitä on 
kuitenkin vaikeaa välttää. Varsinkin, jos sana mielletään 
laajasti siten, että sisältönä on myös henkinen kapasiteetti 
katsoa asioita uusista näkökulmista ja visioida tulevaa. 

Sillä ilman asennetta ja siihen kuuluvaa rohkeutta yritys ei 
ole mitään. Wärtsilällä tätä on kutsuttu myös pohjalaiseksi 
mielenlaaduksi. Sentimentti on leimannut yrityksen henkeä. 
Ja sen ilmentymiä yrityksen historiassa riittää. 

Esimerkki muiden joukosta: Vuonna 1974 ostettiin Turun 
kupeesta 140 hehtaaria rantaa ja metsää ja ryhdyttiin 
rakentamaan telakkaa Pernoon. Aivan kuin siinä ei olisi 
ollut tarpeeksi – samaan aikaan otettiin vastaan tilaus 
seitsemästä LPG (Liquefied Petroleum Gas, nestekaasu) 

-aluksesta. Laivanvarustamiseen oli 
iskenyt maailmanlaajuinen kriisi, 
ja tilausten vastaanottaminen oli 
edellytys uuden telakan rakentami-
seksi. Laivoja ja telakkaa rakennettiin 
rinnakkain. Laivat valmistuivat 
tiukassa aikataulussa ajallaan ja 
laskelmien mukaan, mutta kriisi ei 
jäänyt siihen: asiakkaana ollut nor-
jalainen varustamo ei pystynytkään 
maksamaan viittä tilaamaansa laivaa. 
Jupakka meinasi viedä Wärtsilän 
konkurssiin, mutta Tankmar Horn 
sai myytyä laivat lopulta eteenpäin. 
Turun telakka muutti uuteen 
kompleksiin kokonaisuudessaan 
vuonna 1983. 

Immateriaalisten tekijöiden nimeen vannoo myös 
Mikael Mäkinen. Hän aloitti uransa Wärtsilässä opin-

tojen ohella vuonna 1975. Tehtävät kuljettivat Ruotsiin, 
Aasiaan ja Ranskaan ja Wärtsilä NSD Singaporen toimi-
tusjohtajaksi ja viimein Wärtsilän varatoimitusjohtajaksi. 

”Vaikka se ihmeelliseltä kuulostaakin, yrityksen tärkein 
innovaatio ei lopulta ole itse tuote, vaan palava usko 
onnistumiseen. Lähes tyhmänrohkea asenne, jonka 
mukaan asioista selvitään ja ne hoidetaan. Sillä olihan 
periaatteessa mahdotonta ajatella, että maailman johtava 
dieselien valmistaja tulisi lopulta Vaasasta. Vasta jäl-
keenpäin ymmärtää millaisia riskejä hommaan sisältyi – ja 
teimmehän me monia virheitä. Mutta jos ei mitään tee, ei 
mitään saavuta!” 

Yrityksen suhde ympäröivään yhteiskuntaan ja mark-
kinoihin on dialektinen. Se ei elä ja menesty tyhjiössä. 

Välillä impulssit tuotekehitykseen virtaavat ulkopuolelta. 
Toisinaan yritys pakottaa maailman ja markkinat muu-
tokseen. Se on heiluriliikettä, jossa painopiste vaihtelee, 
mennään keinulaudan lailla ylös ja alas. 

Wärtsilä on usein ollut se, joka on ottanut vauhtia, hypännyt 
laudan päähän ja sinkauttanut toisen osapuolen ilmojen 
teille. Välillä on hiekkalaatikolla kompuroitu, mutta nekin 

kuuluvat kehitykseen. Mukana on ollut 
pientä kapinaa ja omapäisyyttä, ripaus 
vähän arroganttiakin ylpeyttä. 

Raimo Lind tuli Wärtsilään vuonna 1976, 
oli välillä yhdeksän vuotta Tamrockissa, 
palasi 1998 ja eläköityi 2013 toimittuaan 
pitkään muun muassa Aasiassa tulosvas-
tuutehtävissä sekä talous- ja varatoimitus-
johtajana.

”Oli paljon sitoutuneita ihmisiä, jotka 
tekivät kovasti töitä ja jotka halusivat tehdä vähän parempia 
tuotteita kuin muilla. Usko omaan osaamiseen oli rajaton, 
alkuvaiheessa ehkä ajoittain vähän katteetonkin. Jos olisi 
tiedetty se mitä tänään, niin olisiko lentokoneeseen koskaan 
noustu? Välillä oli myös vähän tyhmänrohkeutta mennä 
myymään sellaista, mitä ei oltu miljoonaa tuntia testattu. 
Joskus komponentteja käytiin laivoissa ja voimalaitoksissa 
yöllä vaihtamassa, kun ei asiakkaalle kehdattu kertoa, että 

 ”Jossain palaverissa, missä 
esiteltiin liiketoiminta suunni
telmia, käytin Excelohjelmaa. 
Toiselta puolelta pöytää kuului 
kommentti: minä käytän 
sentään vielä omia aivojani!” 
Heikki Allonen  ”Joskus komponentteja 

käytiin yöllä vaihtamassa, 
kun ei asiakkaalle kehdattu 
kertoa, että ne eivät aina  
toimineet.”
Raimo Lind

Suomitiimi perustamassa Wärtsilä Powerin Singaporen 
toimipistettä. Vasemmalta Martti Rewell, Helena Haapio, 
Raimo Lind, Casse Strand, Svante Norby sekä Johan Stoor.

Raimo Lindin arkistot
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ne eivät aina toimineet. Mutta ne saatiin pysymään käyn-
nissä, kun oli oma huolto-organisaatio ja omistautuneita, 
improvisointiin kykeneviä ihmisiä. Jokainen huoltomies oli 
tavallaan tulosyksikkö.”

T arina Vasa 32 -moottorin syntyvaiheista on olen-
nainen osa suomalaista teollisuushistoriaa.

Maailma oli 1970-luvulla vielä tuotekeskeinen. Markkinoilla 
oli yksinkertaisesti pulaa hyvistä tuotteista. Yritykset, jotka 
niitä pystyivät asiakkailleen syöttämään, pärjäsivät. 

Sellaista tuotetta ryhdyttiin Vaasassa vuosikymmenen puoli-
välissä kehittämään. Ilman sen työn onnistumista nykyistä 
Wärtsilää ei olisi, liioittelematta.

Moottorin kehityksen ja sen myöhemmän menestyksen 
taustalla vaikuttivat kaksi öljykriisiä. Vuoden 1973 Jom 
Kippurin sota johti arabimaiden öljynvientisulkuun ja 
tuotannon rajoituksiin. Raakaöljyn hinta viisinkertaistui 
lyhyessä ajassa. Iranin vallankumous ja Irakin ja Iranin 
sota vuosikymmenen lopulla nostivat hintaa entisestään ja 
aiheuttivat niin sanotun toisen öljykriisin.   

Kriisit olivat kyynisesti ajatellen Wärtsilän kannalta parasta, 
mitä saattoi tapahtua. Tilaisuuteen osattiin tarttua.

Tavoitteeksi tuli kehittää laivateollisuudelle aiempaa 
vähemmän kuluttava voimanlähde, joka palvelisi sekä apu- 
että päämoottorina. Lisäksi sen olisi perinteisen dieselin 
ohella käytävä myös raskaalla, huonolaatuisella polttoöljyllä, 
mikä tarkoittaisi varustamoille huomattavia säästöjä.

Mitään uutta ei dieselmoottoreiden tuotanto Wärtsilässä ollut. 
Se oli käynnistynyt jo ennen sotia, vuonna 1938 Turussa saksa-
laisen yrityksen kanssa tehdyllä lisenssisopimuksella. Vaasassa 
oli aloitettu dieselmoottoreiden valmistus vuonna 1956.

Mutta Vasa 32 -moottori oli jotain aivan muuta ja uutta. 
Markkinoilla olevan aukon ohella reseptiin tarvittiin muu-
tamia intomielisiä nuoria insinöörejä, joille byrokratian 
askelmerkit olivat toisarvoisia.

Yksi heistä oli Daniel Paro, tuleva 
tuotekehitys- ja tutkimusjohtaja.

Insinööriopiskelija Paro tuli 1970-
luvun alussa Wärtsilään harjoitteli-
jaksi. Jotain tekemistä piti kesäkaverille 
keksiä ja ohjaajaksi nimetty vanhempi 
insinööri sai – ensimmäisen päivän 
lounaan jälkeen – ajatuksen. Har-
joittelija ”voisi vaikka vähän katsella, 
löytyisikö alan kirjallisuudesta jotain 
raskasöljymoottoreista”.

Harjoittelu päättyi, opinnot jatkuivat 
ja väliin tuli vielä asevelvollisuus. Nimi 
oli kuitenkin muistissa ja Wärtsilästä 

löytyi vakituinen työpaikka. Itu raskasöljymoottorista oli 
jäänyt Paron mieleen, ja tutkimus jatkui omalla ajalla. Apua 
tuli muutamilta kollegoilta ja taitavilta piirtäjiltä. Työ eteni 
kuusisivuiseksi tutkielmaksi. Asema organisaatiossa oli 
kuitenkin sen verran matala, että Paro oli pyytänyt ”tuttua 
tyttöä kaupungilla” kirjoittamaan työn puhtaaksi. 

Yhtiössä innostus uudesta omasta tuotteesta ei heti 
levinnyt, ja ajatus oli jopa vaarassa hautautua. Esiselvi-
tykset uudesta moottorista oli kuitenkin tehty ja sille oli 

oma paikkansa markkinoilla. Vasa 32:n projektinvetäjäksi 
palkattu Matti Kleimola totesi, että Vaasan taloudelliset 
resurssit eivät yksin riittäisi. Tarvittaisiin konserniavus-
tusta. Saatavilla oli myös kauppa- ja teollisuusministeriön 
tukea. 

Sitä Kleimola päätti hakea.  

”Olin tullut Vaasaan syksyllä 1974. Ajattelimme, että kun 
projekti on saatu hyvin käyntiin, kutsumme Wärtsilän 
ylimmän johdon Vaasaan, myös teollisuusneuvos Björn 

Blomqvistin, joka oli ministeriössä keskeisessä asemassa 
hyväksymässä hankkeita. Ennen joulua saimme seminaarin 
aikaiseksi, ja olimme laatineet projektista esitykset. Esi-
tysten jälkeen Blomqvist nousi ylös ja sanoi asian olevan 
niin merkittävän Suomen teollisuudelle, että ministeriö sitä 
ehdottomasti tukee. No, pääjohtaja Tankmar Horn, Georg 
Ehrnrooth ja tutkimuskeskuksen johtaja Martti Kaila katse-
livat toisiaan, että mitäs tähän sanotaan, kun johtokunta ei 
ole asiaa vielä hyväksynyt. Horn sitten nousi ja kiitti meitä 
nuoria insinöörejä, tehtaan johtoa ja ministeriötä. Hyväk-
syntä tuli muutaman päivän päästä: antakaa mennä.” 

Maailma oli 1970-luvulla vielä 
tuotekeskeinen. Markkinoilla 
oli yksinkertaisesti pulaa 
hyvistä tuotteista. 

Vasa 32 moottorista tuli vedenjakaja, 
jolla noustiin globaaliksi toimijaksi.
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Tärkeä teknologinen virstanpylväs oli myös vuonna 1995 
markkinoille tuotu ensimmäinen LNG (Liquified Natural 
Gas, nesteytetty maakaasu)-moottori. Se käyttää poltto-
aineena osan kaasunkuljetusalusten kuljettamasta kaasusta, 
eli höyrystyvä, niin sanottu BOG eli boil off -kaasu otetaan 
puhtaasti talteen, ja sillä pyöritetään moottoreita. Ensim-
mäinen suuri matkustajalaiva maailmassa, joka alkoi käyttää 
polttoaineenaan bunkrattua nesteytettyä maakaasua, oli 
Turun ja Tukholman väliä seilaava Viking Grace. Pian 
neitsytmatkansa jälkeen kaikki maailman merkittävät 
risteily -yhtiöt lähettivät delegaatioita perehtymään alukseen. 
Gracen tyytyväisestä konemestarista tuli oman työnsä 
ohessa Wärtsilän markkinointimies. 

Tage Blomberg, joka vaikutti Wärtsilässä vuosina  
1975–2010  muun muassa Services-liiketoiminnan johtajana, 
muistaa markkinoiden hämmästyksen.

”Tuolloin 1995, kun esittelimme kaasumoottorimme, kaikki 
kilpailijamme olivat yksimielisiä siitä, että olemme hulluja: 
kaasu ja laivateollisuus eivät sovi yhteen, eivätkä he ala 
sellaista kehittämään. Kului viisi vuotta, ja muut vasta saivat 
aikaiseksi ensimmäiset vastaavat moottorinsa. Olimme siis 
olleet aika lailla edellä muita.”

Vasa 32 -moottorista tuli vipuvarsi, jolla yhtiö avitti itsensä 
globaaliksi toimijaksi. Wärtsilän maailmanlaajuisesti 
myydyin tuote, sittemmin uudelleen ristittynä Wärtsilä 
32, on soveltunut niin kalastaja-aluksiin kuin risteilijöihin. 
Myöhemmin sitä muokattiin maakaasulle ja biopolttoai-
neille sopivaksi, ja käyttö laajeni energia- ja offshore-alueille. 
Ponnisteluistaan kolme Wärtsilä Dieselin insinööriä – 
Daniel Paro, Carl-Erik Rösgren ja Ingemar Nylund – saivat 
suomalaisen insinöörityöpalkinnon. Valmistusmäärissä 
saavutettiin 6 000 kappaleen raja vuonna 2009.

Vasa 32 -moottorista tuli myös yhtiön pelastusrengas. Kun 
1990-luvun alun lama pudotti Suomen polvilleen, niin 
Wärtsilä pysyi pystyssä. Öljyn hinta oli kivunnut taivaisiin, 
mutta raskaan polttoöljyn ei. Sitä käyttävät moottorit kävivät 
kaupaksi. Menestykseen vaikutti myös nopeus. Wärtsilä oli 
ainoa yhtiö maailmassa, joka kykeni toimitukseen viiden 
kuukauden päästä tilauksesta. Kilpailijoilla ajat vaihtelivat 
kymmenestä kuukaudesta vuoteen.

T uotantotekniikassa tapahtui murros 1980-luvulla. 
Ensimmäiset merkit automaatiosta olivat saapuneet. 

Esille nousivat japanilaiset filosofiat, erityisesti laadun 
jatkuva parantaminen. Aikakauden termejä oli flexible 
manufacturing systems (FMS), joustavat valmistusjärjes-
telmät ja niiden myötä ensimmäiset robottisovellukset. 
Tuotantoajat lyhenivät radikaalisti, hukka väheni, samoin 
valmistuskustannukset. Vaasassa FMS-teknologia valjas-
tettiin Vaasan moottoritehtaan käyttöön. Linja oli sen ajan 
huippua, ja siihen käytiin tutustumassa ympäri maailmaa.

Konkreettisin teknologinen uudistus 1980-luvulla lienee 
ollut CAD-tekniikan tulo. Siitä alkoi polku kohti 3D-tekno-
logiaa ja digitaalista todellisuutta, joka toteutui Wärtsilän 
tekemisissä seuraavalla vuosituhannella.

Erityisesti vuosi 1985 oli merkittävä Wärtsilän historiassa. 
Tuolloin perustettiin yhtiön diesel-divisioona ja päätettiin 
lähteä päämoottorien markkinoille. Samalla käynnistettiin 
Wärtsilä 46-moottorin suunnittelu. Kaksi vuotta myö-
hemmin se oli valmiina, ja on edelleen käytössä. 

Viking Grace on maailman 
ensimmäinen nesteytettyä 
maakaasua (LNG) polttoainee
naan käyttävä matkustajaalus.

Tärkeä teknologinen 
virstanpylväs oli 
myös vuonna 1995 
markkinoille tuotu 
ensimmäinen LNG-
moottori.
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M oottorien kehitys ja valmistus on ollut Wärtsilässä 
jatkuvaa, work in progress. 2000-luvun vaihteessa 

karsittiin koko Wärtsilä-konsernin bisnestä – muun muassa 
sulkemalla viisi tehdasta – ja keskittymällä vahvimpiin 
osa-alueisiin. Teknologisia uutuuksia ja päivityksiä on 
moottoripuolella kuitenkin riittänyt. Moottoreilta vaaditaan 
uusia ominaisuuksia yhteiskunnan muutosten ja sitä myötä 
muuttuneiden tarpeiden myötä. 2010-luvulla portfolio on 
kasvanut uusilla hidaskäyntisillä Wärtsilä X62- ja Wärtsilä 
X72-moottoreilla (2011). Seuraavana vuonna kaksitah-
timoottorien sarjaan lanseerattiin suuriin konttialuksiin 
soveltuva Wärtsilä X92 -moottori. Vuonna 2013 markki-
noille tuotiin uusia matalapaineteknologiaan perustuvia 
moottoreita sekä kaksi apumoottoria. Johtoasema monipolt-
toaineteknologiassa vahvistui seuraavana vuonna markki-
noille lanseeratulla Wärtsilä 46DF -mallilla (DF = dual fuel). 

Kun vauhtipyörä  
palasiksi meni

Eräänä aamuna vuonna 1978 tuotantopääl
likkö Jaakko Raikko tuli kello 7.30 vauh
dikkaasti Matti Kleimolan huoneeseen. Kun 
pystykarasorvi oli aamulla käynnistetty, siinä 
ollut halkaisijaltaan puolitoistametrinen ja 
monen tonnin painoinen Vasa 32:n vauhti
pyörä oli porattaessa kilahtanut keskeltä halki 
kahdeksi palaksi.

Neljäkymmentä vuotta myöhemmin Kleimola 
osaa jo vähän hymyilläkin asialle.

”Sanoin, että jopa on kumma juttu. Päätimme 
palata asiaan. Puolen minuutin kuluttua 
minulta nousi tukka pystyyn. Herranjestas, 
olemme toimittaneet norjalaiselle varustamolle 
ensimmäiset kuusi moottoria. Ne on asennettu 
japanilaisella telakalla ja alus on nyt liiken
teessä Japanin ja Australian välillä, hedelmä
lastissa. Jos siellä vauhtipyörä halkeaa, se 
pala menee pohjasta läpi ja laiva uppoaa 
välittömästi.” 

Ensimmäisillä aluksilla, joihin moottoreita 
oli asennettu, oli mukana Wärtsilän huolto
insinöörejä. Heille annettiin salamannopeasti 
ohjeet seurata jännitteitä. Tarkastukset 
osoittivat, että todellista vaaraa vauhtipyörien 
räjähtämisestä ei ollut.

Syitä selvitettäessä ilmeni, että hovihankkijana 
toiminut suomalainen valimo oli valuvaiheessa 
jouduttanut jäähtymistä väärällä metodilla ja 
siten aiheuttanut valutuotteeseen vaarallisia 
jännityksiä. Tarkka prosessi ei sallinut moista 
pieneltä tuntuvaa muutosta. 

Matti Kleimola  
Tuolloin Vasa 32 projektinvetäjänä, 
myöhemmin Wärtsilän teknologia ja  
tuote kehitysjohtajana

vähentää moottorin kokoamiseen tarvittavien osien määrää. 
Scanian oppeja taas oli hyödyntää moduulirakentamista ja 
tarkastella kriittisesti moottoriin tarvittavien osien määrää. 
Wärtsilä 31 -moottorissa tarvitaan vain noin 8000 osaa 
entisen yli 10 000 sijaan, mikä tarkoittaa melkoisia säästöjä 
paitsi tuotannossa, myös huollossa tarvittavissa varaosissa. 
Testimoottorin palkitussa designissa on tarkkaan huomioitu 
huollon vaivattomuus, mikä säästää aikaa ja rahaa, varsinkin 
kun työskennellään ahtaissa konehuoneissa.

Uusiutuvien energioiden käytön lisääntyessä valikoimiin 
kuuluu nykyään myös tarvittavia erikoisratkaisuja, kuten 
2010-luvullla lanseeratut, tuuli-ja aurinkovoimaloiden 
käyttöä tukevat hydridimoottorit, jotka kykenevät nopeasti 
korvaamaan tuulivoiman tuulettomilla säillä ja aurinko-
voiman silloin, kun aurinko ei paista. Ympäristöystävälliset, 
joustavat  ratkaisut vähentävät asiakkaiden laitosten hiili-
dioksidipäästöjä ja yleistä hiilijalanjälkeä.

Tätä on teknologinen ristiretkeläisyys: voittoja ja tappioita, 
askeleita eteen, taakse ja sivulle, evoluutiota ja revoluutiota.

Tätä on teknologinen 
risti retkeläisyys: 
voittoja ja tappioita, 
askeleita eteen, 
taakse ja sivulle,  
evoluutiota ja  
revoluutiota.

”Marsegliakonserni on Italian suurin erilaisten 
kasviöljyjen ja rasvojen jalostaja, ihonhoito
tuotteista alkaen. Vuonna 2002 konserni oli 
saanut ajatuksen, jolla se lähestyi Wärtsilää.

Olisiko dieselmoottoreissa mahdollista käyttää 
polttoaineena käsittelemättömiä, huonolaa
tuisia, elintarvikekäyttöön kelpaamattomia 
oliivi ja jätekasviöljyjä? Jalostamot tarvitsivat 
sähköä ja höyryä.

Wärtsilän johto ei innostunut “jälleen uuden 
tuotteen” kehittämisestä. Markkinaalue oli 
pieni, ja kehitysprojekti olisi pitkä.

Tämä ei kuitenkaan estänyt tuotekehityksen 
insinöörejä, jotka omien töidensä ohella 
alkoivat etsiä uusia ratkaisuja. Niiden perus
teella italialaisia pyydettiin lähettämään 
Vaasaan pari tynnyrillistä oliiviöljyä testatta
vaksi laboratorion koemoottorissa.

Yllätys oli suuri, kun sain soiton tehtaan 
portilta: täällä on italialainen tankkiauto täynnä 
oliiviöljyä – mitä tehdään?

No, laboratorion seinään tehtiin reikä ja 
lämmitetty öljy johdettiin suoraan tankkiau
tosta koemoottoriin. Hanke tosin paljastui, sillä 
kokeiden aikana Vaasan kaupungilla ihmetel
tiin palaneen leivän tuoksua ja kyseltiin, onko 
Vaasan leipomo syttynyt tuleen.

Kokeiden ja muutosten jälkeen osoittautui, että 
moottori pystyi lopulta käyttämään erinomai
sesti kasviöljyjä. Säätöjen jälkeen tuoksuhai
toistakin päästiin eroon, ja tuote oli valmis 
myytäväksi asiakkaalle.

Pohjalaisten insinöörien harrastuksesta oli 
syntynyt uusi tuote. Yritteliäisyys ja tietty 
itsepäisyys olivat avaamassa bioöljymoottorien 
markkinoita.” 

Harry Lindroos  
Wärtsilän palveluksessa eri tehtävissä  
vuosina 1980–2011

“Koko Vaasa tuoksui 
palaneelta leivältä”

Kuluvalla 
vuosikymme
nellä suurimmat 
edistys askeleet 
on otettu Wärtsilä 
31 moottorilla.

Kuluvalla vuosikymmenellä isoimmat kehitysaskeleet on 
otettu Wärtsilä 31 -moottorilla. Vuonna 2015 päästiin Guin-
nessin ennätystenkirjaan, kun Wärtsilä 31, joka kykenee 
käyttämään polttoaineenaan erilaisten raskaspolttoöljyjen 
lisäksi kaasua sekä dieseliä, sai maininnan maailman 
tehokkaimpana nelitahtidieselmoottorina. Wärtsilä 31:n 
idea lainattiin automaailmasta. Volvo AB:n avulla kehitetty 
moottori osoittautui menestykseksi myös merillä ja voima-
laitoksissa. Yksisylinterisen moottorin avulla oli mahdollista 
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Laiva on  
lastattu
Wärtsilän kansainvälistyminen ja muuttuminen globaaliksi yritykseksi 
alkoi 1970-luvun lopulla, kiihtyäkseen täyteen vauhtiin 1980-luvulla. 
1990-luvulle tultaessa eri toimialoille määriteltiin tavoitteet ja kullakin 
ryhdyttiin tavoittele maan oman sektorinsa johtajuutta esimerkiksi 
Euroopan tasolla.  Muuntuminen oikeaksi globaaliksi yritykseksi käyn-
nistyi  2000-luvun alussa.

4Wärtsilän kuudella päätoimialalla oli kullakin 
oma kansainvälistymis strategiansa.
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Maailmalle!

Suomalainen yhteiskunta, sellaisena kuin sen nykyisin 
tunnemme, sai alkunsa 1980-luvulla. Sodanjälkeisen ajan 
psykologiset, poliittiset ja lainsäädännölliset esteet pois-
tuivat yksi toisensa jälkeen. Sama tapahtui myös isossa 
kuvassa. Uusi megatrendi, globalisaatio otti ensiaske-
leitaan.

OECD-maista ulkomaille tehdyt investoinnit yli kol-
minkertaistuivat 1980-luvulla, ja 1990-luvulla ne nelin-
kertaistuivat edelliseen vuosikymmeneen verrattuna. 
Yritysten kansainvälistyminen kiihtyi. Suomesta inves-
toitiin ulkomaille 1990-luvulla yli sata kertaa enemmän 
kuin 1970-luvulla. Japanin rinnalle 1970-luvulta nousseet 
muut Aasian tiikerit Korea, Singapore, Taiwan, Thaimaa, 
Malesia ja Hong Kong panostivat voimakkaaseen viennin 
edistämiseen. 

Kiihkeää kaupankäyntiä Lontoon 
pörssissä. Wärtsilä noteerat
tiin vuonna 1984 ensimmäi
senä suomalaisena yrityksenä 
Lontoon arvopaperipörssiin.

Getty Images
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M aailma aukeni. Suomen osalta ovea raotti ennen 
muuta vuonna 1974 voimaan astunut EEC-
vapaa kauppasopimus, joka poisti liki kaikki 

teollisuustuotteiden tullit vuoteen 1977 mennessä.

Seuraavalla vuosikymmenellä vapautui raha. Rahoitusmark-
kinoiden säännöstely lopetettiin 1980-luvun puolivälissä. 
Rajoituksia ulkomaisen velan otolle ei enää ollut. Rahaa sai 
viedä, tuoda ja lainata vapaasti. 

Tilanne oli yrityksille uusi: sekä mahdollisuus että riski. 
Wärtsilä otti tilaisuudesta vaarin.

”Pääomamarkkinoiden vapautuminen näkyi lainansaannin 
helpottumisessa ja kansainvälistymisessä, mutta ennen 
kaikkea oman pääoman hankinnassa eli osakeantirahan 
saamisessa. Olimme olleet pitkälti kotimaisen osakkeen-
omistuksen varassa. Sääntelyn purkautuessa pystyttiin 
menemään myös kansainvälisille osakemarkkinoille 
hankkimaan pääomia”, kiteyttää finanssijohtajana 1970- ja 
1980-luvulla toiminut ja toimitusjohtajana vuonna 1989 
käväissyt Klaus Grönbärj. Tosin Lontoossa hänet tunnettiin 
tuolloin paremmin nimellä ”Mr IR Finland”. Toimenkuvaan 
kuuluivat sijoittajasuhteet.

Wärtsilä oli vuonna 1984 noteerattu ensimmäisenä 
suomalaisena yrityksenä Lontoon arvopaperipörssiin. 
Tukholmaan oli menty vuotta aikaisemmin. New Yorkiin 
listautuminen oli ollut harkinnassa, mutta siitä luovuttiin.

Suomi oli kansainvälisille pääomapiireille varsin eksoot-
tinen tuttavuus. Ja pitihän vaikutelmaa hieman alleviivata, 
seremoniamestarina Grönbärj.

”Muistan yhden reissun Lappiin, kahdella yksityisko-
neella Saariselälle. Se oli lontoolaisille sijoittajille suuri 
elämys. Menimme Tankavaaraan huuhtomaan kultaa ja 

piilotimme huuhdonta-astioihin 
viiden markan kolikoita, joissa oli 
jäänmurtajan kuva – huuhtoessa 
paljastui siis kullanvärinen Wärtsilän 
jäänmurtaja.”

Pääomamarkkinoiden vapautu-
minen ja kansainvälistyminen 
merkitsivät alkavaa muutosta sekä 
bisneksen luonteelle että yhtiön suh-
teelle yhteiskuntaan, valtioon.

Bisnes oli aina ollut hyvin tuote-
lähtöistä. Suhteessa valtioon oli 
vallinnut kirjoittamaton sopimus. 
Raskaan teollisuuden yrityksenä 
Wärtsilä oli ollut melko riippuvainen 
valtion tuesta, ja ilman vienti- ja 
kustannustakuita elämä olisi ollut 

vaikeampaa ympäristössä, jossa inflaatio oli aina kaksinu-
meroista. Isoille rakennusprojekteille oli annettu valtion 
K-takuut, joilla kompensoitiin inflaation ja valuutta-
kurssien vaikutus.  Vastavuoroisesti Wärtsilä oli yllä-
pitänyt korkeaa työllisyysastetta.

Uusi aika vaati painotusta kohti asiakas- ja tarvelähtöi-
syyttä. Tuotteita oli räätälöitävä, kun globaaliin talouteen 
kuuluva äärimmäisyyksiin viety kustannustehokkuus 
puski esiin. Voineekin olettaa, että yhtiön johdon suhde 
maan poliittiseen johtoon muuttui jännitteisemmäksi.

Uusi aika vaati painotusta 
kohti asiakas- ja tarve- 
lähtöisyyttä. Tuotteita oli 
räätälöitävä, kun äärimmäi-
syyksiin viety kustannus- 
tehokkuus puski esiin. 

Tor Stolpen kalvot 
vuodelta 1987. 
Bisnesalueet 
olivat muuttuneet 
merkittävästi. Moni 
vuoden 1978 liike
toimintaalueista oli 
saanut ruksit ylleen, 
jäljellejääneet muut
taneet paikkaansa 
SWOTkentällä.
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W ärtsilän kansainvälistyminen ja muuttuminen 
globaaliksi yritykseksi on karkeasti jaoteltavissa 

kolmeen vaiheeseen, kolmelle vuosikymmenelle. Kullakin 
niistä oli erityispiirteensä.

Ensimmäinen vaihe käynnistyi 1970-luvun lopulla kiih-
tyäkseen voimakkaasti seuraavalla vuosikymmenellä. 
Tultaessa 1990-luvulle kansainvälistymisessä alkoi toinen 
vaihe: Alettiin edetä huolto edellä, ja hankittiin moottori-
toimittajia, joiden huoltotoiminta otettiin maailmanlaajui-
sesti haltuun. Kolmas vaihe, muuntuminen oikeasti globaa-
liksi yritykseksi käynnistyi noin 2000-luvun ensimmäisellä 
kymmenluvulla.

Erityispiirteiden ohella kolmesta vaiheesta on löydettävissä 
myös jotain yhteistä: opportunismi.

Wärtsilällä on ollut kyky löytää uusia markkina-alueita, 
niin maantieteellisesti kuin tuotteiden osalta, sekä kyky 
reagoida nopeasti markkinoiden muutoksiin ja luoda uusia 
tuotteita ja sovelluksia. Tarvittaessa on oltu myös pitkä-
jänteisiä. Pakistanin laivastolle yritettiin myydä potkureita 
kaksikymmentä kaksi vuotta, ennen kuin lopulta natsasi.

Kansainvälistymisen lähtökohtana olivat olleet sota-
korvaukset ja niitä seurannut bilateraalikauppa Neuvosto-
liiton kanssa. Kauppa oli Wärtsilälle erittäin kannattavaa. 

Wärtsilällä on 
ollut kyky löytää 
uusia markkina-
alueita sekä kyky 
reagoida nopeasti 
markkinoiden 
muutoksiin.
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Kun muu Eurooppa kärsi öljykriisistä, Suomelle ja  Wärtsilälle  
se merkitsi neuvostoöljyn hinnan noustessa muhevia vienti-
mahdollisuuksia. Seurauksena oli, jos ei ruususen uni, niin 
ainakin myöhäisherännäisyys toisten ilmansuuntien katsas-
tamisessa. Viimeistään 1980-luvulla kävi ilmeiseksi, että 
idänkaupan rakennelma yhdessä Aasiasta nousevan kilpailun 
ja yleisen tilauskannan vähenemisen kanssa ei kestä.

Herääminen oli lopulta nopea ja karu. 

Suomesta ei kansainvälistymiseen kovin paljon esimerkkiä 
löytynyt, vaikka Kone Oy:tä seurattiin sivusilmällä tarkkaan. 
Maailmalle lähdettiin jokseenkin kylmiltään. 

Aivan ensin tarvittiin kuitenkin sukupolven vaihdos, pää-
johtajan vaihdos ja päälle vielä portfolion perkaaminen.

”Silloin 1970-luvun lopulla ja 1980-luvun alussa eivät suoma-
laiset yritykset oikein maailmalla olleet. Telakoilta puolet 
meni itään. Kesti kauan, ennen kuin kansainväliset toiminnat 
tulivat kannattaviksi. Niitä oppirahoja maksatettiin venäläi-
sillä. Eli oli 100 miljoonan markan dieselbisnes jossa myytiin 
omille telakoille. Ne myivät sitten ylihintaan venäläisille. 
Se porukka, joka oli tehnyt idänkaupalla valtavasti rahaa, 
ei osannut oikein kieliä eikä ollut käynyt Ahvenanmaata 
lännempänä”, kuvailee 1970-luvulla controllerina ja yritys-
kaupoissa mukana ollut Raimo Lind.

”Siinä hypättiin yhden sukupolven yli. Tor Stolpe, josta tuli 
1978 konsernijohtaja, halusi kansainvälistää yhtiötä. Hän 
otti meidät tekemään portfolioanalyysia. Wärtsilästä löytyi 
neljäkymmentä kahdeksan liiketoimintaa – teimme kattiloita, 
pesulakoneita, valutuotteita ynnä muuta. Valtaosa kannatti 
huonosti tai  tyydyttävästi, ja palveli kotimaista markkinaa. 
Niistä sitten valittiin kuusi, joilla katsottiin olevan edellytyksiä 
kansain väliseen toimintaan.”

Nämä kuusi olivat telakat, dieseltuotanto, paperikoneiden 
jälkikäsittelylaitteet (joita myytiin Tampellan ja Valmetin 
kanssa TVW-yhteisyrityksessä), lukot, Designor (Nuuta-
järven Lasi, Arabia ja Järvenpään Emali), sekä Sanitecin 
edeltäjä eli silloinen Tammisaaren posliini. 

quatus aborro consernatur? 
Quid qui nobis doloruntiur sum 
quat.

Yritysostoja tehtiin niin taajaan, 
että työ oli systematisoitava: 
niitä varten luotiin Wärtsilässä 
1980luvun lopulla oma salainen 
ohjeisto.
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Samaan aikaan, 1970-luvun lopun linjaorganisaation uudis-
tuksessa painopisteiksi määriteltiin lukkobisnes (Abloy), 
saniteetti- ja talousposliini sekä merkittävimpänä diesel-
valmistus. Pitkän aikavälin tavoitteena oli tulla vähemmän 
riippuvaiseksi telakkapuolesta.

Dieselvalmistukseen fokusointi oli loogista. Wärtsilällä  
oli alueella keihäänkärkituote, raskaalla dieselöljyllä käyvä   
Vasa 32 -moottori. 

Oli mentävä sinne, missä oli asiakkaita, telakoita, kuljetus-
yhteyksiä ja alihankkijoita. Yhtiö lähti ostamaan firmoja ja 
konsolidoimaan alaa, tavoitteenaan loppuasiakaskontaktit ja 
myöhemmin huolto, jota sittemmin ryhdyttiin kutsumaan 
palveluiksi ja myöhemmin elinkaariratkaisuiksi. 

W ärtsilän kansainvälisen tuotannon alkuvuosi oli 
1978. Tuolloin ostettiin Björkbodan lukkotehdas. 

Historiallisesti merkittävämpää oli kuitenkin isännän ja 
renkien roolien vaihdot ruotsalaisten kanssa.  Wärtsilä 
oli vuonna 1951 solminut lisenssisopimuksen Nohabin 
dieselmoottorien valmistamisesta. Nyt entinen lisenssival-
mistaja osti ruotsalaiselta Boforsilta 51 prosenttia kyseisestä 
moottorivalmistajasta. 

Oston myötä Wärtsilä sai myös sillanpääaseman Yhdys-
valtoihin. Toisin kuin Wärtsilä, Nohab oli myynyt moot-
toreita niille markkinoille ja sillä oli liikevaihdoltaan lähes 
saman kokoinen yritys New Orleansissa.

Nykyvinkkelistä on vaikeaa ymmärtää, kuinka isosta asiasta 
Nohabin ostossa oli kyse. Vasta vuonna 1978 lain tulkinta 
oli muuttunut siten, että suomalaiset yritykset eivät enää 
tarvinneet lupaa ostaa yrityksiä Suomen ulkopuolelta. 
Yrityskauppa-asiantuntijoita ei ollut, malleja rakennettiin 
laskutikulla. Ostoprosessi on kuvaava. Siitä kertoo taustalla 
tikun varressa häärinyt Raimo Lind:

”Kun Nohab ostettiin, oli sovittu, että en pidä kesälomaa  
ja hallitukset tapaavat elokuussa. Lomalta palattuaan  

ruotsa laiset ilmoittivat haluavansa  
400 miljoonaa kruunua. Sanoin, että se 
on neljän miljoonan arvoinen. Minua 
ei ensin kokoukseen päästetty, mutta 
kolmannen soiton jälkeen menin 
sisään ja pidin hallituksille pitkän 
esitelmän. Sovittiin neljästä miljoo-
nasta. Sain muistaakseni 400 markan 
palkankorotuksen, kun olin säästänyt 
396 miljoonaa. Mutta olihan se hienoa 
päästä herrojen kanssa marjaan.”

Etsimistä oli myös ostojen haltuun-
otossa ja jälkihoidossa. Ei ollut 
olemassa rakenteita ja mekanismeja, 
joilla uusia tulokkaita olisi integroitu 
vanhaan. Seurauksena oli sisäisiä 
”kreivikuntia”, jotka kisasivat kes-
kenään. 

Ajan myötä opittiin ja päästiin alemmuuskomplekseista 
eroon. Oivallettiin, että eivät ranskalaiset tai amerikkalaiset 
osaamiseltaan sen kummempia olleet, he ovat vain aloit-
taneet aikaisemmin isoilla areenoilla.

Suomalainen sisu vaihtui brittiläiseen ’the world is my 
oyster’ -asenteeseen. Kaikki tuntui olevan ulottuvilla ja 

Vasta vuonna 1978 lain 
tulkinta oli muuttunut siten, 
että suomalaiset yritykset 
eivät enää tarvinneet lupaa 
ostaa yrityksiä Suomen  
ulkopuolelta. 

omalla työllä tavoitettavissa. Insinööreistä alkoi kuoriu tua 
osto- ja myyntimiehiä, saneeraajia ja tavallaan myös  
yrittäjiä.

M onialayhtiön saniteettipuolella Tammisaaren 
tehdas tuotti hyviä katteita. Niiden vauhdittamana 

ostettiin Kalifornian Coltonista vuonna 1985 noin 800 
henkeä työllistävä vessanpyttytehdas. Hankinta osoittautui 

virheeksi ja lopulta rahareiäksi. Markkina-analyysi oli ollut 
turhan optimistinen: Kalifornia ei ollutkaan aivan arvioidun 
kaltaisessa vesipulassa, ja amerikkalaiset osasivat tuolloin 
säästää sitä ilman tekniikkaakin, laittamalla yksinkertaisesti 
kiven vesisäiliöön. 

Silti, Wärtsilän kansainvälistymisessä saniteetti- ja posliini-
puoli oli menestystarina. Tytäryhtiöksi Wärtsilän ja Lohjan 
Metra-fuusion yhteydessä vuonna 1990 yhdistetty Sanitec 
oli parhaimmillaan lähes Euroopan valtias. Itä- Euroo pan 
uudelleen rakentaminen ja EU-tuet antoivat vahvan 
sykäyksen menestystarinalle.

Euroopassa oli tilaa kasvulle, ja tilaisuuteen tartuttiin. 
Saksasta, Ranskasta ja Italiasta ostettiin tehtaat. Tuotanto 

kolminkertaistui 1990-luvulla. Resepti oli kaksiteräinen: 
valmistuskustannukset alas ja brändeistä maksimaalinen 
hyöty. Yhtiö koostui useista paikallisista yrityksistä, joille 
annettiin tilaa samalla, kun ydinajatuksena oli konsoli-
doida mantereen kylpyhuoneteollisuutta.

Lohjan palveluksessa aloittanut kaivosinsinööri Henrik 
Eklund tuli Sanitecin toimitusjohtajaksi vuonna 1990.

”Ajatuksena oli, että siirrämme 
valmistusta halpojen palkkakustan-
nusten maihin, kuten Portugaliin, 
Puolaan ja Egyptiin. Ja samalla 
ostamme vahvoja merkkejä. Sanitec 
ei ollut nimi, mutta pelasimme 
hankkimillamme vahvoilla brän-
deillä kuten IDO, Pozzi-Ginori ja 
Keramag – Sanitec vain yhdisti ne. 
Markkinoinnissa maapäälliköt päät-
tivät miten myydään, Sanitec päätti 
mitä ja missä valmistetaan. Kasvu 
oli nopeaa. Loppuvaiheessa olimme 
suurissa maissa ykkösiä tai kakkosia. 
Liikevaihto oli noin miljardi euroa ja 
henkilökuntaa kymmenisen tuhatta.”

Mutta taru osana Metraa päättyi 
nopeasti. Nimensä takaisin ottanut Wärtsilä päätti 
keskittää toimintansa dieselmoottoribisnekseen. Se oli 
Sanitecia kolmisen kertaa isompi bisnes. Sanitecin myynti 
vapauttaisi myös pääomia valittuun ydinliiketoimintaan.  

Vaikuttimena oli myös herääminen siihen, että kaavailtu 
Sanitecin iso tarina menestyvänä pörssiyhtiönä näytti yhä 
epätodennäköisemmältä. Berndt Brunow tuli toimitus-
johtajaksi vuonna 1999, samana vuonna jolloin yhtiö oli 
listautunut pörssiin.

”Menestys, joka johtui pitkään jatkuneesta kasvusta Itä- 
Euroopan jälleenrakentamiseen liittyen, oli ehkä vähän 
sokaissut. Se loppui vuoden 2000 aikana. Ymmärsimme, 
että jotain oli tehtävä ja lähdimme myymään. Tapasimme 

Suomalainen sisu vaihtui  
brittiläiseen ’the world is  
my oyster’ -asenteeseen. 
Kaikki tuntui olevan  
ulottuvilla ja omalla työllä 
tavoitettavissa.
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monia ottajia, sekä teollisia että pääomasijoittajia. Sopi-
mukset tehtiin aika nopeasti.”

Vuonna 2001 Sanitec myytiin saksalaisille pääomasijoitta-
jille, mikä osoittautui Wärtsilälle kannattavaksi liikkeeksi. 
Sijoittajat eivät kuitenkaan saaneet Sanitecin kukoistusta 
jatkumaan, ja nykyisin se on osa sveitsiläisomisteista 
Geberit Production Oy:tä.

Brunow näkee Sanitecin tarinassa kuitenkin asioita, joista 
on syytä olla ylpeä ja jotka kertovat Wärtsilän tavasta 
toimia myös kansainvälisessä ympäristössä.

”Yhtiössä oli kaksi vaikutuksen tehnyttä seikkaa. Ensin-
näkin, sisäinen benchmarking. Eri maissa toimivat yksiköt 
laitettiin kilpailemaan keskenään tietyillä mittareilla. 
Esimerkiksi keramiikassa katsottiin, kuinka monta esinettä 

tulee ehjänä uunista. Taso oli yli 90 prosenttia, kun se kil-
pailijoilla oli noin kahdeksankymmentä. Panostettiin siis 
tuotantotehokkuuteen.”

”Toinen oli talousohjaus. Yksiköiden kustannukset käytiin 
kuukausittain läpi hyvin tarkkaan ja tarvittaessa ryhdyttiin 

toimenpiteisiin. Säännöt olivat tiukat, mutta reilut. Se oli 
Wärtsilän DNA:ta – sisäisten toimintatapojen parantamista.”

A bloy-lukot olivat olleet Wärtsilän tuotevalikoimassa 
vuodesta 1936. Sanitecin ohella myös sen kohtalona 

oli tulla myydyksi ja päätyä muiden bisnesalueiden rahoitta-
jaksi. Taustalla oli Metran ja sen toimitusjohtajana vuo-
desta 1991 toimineen Georg Ehrnroothin halu trimmata 
moniala yhtiöstä kärkituotteisiin keskittyvä kansainvälinen 
toimija. Kehitystyössä käytössä oli erilaisia työkaluja: yksi 
oli esimerkiksi Sanitecin listaaminen, toinen Assa Abloyn 
fuusio. Valittujen toimialojen kansainvälistyminen rahoi-
tettiin pitkään Sanitecista ja Abloysta saaduilla rahoilla.

Abloyn liikevaihto 1990-luvun alussa oli puoli miljardia 
markkaa, henkilökuntaa oli noin 1 300. Wärtsilä oli pyrkinyt 

pitkään ostamaan pienemmän kilpai-
lijansa Assan Ruotsista ja saamaan 
uudessa yhtiössä määräysvallan.

Ongelmana oli järkevän rakenteen 
löytäminen, johon sisältyisivät sekä 
’rauta’, lukkojen valmistus että koko-
naisuuteen kuuluva security-puoli,  
turvallisuusratkaisut. Ratkaisun 
avaimet löytyivät lopulta 1993–1994 
vuodenvaihteessa. Syntyneen sopi-
muksen mukaan Metralle tuli 55 
prosentin osuus osakkeista, mutta 
se sitoutui myymään niitä vähitellen 
siten, että omistusosuus putoaisi 
alle puoleen. Sittemmin Wärtsiläksi 
palannut yhtiö myi koko omistus-
osuutensa 2000-luvun alussa.

Tuolloin strategiajohtajana toiminut Heikki Allonen suit-
suttaa tehtyä ratkaisua.

”Se osoittautui meille hyväksi. Transaktiosta syntynyttä 
varallisuutta saatettiin sitten myöhemmin käyttää esimer-
kiksi dieseleihin, kun heillä oli vaikeaa.”

 ”Yksiköiden kustannukset 
käytiin kuukausittain läpi 
hyvin tarkkaan ja tarvittaessa 
ryhdyttiin toimenpiteisiin. 
Säännöt olivat tiukat, mutta 
reilut.”
Berndt Brunow

Sanitecin (yllä) ja Abloyn sinänsä 
kannattavista liiketoiminta 
alueista luovuttiin vuosituhannen 
lopulla.
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Dieselmoottorien valmistajia Wärtsilä osti maailmalta 1980-
luvulla jopa kymmenkunta. Mutta kansainvälistyminen 
tehtiin myös omia tehtaita perustamalla. Tuohon aikaan oli 
kuitenkin usein maakohtaisia esteitä. 

Kuten Intiassa, joka 1980-luvulla oli suljettu talous. Ensim-
mäinen Wärtsilän moottori tuotiin maahan vuonna 1983. 
Alku oli hankala, sillä osienkin tuominen oli luvanvaraista 
ja tuontimaksut olivat korkeita.

Tarvittiin luova ratkaisu. Sellaisen löytyminen avasi koko-
naisen markkinan.

”Oli järkevintä perustaa oma, uusi yhtiö. Perustamiseen 
tarvittiin lupa eikä ulkomainen omistus saanut ylittää nel-
jääkymmentä prosenttia. Uuteen yhtiöön rakennettiin sen 
suuruinen suomalaisomistus, josta 25 prosenttia oli Wärt-
silällä ja 15 prosenttia Finnfundilla. Lisäksi 15 prosenttia 
omistuksesta tarjottiin kahdelle intialaiselle kumppanille, ja 
lopun 45 prosenttia osakkeista omistivat intialaiset. Wärtsilä 
näki markkinapotentiaalin ja hankki samalla mahdolli-
suuden tuottaa maahan yli 2000 megawattia luotettavaa 
energiaa”, kuvailee järjestelyä vuonna 1989 Khopoliin 
rakennetun dieselmoottorien kokoonpanotehtaan ensim-
mäinen toimitusjohtaja Pradeep Mallick. Samana vuonna 
yhtiö listattiin Bombayn pörssiin. Intian talouden vapau-
duttua vuonna 1991, Wärtsilä pystyi nostamaan omistustaan 

ensin 51 prosenttiin ostamalla osakkeita kumppaneiltaan 
ja myöhemmin, lain sen salliessa, omistus kohosi sataan 
prosenttiin.

Mittasuhteet löivät ensimmäisiä kansainvälisiä askeleitaan 
ottaneen Wärtsilän ällikällä. Intian tehtaaseen palkattiin 
kahdeksankymmentä paikallista työntekijää. Hakijoita 
vakansseille oli ollut 20 000.

Samalla ilmansuunnalla oli silti jo muutamia vuosia aikai-
semmin toteutettu Wärtsilän tarinalle merkittävämpikin 
hanke. Intiaan rakennettiin kokoonpanotehdas, mutta Sin-
gaporeen oli noussut yhtiön ensimmäinen Aasian tuotanto-
yksikkö.

Singapore on esimerkki seikasta, joka toisinaan unoh-
detaan: yksilöiden merkityksestä. Vaikka yhtiön toiminta on 
kollektiivista samalla tavoin kuin teatterin tai urheilujouk-
kueen, aina nousee esille yksittäisiä henkilöitä, joiden kautta 
yhteisö saa lisäarvoa. Kaikkia tarvitaan, mutta karismaat-
tisen näyttelijän suoritus tai keskushyökkääjän pelinluku voi 
tehdä tarinasta ikimuistoisen.

Wärtsilästäkin on nimettävissä muutamia ohittamattomia. 
Teknologian puolella Daniel Paro, telakoilla Martin Saari-
kangas ja kansainvälistymisen ja voimaloiden saralla Clas-
Eirik ”Casse” Strand.

Cassen ura Wärtsilässä alkoi vuonna 
1975 ja on osa yhtiön globalisaatiota. 
Vuoden 1982 alusta 1984 syyskuuhun 
hänen vastuualueenaan olivat tuotanto, 
palvelut ja myynti eteläisessä Aasiassa 
ja Australiassa. Konkreettisimmillaan 
tämä merkitsi tehdasta Singaporessa. 
Käteen lyötiin seitsemän miljoonaa 
markkaa: mene ja perusta.

”Se oli tuotantoyksikölle turvallinen 
paikka ja palveli ajatusta olla lähellä 
asiakasta. Mutta kaikki esitteet ja 
tuotantodokumentaatio olivat tuolloin 

Intian tehtaaseen palkattiin 
kahdeksankymmentä paikal-
lista työntekijää. Hakijoita 
vakansseille oli ollut 20 000.

Casse StrandMartin Saarikangas

Daniel Paro
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vain suomeksi, ja kaikki viestit Suomesta lähetettiin suo-
meksi tai ruotsiksi. Näiden jakaminen singaporelaisten 
kollegoideni kanssa oli erittäin hankalaa. Kääntämisessä 
oli valtava työ. Päätin, että kielen on muututtava englan-
niksi. Asenteena oli vielä tuolloin, että pitää varmistaa, 
että ihmiset Suomessa ymmärtävät, ja tämä oli perusteena 
suomen ja ruotsin kielen käytölle. Minun kantani oli, että 
ulkomaiset työntekijät ovat yhtä tärkeitä, siksi siis englanti. 
Sitä olin aikaansaamassa”, muistelee Strand pientä, mutta 
lopulta suurta askelta kansainvälisyyteen.

Singaporesta oli kehittynyt myös palvelukeskus, ja vuonna 
1984 Wärtsilä päätti luoda palveluista oman bisnesalueensa. 
Casse Strand valittiin sen johtoon ja sitä kehittämään.

”Ajatus palveluista bisneksenä oli uusi, niin yrityksissä 
kuin muualla yhteiskunnassa. Tarkoituksena oli rakentaa 
maailmalle oma palveluverkosto. Samalla luotiin varaosien 
hinnoitteluperusteet – ne ovat edelleen voimassa. Konseptin 
myyminen asiakkaille oli yllättävänkin helppoa. Olennaista 
oli luoda selkeä kokonaisuus: mitä sisältää, mitä maksaa – ja 
saada osaavaa henkilökuntaa.”

M uutamaa vuotta myöhemmin, 1986 Wärtsilän joh-
dossa käytiin keskustelu. 

Casse Strand antaa ymmärtää, että osin keskustelun kim-
mokkeena olivat hyvät kokemukset palveluliiketoiminnan 
lanseerauksesta. Voitaisiinko temppu toistaa voimalapuo-
lella? Aloitus oli kuitenkin pienimuotoinen. Dieselvoima-
loita lähdettiin kehittämään Vaasassa peräti kolmen hengen 
ryhmällä. 

”Lähtökohta oli, että laivapuolen moottorit sopivat voi-
maloihin. Meillä oli kaasuturbiineihin nähden kilpailuetu, 
mutta kaasuturbiineilla oli hyvä maine ja vahva imago”, 
muistelee dieselvoimaloista ensimmäisenä vetovastuun 
ottanut Strand.

Yhtiön sisällä voimalapuuhastelut herättivät hieman ihmet-
telyä. Eikös tämän pitänyt olla meriteollisuusyritys? Välillä 

vaasalaisryhmän piti vähän perustella olemassaoloaan. Eikä 
ihme, sillä marinepuoli oli se, joka raivasi tuotekehitystä. 
Voimalasiipi oli tuolloin ikään kuin ottopojan asemassa – se 
eli ja sai tehdä bisnestä meriteollisuuden ehdoilla, sille kehi-
tetyillä moottoreilla, joita sitten sovellettiin voimaloihin.

Tällaisena tilanne säilyi pitkään. Voimaloiden asema 
itsenäisinä toimijoina ja tuotekehityksen erillisinä koh-
teina kasvoi yhtiössä vähitellen. Muutokseen vaikuttivat 
voimaloista saadut hyvät katteet. Analyysit myös osoittivat, 
että yhtiö todella tarvitsi muitakin kuin meriteollisuuden 
markkinoita. 

Sellaiset markkinat löytyivät aluksi viidakoista ja muilta 
syrjäseuduilta. Etsiessään identiteettiään voimalapuoli oli 
luonut konseptin.

”Ratkaisu oli kokonaisten voimaloiden rakentaminen, ei 
vain moottoreiden toimittaminen. Menimme siis tavallaan 
rakennusbisnekseen. Puolisen vuotta keskustelin raken-
nusyhtiöiden ja insinööritoimistojen kanssa ja löysimme 
konseptin. Tarvittiin kiinteä ydinryhmä suunnittelemaan ja 
toteuttamaan. Logistiikkaketjun oli oltava aukoton ja paikan 
päällä rakentamisen oli oltava yksinkertaista ja perustua 
standardeihin ja moduuleihin. Ylimääräinen varastointi 
paikan päällä maksaa sekin – siis nopeasti paikalle ja 
nopeasti pois”, Strand kuvailee.

 ”Kääntämisessä oli 
valtava työ. Päätin, 
että kielen on muu-
tuttava englanniksi.”
Casse Strand

Voimalatoiminnan myötä mentiin 
samalla rakennusbisnekseen, 
voimalat kun rakennettiin itse 
alusta alkaen eksoottisiin 
kohteisiin. Yllä Tbilisin voimala 
Gruusiassa, alla Luzonetten 
voimalatyömaa.
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Syksyllä 1988 Wärtsilä Dieselin toimitusjohtajaksi tulleen 
Pentti-Juhani Hintikan mukaan taustana sille, että koko-
naisuus otettiin omiin käsiin, oli myös ulkoa tulleita syitä.

”Olimme saaneet hyviä voimalakauppoja Keski-Amerikasta 
ja Kaukoidästä, mutta yhteistyötahomme ABB oli haluton 
konsortioon, ja jouduimme ottamaan lisää vastuuta. Ensin 
myimme moottoria, sitten moottoria ja generaattoria, seu-
raavaksi kaikki oheislaitteetkin ja lopulta jopa rakennukset 
– eli täydellisen voimalaitoksen. Ja kun vielä edettiin, 
niin mukaan tulivat huoltopalvelut. Viimeisenä vaiheena 
myimme kilowattitunteja.”

Dieselvoimaloiden iskujoukot niittivät maailmalla mai-
netta ja tulosta, vaihtelevalla menestyksellä. Myös Yhdys-
valloissa, mihin Strand muutti vuonna 1990 vastaamaan 
voimalaliike toiminnasta. Useat kehittyvät maat saivat 
ensimmäistä kertaa sähköä juuri Wärtsilän voimalaitok-
sista. Voimalaitoksesta ja Wärtsilästä tuli monessa maassa 
synonyymeja.

Meno oli hektistä. Voimalabisnestä rakennettiin, vaikka 
teknologia ei ehkä ollut aivan valmista. Ja samaan aikaan 
luotiin rahoitusmekanismeja, jotka myöhemmin eivät 
osoittautuneet täysin kestäviksi. Useasti riskit eivät 
lauenneet eli riskin otto kannatti. Aina ei hankkeissa 
kuitenkaan onnistuttu, ja asiakkaiden kanssa oli runsaasti 

ongelmia ratkottavana. Näin kävi esimerkiksi kymmenessä 
kuukaudessa rakennetun voimalan kanssa Bangladeshissa, 
mistä ei saatu kotiutettua tuottoja lopulta lainkaan. Toki 

sielläkin Wärtsilän brändi tuli tutuksi. 
Sittemmin yhtiö on rakentanut 
Bangladeshiin 2000 megawatin edestä 
voimalaitoksia ja vastaa 25 prosentista 
maan energiakapasiteetista. 

Casse Strandin toteuttaman kansain-
välistymisfilosofian mukaan silloiset 
vaikeudet oli nähtävä myös mahdolli-
suuksina. Luovana sopeutumisena.

”Joissain maissa kaikki on neuvotel-
tavissa, myös allekirjoitusten jälkeen. 
Mutta silloin tilanne on sama molem-
mille osapuolille. Myös toimittaja voi 
neuvotella, ei vain asiakas. Kun läh-

detään maailmalle, iso opetus on se, että on pyrittävä pai-
kalliseksi toimijaksi, ’considered local’, ja tultava sellaisena 
hyväksytyksi. Silloin pääsee osaksi kansallista verkkoa, 
kudelmaa. Se oli oppimani ja noudattamani kansainvälisty-
misen prinsiippi.”

Kansainvälisessä bisneksessä voivat kulttuurierojen ohella 
lyödä korville myös syklisyys. Ja sellaisia moottorien ja voi-
maloiden liiketoimintakin on, suhdanneherkkää. Suomen 
lamavuodet 1990–91 eivät Wärtsilän voimalapuolella 
kuitenkaan tuntuneet.

Sen sijaan eteen tuli yllättävä, paha kuoppa vuonna 1997. 
Voimalabisnes markkina pysähtyi kuin seinään Aasian 
pankkikriisin seurauksena. Hintikka muistaa sen hyvin, 
sillä sen vaikutukset yhtiöön ulottuivat tulosta laajemmalle. 

”Yhtäkkiä meiltä putosi tuloksesta 500 miljoonaa markkaa, 
ja se jäi tappiolle noin 50 miljoonaa, kun siihen sisäl-
lytetään Sulzer-kaupasta aiheutuneet tappiovaraukset. 
Mikään projekti ei tullut valmiiksi, eikä uusia saatu työn 
alle. Ja se oli aikaa, jolloin Suomeen oli tuotu amerikka-
lainen kvartaalitalous – joka neljänneksellä piti olla hieno 

 ”Joissain maissa kaikki on  
neuvoteltavissa, myös allekir-
joitusten jälkeen. Mutta silloin 
tilanne on sama molemmille 
osapuolille.”
Casse Strand

tulos. Se on niin naurettavaa tällaisessa bisneksessä, missä 
vuosivaihtelut voivat olla melkoisia… Se on sitten sem-
moista.”

Muutaman vuoden kuluttua päällä oli taas täyskapasiteetti. 
Vuosikymmenen lopulla Wärtsilä Dieselin liikevaihto oli 
noin 12 miljardia markkaa, vuosikymmen aikaisemmin se 
oli ollut 1,5 miljardia. 

D ieselin liikevaihdon kasvun siemenet kylvettiin jo 
1980-luvun lopulla. Wärtsilä huomasi, että moottori-

kaupalla ei tee rahaa, mutta jälkihuollolla tekee. Ongelmana 
oli vain se, että omia moottoreita ei ollut tarpeeksi huollet-
taviksi. 

”Mietimme kuinka mennä eteenpäin. Oli paljon vanhoja 
dieseltehtaita, jotka olivat laiminlyöneet tuotekehityksen 
ja olivat kuolemassa. Mutta niillä oli se huoltobisnes. 
Ostamalla näitä valmistajia tavoitteena oli ajaa alas niiden 
vanhan aikainen moottorituotanto, mutta hyödyntää 
varaosapotentiaalia ja huoltoa”, kiteyttää Pentti-Juhani 
Hintikka.

Oli lähdettävä kaupoille maailman turuille. Wärtsilän 
toimitus johtaja Pekka Laine avasi haan ja vapautti diesel-
ryhmän laitumelle. Pääkonttorikin siirrettiin vuonna 1990 

Strasbourgiin. Euroopassa oli oltava, siltä varalta, että 
Suomi ei liittyisikään Euroopan Unioniin. 

Alkoi voimakas verkoston rakentaminen. Vuosituhannen 
vaihteessa Wärtsilällä oli runsaat viisikymmentä tytär-
yhtiötä myymässä ja huoltamassa koneita, päälle tulivat 
parikymmentä lisenssinottajaa. Samalla oli panostettu 
tuoteuudistukseen, erityisesti kaasu- ja monipolttoaine-
moottorien kehitykseen. 

Tuloksena oli globaali verkosto, jollaista kilpailijoilla ei 
ollut. Samalla syntyi perusrakenne, jonka tulokset tulivat 
tosin viiveellä. Huollon osuus dieselpuolen liikevaihdosta 
oli 1990-luvun alussa noin 30 prosenttia. Uusien moot-
torien myötä luku nousi uudella vuosi tuhannella noin 
viiteenkymmeneen, mikä jo pehmensi kausivaihtelujen 
vaikutusta.

Yksi merkittävä hankinta oli ranskalaisen SACM:n osto.

Vuonna 1989 Wärtsilä Dieselin ostaman, nopeakäyntisiä 
moottoreita valmistavan SACMin (Société Alsacienne de 
Constructions Mécaniques) avulla ajatuksena oli laajentua 

pienempiin koneisiin.

”SACM oli sinänsä mielenkiintoinen 
firma. Se teki muun muassa hätäge-
neraattoreita, joita on isossa osassa 
maailman ydinvoimaloita, moot-
toreita kalastusaluksiin ja Leclerc-
panssari vaunuihin. Sen bisneksen 
varaan emme laskeneet, sillä Euroo-
passa ajettiin tuolloin varustelu-
menoja alas.  
Toisaalta meillä oli vaatimus Ranskan 
hallituksen taholta niitä tehdä. Se 
moottori ei kuitenkaan ollut valmis, 
mutta Vaasa auttoi korjaamaan 
pahimmat ongelmat ja pystyimme 

niitä parisataa toimittamaan”, kertoo Hintikka, joka oli 
saanut SACMin huomenlahjakseen aloitettuaan juuri Die-
selin toimitusjohtajana. 

Pekka Laine avasi haan ja 
vapautti dieselryhmän  
laitumelle. Pääkonttorikin  
siirrettiin vuonna 1990  
Strasbourgiin. 
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Asiat eivät kuitenkaan lähteneet lentoon. Valtion sekä 
ammattiyhdistysliikkeen suuri rooli ranskalaisessa yritys-
kulttuurissa näytti yhden puolensa. Rationalisointi osoit-
tautui Hintikan mukaan takkuiseksi.

”Ranskalaisten kanssa mitään ei tuolloin oikein tapahtunut. 
Esimerkiksi kaikki irtisanomisluvat piti hankkia valtiolta, 
ja niiden saaminen kesti. Muutosten tekeminen siellä on 
hidasta. Se olisi voinut olla hyvin hoidettuna hyvä bisnes.”

Samana vuonna, 1989 tehtiin toinenkin yrityskauppa Keski- 
Euroopassa. Sen houkuttimena toimivat osin ostokohteen 
vahva markkina-asema Karibialla ja Indonesiassa.

Hintikka tarttui luuriin.

”Otimme yhteyttä 1989 hollantilaiseen Stork Werkspoor 
-yhtiöön, joka valmisti keskinopeita moottoreita. He olivat 
myötämielisiä ja totesivat, että eivät hekään kauan yksin 
pärjää. Joulukuussa teimme sopimuksen – nopeasti, jo kah-
deksan kuukauden neuvottelujen jälkeen, hinta kun oli sopiva. 
Alkoi kova integrointi ja hollantilaisten kanssa se oli ketterää. 
Myöhemmin Hollannissa oli myös maan armeijan tankkien 
huoltoa. Vanhana panssarimiehenä se oli minulle tuttua.”

Soittoja tuli myös toisesta suunnasta.

Cummins Engine otti Wärtsilään yhteyttä vuonna 1994, ja 
seuraavana vuonna perustettiin yhteisyritys tasaosuuksin. 
Mukaan liitettiin myös SACM:n tehdas Ranskasta. Tuot-
teita oli kaksi, nopeakäyntiset CW170- ja 200-moottorit, 

jotka olivat täysin uusia moottori-
tyyppejä. Vastuut oli jaettu siten, että 
Wärtsilä Diesel vastasi kehitystyöstä, 
Cummins teollistamisesta. Myyntiä 
molemmat hoitivat itsenäisesti. 

Odotukset olivat korkealla, 
samoin halu. Mutta viisi vuotta 
myöhemmin, 1999 yhteisyritys 
Cummins- Wärtsilä purettiin. Mikä 
meni vikaan? 

Haastattelussa toukokuussa 2018 
silloinen Wärtsilä Dieselin toimitus-
johtaja harmittelee asiaa edelleen.

”Mikä minua kiusaa on se, että 
potentiaali Cummins-yhteistyössä oli merkittävä. Lapsi 
meni pesuveden mukana, voimat eivät riittäneet”, toteaa 
Hintikka.  

V uonna 1989 kaksi miestä sai esimiehiltään käskyn. 
Toisen piti ostaa, toisen myydä. Kumpikaan ei 

muistele missioitaan varsinaisina uran kohokohtina.

”Oli käynyt ilmi, että sveitsiläinen Sulzer haluaa myydä 
dieseltoimintonsa. Tor Stolpe antoi minulle tehtäväksi 
sen oston. Aloitimme suunnittelut ja neuvottelut, mutta 
ei siitä meinannut tulla yhtään mitään. Sulzer oli tuolloin 
vielä suhteellisen vahva ja pääkilpailijamme heittivät 
kapuloita rattaisiin. Puolitoista vuotta teimme hirveästi 
töitä, kunnes hanke raukesi osaltamme, kun Bremer 
Vulkanin ja Fincantierin muodostama konsortio teki 
paremman tarjouksen ja osti Sulzerin dieseltoiminnot. Oli 
näkynyt jo ennen, että se ei meille onnistu. Hinta oli liian 
korkea, eivätkä ehkä resurssimmekaan olisi riittäneet sen 
hoitamiseen”, muistaa Pentti-Juhani Hintikka. 

 ”Lapsi meni pesu veden 
mukana, voimat eivät  
riittäneet.”
Pentti-Juhani Hintikka

Peter Sulzer toimi tuolloin vuosisataisen perheyhtiönsä 
Sulzerin dieseldivisioonan johtajana. Hän oli vastahankaan 
divisioonan myyntiä.

”Dieselmoottorit olivat yhtiön päätuote: hyvämaineinen, 
tunnettu ja johtavassa asemassa. Mutta konsultit pelasivat 
numeroilla eivätkä kuunnelleet asiakkaita, vaan suositte-
livat myymistä. Minusta strategia oli väärä. Yritin myyntiä, 
mutta se oli vaikeaa. Meriteollisuuden markkinoilla elettiin 
vaikeaa aikaa.”

Ratkaisu löytyi, kun italialainen Fincantieri, saksalainen 
Bremer Vulkan ja joukko yksityishenkilöitä perustivat New 
Sulzer Dieselin vuonna 1990. Peter Sulzerista, yhtenä omis-
tajista, tuli uuden yhtiön toimitusjohtaja.

Uusi yhtiö menestyi hyvin, mutta sen rakenne alkoi 
murentua Bremer Vulkanin vaikeuksien takia. Vuoteen 1995 
mennessä oli tullut ilmeiseksi, että yhtiö tulee menemään 
konkurssiin. Markkinoille tulleet Bremerin osakkeet osti 
toinen pääomistaja Fincantieri, joka nosti siten omistuk-
sensa sataan prosenttiin. 

Valtio-omisteisena telakkana Fincantieri ei kuitenkaan 
kokenut olevansa oikea omistaja dieselmoottoreiden val-
mistajalle. Ja jälleen Peter Sulzer joutui myyntimieheksi. 

Kiinnostuneimmaksi, ja ehkä ainoaksi, New Sulzer Dieselin 
ostajakandidaatiksi osoittautui Metra ja sen Wärtsilä Diesel.

Wärtsilä Dieselillä oli kiinnostusta päästä kiinni suurissa 
konttilaivoissa käytettäviin kaksitahtimoottoreihin. Niistä 
Sulzerilla oli noin kolmenkymmenen prosentin markkina-
osuus, mikä oli perusteena myös Grandi Motorin tehtaan 
hankkimiselle. Sen lisäksi kaksitahtimoottorien huolto luon-
nollisesti kiinnosti.

Pentti-Juhani Hintikka tapasi Fincantierin toimitusjohtaja 
Corrado Antoninin ensimmäistä kertaa toukokuussa 1995. 
Hankalat neuvottelut kestivät puolisentoista vuotta ja 1997 
Metra ja Fincantieri yhdistivät dieseltoimintansa. Syntyi 
Wärtsilä NSD, jonka kautta Wärtsilästä tuli aidosti mer-

kittävä toimija merenkulun markki-
noilla, ja samalla estettiin Sulzerin pää-
tyminen saksalaiskilpailija MAN:lle.

Sopimukseen sisältyi kuitenkin ehto, 
joka vieläkin aiheuttaa närää silloi-
selle pääneuvottelijalle Pentti-Juhani 
Hintikalle. 

”Antonini oli hyvä kauppamies. 
Hänellä oli dieseltehdas Triestessä, 
Grandi Motori. Olin käynyt siellä 
pari vuotta aikaisemmin ja todennut 
sen täysin ylisuureksi tarjolla olevaan 
volyymiin nähden. Tehtaalla työs-
kenteli noin 1800 henkeä, kun Grandi 
Motorissa oli kaikkiaan noin kolmisen 

tuhatta työntekijää. Tehtaalla ei ollut yhtään kuranttia 
tuotetta – tai oli yksi, torpedoveneiden moottori, jolla ei 
ollut mitään bisnesmerkitystä – Sulzerin moottorituotannon 
ohella.”

”Yritin tehdä esimiehilleni selväksi, että Grandi Motorin 
sisällyttäminen kauppaan tulee aiheuttamaan mittavia ja 
kalliita muutoksia Wärtsilä Dieselin tuotantokoneistoon, 
johon oli juuri tehty isoja investointeja. Lisäksi kauppa 
vaarantaisi Cummins-yhteistyön. Antonini totesi, että 

Wärtsilä Dieselillä oli  
kiinnostusta päästä kiinni 
suurissa konttilaivoissa  
käytettäviin kaksitahti- 
moottoreihin.

Laiva on lastattu   105104   Laiva on lastattu



(Sulzer Dieselin) kaupan ehtona on Triesten sisällyttäminen 
uuteen ryhmään, ja Wärtsilä Dieselin hallitus arvioi Sulzerin 
brändi arvon niin suureksi, että kauppa tehtiin”, toteaa Hin-
tikka näkemyksenään. 

Sulzer Dieselin hankkiminen nähtiin myös toisessa valossa. 

”Keskeinen asia oli se, että haluttiin laajentua, koska New 
Sulzer Dieselin tuotteet olivat olennainen osa merenkulkua. 
Taustalla oli ajatus, että kaupan myötä Wärtsilästä tulee 
johtava dieselfirma – en minäkään halunnut sitä NSD-lisää 
siihen, mutta siitä päästiin eroon vasta sitten kun ostettiin 
heidät ulos”, Ole Johansson kiteyttää omana näkemyksenään.

Björn Wahlroos toimi vuodesta 1985 
vuosituhannen alkuun SYP:n ja myö-
hemmin Mandatumin kautta Wärt-
silää koskevissa yritysjärjestelyissä, ja 
kommentoi kauppaa näin:

”Sulzerin osto kuului niihin, joista 
investointipankkiireina sanottiin aina, 
että ne ovat strategisesti tärkeitä – 
kun tarkoitettiin, että ovat huonoja. 
En istunut neuvottelupöydässä, vaan 
silloin tällöin johtoryhmässä. Olimme 
sitä mieltä, että se on kallis. Mutta 
totesimme, että jos se katsotaan 

strategi sesti välttämättömäksi, niin emme sano, että älkää 
tehkö sitä. Pitkällä aikavälillä voi sanoa, että nykyistä Wärt-
silää ei olisi ilman sitä. Eli siinä mielessä se oli hyvä ja tärkeä 
kauppa, jos katsotaan riittävän pitkälle horisonttiin.”

Myös sekä voimala- että huoltotoimialan johtajana ollut 
Christoph Vitzthum arvioi Sulzer-kaupan osaksi aggres-
siivista laajentumista, joka nosti ”asiakaskunnan uusiin 
sfääreihin” ja avasi tietä lisälaitteisiin ja portfolion laajenta-
miseen – potkureihin, tiivisteisiin, sähköistykseen.

Lopulta Sulzerin kohdalla ei ehkä ollutkaan kyse itse kaupan 
järkevyydestä, vaan sen jälkihoidosta. Sivuvaikutuksilta, 
’collateral damages’, ei vältytty: eläköitymisiä, irtisanomisia, 
irtisanoutumisia.

Vuosituhannen lopulla moottorituotannon perusrunkona 
oli kuusi tehdasta: Suomessa Vaasa (32- ja 20-moottorit) 
sekä Turku (46), Alankomaissa Zwolle (38 ja 26), Ranskassa 
Mulhouse / SACM (200), Ruotsissa Trollhättan / Nohab (28) 
sekä Italiassa Sulzerin kautta tullut Trieste sekä kaksitahti-

Tehtaalla ei ollut yhtään 
kuranttia tuotetta – tai oli yksi, 
torpedoveneiden moottori, 
jolla ei ollut mitään bisnes-
merkitystä.

Kun Metra ja Fincantieri yhdis
tivät dieseltoimintansa Sulzerin 
oston myötä, kaupan mukana 
saatiin Italian Triestessä sijait
seva Grandi Motorin tehdas. 
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Eivätkä turkulaisten tunnelmat ainakaan parantuneet, kun 
selvisi, millainen kumppani oli yritysperheeseen saatu. 
Italialainen yrityskulttuuri oli vielä tuolloin tyystin toiselta 
planeetalta. Luottamusmies Seppo Leino kävi tutustumassa 
siihen tehtaan oston yhteydessä.

”Italian tehtaan ostoa, mikä johti Turun lopettamiseen, en 
ymmärtänyt koskaan. Meillä oli paljon töitä. Minut lähe-
tettiin Italiaan katsomaan; tarkoituksena oli miettiä, miten 
suomalainen neuvottelukulttuuri voitaisiin juurruttaa sinne. 
Mukaani otin tulkin ja työsuojeluvaltuutetun. Italialaiset 
patruunat sitten katsoivat, että miten ne tänne luottamus-
miehen lähettävät. Ensimmäisissä neuvotteluissa paikalla oli 

tehtaan henkilöstöjohtaja. Hän viittasi 
läsnä oleviin luottamusmiehiinsä ja 
sanoi, että katso nyt noita, tee nyt sitten 
yhteistyötä noiden terroristien kanssa. 
Oli kuin olisi mennyt 1960-luvun 
telakalle: parituhatta ihmistä, hyvin 
byrokraattista ja mitään siellä ei tehty.”  

Toisaalta, vahva argumentti Turun 
pisteen lopettamiseksi oli se, että 
Aurajoen rannalla tehtaalla ei ollut 
mahdollisuuksia laajentua. 

V aikka siirtoa voidaan pitää 
jälkikäteen oikeana, itse siirtymä 

uuden moottorityypin markkinoille kuitenkin epäonnistui.

Syitä voinee luonnehtia ainakin osin henkimaailmaan kuu-
luviksi. Suomalainen perinteinen insinöörimieli ei siinä vai-
heessa taipunut nousemaan todella isojen pelureiden liigaan. 
On eri asia myydä rautaa suoraan tehtaalta, kuin pitää yllä 
ja luoda suhteita mahtitelakoihin: sekä lisenssinottajiin että 
niiden tehtaisiin. Markkinointi ja myynti eivät kohdanneet.

Asiasta pahoitti pahemman kerran mielensä Wärtsilä NSD:n 
palvelukseen tullut Peter Sulzer, joka kävi 1990-luvun lopulta 
omaa liki Don Quijote -tyylistä taisteluaan yhtiön johtoa 
vastaan.

”Nelitahti- ja kaksitahtimoottorien maailma on aivan 
erilainen. Kirjoitin vuonna 2000 johdolle kirjeen, jossa 
totesin, että mikäli organisaatio ja asenne – myynti ja 
markkinointi – eivät muutu, edessä on epäonnistuminen. 
On sopeuduttava markkinoihin, markkinat eivät sopeudu 
tuotteisiin. Mutta he olivat menestyksensä vankeja ja 
sokaisemia ja katsoivat, että heidän tyylinsä sopii kaikille. 
Se oli väärä tapa tehdä bisnestä. Siksi lähdin yhtiöstä, enkä 
halua kuulla dieseleistä enää mitään.” 

Ei oikein osattu myöskään lisenssitoiminnan tapoja. Vanha 
itse tekemisen ja oman teknologian henki eli yhtiössä 
vahvana. 

Vaikka Sulzerin saaga oli yhtiön pitkässä kaaressa hyväkin 
opetus ja avasi uusia ovia, niin siinä hetkessä se oli karille 
karahdus. Hintikkaa dieselpuolen johdossa seurannut Ole 
Johansson ei peittele jälkiä.

”On hyvä puhua myös epäonnistumisista. Kansainvälisty-
misen alkuaskelissa ei ehkä itseluottamuksen puutteessa 
otettu niin vahvaa otetta kaikista yrityksistä kuin olisi  
voitu ja pitänyt. Aivan erityinen tapaus oli New Sulzer  
Dieselin  osto, missä hankittiin Sveitsissä päämajaansa 
pitävä liiketoiminto, jossa oli raskaita koneita ja niihin 
liittyviä lisenssejä. Siihen liittyi täysin uusi toimintatapa. 

Sulzerin kaksitahtimoottoreita ei valmistettu itse, vaan se 
oli lisenssi toimintaa. Ostimme sen teknologian, ja moot-
torit valmistettiin lisenssillä. Tapahtui merkittäviä teknisiä 
ongelmia, emmekä kehittäneet riittävän voimakkaasti suh-
teita valmistajiin. Emme sisäistäneet sitä toiminnan tapaa, ja 
siitä tuli floppi.”

Kaksitahtimoottorien liiketoiminta myytiin 2010-luvulla 
pikku hiljaa kiinalaisille. Siihen loppui niiden taru  
Wärtsilässä, vaikka niiden huolto edelleenkin on osa  
Wärtsilän palvelutarjontaa.

V uonna 2002 Wärtsilä oli tehnyt siihenastisen his-
toriansa suurimman yrityskaupan ostamalla John-

Crane Lipsin, potkurivalmistajan. Onnistuneen kaupan 
myötä Wärtsilä ylitti merkittävän rajan: siitä oli tullut  
maailman johtava laivojen voimajärjestelmien toimittaja.

Wärtsilästä oli tullut lyhyessä ajassa 
globalisoituva yritys, kansainvälisty-
minen oli ollut hengästyttävän nopeaa.

Mutta sillä oli ollut hintansa, sillä 
samalla Wärtsilä oli hyvin lähellä 
kriisiyhtiötä. Kannattavuus oli heikko, 
kulurakenne raskas ja tulosta oli tehty 
reaaliomaisuutta myymällä. Vuosi-
tuhannen alussa viiden edellisvuoden 
liikevoitto oli kumulatiivisesti kolme 
prosenttia.

Monialayhtiöiden aika alkoi olla ohi. 
Yritysten oli löydettävä vahvuutensa, 
erikoisalansa ja keskityttävä olen-

naiseen. Niin myös Wärtsilän, jossa divisioonia oli kolme: 
merimoottorit, voimalat ja huolto. Lisäksi ryppääseen 
kuului terästehdas Imatra Steel.

Alkoi uuden strategian luominen.

moottoreiden suunnitteluun keskittynyt testilaitos Sveitsin 
Winterthurissa. Samaan aikaan Wärtsilä kuitenkin ajautui 
vakavaan kustannuskriisiin. Voimalabisnes rysähti Aasian 
kriisin takia alas vuonna 1997, ja tuoteportfolio oli yritys-
ostojen kautta liiankin suuri ja hajanainen. Yhtiön sisällä 
moottoriklaanit kilpailivat keskenään.

Tilanne kumuloitui Grandi Motorin tehtaalla, ja mitä 
tapahtui siellä, vaikutti muihin. Sillä Triesteen oli saatava 
tuotantoa sen toiminnan jatkamiseksi. Sulkeminen ei ollut 
mahdollista, sillä italialaiset olivat neuvotelleet kovat ehdot. 
Työntekijöille oli luvattu mahdollisen lopettamisen jäl-
keenkin viiden vuoden palkat.

Wärtsilän hallitus päätti karsia tuotteitaan ja tehtaitaan 
muiden muassa Ranskassa. Enemmistölle kyse oli välttä-
mättömyyden pakosta. Muutamat taas pitivät toimenpiteitä 
virheellisenä hätäilynä ja osoituksena osaamattomuudesta 
kansainvälisellä kentällä. 

Erityisen pahaa verta julkisuudessa ja yhtiön sisälläkin 
aiheutti vuonna 2004 päätös Turun tehtaan sulkemisesta ja 
sen tuotannon siirtämisestä Italiaan, huolimatta karvalakki-
lähetystöistä ja ay-liikkeen kovasanaisista lausunnoista. Var-
sinkin, kun ajallisesti samoihin aikoihin kerrottiin Turkuun 
saadusta suurtilauksesta Irakista ja Finnlines tilasi Suomen 
sijaan laivoja Italiasta. 

Vahva argumentti Turun 
pisteen lopettamiseksi oli se, 
että Aurajoen rannalla teh-
taalla ei ollut mahdollisuuksia 
laajentua.

Monialayhtiöiden aika  
alkoi olla ohi. Yritysten oli  
löydettävä vahvuutensa,  
erikoisalansa ja keskityttävä 
olennaiseen.
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”Voimalalautta oli parkkeerattu Guate
malan laivaston alueelle. Eli idea siitä, 
että lautta olisi voitu tarvittaessa vetää 
pois sieltä, ei olisi toiminut, koska laivasto 
vartioi sitä. Se kuvaa kyllä hyvin sen 
aikaista rahoitusmaailmaa, ettei ollut tullut 
selvitettyä, että Guatemalassa oli itse 
asiassa sisällissota, ulkonaliikkumiskielto 
voimassa iltaisin ja öisin... Siinä oli niin 
monta elementtiä jotka oli ihan hirveitä, ja 
kotiin palattuani jouduin kertomaan, että ei 
tämä nyt ollutkaan ihan ongelmaton juttu. 
Mutta Wärtsilän ihmiset olivat hankkeesta 
innoissaan – ja se osoitti sen, että Wärt
silän ihmiset tekivät missä vain töitä.”

Jaakko Eskola muistelee erästäkin 
Wärtsilä Dieselin voimalaitoshanketta 
1990luvun puolivälissä, jolle hän 
ennen Wärtsilälle tuloaan oli järjestä
mässä KansallisOsakePankissa (KOP) 
rahoitusta. Kyseessä oli ensimmäisiä 
voimalaitoksia Guatemalaan: Puerto 
Quetzalin satamaan lautalle rakennettava, 
kymmenen Vasa 32moottorin voimin 
toimiva, Enronin pyörittämä kelluva voima
laitos. 

Wärtsilän hovipankki Suomen Yhdys
pankki (SYP) oli kieltäytynyt kehittyvien 
maiden riskialttiista voimalahankkeiden 
rahoittamisesta, ja KOP oli innokkaana 
nappaamassa asiakkaan pahimmalta 
kilpailijaltaan.

Seurasi KOPin ja SYPin fuusio Meritaksi, 
ja Eskola sai Wärtsilän kokonaisuudessaan 
asiakkaakseen. Hän esitti pankin johto
kunnalle Guatemalan voimalaitoshankkeen 
rahoituksen hyväksymistä. Ja lähti vasta 
jälkikäteen paikalle katsomaan, mitä oli 
tullut rahoitettua.

Nyt asialle voi naureskella, ja Eskola 
nostaa hattuaan niille Wärtsilä Dieselin 
huimapäille, jotka lähtivät valloittamaan 
maailmaa. Hän näkee voimalatoiminnan 
menestyksen pohjautuneen ennen kaikkea 
sekä henkilökohtaiseen että yhtiön 
rohkeuteen – uskoon siihen, että kaikki on 
luotavissa, alusta alkaen.

”Idea siitä, että keksittiin nostaa laivan 
moottori maan päälle ja ruvettiin tuotta
maan energiaa – sehän on yksinkertainen 
ajatus, mutta eihän kukaan sitä ostanut. 
Mutta että uskallettiin lähteä siihen, että 
rakennetaan se koko rakennus siihen 
ympärille, rakennetaan itse koko energia
infrastruktuuri, joissakin maissa alusta 
asti… Nämä kaverit oli kyllä uskaliaita. 
Ja tämä on hyvä esimerkki siitä, mihin 
Wärtsilässä annettiin mahdollisuus. Tämä 
on osa Wärtsilää: jos joku keksii jonkun 
idean, sitä saa kokeilla. Siitä voi tulla ihan 
valtava bisnes.”

Jaakko Eskola  
Wärtsilän nykyinen konsernijohtaja

Keskellä sisällissotaa:  
kyllä onnistuu!
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5

Suuri  
murros
Wärtsilä Meriteollisuuden konkurssin kokeneille 
kyseessä on sukupolvikysymys: missä olit kun..?

Wärtsilän meriteollisuuden työntekijöiden 
mielenosoitus Helsingissä, johon saapui 
työntekijöitä myös Turusta.

Pentti Koskinen / Lehtikuva
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Konkurssista  
uuteen nousuun 

Ilkka Kallinen oli tullut Wärtsilän palvelukseen kesällä 
1977, opiskelemaan yhtiön konepajakouluun Helsingin 
telakalle. Yhdeksän vuoden pesti koneasentajana oli mie-
luisaa, mutta rankkaa ja kuluttavaa. Kesäisin kuumaa, 
talvisin pahuksen kylmää, melkoisessa metelissä. Selkäkin 
vaivasi yhä enemmän. 

Keväällä 1986 hänen silmiinsä osui ilmoitustaululla lappu: 
pääkonttoriin haettiin keikkakuljettajaa. Ilkka oli ajanut 
taksia sivutoimisesti, joten hakemus sisään ja uusi työ 
käynnistyi heti – pääjohtajan kuskina, sillä toimen edel-
linen haltija oli yllättäen sairastunut.

Vuodet seurasivat toistaan, mutta yksi kesä on jäänyt eri-
tyisesti mieleen. 
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”K esä 1989 oli järjetöntä menoa. Meillä oli 
leasing-Mersu käytössä ja ajoimme niinä 
muutamana kuukautena 13 000 kilometriä. 

Oli viikonlopputöitä ja muuta, kotona ei paljon ehtinyt 
käymään. Kun ihminen tulee kyytiin, sen aistii monesta pie-
nestä asiasta, kuinka hänellä menee. Ja noina aikoina näki, 
että kaikki ei ollut kohdillaan.”

Vuonna 1989 Wärtsilä yhtiönä muuttui joksikin muuksi. Se 
oli vuosi, jolloin se lakkasi olemasta telakkayhtiö. Wärtsilä 
Meriteollisuus kaatui konkurssiin.

Suuruusluokaltaan konkurssi oli Suomen ja Pohjoismaiden 
suurimpia. Konkurssipesä, sen viisikymmentä metriä pitkä 
mappirivi, saatiin lopullisesti selvitettyä kaksikymmentä- 
neljä vuotta myöhemmin, marraskuun lopulla vuonna 2013. 
Velkojia, suurimpana Suomen valtio, pesällä oli noin puoli-
toista tuhatta. Heille maksettiin pesästä lopulta noin mil-
jardi euroa. Pesänhoitajien palkkiot kohosivat yli seitsemän 
miljoonan.

K onkurssin taustat ulottuvat 1970-luvulle. Idästä 
nouseva kilpailija, Japani alkoi vallata markkinoita 

halvemmilla hinnoilla erityisesti rahtilaivoissa ja tankke-
reissa. Eurooppalaiset telakat yrittivät vastata haasteeseen 
valtion tukiaisilla ja hintojen dumppauksella, siinä kui-
tenkin epäonnistuen. Länsi-Euroopan osuus markkinoista 

1980-luvun puolivälissä oli enää neljätoista prosenttia, kun 
japanilaisten siivu oli kivunnut yli viidenkymmenen pro-
sentin.

Suomeen telakkakriisi rantautui pienellä viiveellä. Täällä 
oli erikoistuttu enemmän suunnittelupanosta ja räätälöityä 
tuotantoa vaativiin matkustajalaivoihin, joissa kilpailu ei ollut 
aivan yhtä murhaavaa. Puskurina toimi myös Suomen ja 
Neuvostoliiton välinen bilateraalikauppa ja sitä tukeva korkea 
öljynhinta. Imperiumin alkaessa murentua ja öljyn hinnan 
romahtaessa suomalaistelakat kohtasivat todellisuuden suo-
jattomina.

Ehrnroothin suku oli tullut mukaan Wärtsilään 1980-luvun 
puolivälissä, kun Tankmar Horn kutsui hallitukseen hyvän 
ystävänsä, Yhdyspankissa vaikuttavan Casimir Ehrnroothin. 
Tämän, ja toimitusjohtaja Tor Stolpen sairastumisen, seu-
rauksena oli havaittavissa muutos yhtiön johdon ja halli-
tuksen johdon välisessä voimatasapainossa. Jälkim mäisen 
aktiivinen rooli kasvoi suhteessa yhtiön johtoon. 

Se, ketkä vääräksi osoittautuneen selviy-
tymisstrategian suuntaan vaikuttivat jää 
spekulaatioiksi, mutta merkittävin rooli 
oli toimitusjohtaja Tor Stolpella. Hänen 
käynnistämänään käytiin keväällä 1986 
neuvotteluja suomalaisten telakoiden 
yhteen liittämisestä. Neuvottelut joh-
tivat vielä samana vuonna Wärtsilän 
ja Valmetin telakkatoimintojen yhdis-
tymiseen Wärtsilä Meriteollisuudeksi. 
Wärtsilän osuus uudesta yhtiöstä oli  
70 prosenttia, Valmetin 30. Valtio 
avitti kahden köyhän liiton alkua 700 
miljoonan markan verohuojennuksella. 
Samalla yhdistettiin Valmetin ja Wärt-

silän paperikonetoiminnot päinvastaisella omistusosuudella, 
Wärtsilä 30 prosenttia, Valmet 70.

Jälkikäteen on jossiteltu, mitä vaikutusta päätöksiin oli Tor 
Stolpen sairastumisella muistisairauteen, joka ymmärrettiin 
vasta paljon myöhemmin. 

Vuonna 1989 Wärtsilä yhtiönä 
muuttui joksikin muuksi.  
Se oli vuosi, jolloin se lakkasi 
olemasta telakkayhtiö. 
Wärtsilä Meriteollisuus kaatui 
konkurssiin.

Yhtäkaikki, tehty ratkaisu Wärtsilän ja Valmetin telakka-
toimintojen yhdistämisestä aiheutti suoranaisen välirikon 
telakkaryhmän varajohtajan ja Helsingin telakan johtajan 
Martin Saarikankaan ja Tor Stolpen välille. Saarikangas, 
jolla oli omia ideoita, piti päätöksen ehkä raskauttavimpana 
virhearviona tukeutumista vanhaan idänkauppaan.

”Aloitin telakoiden saneerausohjelman 1986 ja esitin sen 
Stolpelle. Hän esitti Wärtsilän ja Valmetin telakoiden 
lyömistä yhteen. Sanoin, että ei missään nimessä. Neuvosto-
liiton kauppa tulee loppumaan muutaman vuoden sisällä. 
Valmetin laivoista sata prosenttia meni Neuvostoliittoon, 
Wärtsilältä kaksikymmentäviisi prosenttia. Olin todennut, 
että meidän täytyy päästä siitä kaupasta irti. Reaganin 
politiikka oli ajamassa sitä maata – Neuvostoliittoa – kon-
kurssiin. No, Stolpe sanoi, että lyödään sitten yhtiöt yhteen 
ilman sinua.”

Saarikangas ajautui tai ajettiin hieman sivuraiteille, ja 
vuoden 1986 syksyllä hän siirtyi Yhdysvaltoihin vastaamaan 
Wärtsilä Meriteollisuuden Pohjois-Amerikan markki-

noinnista. Suomeen ja Wärtsilä Meriteollisuuteen hän 
palasi keväällä 1989 ja tuli myöhemmin samana vuonna 
nimitetyksi Helsingin telakan johtajaksi yhtiön viimeisessä 
pelastusyrityksessä.

Wärtsilä Meriteollisuuden syntyä, konkurssia ja sitä seu-
raavia vaiheita Saarikangas on sittemmin käsitellyt – toki 
voimakkaasti omasta näkökulmastaan – Heikki Haapa-
vaaran kirjoittamassa teoksessa ”Iso-Masa, laivanrakentaja”. 

W ärtsilä Meriteollisuuden toimitusjohtajaksi nimi-
tettiin  Yhtyneillä Paperitehtailla työnvalvonta- 

innokkuudestaan lisänimen Musta-Pekka ansainnut Pekka 
Laine. Telakat toimialana oli hänelle uusi. Jos metsäteolli-
suudessa työt hoituivat koneilla, telakoilla keskiössä olivat 
ihmiset. Ja ihmisten johtaminen on taidoista vaikeimpia.

Vaikeat ajat asettavat johtamiselle vielä lisävaateita – sel-
keyttä, delegointia, luottamusta, realismia, johdonmukai-
suutta, rohkeutta olla myös eri mieltä. Näissä tekijöissä 
Wärtsilä Meriteollisuudessa ja koko Wärtsilässä ei kaikilta 
osin oltu ajanjakson vaatimalla tasolla.

Pekka Laine itse kokee tehneensä sen, mihin hänet oli 
palkattu – ja suoriutuneensa saneeraustyöstä ”vähintäänkin 
kohtuullisesti”. Kansan silmissä hänet leimattiin koko kriisin 
syntipukiksi. Syntyi pilkkalauluja, joissa hänet nimettiin 
itse paholaisen perilliseksi, joka ”veisi helvetinkin digitaali-
tekniikkaan”. Tappouhkausten takia Supo kielsi Lainetta 
kävelemästä Pitkänsillan yli ja olemaan edes näyttäytymästä 
pääkonttorin pääkonttorin edustalla. Toimitusjohtaja sai 
luikkia virka-autoon yrityksen kellarista.

Toki lähtökohta oli huono. Huusholli, johon Pekka Laine oli 
saapunut, oli perustuksiltaan vino. 

Valmet oli myynyt Neuvostoliittoon laivoja alihintaan, työl-
lisyysnäkökohtia painottaen. Uuden yhtiön osakepääoma  
oli noin puolitoista miljardia markkaa, mutta se koostui 
pitkälti yliarvostetuista kiinteistöistä. Käteistä oli pääoma-
valtaiselle bisnekselle kahvikassan verran, 150 miljoonaa. 

Pekka Laine leimautui 
koko kriisin syntipukiksi.
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Tällaisessa yhtälössä lainarahan saanti pankeilta ei 
ainakaan helpottunut, ja sen hinta oli kova.

Yhtiötä pyrittiin käynnistämään mäkilähdöllä. Ryyppyä 
annettiin tilauskirjaa kasvattamalla ja karsimalla 
samanaikaisesti kustannuksia. Konsulttiavulla säästö-
tavoitteeksi asetettiin kolmekymmentä prosenttia. 
Näkyvimpiä toimenpiteitä olivat Valmetin Vuosaaren ja 
Pansion telakoiden sulkemiset.

Tilauksia haalittiin, mitä suinkin onnistuttiin saamaan. 

Carnival Cruise Linen kanssa sovittiin kolmen risteilijän 
rakentamisesta. Risteilijäsegmentissä yhtiön tuotanto-
 kyky ei kuitenkaan ollut vahvimmillaan, ja alukset 
ainakin jälkiviisaasti arvioituna hinnoiteltiin alakanttiin. 
Korkeasuhdanne Itämeren autolauttojen rakentamisessa 
näkyi myös Meriteollisuuden tilauskirjoissa. Erään 
näkemyksen mukaan tilauksien vastaanottamisessa oli 
hieman itseisarvon makua. Sivujen täyttämisen halu 
jätti toivomisen varaa kustannusten ja kauppahinnan 
hiomisessa.

Yhtiö ja sen pelastamiseksi rakennettu pelastuslautta 
alkoi kuitenkin vuotaa myös toisesta päästä.

Tilauksista selviämiseen oli arvioitu tarvittavan noin 10 000 
työntekijää. Saneeraukset yhdistettynä työntekijöiden 
kokemaan epävarmuuteen ja irtisanoutumisiin olivat 
kuitenkin johtaneet väen vähenemiseen. Vetoa oli muilta 
aloilta. Valuuttamarkkinoiden vapautuminen oli synnyt-
tänyt varsinkin rakennusteollisuudessa kovan buumin, 
ja Wärtsilä Meriteollisuudelta alkoivat loppua miehet. 
Vuoden 1988 lopulla työntekijöitä oli noin 7 000.

Oli turvauduttava alihankkijoihin, samoihin, joita  
esimerkiksi rakennusteollisuus hyödynsi. Palkat ja  
tarvikkeiden hinnat nousivat pilviin. Kustannusten  
säästötavoitteet karkasivat ulottumattomiin ja tappiot, 
jotka jo kesällä 1988 olivat olleet noin miljardin, kas-
voivat. Vuotta myöhemmin arvio oli jo yli puolitoista 
miljardia. 

Mielenosoitukset liikuttivat 
tuhansia. Niihin osallistui paitsi 
telakan työntekijöitä, myös 
heitä tukevia kanssaihmisiä.

Kimmo Räisänen/Lehtikuva

Kimmo Räisänen/Lehtikuva
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Pelastusyritykset eivät onnistuneet, eikä valtio suostunut 
ostajaksi tai osakkaaksi. Lisärahoitusta muualtakaan ei 
löytynyt. Wärtsilä Meriteollisuus jätti konkurssihakemuksen 
23. lokakuuta 1989 kello 15.30. 

Yhtiön silloisille työntekijöille se on World Trade Centerin 
iskuihin rinnastuva sukupolvikysymys. Missä olit silloin 
kun…?

Henkilöstöosasto yritti kaikkensa henkilökunnan ja erityi-
sesti johdon jaksamiseksi vaikeassa vaiheessa. 

”Siinä kohtaa Pekka Laine oli kyllä tosi hyvä, häneltä sai 
vapaat kädet tällaisiin tiettyihin toimenpiteisiin, mitä me 
tehtiin. Koska sitten… meiltähän myös kuoli hirveän monia 
siinä yhteydessä. Se oli kyllä aika kauheata”, Anneli Valpola 
hiljenee.

Yhtiön työterveyslääkärin kanssa käytiin asioita läpi vii-
koittain. Henkilöstölle pyrittiin etsimään systemaattisesti 
korvaavia työtehtäviä ja -paikkoja. Kuvaavaa tilanteelle oli, 
että ydinjoukolle järjestettiin omia tilaisuuksia, joissa purkaa 
tuntoja. Joskus paikalle kutsuttiin myös puolisot. 

Lisärahoitusta ei  
löytynyt. Wärtsilä  
Meriteollisuus jätti  
konkurssihakemuksen  
23. lokakuuta 1989  
kello 15.30.

Mielenosoitukset päättyivät 
poliittisten päättäjien pakeille, 
tässä Eduskuntatalon portailla.

Kimmo Räisänen/Lehtikuva
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B jörn Wahlroos oli mukana Wärtsilän ja Wärtsilä 
Meriteollisuuden yritysjärjestelyissä ensin Suomen 

Yhdyspankin ja myöhemmin Mandatumin kautta vuo-
desta 1985 noin vuosituhannen vaihteeseen.

Toki, perhepiirissä ja suomenruotsalaisessa yhteisössä 
ihmissuhteet olivat rakentuneet jo paljon aikaisemmin. 
Wärtsilän vaiheet olivat tulleet tutuiksi epämuodollisis-
sakin yhteyksissä. Björn Wahlroos oli tuntenut Tankmar 
Hornin isänsä, kauppa- ja teollisuusministeriön kanslia-
päällikön Bror Wahlroosin kautta jo lapsuudesta. ”Tank-
mar-setä” oli illallisten ajoittainen vieras.

Anekdootti talvelta 1989 tulee kertoneeksi Tankmar 
Hornista persoonana. Mutta se kertoo myös siitä, kuinka 
vieraantunut Wärtsilän hallituksen silloinen (1987–1991) 
puheenjohtaja oli bisnesmaailman todellisuudesta, jota 
silloin jo elettiin.

Keskustelun aiheena oli Wärtsilä Meriteollisuuden kon-
kurssi, kerrottuna nyt tietenkin kaikella rakkaudella.

”Kerran talvella 1989 Tankmar sanoi minulle, illallis-
pöydässä grogilasi kädessä: ’Men Nalle, sinun täytyy nyt 
selittää mitä helvettiä tapahtui. Ainahan valtiot ovat hoi-
taneet nämä asiat!’ Tankmar oli ulkoministeriön kasvatti, 
ei hän oikein ymmärtänyt eikä elänyt kauppamaailmassa. 
Hänen maailmassaan yritykset eivät hoitaneet asioita omalla 
riskillään, vaan olivat jonkinlaisia valtion etäispäätteitä. 
Mikä tämä konkurssi oli nyt olevinaan! Eihän sellaisen 
pitänyt olla mahdollista, eikä se ainakaan hänen tai Wärt-
silän vika voinut olla.”

S uomalaista pankkijärjestelmää halkoi 1980-luvulla 
Kiinan muuri, jonka yli yhtiöt eivät loikkineet. Oli 

Kansallis-Osake-Pankin leiri ja oli Suomen Yhdyspankin 
leiri. Juuriltaan suomenruotsalaisena yhtiönä Wärtsilä olisi 
luontevasti kuulunut jälkimmäiseen ryhmään. Erikoista 
kyllä, SYP ei ollut kuulunut Wärtsilän omistajiin.

Tilanne muuttui 1980-luvun lopulla.

Björn Wahlroos vastasi SYPissä 
1980luvun lopulla Wärtsiläasiak
kuudesta. Pankki oli konkurssissa 
myös asianomistajana.

Bror Wahlroos oli Kauppa ja 
Teollisuus ministeriön kansliapäällik
könä huolehtimassa valtion edusta.

Björn Wahlroos tuli pankin palvelukseen vuonna 1985 
yhtenä vastuualueenaan sijoitukset. Uusia kohteita mietit-
täessä Wärtsilän todettiin olleen telakkaproblematiikkansa 
seurauksena aliarvostettu. Pankki ryhtyi – telakoista huoli-
matta – hankkimaan yhtiön osakkeita ja vuoteen 1989  
mennessä siitä oli käytännössä tullut Wärtsilän suurin 
omistaja.

Pankin johtokunnassa jokaisella jäsenellä oli vastuullaan 
jokin asiakas, liikesuhde. Wärtsilän salkkua hoiti alku-
vuodesta 1989 SYP:n pääjohtajaksi valittu Ahti Hirvonen. 
Hänen tultuaan valituksi myös Wärtsilän hallitukseen port-
folion peri Björn Wahlroos.

Tultiin kevätkesään 1989, jolloin Wahlroosin sanoin  
”tavara osui tuulettimeen”.

”Hirvonen tuli Wärtsilän hallituksen kokouksesta ja sanoi, 
että nyt on jotain häikkää. Siitä alkoi koko juttu. Pekka  
Laineesta oli tullut konsernijohtaja ja hänen seuraajansa 
Meriteollisuuden johtajana, Ingmar Ingvesgård tuli luokseni 
ja sanoi, että raportointi on ollut vaillinaista, on tehty 
huonoja diilejä eikä hyvältä näytä – rahat loppuvat parin 
viikon päästä. Soitin Wärtsilän finanssijohtajalle Klaus 
Grönbärjille, että mitä hittoa, saatte nyt hoitaa sotkunne. 
Klasun mukaan oli kuitenkin olemassa (Wärtsilän) halli-
tuksen yksiselitteinen päätös, että lisää rahaa ei sijoiteta, 

Meriteollisuus saa mennä nurin jos on mennäkseen. No, 
kutsuin hänet luokseni ja hän alkoi ymmärtää, että asia 
ei ihan niin yksiselitteinen ole. Ei konkurssiin noin vain 
päästetä.”

Samaan aikaan Pekka Laine oli esitellyt Wärtsilän halli-
tukselle oman strategiapaperinsa. Se vaiettiin Wärtsilän 

hallituksessa täysin. Laine, johon 
myöhemmin kansan silmissä koko 
Meriteollisuuden alasajo henkilöityi, 
oli loppuvaiheen päätöksenteosta 
täysin syrjäytettynä.

Kesäkuussa 1989 rakennettiin 
vakuuksien avulla hätäjärjestely, jonka 
jälkeen Suomi silloisen maailman 
tapaan laskeutui heinäkuuksi lomai-
lemaan.

Elokuussa tilanne ei ollut parantunut. 
Ministeriöstä Raimo Sailas, Björn 
Wahlroos ja Valtion takuu keskuksen 
johtaja Ilkka Niemi neuvotte-

livat  rahoitussopimuksen. Sopimus sisälsi vastuunjaon 
Yhdyspankin, Postipankin ja takuukeskuksen välillä sekä 
sitoumuksen toimintapääomaan siten, että Wärtsilä Meri-
teollisuus ei menisi likviditeettikonkurssiin.

Sopimuksen jälkeen kauppa- ja teollisuusministeri Ilkka 
Suominen totesi julkisuudessa yhdeksäs elokuuta, että 
yhtiötä ei päästetä kaatumaan ja käynnissä olevat työt 
tullaan hoitamaan. Björn Wahlroos tulkitsee lausunnon 
motiivina olleen valtion halukkuuden neuvotella tilaajien 
kanssa sopimuksia uusiksi – ja alleviivata näiden neuvotte-
lujen välttämättömyyttä. 

Sinänsä hyvää tarkoittanutta, tilanteen vakauttamista 
tavoittelevaa Suomisen ulostuloa Wahlroos pitää edelleen 
taktisena virheenä.

”Perusongelmaksi tuli tämä: miksi kukaan neuvottelisi 
mitään uusiksi, kun kerran valtio oli ilmoittautunut takaa-

 ”Men Nalle, sinun täytyy 
nyt selittää mitä helvettiä 
tapahtui. Ainahan valtiot ovat 
hoitaneet nämä asiat!”
Tankmar Horn (Björn Wahlroosin mukaan) 

Timo Hämäläinen/Lehtikuva

Ari Ojala/Lehtikuva
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jaksi. Carnival Cruise Linella oli kaiken lisäksi hyvä sopimus 
ja omistusoikeus jokaiseen ruuviinkin niiden kiinnittyessä 
laivaan. He sitten hinasivat puolivalmiin laivansa telakalta 
pois. Päädyttiin istumaan harmaalle vyöhykkeelle, jossa 
valtio yritti, mutta ei edennyt.”

Viimeiset vaiheet ennen konkurssi-ilmoitusta olivat kaoottisia 
ja dramaattisia. Kukaan ei tiennyt varmasti, kuinka paljon 
tilauskannasta tappioita tulisi olemaan. Käytetyimmän arvion 
esitti Bror Wahlroosin luottotilintarkastaja: kaksi miljardia. 
Episodiin kuului sekin, että vanhempi Wahlroos oli, poikansa 
mukaan ”naiivia palokuntalaissielua ja huonoa itsesuojelu-
vaistoa osoittaen” lähtenyt syksyllä 1989 pariksi kuukaudeksi 
Wärtsilä Marinen hallituksen puheenjohtajaksi.

Wärtsiläläisestä näkökulmasta katsoen lopullinen naulan 
isku oli Ilkka Suomisen ilmoitus Meriteollisuuden asetta-
misesta selvitystilaan. Helsingin telakkaa tuolloin johtaneen 
Martin Saarikankaan mukaan homma oli pienestä kiinni.

”Olin neuvotellut siten, että kaikkien rakenteilla olevien 
laivojen varustajat olivat valmiita tulemaan mukaan osake-
pääomalla. Kokousajaksi oli sovittu 25. lokakuuta 1989. Mutta 
maanantaina 23. päivä Ilkka Suominen päätti, että Meriteol-
lisuus pannaan konkurssiin, kun pankit eivät enää antaneet 
rahaa. Mutta jos kaksi päivää olisi odotettu, olisin saanut ne 
rahat.”

Jälkihoitona neuvoteltiin valtion, Postipankin ja Yhdys-
pankin sopimus, johon niin Wärtsilä kuin Valmet saatiin 
osallistumaan ja siis laittamaan rahaa. Näin varmistettiin 
se, että pankkien tappiot eivät nousseet pelätyn suuruisiksi. 
Vielä viime vaiheessa sopimus oli kaatua valtioneuvoston 
istunnossa esittelijän tekniseen virheeseen.

Esiin nousi kuitenkin poliittinen luovuus, joka osoittautui 
siunaukselliseksi. Oikeusministeri, ja juristi, Matti Loue-
koski esitti ratkaisua – oletettavasti Metallityöväen liittoa 
kuunnellen – että sopimuksen voisi sopia niin sanotusti 
ehdollisena. Näin toimittiin ja allekirjoitetuksi tuli sopimus-
versio 4B varauksin, että se tulee hioa versioon numero 
seitsemän, josta kaikki osapuolet olivat sopineet.

Valtion budjettipäällikölle Raimo 
Sailakselle Wärtsilä Meriteollisuuden 
konkurssi vaikuttaa olleen traumaat-
tinen tapahtuma. Jo siksikin, että hän 
joutui pariinkin poliisikuulusteluun, 
joissa yhtä vähän epäilty kuin virka-
valta edes tiesivät, miksi kuulustelut oli 
järjestetty. 

Mutta ennen muuta Sailas näki 
konkurssissa symboliarvoa. Jarkko 
Vesikansan kirjoittamien muistelmien 
(’Laman taittaja – Raimo Sailas ja 
kolme talouskriisiä’), mukaan episodi 
oli hänelle yhtä kuin laman lähtö-

laukaus ja isojen pohdintojen käynnistäjä. Kun isokin yhtiö 
voi näin kaatua, mikään ei olisi mahdotonta, vaikka hyvinä 
aikoina kaikki vaikuttaa pysyvältä. Voisiko sama tapahtua 
peräti valtiolle? Ehkä tuolloin syntyi se Raimo Sailas, joka 
myöhemmin opittiin tuntemaan mustine silmänalusineen 
valtakunnan pessimistinä ja rahakirstujen unilukkarina. 

Entä kuinka kävi telakalle? Annetaan loppukaneetit vaati-
mattomuudestaan tunnetulle Martin Saarikankaalle.

”No, kun maanantaina Meriteollisuus oli mennyt kon-
kurssiin, niin torstaina olin perustanut yhtiön nimeltä 

 ”Konkurssin seurauksena 
syntyi uusi maailma, jossa  
kävi hyvin. Yhtiön kyky 
menestyä ovat juuri ne  
uudet lähdöt.”
Pekka Laine

Helsinki New Shipyard. Vein osakepaperit Buntalle (Bror 
Wahlroos) ja ne hyväksyttiin kymmenessä minuutissa 
Patentti- ja rekisterihallituksen kokouksessa. SYP lähti 
mukaan. Avasin tilin pankissa ja talletin 80 miljoonaa 
taalaa omalle tililleni. Tyttö tiskin takana taisi pyörtyä.”

”Masa Yards perustettiin seitsemäs marraskuuta 1989 
ja ilmoitin, että tarvitsen 600 miljoonaa osakepääomaa 
käteisenä. Se juostiin kasaan kymmenessä päivässä. Pako-
timme Wärtsilän antamaan 200 miljoonaa pääomaehtoista 
lainaa. Sen maksoin takaisin sekillä Robert Ehrnroothille 
(Metralle) vuonna 1994 – kun olin tehnyt miljardin 
voittoa.”

Yhä vielä jossitellaan, haluttiinko Meriteollisuuden 
konkurssi todellisuudessa välttää, vai oliko tapah-

tunut dramaattisuudestaan huolimatta yrityksen hallituksen 
ja omistajien tahdon mukaista.

Jälkipuinti, toisistaan vahvasti poikkeavat tulkinnat ja spe-
kulointi jatkuvat yhä, kolmekymmentä vuotta tapahtuneen 
jälkeen.

Tai sitten voi valita joltisenkin inhorealistisen näkökulman, 
Pekka Laineen tavoin: ”Sen (konkurssin) seurauksena syntyi 
uusi maailma, jossa kävi hyvin. Yhtiön kyky menestyä ovat 
juuri ne uudet lähdöt.”

Martin Saarikangas Wärtsilä 
Meriteollisuuden konkurssin
jälkeisessä huutokaupassa  
26. marraskuuta 1990.

Heikki Saukkomaa/Lehtikuva
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Ennustamisen 
pirullinen vaikeus

Miksi Wärtsilän Meriteollisuus 
ajautui konkurssiin? Syitä voi 
pitkälti selittää laivan kustannus-
rakennetta avaavalla kaaviolla. 

Laivanrakennuksen voi jakaa neljään 
osaan: ensin suunnitellaan, sitten valmis
tetaan osat, kasataan ne laivanrungoksi ja 
varustellaan laiva. Valtaosa laivanraken

nuksen kustannuksista syntyy vasta lopun 
varusteluvaiheessa. 

Alukset myytiin kuitenkin vuosikausia 
etukäteen, tulevia kustannuksia ennustaen 
ja muita laivanrakentajia vastaan kisaten. 
1980luvun loppupuolella toimitettavat 
laivat oli myyty jälkiviisaasti ajateltuna 
alihintaan. Samaan aikaan inflaation 
seurauksena palkka ja muut kustannukset 
olivat karanneet pilviin. 

Missä vaiheessa ja kuinka sait  
kuulla Wärtsilä Meriteollisuuden 
vaikeuksista?

Alku oli aika dramaattinen. Sain tietää 
yhtiön ongelmista juhannusaaton aattona 
vuonna 1989. Meriteollisuuden toimitus
johtaja Pekka Laine soitti. Olin silloin jo 
Nakkilassa viettämässä juhannusta ja 
sanoin Pekalle, että olen täällä maaseu
dulla. Pekka sanoi, että no, tulen sinne. 
Tarjosin hänelle sitten puutarhakeinussa 
hyvän mallasviskin. Ja kun istahdimme 
siihen lasit kädessä, hän sanoi, että kuule 
Ilkka, tarvitsisin kaksi miljardia markkaa. 
Siitä se alkoi. Syy oli se, että he olivat 
myyneet tietoisesti – ei niin iso firma ereh
dyksessä sillä lailla myy – kannattamat
tomasti laivoja. Saadakseen tilauksia he 
olivat myyneet parisen vuotta alihintaan. 
Se merkitsi sitä, että kustannukset olivat 
suuremmat kuin tuotot. 

Ryhdyitkö toimenpiteisiin, ja jos,  
niin millaisiin?

Kansliapäällikköni Buntta Wahlroos oli 
jo kesälomalla. Mutta, kun ajattelin, että 
tässä on isoista rahoista kysymys, niin 
otin yhteyttä valtiovarainministeriöön, 
alivaltiosihteeri Juhani Kivelään. Hän otti 
asiakseen katsoa juttua. Mutta kun Buntta 
tuli takaisin, hän omaan tyyliinsä kirosi, 
että se kuuluu KTM:lle.

Teimme sitten tilintarkastuksen Meriteolli
suudessa ja 9. elokuuta pidimme Buntan 
kanssa tiedotustilaisuuden. Totesimme 
näyttävän siltä, että olemassa olevat laiva
toimitukset voidaan hoitaa ja että rahoitus 
on riittävä. Mutta syyskuun alussa, 
epäluuloisena, laitoin kaksi tilintarkastajaa, 
Furstenborgin ja Mannerin, katsomaan 
Meriteollisuuden kirjat uudelleen lävitse. 
Heidän raporttinsa lokakuussa sanoi, että 
ei onnistu, rahoitus ei riitä.

Juhannusvieras  
Nakkilassa

Millaisia olivat viimeiset  
pelastusyritykset?

Asiasta tietenkin keskusteltiin ministeriön 
ja Suomen Yhdyspankin välillä. Kun asia 
aktualisoitui marraskuussa, olimme vielä 
valmiita lisärahoitukseen, jotta laivat olisi 
saatu valmiiksi. Mutta SYP ilmoitti, että 
ei laita enää lisää – we are not going to 
throw good money after bad money. Se 
oli varmaan pankilta oikein tehty. Mutta 
seurauksena oli, että oikeusoppinut 
kansliapäällikköni tuli luokseni ja sanoi, 
että ei ole mitään muuta mahdollisuutta 
kuin asettaa Meriteollisuus konkurssiin. 
Toimimme vastoin lakia, ellemme niin tee. 
Ei minulla, valtiotieteen maisterilla ollut 
mitään mahdollisuutta väittää sitä lailli
suusargumenttia vastaan. Sanon tämän 
siksi, että usein on kysytty, oliko yhtiö 
pakko laittaa konkurssiin. Asia on niin, 
että kun yhtiö tietää rahojensa loppuvan, 
sen on juridisesti pyydettävä konkurssikä
sittelyä. Muuten se huijaa asiakkaitaan ja 
toimittajiaan. Se arvio perustui mainittujen 
tilintarkastajien lausuntoon. 

Björn Wahlroos on kuitenkin viitannut 
elokuun alun tiedotustilaisuuteen ja 
todennut, että tuolloiset sanavalintasi 
valtion takauksista muutamille tilauk-
sille asettivat heidät mahdottomaan 
neuvottelutilanteeseen. Varustamot 
saivat ikään kuin lupauksen tilauksien 
hoitamisesta kaikissa tapauksissa.

Sanoisin, että kiistän ystäväni väitteen. 
Siis sen, että valtio olisi lupautunut takaa
maan. Totesimme silloin Buntan kanssa, 
että rahoitus riittäisi. Sen käsityksen 
perustana oli tilintarkastus. Jälkeenpäin on 
syntynyt käsitys, joka ehkä voi oikeuttaa 
tuon Nallen sanonnan valtion takauk
sesta. Vuonna 2010 alihankkijat väittivät, 
että lehdistötilaisuudesta syntyi heille 
subjektiivinen oikeus siihen, että valtio on 

Harri Holkerin johtama sini puna-
hallitus, johon Kokoomuksen ja 
SDP:n ohella kuuluivat Ruotsa-
lainen kansanpuolue ja Suomen 
Maaseudun Puolue, istui huhti-
kuusta 1987 huhtikuuhun 1991. 

Ilkka Suominen, Kokoomuksen 
puheenjohtaja hoiti kauppa- ja 
teollisuusministerin tehtäviä ja  
oli siten keskeisesti mukana 
Wärtsilä Meriteollisuuden krii-
sissä ja konkurssissa. Olihan 
valtion omistusosuus yhtiöstä 
viisikymmentä prosenttia.

Kun neuvostotilaukset loppuivat kuin 
seinään ja muutkin kaupat menivät        
Wärtsilältä sivu suun etenkin ranskalaisten 
jopa 60 prosentin subvention takia, rahan
tulo loppui samaten. 

Wärtsilä Meriteollisuudessa jouduttiin 
saneeraamaan väkeä, joten yhtäkkiä ei 
ollut työväkeä tekemässä edes jo sovittuja, 
alihinnoiteltuja urakoita, vaan ne jouduttiin 
teettämään kalliiseen hintaan alihankkijoilla. 
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luvannut hoitaa laivat kaikissa tapauksissa. 
He olivat ottaneet velkaa ja vastuita eli 
toimittivat tavaraa. Ja heille jäi luu käteen, 
kun yhtäkkiä tulikin konkurssi. Sitten he 
nostivat kanteen minua ja Buntta Wahl
roosia vastaan. Perusteena oli, että olimme 
lehdistötilaisuudessa luoneet heille subjek
tiivisen oikeuden. No, asia meni käräjille ja 
oikeus oli heidän kanssaan samaa mieltä 
siitä, että subjektiivinen oikeus toteutui. 
Mutta hovioikeus oli eri mieltä. Lehdistö
tilaisuus ei ole paikka, jossa tehdään sopi
muksia. Se on paikka, jossa kerrotaan mitä 
aiotaan tehdä ja mikä näyttää miltäkin.  
Asia kuitenkin eteni korkeimpaan oikeu
teen ja se otti käräjäoikeuden kannan eli 
tuomitsi minut ja Buntan. Ystäväni Pekka 
Hallberg (korkeimman hallintooikeuden 
presidentti 1993–2012) sanoi, että tämähän 
on katastrofaalista – ensimmäinen kerta 
kun yhdysvaltalainen oikeuskäsitys on 
tuotu suomalaiseen oikeuslaitokseen, ei  
voi olla totta. Sain sitten aikanaan Erkki 
Tuomiojan allekirjoittaman kirjeen, 
jossa minut vapautettiin taloudellisesta 
vastuusta. En joutunut sentään satoja 
miljoonia maksamaan. 

Helsingin telakan johtajana tuolloin 
olleen Martin Saarikankaan mukaan 
rahoitussopimukset olivat valmiina 
ja oli kahdesta päivästä kiinni, että 
konkurssi olisi voitu välttää.

Saarikangas oli itse ollut alihintaisten laiva
kauppojen tekijä – ja jos näin oli asia, että 
sopimuksia oli, niin olisivat tulleet meille 
ministeriöön ja sanoneet että älkää tehkö 
mitään. Ei kai Martin ollut siinä asemassa
kaan, että olisi voinut oleellisesti vaikuttaa 
asiaan, sehän oli Ahti Hirvosen käsissä 
SYP:n puolella? Kunnioitukseni Hirvosta 
kohtaan kasvoi, kun tätä konkurssia 
selvitettiin. SYP olisi voinut päästä kuin 

koira veräjästä. Mutta Ahti laittoi konkurssi
pesään siten, että myös SYP menetti, ei 
tosin yhtä paljon kuin valtio. 

Miten summaisit valtion kannalta 
Wärtsilä Meriteollisuuden episodin? 

Jos lähdetään siitä, että MustaPekka, siis 
Pekka Laine, pyysi kahta miljardia, niin 
ennen alihankkijoiden vaatimusta – johon 
valtio joutui menemään – olimme Buntan 
kanssa laskeneet, että olimme saaneet 
valtion tappion vähän alle 500 miljoo
naan. Mutta, kun alihankkijoiden vaateet 
toteutettiin, niin minulla ei ole ihan tarkkaa 
tietoa siitä kuinka paljon he saivat. Tuskin 
enempää kuin 150–200 miljoonaa. Saimme 
siis kuitenkin kaikilla toimilla valtion 
tappiota pienemmäksi. Sitä, jota minä ja 
Buntta emme olleet aiheuttaneet, mutta 
kun se lapsen pyllyn peseminen tuli meille. 

Dokumentoituna on tilintarkastajien 
lausumia. Huolimatta siitä, että johtokunta 
ja hallitus näkivät mihin oltiin menossa, 
niin kehitystä ei katkaistu. Annettiin ajan ja 
rahan kulua ja sitten oltiin tilanteessa, jossa 
rahat loppuivat.  

Mitä tästä kaikesta opittiin, vai  
opittiinko?

Jos oikein muistan, niin tilintarkastuslain
säädäntö kirjoitettiin sen jälkeen kokonaan 
uusiksi, kolme suurta lakia. Todettiin, että 
on puutteita siinä, kuinka tilintarkastajien 
pitää yritystä katsoa, jotta he toteuttavat 
velvollisuutensa. Ryhdyttiin puhumaan 
myös valtionyhtiöiden vastuuministeristä. 
Nykyään meillä on virasto, joka katsoo 
valtionyhtiöitä. Luultavasti sitä virastoa 
ruvettiin suunnittelemaan Meriteollisuuden 
jutun jälkeen.

Valtion osuutta Wärtsilä Marinen 
pelastusoperaatiossa selvittivät 
kauppa ja teollisuusminis
teri Ilkka Suominen (vas.) ja 
kansliapäälikkö Bror Wahlroos. 
Valtio maksaa puolet Meriteolli
suuden tappioista.
Heikki Saukkomaa/Lehtikuva
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6

Metran  
aika
1990-luku oli suuren suomalaisyrityksen eurooppalaistumisen aikaa. 
Globalisaatio edellytti erikoistumista. Wärtsilän tarinaan tuona ajan-
jaksona mahtuu vanhan yhtiön kuolema, fuusioituminen Metraksi ja 
uudelleen nahkansa luoneen yhtiön synty – vanhalla nimellä.

Metra kansainvälistyi Lohjalta siirtyneen 
Georg Ehrnroothin johdolla.
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Sekatavarakaupasta 
eurooppalaiseksi 
erikoismyymäläksi

Ei nyt sentään. Tuon nähdessään purskahtaisivat nauruun 
aidanseipäätkin, ainakin Suomessa.

Jokseenkin näin muistaa ajatelleensa tuolloin tiedotuspääl-
likkönä toiminut Eeva Kainulainen. Uudelle holding- yhtiölle 
etsittiin identiteettiä ja siihen sopivaa ja iskevää logoa.  
Tehtävään oli palkattu englantilainen mainos toimisto, jonka 
yhtenä ehdotuksena oli iso E-kirjain. Suurimmaksi omistaja-
ryhmäksi kun oli noussut Ehrnroothin suku. 

Yksityiskohta Akseli GallenKallelan 
maalauksesta Kullervon sotaanlähtö. 
Samasta aiheesta maalattu fresko 
Helsingin Vanhan Ylioppilastalon 
musiikkisalissa toimi Metran logon 
innoittimena. 
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”L ähdimme rakentamaan yrityskuvaa ja uutta 
konsernia puhtaalta pöydältä. Sillä oli aivan 
eri identiteetti kuin vanhalla Wärtsilällä. 

Toimialoja oli toistakymmentä kahvikupeista dieselmootto-
reihin ja jostain suomalaisesta asiasta piti lähteä liikkeelle. 
Mutta aluksi englantilaiset eivät ymmärtäneet kovin hyvin 
suomalaista yhteiskuntaa”, muistelee Kainulainen.

Mainostoimisto ymmärsi yskän ja paneutui historiaan. Rat-
kaisu löytyi Helsingin Vanhan Ylioppilastalon musiikkisalista.

”Valituksi tuli tähtitaivas. Pala, johon tietenkin hankittiin 
luvat, löytyi Akseli Gallen-Kallelan maalauksesta Kullervon 
sotaanlähtö vuodelta 1901. Mitäkö se symboloi? Ehkä paitsi 
suomalaista perustaa ja kansainvälisyyttä, myös sitä, että 
uudella yhtiöllä vain taivas on rajana”, Kainulainen arvelee.

Logo luotiin yhtiölle, joka oli syntynyt Wärtsilän ja Lohjan 
fuusiolla marraskuussa vuonna 1990, Tohmajärven kihla-
kunnanoikeuden vahvistuksella. 

Nimiehdotuksissa loppusuoralla oli Awara, Awardi, Kwartsi, 
Wasama, Merak, sekä yhtiöiden nimistä yhdistetty W&L. 
Nimifinalisteista Sasek, Semera ja Wertex olivat Lohjan käy-
tössä olevia nimiehdotuksia, Primo taas oli listalla Wärtsilän 
puolelta.

 ”Lähdimme rakentamaan  
yrityskuvaa ja uutta konsernia 
puhtaalta pöydältä. Sillä oli 
aivan eri identiteetti kuin 
vanhalla Wärtsilällä.” 
Eeva Kainulainen

Lopulta uuden yhtiön nimeksi valittiin Metra, lyhennelmä 
sanoista metalli ja rakentaminen. Tiedotteissa se mää-
riteltiin ”kansainväliseksi teolliseksi konserniksi, jonka 
päätoimialat ovat rakentamiseen liittyvät toiminnot ja 
dieselmoottoriteollisuus”.

Vanha nimi, Wärtsilä, oli ryvettynyt pahasti Meriteolli-
suuden konkurssissa. Se jätettiin ikään kuin hyllylle 
odottamaan. Lohjaa ei nimeksi harkittukaan. Wärtsilässä 
elävän kaskun mukaan sihteeri lähetettiin Pitkänsillan 
kupeesta kirjakauppaan ostamaan karttaa – jotta nähtäisiin, 
missä se Lohja oikein sijaitsee.

V uonna 1989 Wärtsilä oli amputoitu yhtiö. Meriteolli-
suuden osuus liikevaihdosta oli vuonna 1988 ollut yli 

40 prosenttia. Nyt perinteinen jalka oli 
leikattu. Telakkatoimialan poistumista 
voidaan ajatella myös puhdistavana ja 
tervehdyttävänä kehityksenä. Sen seu-
rauksena yhtiön kehossa ei ollut enää 
latenttia tulehduskohtaa.

Yhdistymisen syitä on haettava kui-
tenkin vielä askel kauempaa.

Wärtsilää oli 1980-luvulla jäytänyt 
piilevä kilpailuasetelma, joka vähi-
tellen kulminoitui kahden vahvan 
henkilön – telakkaryhmän johtajan 
Christian Landtmanin ja toimitus-
johtaja Tor Stolpen – välirikkoon.

Kysymys oli eri teollisuudenalojen tärkeydestä. Pääjohtajana 
vuosina 1970 – 1976 ja sen jälkeen johtokuntaa ja hallitusta 
vetäneelle Tankmar Hornille yhtiön ydin oli raskas teol-
lisuus ja ennen kaikkea telakat. Hornin telakoita ja idän-
kauppaa pyörittävä ryhmä oli pitänyt itseään – aiheestakin 
– Wärtsilän tuloksentekokoneena. Tor Stolpe taas halusi 
telakkatoiminnan ohella uudistaa ja monipuolistaa Wärt-
silää, kehittää uutta vanhan rinnalle. Linjaerimielisyydet 
olivat päättyneet Tankmar Hornin eduksi. 
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sen hallituksen puheenjohtajana hänen pikkuserkkunsa   
Robert Ehrnrooth, jonka veli Casimir Ehrnrooth oli  
Wärtsilän hallituksen jäsen ja keskeisessä roolissa Yhdys-
pankissa. 

Ensimmäisiä askeleita yhdistymiseen otettiin jo ennen 
Meriteollisuuden konkurssia.

Heikki Allonen toimi tuolloin Lohjan yrityssuunnittelusta 
vastaavana strategiajohtajana.

”Meillä oli mielenkiintoa tiettyihin osiin Wärtsilästä lähinnä 
rakennusteollisuuden puolella. Primääristi olimme kui-
tenkin kiinnostuneita Sanitecista, ja kävimme kysymässäkin 
mahdollisuutta sen ostoon. Vastaus oli kieltävä, mutta 
saimme vastakysymyksen: olisiko teillä kiinnostusta puhua 

Tultaessa 1990-luvulle poissa olivat niin telakat, Horn kuin 
Tor Stolpe. Pöytä oli katettu välttämättömälle Wärtsilän 
suurelle muodonmuutokselle.

Se käynnistyi Wärtsilän ja Lohjan yhdistyttyä Metraksi.

Ulkopuolisten mielenkiinto Wärtsilää kohtaan oli kasvanut 
1980-luvun lopulla. Wärtsilän vaikeudet olivat yleisessä 
tiedossa, yhtiö oli haavoittuneessa tilassa. Tarinat kertovat 
Klaus Grönbärjin kalpeasta olemuksesta. 

Yksi kiinnostunut ja mahdollisuuksia puntaroinut taho oli 
Lohja Oy. Yhtiöllä oli vahva tase ja sitä kautta kasvumah-
dollisuuksia. Lohjan hallitukselta tuli lupa, tai pikemminkin 
kehotus, olla yhteydessä Wärtsilään. Asiat muhivat perhepii-
rissä. Lohjan toimitusjohtajana toimi Georg Ehrnrooth,  

(Vasemmalla) Wärtsilän ja Lohjan 
yhdistämisestä kertoivat Wärtsilän 
pääjohtaja Tankmar Horn (kuvassa 
oikealla) ja silloinen Lohja Oy:n 
toimitus johtaja ja uuden konsernin 
tuleva pääjohtaja Georg Ehrnrooth.

Tankmar Horn ja Esko Rekola 
keskustelevat tiedotustilaisuudessa.

(Yllä) Lohja Oy Ab oli 1980luvun 
lopulla suomalaisen rakennusteolli
suuden suurimpia nimiä.

Martti Kainulainen/Lehtikuva

Matti Björkman/Lehtikuva
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koko Wärtsilästä? Meriteollisuuden kaatuminen sitten 
keskeytti fuusiokeskustelun. Halusimme ensin katsoa, mitä 
se merkitsee.” 

Myös pääomasijoittajat haistoivat veren. Ruotsalaisen sijoit-
tajan Robert Weilin omistama perheyhtiö Proventus ja sen 
toimitusjohtaja Mikael Kamras olivat havainneet Wärtsilän 
olevan aliarvostettu yhtiö, jolla ei myöskään ollut yhtä 
pääomistajaa. Alkoi klassinen nurkanvaltausoperaatio, joka 
luonnollisesti muissa piireissä rekisteröitiin. Yhdyspankin 
linnoituksessa asia ei herättänyt suurempaa huolta. Pankilla 
itsellään oli Wärtsilästä noin viidentoista prosentin siivu 
ja omistuksia oli myös pankkia lähellä olevilla Varmalla ja 
Teollisuusvakuutuksella.

Wärtsilän ja Lohjan tulevaisuuden pohdinnoissa yhtenä 
lähtö kohtana oli sijoittuminen niin sanottuihin etabloitu-
neihin pankkisfääreihin. Suuryritykset kuuluivat joko 
KOP:n tai SYP:n leiriin. Pitkään Wärtsilän finanssi johtajana 
ja hetken sen toimitusjohtajana toimineen Klaus Grönbärjin 
mukaan Wärtsilä oli tässä asetelmassa jonkinlainen rasavilli 
ja kilpailutti dinosauruksia reviireistä välittämättä. Tätä 
ei aina hyvällä katsottu. Grönbärjin näkemyksen mukaan 
Wärtsilä oli näin kuitenkin osaltaan edistämässä nykypäi-
välle itsestään selvää pankkikilpailua.

Varmaan näinkin. Mutta ainakin Metran syntyyn johta-
neissa vaiheissa Wärtsilä ja myös Grönbärj sen yhtenä 
edustajana olivat tiukasti ruodussa, osana yhdyspankki-
laista valtapiiriä ja sen operaatioita. Huomionarvoista myös 
Metran syntyvaiheissa, kuten kaikissa dramaattisissa suuren 
kokoluokan käänteissä, on inhimillisen elementin läsnäolo. 
Olipa kyse millaisista summista tai omistuksista tahansa, 
niin ratkaisujen takaa ja tapahtumien laukaisijana saattaa 
löytyä yksinkertainen asia: joku henkilö ei pidä jostain 
toisesta henkilöstä.

Riippuu katsojan näkökulmasta, onko tällainen inhimillinen 
tekijä sitten hellyttävää tai kauhistuttavaa. On myös heitä, 
jotka katsovat tapahtumia kliinisen raivorealistisesti, kuten 
Björn Wahlroos, joka väittää olevansa jo niin iäkäs, ettei 
jaksa arvioissaan olla aina turhan kursaileva.

Syksyllä 1989 oltiin siis tilanteessa, jossa kaupungilla on 
ruotsalaisen Proventuksen manöövereiden ohella alkanut 
liikkua juoruja muistakin ostoista.

”Olimme siihen asti olleet kuulopuheiden varassa. Mutta 
sitten saimme erikoisella tavalla tiedon ja vahvistuksen 
vihamielisestä nurkkauksesta. Eräs KOP:n leirissä tuolloin 
ollut teollisuusjohtaja, Nipa Hakkarainen, otti SYP:n 
kolle gaani Erik Stadighia hihasta kiinni Frankfurtin lento-
kentällä ja kertoi seuraavaa: KOP:sta oli soitettu Yhtyneille 
Paperitehtaille ja tiedusteltu, haluaisiko yhtiö olla mukana 
nurkkausoperaatiossa Yhdyspankkia ja Wärtsilää vastaan. 
Hän kertoi tämän sillä ehdolla, että milloinkaan ei selviäisi 
kuka vuotaja on. Nyt asian voi kyllä jo kertoa. Nipan 
motiivi oli yksinkertaisesti se, että hän inhosi Jaakko  
Lassilaa. He olivat lopulta ihan sodassa keskenään”, 
valottaa taustoja Björn Wahlroos. 

Diplomaattien herrasmiesmäiseen käytökseen kas-
vanut Wärtsilän hallituksen puheenjohtaja Tankmar 
Horn ei suostunut tällaisiin konspiratoorisiin tarinoihin 
uskomaan, vaan piti niitä lähinnä vastenmielisinä. Sellai-
seksi hän koki myös Yhdyspankissa kehitetyn ”puolustus-
suunnitelman”.

Hornin asenne on ymmärrettävä, sillä se olisi käytännössä 
tarkoittanut Wärtsilän viipalointia. Pankille suunnitelma 
olisi luonnollisesti tuonut runsaasti rahaa.

Suunnitelman laadintaan osallistuneeseen ideariiheen, 
jossa Hornkin oli mukana, kuuluivat Ahti Hirvonen,  
Mika Tiivola, Kurt Stenvall, Casimir Ehrnrooth sekä 
Björn Wahlroos. Ajatuksena oli fuusioida Wärtsilä ja 
Spontel-yhtiö (jonka puheenjohtaja Wahlroos oli) ja 
rakentaa pankkia lähellä oleva holding-yhtiö. Joitain osia 
olisi myyty pois, lopuista muodostettu teollisuusdivisi-
oonia. Näinhän de facto lopulta pitkälti kävi. Mutta aika ei 
ollut kypsä.

Esillä oli toinenkin vaihtoehto. Sen etenemistä vauhdit-
tivat Palacen illalliset ja fasaanijahdit. Oltiinhan jos ei nyt 
perhe- niin ainakin kaveripiirissä.

K uinka kaikki lopulta tapahtui? Seuraavista vaiheista 
esimerkiksi Wahlroosin ja Georg Ehrnroothin kerto-

mukset ovat varsin yhteneväiset.

Vanha wärtsiläläinen, Lohjan toimitusjohtajana vaikuttanut 
Georg Ehrnrooth ilmaisi loppuvuodesta 1989 Lohjan olevan 
sillä hetkellä kiinnostunut Wärtsilästä laajemminkin kuin 
vain Sanitecin osalta. 

Ajatus Lohjan ja Wärtsilän yhdistymisestä eteni piirus-
tuspöydälle, jonka ääressä Ehrnrooth ja Wärtsilältä Klaus 
Grönbärj hahmottelivat mahdollisen uuden yhtiön raken-
netta. Pohdittavana oli muun muassa se, kuinka saada 
uudessa konstellaatiossa Fiskarsille ja sen lähellä oleville 
omistajatahoille 20 prosentin äänivalta.

Joulukuussa kuvio alkoi näyttää valmiilta. Nokian järjes-
tämän viikonlopun metsästysreissun jälkeiseen maanan-
taiaamuun oli sovittu palaveri, jossa esiteltiin ensimmäinen 
konkreettinen fuusiopaperi, työnimeltään New Corp. Suun-
nitelma miellytti myös Tankmar Hornia: Wärtsilä säilyisi, 
ainakin jossain muodossa. 

Paperi oli kuitenkin vain lähtölaukaus monimutkaisille, 
yksityiskohtaisemmille neuvotteluille. Vielä samana maa-
nantaina alkoi neljän vuorokauden lähes taukoamaton 

rutistus. Lohjan ja Wärtsilän uutta konklaavia rakentavaa 
projektia veti SYP:n osalta Björn Wahlroos, joka tuolloin 
toimi myös Lohjan tilintarkastajana. Ehrnroothia ja Grön-
bärjiä täydensivät juristit ja neuvonantajat molemmista 
yhtiöistä.

Wahlroos muistelee juosseensa yön tunteina eri huoneiden 
väliä, kun omistuksia, arvostuksia ja prosentteja kalku-
loitiin. Ratkaistuksi tuli muun muassa teräsyhtiö Ovakon 
asema, jonka osalta päätös syntyi joulukuisina pikkutun-
teina muutamassa minuutissa. 

Ovako oli tuolloin ruotsalaisen SKF:n (50%), SYP:n (5%), 
Fiskarsin (20%) ja Wärtsilän (25%) omistama yhtiö. 
Uudessa kuviossa SYP ja Fiskars myivät osuutensa Wärt-

silälle, josta näin tuli SKF:n rinnalle 
merkittävä Ovakon omistaja.

Järjestely tarkoitti muutosta myös 
Wärtsilän (Metran) omistusraken-
teessa. Wärtsilä osti SYP:n ja Fiskarsin 
osuudet Ovakosta suunnatulla annilla 
eli osakkeilla. Sen myötä Fiskarsista, 
ja siten sen suurimmista osakkeen-
omistajista Ehrnrootheista, tuli suuri 
omistaja myös Wärtsilässä.

Fuusioneuvotteluissa kaikki oli 
tietenkin äärimmäisen varjeltua, koo-
dikieltä myöden. Wärtsilä oli walrus, 
Fiskars fox ja niin edelleen.

Maanantaina alkanut tiivis rupeama päättyi torstaiaa-
muiseen julkistukseen. Sitä edelsi toimitusjohtaja Pekka 
Laineen irtisanominen, tehtävä, jonka suoritti asialle aluksi 
vastentahtoinen Tankmar Horn.

Wahlroos on sittemmin kuvannut saavutettua tulosta tuossa 
vaiheessa pikemminkin aiesopimukseksi kuin todelli-
seksi merger agreementiksi. Näin oli asioiden laita ainakin 
kiinteistöjen kohdalla, joiden osalta työ myöhemmin jatkui. 
Kirkkoa ei saatu kerralla keskelle kylää.

Fuusioneuvotteluissa kaikki 
oli tietenkin äärimmäisen  
varjeltua, koodikieltä myöden. 
Wärtsilä oli walrus, Fiskars  
fox ja niin edelleen.
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Vaikeimpia asioita oli ymmärrettävästi ollut päästä yhteis-
ymmärrykseen Lohjan ja Wärtsilän arvostuksista. Kahden 
miehen tiimi, Björn Wahlroos ja Georg Ehrnrooth totesivat 
arvioidensa eron olevan noin 450 miljoonaa markkaa. Ero 
selittyi ilmeisesti Wärtsilän käyttämän McKinseyn ruot-
salaisen konsultin Cristian Casparin unohduksesta laskea 
verojen osuutta kiinteistöjen mahdollisesta myynnistä. SYP 
ja Wahlroos puhuivat Wärtsilän kiinteistöjen kohdalla 1,1 
miljardista, Ehrnrooth 700 miljoonasta.

Asia – eli samalla Lohjan ja Wärtsilän fuusio – ratkaistiin 
lopulta Wahlroosin ja Ehrnroothin kädenpuristuksella, 
jolla SYP sai option ostaa kaikki Wärtsilän kiinteistöt. 
Myöhemmin kiinteistösopimusta kohtuullistettiin toisella 
herrasmiessopimuksella 300 miljoonaan markkaan. Siinä 
yhteydessä vaihtoi omistajaa myös pala Wärtsilän historiaa: 
Helsingin Esplanadin varrella sijaitsevan Grönqvistin talon 
kattohuoneisto, myös ”Tankmarin bilehuoneistoksi” kut-
suttu, siirtyi pankille.

Entä kuinka kävi ruotsalaisen Proventuksen nurkanval-
tausoperaatiossaan hankkimille osakkeille? Tammikuussa 
1990 yhtiön toimitusjohtaja Mikael Kamras saapui Helsinkiin, 
ja tiedusteli tai suorastaan vaati itselleen Metran hallitus-
paikkaa. Enemmän tai vähemmän diskreetisti sekä Wahlroos 
että Ehrnrooth antoivat Kamraksen ymmärtää, että toiveet 
olivat epärealistisia. Ruotsalaiset ostettiinkin pian yhtiöstä ulos 
hankkimalla heidän osakkeensa kohtuuhintaan.

M ikä oli sitten fuusion lopputulema? Ja mitkä olisivat 
olleet vaihtoehdot?

Historia olisi saatettu kirjoittaa aivan toisin. Siinä Wärtsilä 
olisi joutunut pääomasijoittajien paloittelemaksi ja myy-
dyksi eteenpäin. Lohjan strategiajohtajasta Metraan siir-
tyneen Heikki Allosen mukaan heti fuusioilmoituksen 
jälkeen, samana päivänä puhelimet alkoivat soida. Useampi 
investointi pankkiiri tiedusteli, mikä osa olisi myytävänä. 

Esimerkiksi eräs englantilainen taho olisi halunnut ostaa 
dieseltuotannon.

Ilman fuusiota Wärtsilää ei olisi olemassa ainakaan nykyisen 
kaltaisena. Lohja Oy olisi luultavasti kaatunut konkurssiin 
tai joutunut uudelleenjärjestelyn kohteeksi suuressa suoma-
laisessa lamassa, muiden suurten rakennusalalla toimi-
neiden Hakan ja Polarin lailla.

Että näin ei käynyt, ratkaistiin muutamina kuukausina, viik-
koina, päivinä ja lopulta tihentyvinä yöntunteina vuoden 
1989 joulukuussa.

Pelastamalla toisensa Wärtsilä ja Lohja pelastivat samalla 
itsensä, ja ottivat kohtalonsa omiin käsiinsä. Fuusio syntyi, 
koska Wärtsilällä oli kiire, Lohjalla oli halu ja käytettävissä 
oli Wärtsilän hakema pitkäaikainen omistaja, Fiskars. Syntyi 
edellä aikaansa ollut yritysrakenne, jossa ei haettukaan teol-
lista synergiaa toimialojen kesken, vaan joka toimi finanssi-
maailman periaatteilla. 

Torjuttuaan investointipankkiirien seireenilaulut yhtiö 
aloitti oman perkausoperaation. 

”Tämä konglomeraatti syntyi fuusion seurauksena, jossa 
pieniä, ei-kansainvälisesti elinkelpoisia yksiköitä struktu-

roitiin uudestaan. Siten luotiin pohja sille, mikä Wärtsilä 
on nykyään: menestyvä hyvä yritys. Ja sivujuonina syn-
tyivät Assa Abloy ja Sanitec, jotka toivat Wärtsilälle paljon 
rahaa ja mahdollisuuden rakentaa Wärtsilä Dieseliä. Eli 
luotiin oikeastaan kolme globaalia, omalla alallaan johtavaa 
yritystä, ja siivottiin muut pois”, konstellaation kapellimes-
tarina toiminut Georg Ehrnrooth kuvaa Metran ideaa.

Käytännössä siivous- ja arvonluontioperaatio aloitettiin 
siten, että uudelle Metralle valittiin neljä eri luonteista ydin-
divisioonaa. Niistä suurin, Wärtsilä Diesel toimi globaa-
leilla markkinoilla, joskin sen tuotannosta ja teknologioista 
suuri osa sijaitsi Euroopassa. Kylpyhuonekeramiikkaan 
keskittyvä Sanitec oli laajentunut nopeaan tahtiin pieniä 
paikallisia markkinoita hallitsevia yrityksiä ostamalla, ja 
sen haasteena oli laajentua multilokaalista toimijasta riit-
tävän suureksi, eurooppalaiseksi toimijaksi.  Lukitus- ja  
turvallisuusalaan erikoistunut Abloy Security Oy taas toimi 
10 prosentin vuositahtia kasvavilla markkinoilla. Neljän-
 tenä ydinliiketoiminta-alueena oli Lohja Oy:n peruina 

rakennusmateriaaliteollisuus, joka 
taas oli pääosin erittäin paikallista ja 
raaka-ainesidonnaista liiketoimintaa, 
ja joutui vielä 1990-alun laman 
kynsiin.

Kun päätettiin mihin halutaan kes-
kittyä, Metra ryhtyi ripeässä tahdissa 
luopumaan rönsyistään. Se myi osuu-
tensa paperikoneyhtiöstä Valmetille 
jo yhdistämisprosessin myötä, vuonna 
1990, samoin Arabia myytiin Hack-
manille. Lohjan vanhoista toimi-
aloista elektroniikkayhtiö Elcoteq Oy 
myytiin toimivalle johdolle vuonna 
1991. Seuraavana vuonna kaupattiin 
Finlux Oy kuvaputkineen Nokialle 

ja vuonna 1993 Lohja Caravans sijoittajien perustamalle 
yhtiölle. Ja lopulta, yhdistämisvaiheiden jälkeen, vuonna 
1994 Metra myi Partekille loputkin rakennusmateriaaliteol-
lisuudesta. Suurin osa Lohjan puolelta tulleista liiketoimin-
noista kuihtui pois.

Historia olisi saatettu  
kirjoittaa aivan toisin. Siinä 
Wärtsilä olisi joutunut pää-
omasijoittajien paloittele-
maksi ja myydyksi eteenpäin.

Tiedotustilaisuus Lohja Oy:n 
ja Wärtsilä Oy:n yhdistymi
sestä 20 joulukuuta 1989. 
Reijo Kaukonen, Fiskars (vas), 
Tankmar Horn, Wärtsilä ja 
Georg Ehrnrooth, Lohja.

Martti Kainulainen/Lehtikuva
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Teräsyhtiö Ovakon vaiheet olivat monimutkaisempia. 
Voimakkaasti tappiollisena, niin sanottuna fifty-fifty 
-yhtiönä se oli hankalasti johdettava ja hallinnoitava. 
Metra ja SKF omistivat kumpikin viisikymmentä pro-
senttia. Vuonna  
1991 rakenne muuttui. Ovako jaettiin kahteen osaan:  
ruotsalainen SKF otti Luulajan tehtaan, Metra Imatran 
terästehtaan sekä Kilstan ja Billnäsin takomot. 

Ovako syntyi uudelleen vuonna 2005, ja Wärtsilä siirsi 
sille Imatran terästehtaan. Uudessa Ovakossa Wärtsilän 
omistusosuus oli reilut 26 prosenttia. Seuraavana vuonna 
SKF, Wärtsilä ja omistajana myös ollut Rautaruukki 
myivät Ovakon hollantilaisille sijoittajille ja saksalaiselle 
teräs yhtiölle.

A ivan vuosituhannen lopulla, vuonna 1999 elettiin 
mielenkiintoisia hetkiä. Oli vähällä, ettei Wärtsilän 

historia taas kääntynyt uusille urille. Kun vuosikymmen 
aikaisemmin toimintoja oli yhdistetty, nyt tavoitteena oli 
ikään kuin käänteinen fuusio, de-merger. 

Ajatuksena oli jakaa Metra kolmeksi pörssiyhtiöksi. Näitä 
olisivat olleet Wärtsilä NSD, Sanitec sekä Metra Invest 
-nimellä kulkeva kokonaisuus. Metra Investiin olisivat 
kuuluneet jäljellä olleet Assa Abloyn osakkeet, jäljellä 

olevat kiinteistöt sekä muu bisnes, sekä mahdollisia uusia 
investointeja.

Hanke kuitenkin kariutui.

”Pörssitiedote oli jo annettu ja suunnitelmat olivat pitkällä, 
mutta ne jouduttiin lopettamaan. Syynä oli se, että Aasian 
kriisi oli iskenyt Wärtsilään, ja dieselpuolen tulos ei kestä-
nyt.  Olimme arvioineet väärin sen kannattavuuden, sitä ei 
voinut erikseen listata. Se oli epäonnistuminen myös omalta 
osaltani. Tilanne olisi pitänyt ymmärtää paremmin, olin 
liian optimistinen”, toteaa Metran varatoimitusjohtajana 
tuolloin toiminut Ole Johansson. 

Näin ollen karsinta ja eri osien myynnit jatkuivat.

Sanitec listattiin pörssiin 1999; listauksen yhteydessä osa 
osakkeista myytiin, osa jaettiin osinkona Wärtsilän osak-
kaille. Metran osaksi vuonna 1990 tulleesta Sanitecista  
loput myytiin vuonna 2001. Wärtsilän omistaman Abloyn  
ja ruotsa laisen Assan yhdistymistä jo aiemmin vuonna 1994 
on taas kuvailtu kaikkien aikojen tuottoisimmaksi diiliksi  
Wärtsilän historiassa. Vuosina 2001–2002 yhtiö myi 
yhteensä 30 miljoonaa Assa Abloyn osaketta. Osakkeita 
myytiin aina vuoteen 2010 saakka. Talousjohtaja Maj-Len 
Ekin jälkikäteen tekemien laskelmien mukaan myynti-
voittoa niistä saatiin yhteensä 1,2 miljardia. Kyseessä oli 

aivan erityinen rahasampo.

Nämä pääomat käytettiin aluksi pin-
nalla pysymiseen, olihan dieselpuoli 
rumasti pakkasella, mutta myös uudis-
tumiseen ja kansainvälistymiseen.  
Assa Abloyn rahoilla Wärtsilä Die-
selistä muokattiin, osin pakon sane-
lemana, uuden alun keihäänkärki.  
Telakoiden, yhtiön sisäisten mark-
kinoiden, kadottua oli lähdettävä 
maailmalle. Metrasta kuoriutui diesel-
moottoreita, diesel- ja kaasuvoima-
laitoksia ja huolto- ja muita palveluita 
toimittava yhtiö. 

Kun vuosikymmen aikai-
semmin toimintoja oli  
yhdistetty, nyt tavoitteena  
oli ikään kuin käänteinen 
fuusio, de-merger. 

1980 -luvun lopulta 2000-luvun alkuun 
eli runsaana kymmenenä vuotena 

historia kiihdytti vauhtia ja aika tiheni. Monialayhtiöistä 
siirryttiin de facto kansainväliseksi toimijaksi. Globalisaatio 
edellytti erikoistumista. Wärtsilän tarinaan tuona ajan-
jaksona mahtuu vanhan yhtiön kuolema, fuusioituminen 
Metraksi ja uudistuneen, tai ainakin siihen pyrkivän yhtiön 
synty – vanhalla nimellä.

Tarina jäisi kuitenkin torsoksi ilman mainintaa vielä yhdestä 
suunnitelmasta. Toteutuessaan sekin olisi voinut tehdä 
Wärtsilästä aivan toisenlaisen yhtiön.

Vuosituhannen lopulla oli yhtiön ulkopuolisten neuvonan-
tajien toimesta virinnyt ajatus Wärtsilän ja sijoittajien kes-
kuudessa aliarvostettuna pidetyn Partekin fuusioitumisesta. 
Niin sanottu Masiina-projekti herätti Wärtsilässä ensin 
ristivetoa, jonka ilmeisesti suurimpana syynä oli kysymys 
Fiskarsin roolista. Suurena omistajana Fiskars silloisen 
hallituksensa puheenjohtajan Göran J. Ehrnroothin mukaan 
suhtautui ajatukseen ”varovaisen kielteisesti”.

Hanketta vietiin silti eteenpäin ja suunniteltiin varsin pit-
källe. Valtio, Partekin suurena omistajana päätti kuitenkin 
vuonna 2002 yllättäen myydä osakkeensa Kone Oy:lle. 
Wärtsilässä käänne, jonka osa koki suuren mahdollisuuden 
menetyksenä, synnytti henkilötasolla jonkin aikaa voima-
kastakin eripuraa. 

Nopealla rahalla mitattuna suurina hyötyjinä tapahtuneessa 
olivat Herlinit, eivät Ehrnroothit. Göran J. Ehrnroothin 
näkemys on silti selvä. Juna oli jo raiteilla ja uusi kuvio olisi 
ollut sekoittava tekijä. ”Onneksi hanke raukesi. Se oli Wärt-
silän onni: yhtiöllä oli jo oma tahto ja brändi.”

Metran konsernijohtaja Georg Ehrnrooth oli siirtynyt eläk-
keelle 13. syyskuuta vuonna 2000. Samana päivänä Metran 
ylimääräinen yhtiökokous oli päättänyt, että yhtiön nimi 
muutetaan Wärtsiläksi. Ehrnroothin seuraajaksi oli valittu 
Wärtsilä NSD:n toimitusjohtaja Ole Johansson. Vuonna 
2003 hallituksen puheenjohtajaksi tuli Antti Lagerroos ja 

varapuheenjohtajaksi Fiskarsin Göran 
J. Ehrnrooth. 

Johanssonin ja Lagerroosin, erilaisiksi 
kuvailtujen persoonien mutta erin-
omaisen työparin, myötä käynnistyi 
yksi Wärtsilän parhaimmista kausista. 
Partek-episodi ja muut skismat jäivät 
taakse. 

”Tovi siinä varmaan puolin ja toisin 
pohdittiin, mitä tästä tulee. Luotta-
muksen kasvaessa siitä ajasta tuli kui-
tenkin työelämäni parasta aikaa. Toki 
siihen varmasti vaikutti myös asteittain 

paraneva kannattavuus, jota tukivat Lagerroosin vahvasti 
hallituksessa ajamat tiukat, mutta reilut johdon palkitsemis-
järjestelmät”, Ole Johansson kuvaa noita aikoja.

U nohtaa ei voi myöskään ison omistajan läsnäoloa ja 
roolia yhtiön muodonmuutoksessa. Göran J. Ehrn-

roothin kiteytyksellä: ”Sisäisen työrauhan palauttamiseksi 
vaadittiin silloisen pääomistajan aktiivista otetta. Jonkun 
piti tulla näyttämään pitkäaikaista omistustahtoa ja takeita 
jatkuvuudesta. Siitä tuli se Fiskarsin rooli.” 

Tästä ajasta tuli lopulta kouluesimerkki siitä, miten omis-
tajan, hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan yhte-
nevät agendat ovat tärkeä asia yrityksen menestykselle.

 ”Jonkun piti tulla näyttämään 
pitkäaikaista omistustahtoa  
ja takeita jatkuvuudesta.” 
Göran J. Ehrnrooth
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Tai pyrkisi fuusioitumalla rakentamaan 
jonkinlaista Suomilinnoitusta ulkomaisia 
ostajia vastaan, kaatunut Partekkuvio kun 
oli tuoreeltaan muistissa.

Jännite Wärtsilän ja sen pääomistajan 
välillä lisääntyi vähitellen. Kulminaatio 
nähtiin vuonna 2007.

Saksassa Wärtsilälle tarjoutui tilaisuus 
megaluokan investointiin, joka olisi 
avannut mahdollisuuden erittäin suuriin 
moottoritoimituksiin ja mitä ilmeisimmin 
myös niiden huoltoon. Rahoitus neljän 
miljardin diiliin oli valmiina. Saksan hallitus 
ja EUkomissio olivat näyttäneet vihreää 
valoa. Wärtsilän hallitus oli asiasta yksi
mielinen.

Fiskarsille asia oli hankala, eikä siitä ollut 
yhtiössä sisäistä yksimielisyyttä. Pääomis
tajana sillä oli kuitenkin mahdollisuus 
peruuttaa ja sen se teki, kalkkiviivoilla. 
Syyksi on mainittu osingonmaksukyvyn 
vaarantuminen. 

Wärtsilä nieli kalkin ja päätti olla ryhty
mättä kauppaan. Pelkona oli ajautuminen 
hakaukseen suurimman omistajan kanssa 
ja sitä seuraavat mahdolliset vaikeudet 
yhtiön kehittämisessä. Sopimus päätyi 
lopulta MercedesBenzille. Episodia 
muistellaan edelleen ”saatananmoisena” 
tilanteena, jossa osallisina olivat ”orava ja 
pienet hampaat”, mitä se sitten tarkoitta
neekaan.   

Ilmapiirin ja keskinäisen ymmärryksen 
parantamiseksi Paul ja Alexander 
Ehrnrooth valittiin Wärtsilän hallitukseen 
Fiskarsin hallituksen puheenjohtajan 
Kaj-Gustaf Berghin rinnalle. 

Megaprojektin kaatumisen yhtenä 
seurauksena, molempien yhtiöiden 
yhteisymmärryksellä, oli Wärtsilän A ja 
Bosakesarjojen yhdistäminen. Osakkeen 
arvo oli kärsinyt pitkään siitä, että yhtiöllä 

oli yksi omistaja, jolla ei ollut vastaavaa 
pääomapanosta. Yhdistymisellä oli myön
teinen vaikutus Wärtsilän tulevaisuuteen. 
”Perheyhtiöön liittyvä alennus” poistui, ja 
päätösten ennakoitavuus parani. 

Osakesarjojen yhdistämisen taustalla 
vaikutti myös Fiskarsin halu vähentää 
kytkentää Wärtsilään. Suuri omistusosuus 
ja ristiinomistus näyttäytyivät ulkomai
sille sijoittajille epäterveenä piirteenä, 
joka aiheutti kysymyksiä. Siten se oli 
hidastamassa omistuksen, eli Wärtsilän 
jalostamista. Samalla Fiskars oli vähitellen 
muuttamassa strategiaansa enemmän 
kuluttajatuoteyhtiöksi, mihin se tarvitsi 
pääomaa.

Fiskars käynnistikin pienimuotoisesti 
Wärtsiläomistuksensa pienentämisen. 
Sitten onni potkaisi lännestä, vaikka ensin 
esitettiinkin hetki huolestunutta.

Wallenbergin suvun hallinnoima sijoitus
yhtiö Investor oli käynnistänyt Wärtsilään 
liittyvän selvitystyön noin vuonna 2010, 
ja ensimmäiset osakekaupat tehtiin jo 
seuraavana vuonna. Kaksi sukua löysivät 
toisensa.

Wallenbergien Investor ja Ehrnroothien 
piiriin kuuluva Fiskars yhdistivät huhti
kuussa 2012 Wärtsiläomistuksensa 
yhteis yritykseen. Siihen asti Wärtsilän 
suurinta omistusosuutta oli hallinnut 
Fiskars ruotsalaisen tytäryhtiönsä Avlisin 
noin 15 prosentin osuudella. Uudesta 
yhteisyrityksestä – josta Fiskarsin osuus 
oli kaksi kolmannesta ja Investorin 
kolmannes – tuli nyt suurin omistaja 19,4 
prosentilla.

Analyytikoiden arvioissa kuviota arvioitiin 
nerokkaaksi. Fiskars sai osakkeista selvää 
preemiota eli ylihintaa ja riihikuivaa rahaa. 
Samalla Fiskarsin vaikutusvalta Wärtsi
lässä kuitenkin pysyi liki yhtä suurena kuin 
aikaisemmin, sillä siitä tuli uuden pääomis

tajan enemmistöomistaja. Nostipa järjes
tely myös sekä Fiskarsin että Wärtsilän 
markkinaarvoja. 

Wärtsilän tulevaisuudelle järjestely oli 
merkittävä. Se sai käyttöönsä Wallen
bergin suvun pitkän teollisen kokemuksen 
ja tietotaidon. Konsernijohtajan valinnassa 
oli otettu jo hieman förskottia. Haku oli 
globaali, mutta erityisesti ruotsalaiset 
konepajat käytiin läpi. Hallituksen yksi
mielinen valinta osui syksyllä 2011  
Björn Rosengreniin, joka saapui Atlas 
Copcosta, Wallenbergien piiristä. 

Syyskuussa 2014 Investorin ja Fiskarsin 
yhteisyritys purettiin. Fiskarsille jäi 5,1 
prosentin osuus Wärtsilän osakkeista 
ja äänistä. Investorin osuus nousi 16,8 
prosenttiin.

Vuoden 2018 kesäkuun lopussa Wallen
bergien Investor AB on Wärtsilän suurin 
osakkeenomistaja 17,68 prosentin osuu
della.

Investor on pitkäjänteinen omistaja. 
Investor AB:tä Wärtsilän hallituksessa 
edustava Johan Forssell katsoo tulevai
suuteen.

”Olemme sijoittaneet Wärtsilään runsaat 
kymmenen miljardia kruunua ja saaneet 
tähän mennessä hyvän tuoton sijoituksel
lemme. Suurimpana omistajana olemme 
erittäin tyytyväisiä yhtiön kehitykseen, 
etenkin sen kykyyn laajentaa tarjontaansa 
uusiin teknologioihin ja uusille alueille. 
Tavoitteenamme on olla sitoutunut omis
taja ja kehittää yhtiötä ympäristössä, joka 
edellyttää yhä enemmän innovatiivisuutta, 
joustavuutta ja nopeaa toimintaa.”

Ehrnrootheista  
Wallenbergeihin

Fiskarsista ja Ehrnrootheista oli tullut 
Wärtsilän merkittäviä omistajia sen fuusioi
tuessa Lohja Oy:n kanssa Metraksi vuonna 
1990. Taustalla oli järjestely, jossa SYP ja 
Fiskars olivat myyneet Wärtsilälle osuutensa 
teräsyhtiö Ovakosta. Aiemmin Wärtsilän 
Joensuun tehtaita johtanut, ja 1980luvulla 
Lohjan toimitusjohtajana työskennellyt, 
Georg Ehrnrooth valittiin vuonna 1991 
Metran konsernijohtajaksi. Siinä tehtävässä 
hän toimi vuoteen 2000.

Metrassa Fiskarsilla ja sen taustalla olevalla 
Ehrnroothin suvulla oli 16 prosentin osuus 
äänistä ja noin 13 prosenttia osakkeista. 
Fiskarsin vuoden 1990 vuosikertomuksessa 
toimitusjohtaja Reijo Kaukanen toteaa 
Metran olevan ”pitkäjänteinen vaurautta 
lisäävä teollinen sijoituskohde”, jossa 
omistusosuus luo ”mahdollisuuden vaikuttaa 
tämän vahvan konsernin kehittymiseen aktii
visen omistusroolin kautta”.

Vuosikymmenen lopulla omistus osake
kannasta oikeutti jo 23 prosenttiin äänistä. 
Fiskarsin omistusosuutta vastaava osuus 
Metran liikevaihdosta oli samaa luokkaa kuin 
Fiskarskonsernin oma liikevaihto.

Sitoutunut pääomistaja toi Metraan ja paluun 
tehneeseen Wärtsilään vakautta, jatkuvuutta 
ja turvaa. Vuosituhannen ensi vuosikymme
nenä Wärtsilää yritettiin useamman kerran 
ostaa, yhden ostajan taholta useamman 
kerran. Wärtsilä hyödynsikin muutamaa 
investointipankkia laatimaan strategioita 
mahdollisten ”vihamielisten valtausyritysten” 
varalle. Niitä ei kuitenkaan tarvinnut käyttää.

Samalla kun Fiskars oli suuri stabiloija, sitä 
voi pitää myös varsin konservatiivisena 
omistajana. Sillä oli siihen varaa, sillä se 
käytännössä hallitsi Wärtsilää. Ehkä historial
lisista syistä Fiskarsilla oltiin huolissaan siitä, 
että Wärtsilän operatiivinen johto ei tarpeeksi 
keskittyisi ytimensä orgaaniseen ja riskittö
mään kehittämiseen, vaan karkaisi laitumille 
ostamaan ja hakemaan nopeaa kasvua. 

Vuoden 2018 kesäkuun lopussa Ehrnroothin suvun  
hallinnoiman Fiskars Oy:n omistusosuus Wärtsilästä on 
5,52 prosenttia. Noin neljännesvuosisata aikaisemmin, 
1990-luvun alussa tilanne oli aivan toinen.

Jeppe Wikström/Lehtikuva
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(Vasemmalta) Markus, Peter ja 
Jakob Wallenberg ovat Investor 
yrityksensä kautta nousseet  
Wärtsilän suurimmaksi omistajaksi.



Kumppanuuden 
alku
Aiemmin Wärtsilälläkin ajateltiin, että onnistuneet kaupat olivat tavoite 
ja päätepiste, jonka jälkeen katse suunnattiin uusiin asiakkaisiin. 
1980-luvulla herättiin ymmärtämään huollon merkitys myös liike-
toiminnalle: kaupoista tuli puolimatkan krouvi, jonka jälkeen huolto-
toiminnot takasivat tasaisen bisnesvirran jopa vuosi kymmeniksi. 
Sittemmin kaupoista sopiminen on sisäistetty uuden kumppanuuden 
aluksi. Siitä alkaa yhteinen matka asiakkaan kanssa.

7
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Asiakas nousee 
keskiöön

Vanhan sanonnan mukaan mikä ei maassa kasva, sen 
Wärtsilä valmistaa. Sanonta kaipaa päivitystä. Esimer-
kiksi vuodesta 2015 konsernijohtajana toimineen Jaakko 
Eskolan mukaan Wärtsilä on nykyään ennen muuta pal-
veluyhtiö. ”Palveluiden kautta voi joko luoda täydellisen 
asiakassuhteen ja jatkaa sitä – tai tuhota sen. Siksi se on 
tärkein liike toiminta-alueemme.”

Mutta mitä palveluliiketoiminta, joka kiteyttää Wärtsilän  
tämän vuosituhannen alun bisnesajattelua, lopulta  
merkitsee ja sisältää? Termiä käytetään usein, ja yleensä 
hieman epämääräisesti. 

Ajan myötä Wärtsilä 
nousi konehuoneesta yhä 
enemmän myös komento
sillalle.
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R iippumattoman asiantuntijaelimen Sanastokeskus 
TSK ry:n mukaan palveluliiketoiminta on usein 
itsenäinen osa liiketoimintaa, jossa palvelu muo-

dostaa arvonluonnin perustan. Tavarakauppaa se ei tie-
tenkään ole, mutta itsepalvelumahdollisuuden tarjoaminen 
sen sijaan lasketaan mukaan. Synonyymina käytetään usein 
ratkaisuliiketoimintaa. Siinä asiakkaan liiketoiminnan kehit-
täminen edellyttää tiivistä ja pitkäaikaista yhteistyötä sekä 
kokonaisvaltaista ymmärrystä prosesseista.

Aikaisemmin palveluilla ymmärrettiin lähinnä huoltoa ja 
varaosien toimittamista. Niiden merkitykseen Wärtsilä heräsi 
vähitellen 1980-luvulla. Seuraavalla vuosikymmenellä yhtiö 
osti kiihtyvällä tahdilla hiipuvia dieseltehtaita sekä huolto-
firmoja päästäkseen käsiksi niiden varaosa- ja huoltobis-
nekseen.

Tage Blomberg, joka teki Wärtsilässä kolmenkymmenen-
viiden vuoden uran muun muassa huoltoliiketoimintojen 
johtajana, muistaa ostaneensa kaksikymmentäviisi huolto-
firmaa. Kaikkiaan hänen aikanaan, vuosina 1975–2010 
Wärtsilän pisteiden määrä maailmankartalla lisääntyi noin 
kymmenestä seitsemäänkymmeneen viiteen.

Nyt huoltoliikeliiketoiminnoilla on toimipisteitä yli kah-
dessasadassa toimipisteessä lähes 90 maassa. Huolto- ja 
palvelukonsepteja tarjoavan henkilöstön määrä on yli puolet 

koko Wärtsilän henkilökunnasta. Liikevaihdosta varaosat 
ja palvelut ovat nykyään noin viisikymmentä prosenttia.

Wärtsilän palveluliiketoiminnan perusta sen 
nykyisessä merkityksessä luotiin vuosituhannen 

ensimmäisellä vuosikymmenellä. Ei liene liioiteltua puhua 
murroksesta koko yhtiön identiteetissä. Taustalla vaikutti 
myös huono markkinatilanne. Tavallaan murros oli pakon 
sanelemaa. Vuosina 1999–2003 suljettiin viisi tehdasta ja 
väkeä vähennettiin. Mutta se mikä kannatti, oli huolto. 
Eikä sitä haluttu toimenpiteillä vaarantaa.

Varsinaisen sysäyksen muutokselle antoi vuonna 2003 
aloitettu uuden strategian tekeminen. Painopisteiksi 
määriteltiin merimoottorit ja huolto. Voimalaitospuoli 
jätettiin tuossa vaiheessa hieman syrjään.

Hallituksen puheenjohtajana vuonna 2002 aloittanut 
Antti Lagerroos katsoi huoltobisneksen olevan tule-
vaisuuden ala. Painopistettä huoltoon kasvatettiin, ja 
sen kattamaa maantieteellistä aluetta ryhdyttiin laajen-
tamaan. Tavoitteeksi asetettiin globaalin huoltoverkoston 

rakentaminen logistisesti tärkeisiin 
paikkoihin. Mikä merkittävintä, 
huolto laajennettiin koskemaan 
kaikkia merimoottoreita, myös 
muita kuin Wärtsilän itse toimit-
tamia. 

Vähitellen kaupanteon jälkeisellä toi-
minnalla alettiin käsittää muutakin 
kuin varaosatoimituksia ja niiden 
pohjalta syntynyttä huoltoa. Allekir-
joitustilaisuudesta tuli puolimatkan 
krouvi, kun se aikaisemmin oli ollut 
päätepiste. 

Vanhassa ajattelumallissa huolto oli 
ikään kuin pysyvä keynesilainen elementti, jolla tasattiin 
suhdannevaihteluita moottoripuolen ja voimalaitosbis-
neksen vuorotellen sakatessa. 

Asennemuutos vaati oivalluksen 
globaalin huoltoverkoston 
laajemmasta merkityksestä 
asiakassuhteille.

Alusten ja voimalaitosten 
toimintaa voidaan seurata ja 
ohjata reaaliaikaisesti ja yhä 
enemmän myös etänä.
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Wärtsilän yhtiökokous 2018.

Kumppanuuden alku   153152   Kumppanuuden alku



Wärtsilä vastaa alusten ja 
voimalaitosten huoltotoimen 
piteistä, mutta sen oma henkilö 
kunta ei enää juurikaan kulje 
alusten matkassa tai päivystä 
paikan päällä. Huolto hoituu 
pääosin etänä, tai etäohjatusti 
yhteistyössä paikallisen henkilö
kunnan kanssa.

Kiireelliset huoltotoimenpiteet 
on tehtävä välillä erittäin haasta
vissa olosuhteissa.

Huoltohenkilökunnan silmillä on 
nykyään virtuaali, ei hitsauslasit,  
ja käsissä on yhä useammin tieto
tekniikkaa.
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Uudessa strategiassa kaupan syntymisestä tuli lähtökohta: 
kauniin kumppanuuden alku, jossa myyjän ja ostajan roolit 
hämärtyivät ja sekoittuivat, kun lähdettiin yhteiselle matkalle. 
Huollon sijaan ryhdyttiin puhumaan jälkimarkkinoista ja 
palveluista, nimenomaan itsenäisinä liiketoiminta-alueina.

Entisessä myyjän ja ostajan mallissa tehtiin asennus ja 
koeajo, ja todettiin asiakkaalle, että pitäkää hyvänänne. Sen 
jälkeen tehtiin perinteisesti huoltoja esimerkiksi 10 000 tunnin 
välein. Moderni tapa on muuttunut täysin. Moottoria myy-
täessä tehdään lupaus, että se käy ja toimii. Kuukausimaksua 
vastaan moottoria hoidetaan reaaliajassa. Moottoreissa 
on kymmeniä, jollei satoja datapisteitä, joiden välittämää 
informaatiota seurataan Wärtsilän etävalvontakeskuksissa. 
Siten ongelmien sattuessa niistä kyetään kertomaan jo 
ennakkoon.

Asennemuutos tähän suuntaan oli välttämätön, mutta käden 
käänteessä se ei ole tapahtunut. Se vaati alkuun oivalluksen 
globaalin huoltoverkoston laajemmasta merkityksestä 
asiakassuhteille. Taloon vuonna 1961 tullut ja vuonna 2001 
eläköitynyt dieselpuolen johtaja Johan Stoor kuvailee tapah-
tunutta näin.

”Palaute oli meille valtavan tärkeää. Ja keneltä sitä parhaiten 
saimme? Heiltä, jotka olivat ulkona kentällä ja tapasivat 
asiakkaita, huollon ihmisiltä. Olimme kilpailijoitamme 

edellä. Meillä oli omaa, koulutettua väkeä ympäri maailmaa. 
Ja he kertoivat olennaisia asioita teknologiapuolellemme, 
tehtaille ja muuhun organisaatioon. Oli kyllä sitten varsin 
haastavaa rakentaa raportointi- ja vaikutusmalleja, se vei 
kauan mutta onnistuimme melko hyvin. Oli informoitava 
välttämättömistä seikoista, jotta asiakkaat olisivat tyytyväisiä 
eikä punaisia lippuja olisi ympäriinsä.”    

Tästä oli enää lyhyt askel seuraavaan vaiheeseen, läsnäoloon ja 
ylläpitoon. Konkreettisen esimerkin tarjoaa Maarit Aarni-Sirviö.

”Voimalaitoksen ostaja ei halua itse käyttää laitostaan. Hän 
ostaa sen tuottamaa energiaa, ei laitosta. Se tarkoittaa sitä, että 
me voimme hoitaa huollon ja pyörittämisen. Vastaamme siitä, 
että akussa on tarvittaessa virtaa. Silloin se on palvelubisnestä. Ja 
tuotto on tasainen, mikäli mukana on service fee, palvelumaksu.”

Aarni-Sirviön tausta on Borealiksen lii-
ketoiminnassa. Wärtsilän hallituksessa 
hän on istunut vuodesta 2007. Runsaan 
kymmenen vuoden aikana hän on 
todistanut palveluliiketoiminnan 
perustana olevan asiakaslähtöisyyden 
läpimurtoa.

”Olen nähnyt suuren muutoksen 
johtamisessa ja bisnesympäristössä. 
Aiemmin Wärtsilä oli teknologia-
yhtiö. Asiakas ei ollut keskiössä. Mutta 
mietittäessä kuinka vastata mark-
kinoiden vaatimuksiin, asiakas oli 
tuotava lähemmäs tuotantoa. Se oli iso 

ja syvälle menevä muutos. Nyt kun tuotannon työntekijältä 
kysytään, kuka sen palkan maksaa, hän vastaa asiakas – ei 
Wärtsilä.”  

Asiakkaan tähtistatus heijastui myös yrityksen tuote- ja 
tuotannon suunnitteluun. Esimerkkiä otettiin autoteolli-
suudesta. Ryhdyttiin puhumaan kustomoinnista ja modu-
laarisuudesta. Kaikkea ei enää räätälöity alusta alkaen, vaan 
rakennettiin karvalakkimalleja, joihin oli mahdollista saada 
lisäosia ja -ominaisuuksia.

 ”Nyt kun tuotannon työn- 
tekijältä kysytään, kuka sen 
palkan maksaa, hän vastaa 
asiakas – ei Wärtsilä.”
Maarit Aarni-Sirviö

Johdon työ on nykyisin yhä enemmän viestintää. 
Digijohtaja Marco Ryan asettuu kuvattavaksi 
Pitkänsillan rannassa, valomiehenä Kauppalehden 
toimittaja Ilkka Sinervä.
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Suuren muutoksen käynnisti konsernijohtajana syksyllä 
2011 aloittanut Björn Rosengren.

V uonna 2012 markkinatilanne oli vaikea niin energia- 
kuin merenkulkupuolella. Elettiin aikoja, jolloin 

Rolls-Royce halusi ostaa koko Wärtsilän.  

Pelastuksena olivat innovaatiot, mutta myös jälkimarkkinat. 
Jälkimmäiset oli tosin ensin saatava kuntoon.

Björn Rosengrenille jälkimarkkinat merkitsivät lähtökoh-
taisesti hyvää kannattavuutta, jatkuvuutta ja tasapainoa 
– liiketoiminnan tärkeintä aluetta. Wärtsilä ei kuitenkaan 
hyödyntänyt potentiaaliaan. Syy oli tekemisen tavassa. 

”Tullessani Wärtsilä oli päätöksenteoltaan hyvin keskitetty. 
Kaikki tuotanto ja tuotekehitys tapahtuivat yhdessä kes-
kusyksikössä. Oli teollinen yksikkö, ja sen rinnalla myynti 
ja markki nointi. Alkuajat olivat näiden välistä jatkuvaa 
keskustelua ja keskinäistä syyttelyä. Jo kuuden kuukauden 
kuluttua minulla oli vahva käsitys siitä, että kokonaisuus on 
hyvin epätuottava. Ja vuoden päästä oli käynyt selväksi, että 
asioiden on muututtava.”

Rosengren reagoi taustansa ohjaamana ja ajoi läpi Atlas 
Copcon ja ruotsalaisille tyypillisen mallin.

Jotta Wärtsilästä tulisi aidosti aloitekykyinen yhtiö, orga-
nisaatio oli uudistettava. Ratkaisuna oli tehdä Wärtsilästä 
ikään kuin joukko pieniä yrityksiä.

”Organisoimme yrityksen erillisiin tuotekategorioihin, joilla 
oli täysi tuotto- ja tappiovastuu. Jälkimarkkinoista tuli yksi 
tuotekategoria, ja läpinäkyvyyden avulla saimme aikaan 
suuren muutoksen sen kannattavuudessa.” 

Läpinäkyvyyden ohella ihmisiltä alettiin vaatia suurempaa 
henkilökohtaista vastuunottoa ja yrittäjähenkisyyttä.  
Kuten aina, suunnitelmat herättivät myös vastustusta. Mutta  
Rosengrenin mukaan muutos tapahtui yllättävänkin jou-
heasti ja nopeasti.

quatus aborro consernatur? 
Quid qui nobis doloruntiur sum 
quat.

 ”Yhtiöön syntyi  
yrittäjyyden henki.  
Seurauksena oli,  
että päätökset 
tehdään nyt lähellä 
asiakasta. Asiakas-
pinnassa on yhtiön 
kannalta merkittävin 
tieto.”
Björn Rosengren

Wärtsilä on kansainvälisen 
talouslehdistön kiinnostuksen 
kohteena. Björn Rosengren 
(konsernijohtajana 2011–2015)
oli työssään myös viestinviejä, 
matkasaarnaaja.
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”Uskon ihmisten henkilökohtaiseen vastuuseen. Jokaiselle 
tuotantoyksikön päällikölle tuli kokonaisvastuu alkaen 
tuotekehityksestä tuotantoon ja myyntiin saakka. Yhtiöön 
syntyi yrittäjyyden henki. Seurauksena oli, että päätökset 
tehdään nyt lähellä asiakasta. Asiakaspinnassa on yhtiön 
kannalta merkittävin tieto.”

Yhtälö on hänen mukaansa yksinkertainen.

”Laivanvarustajat ja voimaloiden omistajat tarvitsevat aina 
hyvää teknistä tukea. Jos he kokevat saavansa sitä Wärtsi-
lältä, he ostavat tuotteita jatkossakin.”

Omien innovaatioiden lisäksi asiakaslähtöisyyttä vahvis-
tettiin yritysostoilla.

Entä mikä voisi olla palveluiden osuus tulevaisuuden Wärt-
silässä? Väheneekö kovan raudan osuus? Ainakin useiden 
moottorimallien tuotantoa on siirretty Kiinaan vuonna 2014 
China State Shipbuilding Corporationin kanssa perustetulle 
yhteisyritykselle.

Wärtsilän hallituksen nykyisen puheenjohtajan Mikael 
Liliuksen pohdinnoissa on sekä vahvoja olettamuksia että 
kysymysmerkkejä.

”Palveluiden tarjoaminen kasvaa volyymiltaan ja muuttuu 
kokonaisvaltaisemmaksi. Se tarkoittaa pitkiä sopimuksia, 
joissa kannamme myös riskejä. Ehkä meillä on entistäkin 
suurempi kokonaisvastuu laivoista ja voimaloista. Jotta olisi 
palveltavaa, on oltava myös sitä kovaa tavaraa. Mutta tuot-
taako tulevaisuuden Wärtsilä itse moottoreita? Tiedämme 
niistä kaiken, mutta ovatko ne jatkossa kokonaan jonkun 
muun valmistamia? Tuleeko Wärtsilästä yhä enemmän 
osaamisyhtiö?”

Nämä pohdinnat näkyvät kiteytyksessä Wärtsilän olemassa-
 olon tarkoituksesta: Enabling Sustainable Societies with 
Smart Technology - kehitämme kestävää yhteiskuntaa älyk-
käällä teknologialla.

Wärtsilä listautui Helsingin  
Pörssiin vuonna 1915, 
kolme vuotta sen perusta
misen jälkeen. New Yorkin 
Nasdaq onnittelee sata vuotta 
myöhemmin.

Nasdaq  handout/Lehtikuva

Kumppanuuden alku   161160   Kumppanuuden alku



Mitä kuuluu 
Irlannin 
velkakriisille?

2010luvulla Wärtsilä ryhdyttiin 
ottamaan vakavasti myös kansain
välisessä bisnesmaailmassa. Joulu
kuussa 2010 Wärtsilän konserni
johtaja Ole Johansson kutsuttiin 
Bloombergin aamushow’hun puhu
maan maailman meriteollisuuden 
ajankohtaisista asioista. Hän halusi 
välttää Lontoon ruuhkat ja valmis
tautua huolella, ja oli viestintäjohtajan 
kanssa paikalla jo yli tuntia ennen 
sovittua haastatteluaikaa.

Yhtäkkiä Johansson vietiinkin kame
roitten eteen. Ensimmäinen kysymys 
kameroiden edessä koski Irlannin 
velkakriisiä. Bloombergilla sotkivat 
hänet toiseen haastateltavaan, joka ei 
ollut tullut ajoissa paikalle!

Ole ei häkeltynyt vaan totesi tyynesti: 
”Voin kyllä arvioida sitäkin, mutta 
tulin tänne puhumaan merenkulun ja 
energiantuotannon tulevaisuudesta.” 
 
Sitten olikin Bloombergin vuoro 
hämmentyä, ja ohjaajan käskystä 
siirryttiin suorasta lähetyksestä 
nauhoitettavaan ohjelmaan.

Atte Palomäki
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Wärtsilä,  
mihin matka? 
Wärtsilän päämääränä on ”Kehittää kestävää yhteiskuntaa  
älykkäällä teknologialla”. Niin on yhtiö määritellyt olemassaolonsa 
tarkoituksen ja toimintansa suunnan. Miten Wärtsilä toteuttaa tätä 
tavoitettaan, entä miten se luo tietä tulevaisuuteen?

8Vesa Moilanen/Lehtikuva
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Jo noin 59 prosenttia Wärtsilän 
henkilökunnasta työskentelee 
huoltoliiketoiminnassa, joka 
tullaan vuoden 2019 alusta 
yhdistämään meriteollisuus ja 
voimalaliiketoimintaalueisiin.

Nykyisyyttä  
ja tulevaa

Terästä, laivoja, vessanpyttyjä, lukkoja, paperia, mootto-
reita, voimaloita – Wärtsilän tarinassa on katalogillisen 
verran eri tekijöitä. Mutta mitä on Wärtsilä nyt, kaksi-
tuhattaluvun toisen vuosikymmenen kohta umpeutuessa? 

Aloitettuaan konsernijohtajana syksyllä 2011 Björn 
Rosengren kiersi Suomea ja teki huomion. Monella kansa-
laisella on mielipide ja käsitys Wärtsilästä, usein aivan  
henkilökohtaisella tasolla.

Eikä ihme. Ruukkipaikkakunnilla yhtiö ylläpiti palveluja, 
jotka sittemmin ovat siirtyneet kuntien kontolle. Wärtsilällä 
oli omia sairaaloita, ammattikouluja, asuntoja, jopa kirkko. 
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W ärtsilä on ollut ensimmäinen työpaikka ja 
johtamiskoulu. Yhtiölle tehtyjen diplomi-
töiden määrä lasketaan tuhansissa, työpaikat 

kymmenissä tuhansissa. Vaasan seudulle, missä arviolta 20 
prosenttia perheistä on jossain vaiheessa jollain tavalla ollut 
Wärtsilän kanssa tekemisissä, on syntynyt vahva energia-
 alan klusteri.

Patruunavetoisuudesta on siirrytty globaaliin läsnäoloon. 
Henkilökuntaa on tätä nykyä noin 19 000 lähes yhdek-
sässäkymmenessä maassa. Panos erityisesti kehittyvissä 
maissa on ollut mittava. Esimerkiksi voimaloita Wärtsilä on 
rakentanut runsaat viisituhatta, 177 maahan. Korporaatio-
kaskussa on etsitty myyjää, joka ei olisi tavannut valtion-
päämiestä.

Karibian alueella, jonne yritys 1980-luvun lopulla, rakensi 
sähkövoimalat ja veti sähköt, Wärtsilä on sähkön syno-
nyymi. Esimerkiksi Dominikaanisessa tasavallassa ihmiset 
eivät puhu sähköstä, vaan wärtsilästä. Kotiin ei tule siellä 
sähköä vaan wärtsilää, sähkökatko on valitettavasti myös 
wärtsiläkatko, ja jos joku saa sähköiskun, saa hän wärtsilä-
iskun.

I dentiteetti on kuin kansaneläke: se koostuu perusosasta 
ja lisäosasta. Jostain historian aikana syntyneestä, ja 

jostain, joka elää ja päivittyy aikojen mukana. Identiteetti 
määrittelee olemassaolon perustan, mutta antaa samalla 
toiminnalle suunnan. 

Yritykset kiteyttävät identiteettinsä tiiviiksi iskulauseiksi. 
Wärtsilällä sen Purpose, olemassaolon tarkoitus, on kitey-
tetty näin: Kehitämme kestävää yhteiskuntaa älykkäällä 
teknologialla, Enabling Sustainable Societies with Smart 
Technology.

Se on elegantti muotoilu maailmaa syleilevästä pyrkimyk-
sestä kohti parempaa tulevaisuutta. Sellaiseksi sen luon-
nehtii myös hallitusjäsen Maarit Aarni-Sirviö, ”voidaan 

tarjota ihmisille hyvää elämää paljon 
kestävämmillä ratkaisuilla”.

Mikael Liliukselle, hallituksen 
puheenjohtajalle Wärtsilä Purpose on 
tienviitta ja laukaisualusta.

”Muotoilu on visiomainen ja hyvä, 
mutta se ei iskostu ja juurru hetkessä. Se 
on ohjeistava kulkusuunta, jonka kanssa 
on opeteltava elämään. Kukaan ei pysty 
vastaamaan, mitä se tuo mukanaan – 
sitä mietimme koko ajan. Se on myös 
nähtävä osana ajattelutapaa suuntaavaa 
muutosprosessia. Mainoslauseeksi se 
ei kuitenkaan saa jäädä, vaan sen pitää 
merkitä jotain. Kantaako se viiden-
kymmenen vuoden päähän? Vaikeaa 
sanoa, kun katsoo maailman nopeaa 
muutosta.”

Sanat ovat yksittäisinä isoja ja painavia. Yhteiskunta. 
Kestävä kehitys. Älykkäät teknologiat. Mahdollistaminen. 
Olennaista on kuitenkin niiden yhdistelmä: kaikki liittyy 
kaikkeen. Ja kun Purpose on prosessi, kuten Lilius ajattelee, 
millä keinoin Wärtsilä olemassaoloaan perustelee ja tule-
vaisuuttaan rakentaa? 

Kotiin ei tule sähköä vaan 
wärtsilää, sähkökatko on vali-
tettavasti myös wärtsiläkatko, 
ja jos joku saa sähköiskun, saa 
hän wärtsiläiskun.
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Konsernijohtaja Jaakko Eskola 
lanseeraamassa Energy Up visiota.

 ”Toimittamiemme  
ratkaisujen täytyy 
tehdä elämää  
paremmaksi.”
Jaakko Eskola

L iikeyritys on itsekäs, sen on oltava kannattava säi-
lyäkseen elossa. Suhde yhteiskuntaan on silti entis-

täkin symbioottisempi. Tulevaisuudessa se vielä korostuu. 
Sitä alleviivaa nykyinen konsernijohtaja Jaakko Eskola.

”Yritys ei voi toimia siten, että se ajattelee vain itseään. Pitää 
tietysti miettiä osakkeenomistajia ja henkilöstöä, mutta 
myös ympäröivää yhteiskuntaa. Siihen luen alihankki-
jamme, asiakkaamme, yhteistyökumppanimme, mutta myös 
yleisen infrastruktuurin: sen missä toimimme, kaupungit, 
muut yritykset, yliopistot, asiakkaidemme toiminta-alueet. 
Wärtsilän tulevaisuus on sidoksissa yhteiskunnan ja muiden 
toimijoiden tulevaisuuteen. Jos me emme näitä asioita mieti, 
niin kuka sitten? Toimittamiemme ratkaisujen täytyy tehdä 
elämää paremmaksi.”

Elämän parantamisella viitataan useimmiten ympäristöky-
symyksiin ja laajennettuna myös sosiaaliseen kehitykseen.

Tavallaan Wärtsilä on kautta historiansa ollut edistämässä 
kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja. Tulokulma oli 
kuitenkin pitkään taloudellinen. Viime vuosisadalla, loppu-
vuosikymmentä lukuun ottamatta, asioita ei yhteiskunnassa 
juurikaan ajateltu ympäristön kautta. 

Vuonna 1994 Suomen Ympäristön tulevaisuus -kirjassa 
listattiin Suomen kymmenen pahinta ilmaa ja vesistöjä 

Atte Palomäki
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Soloreritate velenim qui site 
prore solupta tionsequi berum 
dus qui nos rehenis cusandi 
qui ut

saastuttavaa konsernia. Kärjessä komeili Metra, ja 
Imatra Steeliin kuuluva Imatran terästehdas yksittäisenä 
pahimpana saastuttajana. Tosin jo tuolloin oltiin tekemässä 
150 miljoonan euron investointeja tehtaan terästuotannon 
modernisoimiseksi, joiden seurauksena esimerkiksi tuotan-
nosta syntyvät savukaasut saatiin minimoitua.

Luontoarvot olivat yleisesti kylkiäisen asemassa. Vuosiker-
tomuksen yhteyteen tehtiin ensimmäinen ympäristöraportti 
2000-luvun alussa. Muutos on edennyt vaiheittain. Nykyisin 
ympäristöasiat ovat tasaveroisina mukana kaikissa ratkai-
suissa.

Yli kolmenkymmenen Wärtsilä-vuoden jälkeen 2004 elä-
köitynyt Sven Bertlin on todistanut painopisteen muuttu-
mista muun muassa dieselpuolella.

”1970-luvulla ajateltiin hyvien ja toimivien tuotteiden 
aikaansaamista. Seuraavalla vuosikymmenellä puhuttiin 
kustannustehokkuudesta – tuotteiden piti olla kilpailu-
kykyisiä. Sen yhteyteen tuli piirteitä, jotka olivat tärkeitä 
kestävän kehityksen näkökulmasta; kuten monipolttoai-
nemoottorit, joissa saattoi käyttää sekä öljyä että kaasua. 
Kestävä kehitys tuli enemmän esiin omana sananaan 
1990-luvulla. Viimeiset kaksikymmentä vuotta päästöjä on 
pyritty vähentämään radikaalisti.”

Erityisen merkittävä oli teknologiajohtaja Matti Kleimolan 
vuonna 2002 käynnistämä Hercules-tutkimusohjelma. 
Euroopan Unionin noin viisitoista vuotta kestäneessä ja 
tuloksia tuottaneessa hankkeessa keskityttiin yhdessä kilpai-
lijoiden ja tutkimuslaitosten kanssa moottoreihin, polttoai-
neisiin ja niiden tuottamiin päästöihin.

Pirullinen perusasetelma ei ole noista päivistä kadonnut: 
Wärtsilän monet tuotteet ja ratkaisut pohjaavat edelleen 

fossiilisten polttoaineiden, öljyn ja kaasun käytölle. Kysymys 
onkin siitä, miten käyttää niitä puhtaimmalla mahdolli-
sella tavalla. Wärtsilä ei ole myöskään yksin. Suurimpia 
kysymyksiä on ja tulee olemaan vakuuttaa merenkulun 
lainsäädännöstä päättävä IMO (International Maritime 
Organization), YK:n ilmastoneuvottelijat ja asiakkaat alan 

tavoitteista sekä Wärtsilän pyrkimyk-
sistä kohti kestävämpiä ja ympäristöä 
säästävämpiä ratkaisuja.

Vastatakseen haasteeseen Wärtsilä on 
2010-luvun kuluessa muuttanut liiketoi-
mintafilosofiansa holistiseksi. Yksit-
täiset tuotteet niin energiapuolella kuin 
merenkulussa kytketään yhä enemmän 
kokonaisuuksiksi, joilla on laskettu elin-
kaari. Ei myydä pelkkää potkuria, vaan 
tarjotaan paketteja alkaen laivasuunnit-
telusta ja päätyen polttoaineratkaisuihin 
ja hallintajärjestelmiin. Voimalapuolella 
taas integroidaan tuuli- ja aurinko-
sähköä moottoreiden kanssa, ja hallin-
noidaan koko järjestelmää.

Kyse on ekosysteemin luomisesta ja 
kokonaisuuden haltuunotosta. Systeemin sisällä voidaan 
sitten olla joustavia, ja rakentaa ja yhdistellä erilaisia ratkaisuja 
uusimmalla teknologialla – ja synnyttää ehkä uusia liiketoimin-
tamalleja. Tätä Wärtsilä tarkoittaa, kun se ilmoittaa haluavansa 
olla Mahdollistaja. Se mahdollistaa sen, että asiakkaat voivat 
olla tuottavampia, menestyvämpiä, energiatehokkaampia ja 
kykenevämpiä noudattamaan kestävän kehityksen periaatteita.

 ”Kestävä kehitys tuli esiin 
omana sananaan 1990-luvulla. 
Viimeiset kaksikymmentä 
vuotta päästöjä on pyritty 
vähentämään radikaalisti.”
Sven Bertlin

Useat Wärtsilän 
voimalat toimivat 
nykyisin hybridi
periaatteella, eli 
käyttävät eri energia
lähteitä niiden kulloi
senkin saatavuuden 
mukaan.
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Tehtävä ei ole yksinkertainen. Sillä Wärtsilän tukijalat energia 
ja merenkulku ovat murroksessa, ja vieläpä eri tahdissa. 

W ärtsilän strategiat nousevat merenkulun ja ener-
giamarkkinoiden tarpeista. Molempien alueiden 

taustalla vaikuttavat myös ilmastonmuutoksen ja saastu-
misen tuomat ongelmat.

Niihin on löydettävä ratkaisuja. Merenkulun osalta Wärtsilä 
tarjoaa niitä strategiassaan Smart Marine Vision. 

Merenkulku on muutoksissaan takamatkalla. Erityisesti 
isojen rahtilaivojen kohdalla on ollut ylikapasiteettia jo noin 
vuodesta 2012. Monet alan yritykset alisuorittavat. Vain 
joitain kymmeniä vuosia sitten kukaan ei välittänyt siitä, 
että laiva sylki mustaa savua saapuessaan satamaan. 

Vaikka ympäristötietoisuus on noista ajoista yleisesti lisään-
tynyt, valtamerten suojeluun ollaan heräämässä kunnolla 
vasta nyt. Vaatimukset ja valvonta ovat olleet leväperäisiä. 
Esimerkiksi painolastivesien tuomia haittoja maailman 
ekosysteemille ja vieraslajien leviämiselle ei ole tiedostettu 
niiden vaatimalla vakavuudella. Sama koskee merenkulun 
muita jätevesi- ja pakokaasupäästöjä. 

Vain joitain kymmeniä 
vuosia sitten kukaan 
ei välittänyt siitä, että 
laiva sylki mustaa 
savua saapuessaan 
satamaan. 

Onko tulevaisuuden 
sataman oltava 
maissa, kysytään 
Wärtsilän Smart 
Marine Visionissa? 
Alukset ladataan 
matkan varrella, 
uusiutuvalla energialla 
tuotetulla sähköllä.
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Alusten ostaminen ja 
omistaminen saattaa 
jäädä historiaan.  
Tilalle tulevat leasing 
sopimukset. Matka 
taittuu latautuvan 
patteriteknologian 
avulla, päästöttömästi.
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Tulevaisuuden 
laivueet matkannevat 
kaukoohjatusti, jopa 
ilman miehistöä. 
Tekoäly mahdollistaa 
myös huoltotoimen
piteet matkan aikana.
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Valtamerten kelluvat 
satamat, hubit, on 
visioitu pinnan alla 
kulkevien rahtialusten 
latauspisteiksi.
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Kansainvälisillä päätöksillä merenkulun päästöjä on määrä 
vähentää viidelläkymmenellä prosentilla vuoteen 2050 men-
nessä vuoden 2008 tasosta. Mutta keinoja ei ole määritelty. 
Myöskään asiakkaat eivät ole tarpeisiinsa täysin heränneet. 

Yksi pieni, mutta merkittävä alku ympäristöpäästöjen 
vähentämiseen Euroopan Unionin alueella on Itämerta 
koskeva rikkidirektiivi, joka laajenee globaaliksi vuoden 
2020 alusta. Lainsäädäntöä ja direktiivejä tarvitaan run-
saasti lisää. Mutta tarvitaan myös uutta teknologiaa. Ja sen 
tarjoamisessa, toimittamisessa ja luomisessa Wärtsilä on 
vahvassa, strategiansa mukaisessa etulyöntiasemassa. 

Wärtsilän teknologiset ratkaisut saattavat jo nykyään 
vastata jopa kuuttakymmentä prosenttia aluksen koko-
naisarvosta. Joka toinen maailman merillä seilaava alus 
käyttää yhtiön varaosa- ja huoltopalveluja. Tilanne antaa 
Wärtsilälle hyvän ponnistuslaudan kurottaa vielä nykyistä 
korkeammalle. 

Yhtiö haluaa olla puhtaan merenkulun ajuri.

Wärtsilän teknologiset ratkaisut 
saattavat nykyään vastata jopa 
kuuttakymmentä prosenttia 
aluksen kokonaisarvosta.

Wärtsilä testasi onnistuneesti innovatiivista automaattista 
satamaanohjausteknologiaa norjalaisen Norledin Folgefonn
aluksella vuonna 2018. Tämä oli ensimmäinen kerta maail
massa, kun automaattinen satamaanohjausteknologia on 
asennettu autolauttaan.
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”Paljon ratkeaa jo tehokkuutta lisäämällä. Rahtilaivan käyttö-
kustannuksista saattaa jopa puolet syntyä polttoaineesta. 
Kulutusta on mahdollista tuntuvasti vähentää ja siten pie-
nentää ympäristöjalanjälkeä. Meillä on siihen tieto ja osaa-
minen. Haluamme nyt yhdistää yksittäisten laivojen datan 
reaaliajassa satamien, varustamoiden ja logistiikkayhtiöiden 
kanssa. Tällä kytkennällä olisi valtava ympäristöpotentiaali”, 
toteaa Wärtsilän johtokunnan jäsen ja viestintäjohtaja Atte 
Palomäki.

Wärtsilän tulevaisuuden tavoitteena on kantaa vastuuta 
aluksesta kokonaisuutena, potkurinlavasta konehuoneeseen 
ja sieltä komentosillalle. Moottoreiden, joista yhtiö par-
haiten tunnetaan, oheen on viime vuosina kasvanut liuta 
uusinta teknologiaa hyödyntäviä innovaatioita – propulsio-
järjestelmiä, elektroniikkaa ja automaatiota, tutkajärjes-
telmiä ja laivasuunnittelua. Elinkaarifilosofian mukaisesti 
yhtiö kulkisi mukana suunnittelupöydältä aina romut-
tamoon saakka.

Tätä strategiaa Wärtsilä on tukenut myös liiketoiminta-
ostoilla. Viimeksi maaliskuussa 2018 tehdyssä kaupassa 
brittiläinen johtava navigointiratkaisujen toimittaja Transas 
siirtyi osaksi Wärtsilää reilulla 200 miljoonalla eurolla. 

Yksi vahva painopiste  
tulevassa kehityksessä  
on mitattavuus, erilaisten  
seurantajärjestelmien  
kehittäminen.

Laivasta on myös tarkoitus hypätä laiturille. Wärtsilällä on 
tahtotila ottaa vastuulleen yhä suurempi osa koko meren-
kulun logistisesta prosessista esimerkiksi satamissa. Tähän 
se etsii kumppaneita, vaikkapa konttifirmoja, joiden kanssa 
kehittää kokonaan uusia toimintamalleja.

Yksi vahva painopiste tulevassa kehityksessä on mitattavuus, 
erilaisten seurantajärjestelmien kehittäminen. Mittarit 
auttavat Wärtsilää itseään ymmärtämään, miten sen laitteita 

käytetään ja miten ne käyttäytyvät 
eri tilanteissa, ja kehittämään niitä 
edelleen. Toisaalta niillä tulee olemaan 
myös suoraa merkitystä palveluliike-
toiminnalle.

”Reaaliaikaisella seurannalla tie-
dämme kaiken aikaa kuinka tehok-
kaasti laitteet toimivat. Pystymme 
kertomaan asiakkaalle ajantasaisesti 
esimerkiksi huollon tarpeesta ja miet-
timään yhteistuumin, kannattaisiko 
huolto tehdä seuraavassa satamassa 
– vai riittääkö, että se tehdään vasta 
sitä seuraavassa. Huoltoväli pitenee, 
riskit pienenevät, ja toiminnan ennus-
tettavuus ja tehokkuus kasvavat”, 
Palomäki kuvaa.

Toinen Wärtsilän tulevaisuuteen kurkottava käsi on 
energiaosaaminen. Maali on selvä. Wärtsilä pyrkii 

siihen, että sen energiatuotanto olisi nollapäästöistä. Smart 
Energy Vision luo linjat sille, kuinka yhtiö aikoo pärjätä 
energiasektorin kovassa kilpailussa.

Vision toteuttamiseksi Wärtsilän liiketoimintaa raken-
netaan voimakkaasti uusiutuvan energian varaan ja fos-
siiliriippuvuutta pienentäen. Wärtsilä voi jo nyt toimittaa 
hybridivoimalaitoksen, jossa aurinkoa ja tuulta täydentävät 
säätövoimana kaasumoottori ja energiaa varastoiva patteri-
teknologia. Bisneskielellä tätä kutsutaan joustavaksi ja 
hajautetuksi energiantuotannoksi.

Wärtsilä oli nesteytetyn maakaasun  
eli LNG:n kuljetusten pioneereja.  
Käyttökohteissa nesteytetty maakaasu 
höyrystetään kaasuksi. 
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Jalansija on jo nyt vahva. Esimerkiksi Bangladeshissa kym-
menen prosenttia maan energiatuotannon kapasiteetista 
on Wärtsilän tuottamaa. Yhtiö on myös muun muassa ollut 
rakentamassa aurinkopaneelikenttiä moottorivoimalan 
kylkeen Afrikassa. 

Maailman puhutuimmasta energiayrityksestä Teslasta 
on tullut paitsi kilpailija, myös potentiaalinen yhteistyö-
kumppani. Se kertoo siitä, että Wärtsilä on asemoinut 
itsensä energia-asioissakin etunojaan.

Tulevaisuuden rakentamisessa on silti muistettava, että 
energian tuottamisessa ja käytössä on monia todellisuuksia. 
Osassa kehittyvää maailmaa energiaa syntyy vielä avotulella 

tai omilla generaattoreilla. Monesti 
raskas polttoöljy on edelleen ainoa 
käytettävissä oleva energianlähde.  

Vastuullisen toimittajan rooli on 
rakentaa erilaisiin reunaehtoihin toi-
mivin ja puhtain järjestelmä.

”Pitää mahdollistaa se, että saadaan 
ylipäätään toimiva sähköjärjestelmä 
– ja päästään kehityksessä alkuun. 
Jokin energianlähde on oltava. Meidän 
vastuullisuuttamme on se, että tar-
joamme moottorin, jota pystyy ilman 
toimenpiteitä käyttämään sinä päivänä, 
kun alueelle rakennetaan kaasuputki, 
tai mahdollisuus käyttää nesteytettyä 

maakaasua tai biopolttoaineita”, Palomäki toteaa.

K onsernijohtaja Jaakko Eskola haluaa strategioissa 
painottaa nykyisten pääbisnesalueiden – merenkulun 

ja energian – syventämistä pikemmin kuin laajentamista. 
Ainakin toistaiseksi.

”Olemme miettineet, pitäisikö Wärtsilällä olla vielä lisäjalka, 
joka jollain tavalla tukisi tulevaisuutta. Ja mikä se voisi olla? 
Toisaalta, kun miettii isoja yhtiötä, monet ovat keskittä-

Uusiutuvista polttoaineista esimerkiksi tuuli- ja aurinkovoima 
ovat luonteeltaan sellaisia, että niitä tai niiden saatavuutta ei 
pystytä tarkasti ennakoimaan tai mallintamaan. Tuuli saattaa 
yhtäkkiä tyyntyä tai aurinko ei paistakaan odotetusti.

”Tähän monipolttoainemoottorimme ovat ratkaisu. Ne toi-
mivat kuin nykyaikainen auto: välttävät tyhjäkäyntiä, sam-
muttavat itsensä, kun virtaa ei tarvita, ja vaihtavat nopeasti 
energian lähdettä. Hiilivoimalan alasajo vie vuorokauden – 
kaasuvoimalankin montakymmentä minuuttia, ja jokaisessa 
sammutuksessa osat kuluvat. Monipolttoainemoottorien 
joustavuus on niihin verrattuna ylivoimaista. Ne ottavat 
tarvittaessa muut polttoaineet käyttöön hyvinkin nopeasti”, 
Palomäki avaa.

Ennustettavuuden lisäksi toinen energiasektorille tyypil-
linen vaikeus on energian huono varastoitavuus. Energian 
tehokkaampaan talteenottoon yhtenä ratkaisuna on patteri-
teknologia, jonka kehittämisessä Wärtsilä haluaa kumppa-
neineen olla eturivissä.

Kuten merenkulun puolella, energiasektorillakin Wärtsilää 
kiinnostavat isommat kokonaisuudet ja niiden hallinta. 
Yhtiö tarttuisi mielellään esimerkiksi jonkin kaupungin, 
osavaltion tai miksei jonkin maan energiajärjestelmän 
rakentamiseen ja hallintaan.

 ”Pitää mahdollistaa se, että 
päästään kehityksessä 
alkuun. Jokin energianlähde 
on oltava.
Atte Palomäki

Wärtsilä on rakentamassa 
laajoja aurinkokennokenttiä 
eri puolille Afrikkaa.

Wärtsilä, mihin matka?   187186   Wärtsilä, mihin matka?



mässä. Itsekin olen tänään sitä mieltä: kun jotain tehdään, 
tehdään se kunnolla ja ollaan ykkösiä maailmassa. 
Muistaen samalla, että sen mitä teemme, täytyy olla myös 
yhteiskunnallisesti merkityksellistä.”

Kolme sanaa kertoo paljon: tänään-sitä-mieltä. Ajallinen 
varovaisuus on aiheellista. Sillä Wärtsilän kaltaiselle 
yhtiölle tulevaisuus on nyt. Se muuttuu alati, ja se on itse 
luotava.

Aikaisemmin strategia tehtiin viideksi tai kymmeneksi 
vuodeksi. Nyt sitä on tarkasteltava, testattava ja päivi-
tettävä jatkuvasti ja useasta näkökulmasta: ympäristön, 
kilpailun, teknologian, maantieteen.

Muutoksessa on kaikki, enemmän ja nopeammin kuin 
koskaan historiassa. Teknologia ottaa seitsemän penin-
kulman askeleita, samalla kun kilpailu kovenee. Kaikki on 
kopioitavissa, ja jossain tehdään aina halvemmalla. 

Nämä seikat näkyvät esimerkiksi strategiatyössä.

Prosessi kasvattaa yhtiön hallituksen merkitystä. Vaikka 
vastuu on johdolla, ulkopuolelta ja ehkä muilta aloilta 
tuleva näkemys, kokemus ja tietotaito nousevat arvossa.

Millaisia ajatuksia voisi Wärtsilän tulevaisuus sitten ulko-
puolisessa herättää?

Yhtiön muotoilema purpose, päämäärä, on integroitunut 
strategiaan paremmin kuin monilla muilla yrityksillä. Siitä 
on tullut strategian ydin, jopa itse strategia.

Tosin näkökulma on ollut hyvin ympäristöpainotteinen, 
johtuen asiakastarpeista.

Toisin kuin monilla muilla globaaleilla yrityksillä, Wärt-
silällä on historiansa kautta kehittyvissä maissa edelleen 
vahva ja dynaaminen läsnäolo. Se on jopa osa yhteiskuntia, 
osa rakenteita. Siksi sillä olisi mahdollisuus vaikuttaa 
syvällisesti usean maan kehitykseen, asioihin, jotka ovat 
yhtiön omassa DNA:ssa: ympäristöasioiden ohella eet-
tisiin kysymyksiin, kuten monikulttuuriseen työyhteisöön, 
hyvään hallintoon tai työvoiman kohteluun. Wärtsilällä 
olisi siis sauma osoittaa, että menestyksekästä bisnestä 

voi tehdä mitä eettisimmällä tavalla. 
Nykymaailmassa se generoisi uusia 
avauksia, eli käytännössä liiketoi-
mintaa ja kannattavuutta.

Olemassaolonsa aikana Wärtsilä on 
osoittanut lähes kameleonttimaisia 
kykyjä. Suhteellisen lyhyessä ajassa se on 
muuttunut laitteiden tekijästä ratkai-
sujen toimittajaksi uusille sektoreille. 
Se ei ole ollut vain mukautumista ja 
sopeutumista, vaan edestä johtamista 
uusimmalla teknologialla ja osaamisella. 

Tulevaisuuden ennusteille on 
yhteistä ennennäkemätön muu-

tosvauhti. Tuskin kukaan pystyy kertomaan nykyopiske-
lijoille, mitkä ovat heidän työtehtävänsä valmistumisen 
jälkeen. Eikä kukaan pysty kovin konkreettisesti näkemään 
tai ennustamaan, missä ollaan viidentoista vuoden päästä, 
kun Wärtsilä täyttää 200 vuotta.

 ”Sen mitä teemme täytyy  
olla myös yhteiskunnallisesti 
merkityksellistä.”
Jaakko Eskola

Richard Bransonin Virgin 
Voyages varustamo on 
yksi nimekkäimpiä Wärt
silän asiakkaita. Yhtiön 
rakenteilla olevat kolme 
risteilyalusta kulkevat  
Wärtsilä 46F mootto
reilla. Wärtsilä huolehtii 
myös alusten ympäristöä 
säästävistä pakokaasujen 
puhdistus ja navigointi
järjestelmistä sekä elinkaa
rihuollosta. Branson itse 
(tässä viestintäjohtaja Atte 
Palomäen kanssa) haluaa 
uudistaa koko risteilykoke
muksen ja hän on erittäin 
kiinnostunut merenkulun 
ympäristöteknologian 
viimeisimmistä kehitys
askelista.

Wärtsilä on mukana 
kansain välisessä rauhan
työssä tukemalla Crisis 
Management Initiative 
järjestön (CMI) toimintaa. 
Podcasthaastattelussa 
järjestön perustaja, Nobelin 
rauhanpalkinnon saaja, 
presidentti Martti Ahtisaari.
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Tulevaisuuden tekijöille onkin opetettava perustietojen lisäksi 
innovointia, uuden tyyppisten ratkaisujen luomista. Nykyinen 
organisaatio ja työntekijät on opetettava oppimaan uutta – ja 
tekemään niin yhä kiihtyvämmällä tahdilla.

Globaalissa konsernissa osaamista pyritään nostamaan 
uudelle tasolle niin sanotulla joukkoistetulla innovoinnilla. 
Ideoiden keräämiseen, kommentointiin ja niiden eteenpäin 
viemiseen on rakennettu järjestelmällinen prosessi. Sillä 
varmistetaan, että ideat eivät hautaudu, vaan niitä kerätään 
systemaattisesti ja käydään läpi yhdessä. Wärtsilän uusi, 
sähköinen ideoiden hallintajärjestelmä kokoaa ideat, kerää 
muiden mielipiteet, peukutukset, kommentit ja välittää ideat 
jatkojalostukseen. 

Ovia uuteen on avattu myös omilla kiihdyttämöillä, joita 
on toistaiseksi perustettu Helsinkiin ja Singaporeen. 
Wärtsilä Acceleration Centerit ovat herättäneet maailman 
suurimpien yritysjättien mielenkiinnon. Kiihdyttämöissä 
ideointia avitetaan esimerkiksi ohjatuilla ryhmätöillä ja hyö-
dyntämällä viimeisimpiä innovointityökaluja. Innovointiin 
panostetaan systemaattisesti. Vuonna 2016 aloitti toimin-
tansa yhtiön ensimmäinen Growth Lab, ”tulevaisuuden 
johtajien” vuotuinen koulutusohjelma, jolle annettiin yksi-
selitteinen klausuuli: visioikaa uusia bisnesalueita.

Wärtsilä kerää systemaattisesti ideoita myös start up - 
maailmasta, järjestämällä pitching-tilaisuuksia ja kilpailuja 
start up-yrityksille. Yksi tällaisen yhteistyön hedelmä on 
ollut älyanturi, joka kykenee seuraamaan kontin vaellusta ja 
raportoimaan sen olosuhteita matkan aikana. Tuote konsep-
toitiin, validoitiin ja  otettiin käyttöön yhdessä, ja Wärtsilä oli 
yrityksen ensimmäinen asiakas. Yhteistyön tuloksena syntyi 
startupille kaupallinen tuote, jota he pystyivät myymään 
eteenpäin.

”S uomella on kaikki elementit siihen, että meistä 
voisi tulla joskus patteriteknologian kärkimaa. 

Meillä on raaka-aineita, koboltin rikastamiskykyä ja energia-
klusteri.” Näin totesi Jaakko Eskola Talouselämä-lehden 
haastattelussa kesällä 2018. 

Nyt on syntymässä keskus, ei vain Wärtsilälle vaan koko 
yritysten, oppilaitosten ja start upien ryppäälle. Vaasasta 
on kehittymässä entistä vahvemmin Wärtsilän salainen ase, 
jonne kilpailijoiden ei ole helppo tulla saaliinjaolle.

Loppukesästä 2018 Wärtsilä ilmoitti rakentavansa Vaasan 
Vaskiluotoon Smart Technology Hub -partnerikampuksen, 
jossa tutkimusta ja tuotekehitystä tehdään asiakkaiden ja 

toimittajien, alan start upien ja yli-
opistojen kanssa. Kampus korvaa 
 Wärtsilän Vaasan 1930-luvulta peräisin 
olevan, vaikkakin moneen kertaan 
restauroidun tehtaan. Keskus uusine 
tehtaineen valmistuu vuonna 2020.

Vaasan seutu on Pohjoismaiden 
johtava, kymmenien yritysten 
energiateknologian keskittymä. 
Vaskiluotoa kehittämällä pyritään 
vahvistamaan alueen merkitystä ja 
potentiaalia alan globaalina suun-
nannäyttäjänä. Wärtsilä on Vaasan 
suurin yksityinen työllistäjä noin 3000 
työntekijällään, ja Vaasan yksikkö 
on Wärtsilän suurin toimipiste. 

Vaasan partnerikampuksella 
tutkimusta ja tuotekehitystä 
tehdään asiakkaiden ja  
toimittajien, alan start upien  
ja yliopistojen kanssa.

Älylaitteet työkaluna ovat 
käytössä yhä useam
massa työssä myös 
kentällä.
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Kumppanikeskuksen avulla halutaan saada Vaasan koko 
energiaklusteri toimimaan paremmin yhteen ja luomaan 
kokonaisratkaisuja, jotka ovat energiatehokkaampia ja 
siten entistä kilpailukykyisempiä maailmanmarkkinoilla.

Kokonaisuutena Vaskiluodon investointi  on 200 miljoonaa 
euroa, kun mukaan lasketaan Smart Technology Hubin 
moderni testaus- ja tuotantoteknologia, toimisto- ja tehdas-
rakennukset, logistiikka sekä infra. Muutos tuo mukanaan 
paitsi investointeja älykkääseen teknologiaan, myös koko-
naisvaltaisesti mietityn prosessin sekä uudenlaisia ja kes-
tävän kehityksen mukaisia työtapoja läpi organisaation.

Vaasa on perinteisesti ollut Wärtsilän moottorikehityksen 
kehto. Panostus uuteen keskukseen kertoo entistä vahvem-
masta siirtymisestä kohti teknologiapalveluyhtiötä.

Smart Technology Hub konkretisoi Wärtsilän älykkään 
merenkulun ja älykkään energia-alan visioita. Tarkkailussa 
ovat koko prosessit ja niiden läpimenoajat, joita pyritään 
tehostamaan paitsi datan älykkäällä käytöllä ja simulaati-
oilla, myös robotiikalla. Keskus parantaa luotujen ratkai-

sujen ja järjestelmien testausta ja tuotekehitystä.

”Vaasan keskuksen kautta voidaan laajentaa skaalaa 
liiketoiminta-innovaatioihin. Teknologia, simulaatiot ja 
erilaiset mallinnus- ja matemaattiset prosessit ovat ihan 
toisella tasolla kuin muutamia vuosia sitten. Niiden avulla 
voimme varmistaa, että ideat aidosti toimivat ennen fyysistä 
testaamista. Konkreettiseen testaamiseen tultaessa olemme 
sitten jo aika lailla pidemmällä kuin aikaisemmin”, Palomäki 
kuvaa tulevaa tapaa toimia.

Vaasan Smart Technology Hubin on tarkoitus olla ensim-
mäinen kaltaistensa joukossa. Tavoitteena on Wärtsilän 
maailmanlaajuinen osaamiskeskusten verkosto.

Vuoden 2018 lopulla otettiin käyttöön myös Wärtsilän Hel-
sinki Campus Helsingin Salmisaaressa. Tällöin  Wärtsilän 
pääkonttori pääsi moderneihin tiloihin,  hyödyntämään 
viimeisimpiä teknologioita ja työtapoja.

Tulevaisuudessa Wärtsilän historia on ehkä myös sen 
kumppanien historiaa. Kaikki viisaus ei asu, eivätkä kaikki 

Vaasan Vaskiluotoon  
rakennettava partneri  
kampus kokoaa alueen  
energiaalan tuote ja  
tutkimuskehityksen  
saman katon alle.

ideat synny vain yrityksen sisällä. Nykyaikainen yritys 
avautuu ulospäin ja synnyttää kaikkia osapuolia hyödyttäviä 
kumppanuuksia. Ja laajemmin, se on päivitettyä yhteiskun-
tavastuuta, moderni tapa huolehtia henkisestä ja maantie-
teellisestä(kin) alueesta. Seutukunnan hyvinvointi, suvait-
sevaisuus ja kiinnostavuus kulkevat käsikkäin yhtiön ja sen 
työntekijöiden edun kanssa. 

Näin toimii Wärtsilä, uudistaen alaa ja samalla itseään ja 
toimintapiiriään. Perinteittensä mukaisesti. Menestyksek-
käästi ja tavalla, joka tuottaa myös uutta liiketoimintaa.

W ärtsilä on yhä voimakkaammin siirtymässä 
tuottajasta kumppaniksi, toteuttajasta kokonai-

suuden koordinoijaksi. Muutoksen ajurina ovat digitaaliset 
ratkaisut. 

Tulevaisuuden rakentaminen, modernisaatio, on elimellisessä 
kytköksessä digitalisaatioon. Siihen Wärtsilä on sitoutunut 
kautta organisaation – tuotekehityksestä tukitoimintoihin, 
myynnistä markkinointiin, ja erityisesti asiakasratkaisuihin. 

Se merkitsee uuden osaamisen haltuunottoa, teknologiainves-
tointeja ja kumppanuuksia edistyksellisten toimijoiden kanssa.

Digitalisaatio on työkalu. Se sovittaa yhteen ja liittää laitteita 
toisiinsa ja se tuottaa dataa, tietoa. Mutta se ei vielä riitä. Dataa 
on hyödynnettävä oikein, myös uusien laitteiden luomiseksi. Ja 
toiseksi, laitteita on hallittava siten, että ne toimivat keskenään 
optimaalisella tavalla. Jo nyt digitalisaatio on osoittamassa 
vallankumouksellisuutensa. Tulevaisuuden bisnesmalli voi olla 
tällainen: asiakas itse valmistaa tai printtaa varaosia lisensoi-
tujen piirustusten perusteella. Wärtsilä ei enää myy varaosia, 
vaan lisenssejä niiden valmistukseen. Tai ehkä jatkossa asiakas 
ei enää maksa koneesta, vaan sen käytöstä?

Lopullisia mahdollisuuksia ei hahmota kunnolla vielä 
kukaan. Wärtsilällä on kuitenkin tässä vaiheessa tarvittavia 
eväitä. On ennakkoluulottomuutta ja avoimuutta tarkastella 
asioita. On mielenlaatu. On dialogia ja luottamusta johdon 
ja henkilökunnan välillä.

Matka voi kuitenkin olla raskas, ja repussa on oltava sieto-
kykyä. Vastaan tullee virheitä, häiriöitä ja tappioita. Bisnes-

mallin muutokset voivat vieraannuttaa 
osan vanhasta rakenteesta ja leikata 
voittoja pitkäksikin aikaa.

Vaihtoehtoja ei kuitenkaan ole. 
Paikalleen ei voi jäädä. Hallituksen 
puheenjohtaja Mikael Lilius muotoilee 
asian näin.

”Tämän päivän yhteistyökumppani 
voi olla huomisen kilpailija. Ja päin-
vastoin. Suurin uhka on se, että emme 
huomaa mitä nurkan takaa tulee. Että 
meistä tulee itseriittoisia, ja luulemme 
tietävämme kaiken.”

Suomalainen teollisuushistoria tuntee 
sellaisiakin tarinoita.

 ”Suurin uhka on se, että 
emme huomaa mitä nurkan 
takaa tulee. Että meistä tulee 
itseriittoisia, ja luulemme  
tietävämme kaiken.”
Mikael Lilius
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Keskiössä on  
silti ihminen

Arvostettu yhdysvaltalainen tulevaisuuden
tutkija Alvin Toffler vieraili Wärtsilässä 
ja Helsingin telakalla 1983. Toffler tuli 
kuuluisaksi ennustaessaan jälkiteollisen 
maailman kehityksen suuntaa ja tulevia 
muutoksia, kuten internetin räjähdys
mäistä leviämistä. Hän konsultoi maailman 
muutoksesta myös Wärtsilän johtoa, 
kertoi Wärtsilän silloinen tiedotuspäällikkö 
Eeva Artimo, joka pääsi haastattelemaan 
Toffleria Wärtsilän vierailulla.

Jo tuolloin hän kykeni ennustamaan, 
kuinka digitaalinen teknologia ja tieto
koneet muuttavat maailmaa: tietokoneis
tumisen myötä informaation merkitys 
työssä kasvaa, myös Wärtsilän kaltaisessa 
raskaassa teollisuudessa. Toffler painotti 
myös, että teknologian kehityksestä 
huolimatta, mikrosirujen ja robottien sijaan 
muutoksen keskiössä ja keskeisimpänä 
tekijänä on ihminen. Näihin oppeihin usko
taan Wärtsilässä yhä.
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Tätä kirjaa varten on haastateltu 59 Wärtsilässä ja sen 
lähipiirissä näiden vuosien aikana vaikuttanutta henkilöä, 
vuorineuvoksista myyntitykkeihin ja autonkuljettajiin –  
ihmisiä, jotka ovat olleet itse luomassa uutta Wärtsilää. 
Heidän kokemuksistaan piirtyy kuva yrityksestä, jonka 
salainen ase löytyy asenteesta.

“Olen nähnyt suuren muutoksen 
johtamisessa ja bisnesympäristössä. 
Organisaatio oli perinteinen, 
tuotanto ja myynti. Asiakas ei 
ollut keskiössä, kuten nyt.”

AARNI-SIRVIÖ MAARIT 
Wärtsilän hallituksen jäsen 2007–

”Karibialla lähes joka saarella on 
Wärtsilän voimalaitos, olemme 
synonyymi voimalalle.”

AHLQVIST PEKKA 
Wärtsilä Suomen toimitusjohtaja 1998–2002,  
voimala liiketoiminnan johtaja 2002–2006

”En olisi voinut kuvitella palveluita joita nyt 
on: että vanha konepaja tekee tällaisia.”

AHLSTRÖM KRISTER 
Wärtsilässä vuosina 1966–1981,  
kansainvälistymisestä vastaava johtoryhmän jäsen

”Minua ja kollegaani kutsuttiin 
taisteleviksi toshiboiksi, kun meillä 
oli kannettavat tietokoneet.”

ALLONEN HEIKKI 
Metran ja myöhemmin Wärtsilän strategiajohtaja 
1990–2001 (Lohja Oy:ssä vuosina 1980–1989)

“Wärtsilä on tuonut suomalaiseen 
yhteiskuntaan paljon kansainvälisesti 
kouliintuneita ihmisiä ja spin off 

-yrityksiä esimerkiksi Vaasan alueelle 
vanhojen wärtsiläläisten perustamina.”

ANDERSSON CHRISTIAN
Wärtsilässä vuosina 1984–2006, Wärtsilä Dieselin johtaja
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“Risteilymarkkinoiden kasvaessa 
Wärtsilän nelitahtimoottoreille ja 
Triesten-tehtaalle koitti kehityksen 
ja menestyksen aikakausi.”

ANTONINI CORRADO 
(edesmennyt 07/2018) Fincantierin toimitusjohtaja 
ja hallituksen puheenjohtaja 1985–2012, Wärtsilä 
NSD:n hallituksen varapuheenjohtaja 2000–2012

“Historiankirjoitus on mielenkiintoista, 
koska silloin otetaan usein 
esiin kaikki, jossa on onnistuttu. 
Onnistumista varten tarvitaan 
kuitenkin paljon epäonnistumisia.”

BERGH KAJ-GUSTAF 
Wärtsilän hallituksen jäsen 2008–

“Ollut sekä revoluutiota että 
evoluutiota: liiketoimintaa on 
sopeutettu, kehitetty, terävöitetty. 
Mikä ei sovi, on saanut mennä. ”

BERTLIN SVEN 
Wärtsilässä vuosina 1970–2004, Wärtsilä Dieselin 
toimitusjohtaja ja konsernin varatoimitusjohtaja

“Niiden 11 vuoden aikana, jolloin 
johdin Services-liiketoimintaa, 
kasvoimme 3 000 henkilöstä 15 maassa 
11 000 henkilöön 70 maassa.”

BLOMBERG TAGE 
Wärtsilässä 1975–2009, mm. Services-
liiketoiminnan johtaja 

“Reilut mutta tiukat säännöt jotka koskivat 
kaikkia, se oli Wärtsilän kulttuurin DNA. ”

BRUNOW BERNDT 
Wärtsilässä vuosina 1999–2002, Sanitecin toimitusjohtaja

“Wärtsilän teknologialla on ollut 
erittäin merkittävä vaikutus 
maailmankaupassa, suomalaisena, 
ikään kuin neutraalina toimijana. ”

EHRNROOTH ALEXANDER 
Wärtsilän hallituksen jäsen 2010–2015, 
suuromistaja Fiskarsin edustaja 

“Tärkeintä on seurata ympäröivää 
maailmaa, katsoa ja ymmärtää miten 
se muuttuu ja on oltava rohkea 
muuttamaan yhtiötä sen mukaan.”

EHRNROOTH GEORG L. 
Oy Wärtsilä Ab:n tehtävissä 1965–1979, Oy 
Lohja Ab:n toimitusjohtaja 1979–1991 ja Metra 
Oyj Abp:n konsernijohtaja 1991–2000

“Fuusio syntyi koska Wärtsilällä oli kiire,  
Lohjalla halu ja Fiskars pääomistajineen 
käytettävissä - syntyi Metra.”

EHRNROOTH GÖRAN J. 
Wärtsilän hallituksen jäsen 1989–2008, 
suuromistaja Fiskarsin edustaja

“Hyvä ettei olla yhden kortin varassa, on 
aurinkoa ja pattereita - kombinaatioita.”

EHRNROOTH PAUL 
Wärtsilän hallituksen jäsen 2010–2015, 
suuromistaja Fiskarsin edustaja

“Wärtsilä on niin sanotusti 
heiluttanut Suomen lippua.”

EHRNROOTH ROBERT 
1989–2003 ensin Lohja Oy:n hallituksen 
puheenjohtaja, sittemmin Wärtsilän hallituksen 
jäsen ja hallituksen varapuheenjohtaja

“Meillä on ollut päteviä ihmisiä 
ja päteviä johtajia, muuten yhtiö 
ei olisi ikinä selvinnyt!”

EK MAJ-LEN 
Wärtsilän taloushallinnossa 1974–
2011, mm. talousjohtaja 

“Pitää uskoa siihen mitä tekee ja 
ihmisiin, jotka toteuttavat.”

EKLUND HENRIK 
Sanitecin toimitusjohtaja 1990–2001

“Jos me emme mieti mikä on 
yhteiskunnalle tärkeää nyt ja 
tulevaisuudessa, niin kuka sitten?”

ESKOLA JAAKKO 
Wärtsilässä vuodesta 1988–, aluksi asiakasrahoituksessa, 
Wärtsilän konsernijohtaja 2015–

“Digitalisaatio ja automaatio luovat uuden 
ekosysteemin ja yhteenkuuluvuuden 
toimittajien, asiakkaiden ja 
muiden toimijoiden kesken.”

FALK KARIN 
Wärtsilän hallituksen jäsen 2017–

“Koko ajan työskennellään ajatuksella 
”on olemassa parempikin tapa” ja 
että maailma muuttuu.”

FORSSELL JOHAN 
Wärtsilän hallituksen jäsen 2017–

“Urani kohokohtia oli, että suomalaiset 
yritykset saattoivat mennä ulkomaisiin 
pörsseihin, Lontoossa olimme 
ensimmäisiä vuonna 1984.”

GRÖNBÄRJ KLAUS 
Wärtsilässä vuosina 1972–1994, talous- ja rahoitusjohtaja 
vastaten kansainvälisestä IR:stä, toimitusjohtajana 1989

“Yhteen aikaan ostettiin joku huoltoyritys 
melkein kerran viikossa tai kuukaudessa. 
Sen takia alettiin hankkia omia huolto-
paikkoja joka puolella maailmaa.”

HELLBERG LARS 
Wärtsilässä 2004–2013, Industrial 
Operations -yksikön johtaja 

“Kansainvälistyminen? Pitää juosta 
lujaa koko ajan eikä saa porukoitua vain 
suomalaisten kesken. Edustajien kanssa 
voi aloittaa, mutta tarvitaan omaa väkeä.”

HINTIKKA PENTTI-JUHANI 
Wärtsilässä 1988–1999, Wärtsilä Dieselin 
johtaja ja Wärtsilä NSD:n toimitusjohtaja 

“Ystävyksillä ja suhteilla oli suuri 
merkitys, meillä enemmän kuin 
muissa suomalaisyrityksissä. ”

HORN TANKMAR 
(edesmennyt 03/2018) Wärtsilän pääjohtaja 1970–
1976, johtokunnan ja hallituksen puheenjohtaja 
ja Metran hallituksen jäsen –1995

“Kun mentiin Venäjälle neuvottelemaan 
oltiin viikko ja kaksi. Viisumi että 
pääsi, viisumi että pääsi pois.”

JAKOBSSON LARS 
Wärtsilässä vuosina 1958–1998, pitkään 
mm. Moskovan edustuston johtajana
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“Suomea rakennettiin, oli itsestään 
selvää, että suurten yritysten johdolla oli 
toimivat ja hyvät suhteet maan johtoon.”

JOHANSSON OLE 
Wärtsilässä vuosina 1975–2011, 
konsernijohtajana 2000–2011

“Toimintaympäristömme muuttuu 
paraikaa enemmän ja nopeammin 
kuin koskaan ennen historiassa.”

JOHNSTONE TOM 
Wärtsilän hallituksen jäsen ja 
varapuheenjohtaja 2015–2018

“Wärtsilässä 23 vuotta, mutta välillä 
tuntui, että on muuttanut uuteen 
yritykseen kun koko ajan oli muutoksia.”

KAINULAINEN EEVA 
Wärtsilässä vuosina 1988–2011, 
tiedotuspäällikkö/tiedotusjohtaja

“Jos pystyn jotain isännän eteen tekemään, 
niin hyvä - ei ole pelkkää ajamista.”

KALLINEN ILKKA 
Wärtsilässä 1977–, telakalla ja autonkuljettajana

“1970–80 -luvulla oli vaikeaa kohdata 
insinööriä joka ei olisi ollut Wärtsilällä 
töissä. Tehtaat ja divisioonat olivat hyvä 
oppimisympäristö, Wärtsilä oli kasvattaja 
ja kouluttaja nuorille insinööreille.”

KLEIMOLA MATTI 
Wärtsilässä ensin 1974–1983, mm. dieseltehtaan 
tuotekehityspäällikkö ja dieselryhmän tuotekehitysjohtaja, 
2000–2006 teknologiajohtaja ja johtoryhmän jäsen

“Kaupankäynti oli erittäin vaativaa, 
palloteltiin miljoonia ja varmuuden 
vuoksi aina kirjoitettiin luvut.”

KULIKOFF ALEKSEI  
Wärtsilässä vuosina 1973–1999, Venäjän kielen tulkki

“Osaaminen ja jaksaminen loppuu, jos on 
liian monta palloa ilmassa samaan aikaan.”

LAGERROOS ANTTI 
Wärtsilän hallituksen puheenjohtaja 2002–2011

“Tämä oli pelin henki vuonna -89 – se 
oli kaikkien sota kaikkia vastaan. ”

LAINE PEKKA 
Wärtsilä Meriteollisuuden toimitusjohtaja 
1987–88 ja Wärtsilän konsernijohtaja 1989

“Suurin opetus oli se, että on pakko 
seurata aikaansa ja laskelmia.”

LANDTMAN CHRISTIAN 
Telakkaryhmän johtaja, 1954–1984

“Liikkuvien asiakkaiden mukana on 
pysyttävä, se on oleellinen asia niin 
imagon kuin kannattavuuden kannalta.”

LANGENSKIÖLD BERTEL 
Wärtsilän hallituksen jäsen 2002–2011

“Olimme ensimmäinen iso konepaja, 
jossa luovuttiin urakkatöistä, ettei 
joku ole antamassa piiskaa.”

LEINO SEPPO 
Wärtsilässä 1967–2004, pitkäaikainen Wärtsilä 
Dieselin Turun tehtaan luottamusmies 

“Suurin uhka on se, että emme 
huomaa sitä mitä nurkan takaa tulee, 
että meistä tulee itseriittoisia. ”

LILIUS MIKAEL 
Wärtsilän hallituksen puheenjohtaja 2011–

“Oli 1970-luvulla aika kaukainen ajatus, 
että olisi ulkomainen pääomistaja ja 
välillä ruotsalainen konsernijohtaja.”

LIND RAIMO 
Wärtsilässä 1976–2013 (josta 9 vuotta Tamrockilla), 
konsernin talousjohtaja ja varatoimitusjohtaja, toimi 
mm. Aasiassa vastaten Singaporen dieseltehtaasta, 
aluemyyntiverkoston rakentamisesta ja myynnistä.

“Yksi menestyksen tae oli se, että tehtiin 
huolto paikalliseksi ja väki koulutettiin, ei 
tarvinnut istua koko ajan lentokoneessa.”

LINDROOS HARRY 
Wärtsilässä 1980–2011, mm. tuotekehitys- ja aluejohtaja

“Ensimmäisellä Suomen vierailullani 
vuonna 1988 eräs Wärtsilän johtajista 
kutsui minut kesämökilleen saunomaan. 
Sieltä hän usutti minua hyppäämään 
järveen sanoen ”katsotaan onko 
sinusta Diesel-mieheksi!””

MALLICK PRADEEP 
Wärtsilä Intian johtaja 1988–2003

“Wärtsilä on hyvissä asemissa kun 
arvoketjut menevät uusiksi: se on jo läsnä 
niissä maissa joissa aurinko paistaa.”

MURTO RISTO 
Wärtsilän hallituksen jäsen 2014–

“Emme koskaan keskustelleet asiakkaiden 
kanssa siitä, kuka maksaa, vaan ensin 
ratkaistiin asia. Meidät tunnettiin siitä, 
että korjaamme kaiken, emmekä valita.”

MÄKINEN MIKAEL 
Wärtsilässä vuosina 1981–2005, 
merimoottoriliiketoiminnan vetäjänä eri puolilla Aasiaa

“Vaasa on Wärtsilän salainen ase.”

PALOMÄKI ATTE 
Wärtsilän viestintäjohtaja ja johtoryhmän jäsen 2008–

“Mutta jos olisin alussa sanonut, että 
meistä tulee parhaita maailmassa, 
olisi hälytetty ambulanssi. ”

PARO DANIEL 
Wärtsilä Dieselin tuotekehitys- ja 
tutkimusjohtaja 198–2006

“Voi olla että jatkossa asiakas maksaa 
saatavuudesta, ei koneesta. ” 

RAURAMO MARKUS 
Wärtsilän hallituksen jäsen 2011–
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Hyvää taantumaa ei pidä hukata, 
silloin voi muuttua ja sopeutua.

ROSENGREN BJÖRN 
Wärtsilän konsernijohtaja 2011–2015

“Kävin joka viikko kahden 
vuoden ajan Moskovassa.” 

SAARIKANGAS MARTIN 
Wärtsilässä vuosina 1959–1989, telakkateollisuuden 
johtaja, vastasi myös idänkaupasta 

”Ennätykseni on viikon aikana 
kahdeksan saunakertaa.”

SELHO IGOR 
Wärtsilässä noin 1980–2000, mm. Wärtsilän 
Moskovan toimiston johtaja

“Olimme ainoa yritys maailmassa, joka 
pystyi toimittamaan moottoreita viidessä 
kuukaudessa tilauksesta toimitukseen, 
kun muilla kesti vuosi, tai parhaassa 
tapauksessa kymmenen kuukautta.”

STOOR JOHAN 
Wärtsilässä vuosina 1961–2001, mm. 
Wärtsilä Dieselin johdossa

“Tunteet ovat osa bisneksen tekoa, 
asioiden täytyy tuntua oikeilta.”

STRAND CLAS-EIRIK
Wärtsilässä 1975–2010, Wärtsilä Dieselin perustajia, 
mm. Kiinan, Kaakkois-Aasian ja Amerikan johtajana

“Insinööritaito uusien moottoreiden 
kehittämisessä, myös ympäristömielessä, 
on ollut ihailtavaa.”

SULZER PETER 
New Sulzer Dieselin hallituksen puheenjohtaja 
1990–1997, Wärtsilä NSD:n hallituksen jäsen

“Saimme siis kuitenkin kaikilla toimilla 
valtion tappiota pienemmäksi.”

SUOMINEN ILKKA
Kokoomuksen pitkäaikainen poliitikko, puolueen 
puheenjohtaja 1979–1991 ja Suomen 
kauppa- ja teollisuusministeri 1987–1991.

“Meillä oli intoa muuttua. Nähtiin 
kehityksen välttämättömyys.”

TÄHTINEN KARI 
Wärtsilässä 1974–2005, Imatra Steelin toimitusjohtaja 

“Wärtsilän erikoinen ratkaisu toimi 
hyvin: viestintä, työsuhdeasiat ja 
henkilöstöhallinto olivat yhdessä.”

VALJAKKA ARI 
Wärtsilässä 1977–1988, henkilöstö- ja viestintäjohtaja 

“Rakennettiin kulttuuria ja strategiaa: 
piti luoda yhteinen kieli ja käsitteet 
sille mitä ollaan tekemässä.”

VALPOLA ANNELI 
Helsingin telakan koulutuspäällikkö, konsernijohdossa 
mm. henkilöstöjohtajana 1980–1990

“Myimme Argentiinaan jäänmurtajan 
vuonna 1975, mutta meille tuli vähän 
kiire lähteä, kun Isabelle Peron poistui 
maasta ja amiraalit ottivat vallan.”

VIRTANEN PEKKA 
Wärtsilässä vuosina 1970–2002 juristina, 
kv. toimialajohtaja ja lakiasiainjohtaja 

“Voimalabisnes alkoi 80-luvun 
puolivälissä, kun joukko fiksuja 
insinöörejä keksi että merimoottoreilla 
voi tehdä myös sähköä – maalla.”

VITZTHUM CHRISTOPH 
Wärtsilässä 1994–2013, mm. voimala- ja 
huoltoliiketoimintojen johtaja 

“Sulzer oli kallis ostos, mutta voi sanoa, 
että ilman sitä nykyistä Wärtsilää ei olisi.”

WAHLROOS BJÖRN 
pankkiiri, SYPin ja myöhemmin Mandatumin kautta 
mukana Wärtsilän yritysjärjestelyissä 1985–n. 2000 

“Neuvotteluissa kävi niin, että Wahlforss 
päätti lähettää vaimoni Moskovaan!”

WOLFRAM ÅKE 
Wärtsilässä vuosina 1949–1985, laivanrakentaja
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”Karibialla lähes joka saarella on  
Wärtsilän voimalaitos, olemme  
synonyymi voimalalle.”
Pekka Ahlqvist

”Urani kohokohtia oli, että suomalaiset  
yritykset saattoivat mennä ulkomaisiin 
pörsseihin, Lontoossa olimme ensimmäisiä 
vuonna 1984.”
Klaus Grönbärj

”Hyvä ettei olla yhden 
kortin varassa, on 
aurinkoa ja pattereita 
 kombinaatioita.”
Paul Ehrnrooth

”Noin vuonna 1980 olimme USA:ssa esit
telemässä laivateollisuuttamme  mutta 
kaikissa laivoissa oli sirpit ja vasarat.”
Krister Ahlström 

”Koko ajan työskennellään 
ajatuksella ’on olemassa 
parempikin tapa’ ja että 
maailma muuttuu.”
Johan Forssell 

”Vaasa on 
Wärtsilän 
salainen ase.”
Atte Palomäki

”Hyvää taantumaa 
ei pidä hukata, 
silloin voi muuttua ja 
sopeutua.”
Björn Rosengren

”Suurin opetus oli 
se, että on pakko 
seurata aikaansa ja 
laskelmia.”
Christian Landtman
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”197080 luvulla oli vaikeaa kohdata insinööriä joka 
ei olisi ollut Wärtsilällä töissä. Tehtaat ja divisioonat 
olivat hyvä oppimisympäristö, Wärtsilä oli kasvattaja 
ja kouluttaja nuorille insinööreille.”
Matti Kleimola

”Historiankirjoitus on mielenkiintoista, koska silloin 
otetaan usein esiin kaikki, jossa on onnistuttu. 
Onnistumista varten tarvitaan kuitenkin paljon 
epäonnistumisia.”
Kaj-Gustaf Bergh 

”Voi olla että jatkossa 
asiakas maksaa  
saatavuudesta, ei 
koneesta.”
Markus Rauramo 

”Finlandia ei ollut enää pelkkä autolautta, 
siinä oli ensimmäinen jätteiden puhdistus
järjestelmä. Mereen ei enää mitään, 
ennen menivät pahvit ja lasitkin.”
Martin Saarikangas

”Wärtsilän erikoinen  
ratkaisu toimi hyvin: 
viestintä, työsuhdeasiat  
ja henkilöstöhallinto  
olivat yhdessä.”
Ari Valjakka

”Insinööritaito uusien 
moottoreiden kehittämi
sessä, myös ympäristömie
lessä, on ollut ihailtavaa.”
Peter Sulzer

”Wärtsilä on tuonut suomalaiseen yhteiskuntaan 
paljon kansainvälisesti kouliintuneita ihmisiä ja 
spin off yrityksiä esimerkiksi Vaasan alueelle 
vanhojen wärtsiläläisten perustamina.”
Christian Andersson

”Ensimmäisellä Suomen vierailullani vuonna 1988 eräs 
Wärtsilän johtajista kutsui minut kesämökilleen sauno 
maan. Sieltä hän usutti minua hyppäämään järveen 
sanoen ”katsotaan onko sinusta Dieselmieheksi!”
Pradeep Mallick

”Ystävyksillä ja suhteilla 
oli suuri merkitys, meillä 
enemmän kuin muissa 
suomalaisyrityksissä.”
Tankmar Horn

”Tämä oli pelin henki vuonna 1989.  
Se oli kaikkien sota kaikkia vastaan.”
Pekka Laine

”Koko organisaation kaikki nenät 
pitää olla suunnattu samaan 
suuntaan”
Georg L. Ehrnrooth

”Korjattiin Jeltsinin 
huvilaiva, Jeltsin sanoi, 
että samppanjaa 
kaikille.”
Igor Selho

”Voimalabisnes alkoi 80luvun 
puolivälissä, kun joukko 
fiksuja insinöörejä keksi että 
merimoottoreilla voi tehdä 
myös sähköä  maalla.”
Christoph Vitzthum

”Saimme siis kuitenkin 
kaikilla toimilla 
valtion tappiota 
 pienemmäksi.”
Ilkka Suominen

”Mutta jos olisin alussa 
sanonut, että meistä 
tulee parhaita maail
massa, olisi hälytetty 
ambulanssi.”
Daniel Paro
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John Steinbeckin pienoisromaani Hiiriä ja 
ihmisiä (1937) on osuva kuvaus aikansa 
yhteiskunnasta kahden sekatyömiehen tarinan 
kautta. Samaa tarkkanäköisyyttä tavoittelimme 
myös tässä kirjassa, jonka nimi sai inspiraa
tionsa Steinbeckin teoksesta.

Koneita ja ihmisiä
 
Wärtsilän Helsingin telakalla oli oma ammatti
koulu, joka koulutti työvoimaa telakan omiin 
tarpeisiin. Kurssit olivat miesvaltaisia, kuten 
koko telakkayhteisökin. Nais hitsaajia ei juuri 
joukossa ollut, ja hekin saivat tottua karskiin 
huumoriin. 

Kannen kuva on otettu Wärtsilän Helsingin 
telakan hitsauskurssilta lokakuussa 1986. 
Kannessa olevaa henkilöä ei pystytty 
jäljittämään – esimerkiksi kukaan silloisista 
luottamus miehistä tai ammattikoulun vetäjistä 
ei häntä muistanut.

Liekö jäänyt alalle lainkaan?

Kuvat: Heikki Kotilainen/Lehtikuva

Kohti kestävää yhteiskuntaa älykkään teknologian avulla 

Näin juhlavasti Wärtsilä on määritellyt olemassaolonsa tarkoituksen. Tämän päivän Wärtsilä on jotain 
ihan muuta kuin viisikymmentä vuotta sitten: paitsi koneita ja viimeisintä teknologiaa, yhä enemmän 
ihmisiä ja heidän osaamistaan. Ei enää vain Suomessa, vaan globaalisti.

185vuotisjuhlakirjaa varten on haastateltu 59 Wärtsilässä ja sen lähipiirissä viiden viimeisen vuosi
kymmenen aikana vaikuttanutta henkilöä, vuorineuvoksista autonkuljettajiin ja insinööreistä myynti
tykkeihin: ihmisiä, jotka ovat olleet itse luomassa uutta Wärtsilää. Heidän kokemuksistaan piirtyy kuva 
muuntautumiskykyisestä yrityksestä, jonka salainen ainesosa löytyy asenteesta. 




