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Wärtsilä lyhyesti

� Wärtsilä on edelläkävijä merenkulun ja 
energia-alan laitteiden, ratkaisujen sekä
palvelujen toimittajana. 

� Wärtsilän ratkaisut tukevat asiakasyritysten 
liiketoimintaa tuotteen koko elinkaaren ajan.

� Listattu Helsingin Pörssissä,
pääkonttori sijaitsee Helsingissä.

� Yhtiöllä on palveluksessaan yli 12.000 
ammattilaista 130 toimipisteessä yli
60 maassa ympäri maailman.

� Markkina-arvo on noin 2,9 miljardia euroa 
(10.3.2006) ja liikevaihto vuonna 2005 
oli 2.638,8 miljoonaa euroa.
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Missio ja visio

Missio
Toimitamme ratkaisuja, jotka tukevat asiakkaiden liiketoimintaa 
tuotteen koko elinkaaren ajan. 
Samalla kehitämme yhä parempia teknologioita,
joista hyötyvät sekä asiakkaat että ympäristö.

Visio
Olemme kaikkien asiakkaittemme arvostetuin kumppani.
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Strategia

Ship Power

Tavoitteena kasvu 
lisäämällä uusia tuotteita 

tuotevalikoimaan ja 
kasvattamalla läsnäoloa 

Aasiassa

Power Plants

Vahvempi asema 
hajautetun 

energiantuotannon 
markkinoilla
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Tuotteemme ja palvelumme
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Ship Power
-järjestelmät

O&M

Voimalat

Moottorit

OEM-
palvelut

Propulsiojärjestelmät

Laivojen 
huolto

Kilpailijoiden
moottorit
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Moottoreihin 
liittymättömät palvelut

Täydentävät
tuotteet

Muut moottorimerkit

……ja haemme kasvua orgaanisen kasvun lisja haemme kasvua orgaanisen kasvun lis ääksiksi

Moottorit

Propulsiojärjestelmät

Tuotteemme ja palvelumme

Ship Power
-järjestelmät

O&M

Voimalat

OEM-
palvelut

Laivojen 
huolto

Kilpailijoiden
moottorit
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Arvot

Energia
� Tartu tilaisuuteen ja pane 

toimeksi 

Erinomaisuus
� Tee asiat paremmin kuin

kukaan muu alalla

Innostus
� Tue avoimuutta, kunnioitusta

ja luottamusta
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Historia

1834 Wärtsilä perustetaan Tohmajärvelle.

1898 Saha- ja ruukkiyrityksen nimeksi 
tulee Wärtsilä Ab.

1936 Wärtsilä ostaa Onkilahden 
konepajan Vaasasta.

1938 Wärtsilä solmii lisenssisopimuksen 
ja ensimmäinen dieselmoottori 
valmistetaan Turussa 1942. 

1965 Yhtiön nimi muutetaan Oy Wärtsilä
Ab:ksi.

1978 Wärtsilä ostaa NOHAB-
dieselmoottoritoiminnasta 51% ja 
loput osakkeista vuonna 1984.

1984 Wärtsilä noteerataan Lontoon 
arvopaperipörssissä.

1988 Intiaan perustetaan yhtiö, joka 
listataan Bombayn pörssiin. 
Khopoliin rakennetaan diesel-
moottorien kokoonpanotehdas.

1989 Wärtsilä Diesel ostaa SACM:n ja 
Stork Werkspoor B.V:n. Yhtiön 
nimeksi tulee Stork-Wärtsilä Diesel 
B.V.

1990 Wärtsilä sulautuu Oy Lohja Ab:hen. 
Yhtiön nimeksi tulee Metra Oy Ab.
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Historia

1991 Imatra Steel syntyy, kun Ovako Ab 
jaetaan Metran ja SKF:n kesken.

1995 Wärtsilä Diesel ja Cummins Engine
Company Inc. perustavat 
yhteisyrityksen.

1997 Wärtsilä NSD perustetaan.

1999 Cummins-Wärtsilä yhteisyritys 
puretaan.

2000 Yhteistyösopimus John Crane-
Lips:in kanssa. Metran nimi 
muutetaan Wärtsilä Oyj Abp:ksi.

2001 Wärtsilä myy osuutensa 
Sanitecissa. Wärtsilä ostaa 
huoltoyhtiö Ciserv Ab:n sekä
Sermet Oy:n.

2002 Ciserv-ryhmä laajenee. Wärtsilä
ostaa John Crane-Lipsin, josta tulee 
Wärtsilä Propulsion. 

2003 Wärtsilä ja Volvo Penta aloittavat 
yhteistyön.

2004 Wärtsilän potkurituotanto Kiinassa 
käynnistetään.

2005 Wärtsilä ostaa DEUTZ 
merimoottorihuollon.
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Konsernin avainluvut 2005

2005 2004

Power- Imatra
MEUR liiketoiminnat Steel Konserni Konserni

Liikevaihto 2.520,3 119,1 2.638,8 2.478,2

EBITA 202,5 21,8 224,3 112,0

% 

liikevaihdosta 8,0% 18,3% 8,5% 4,5%

Tulos ennen

veroja 212,4 217,3

Tulos/osake (EUR) 1,80 1,42

Liikevaihto toimialoittain 2005

Services
43%(32)

Ship Power

28% (28)

Power Plants
28% (29)
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Wärtsilän maailmanlaajuinen verkosto

Wärtsilä on lähellä asiakasta omien tytäryhtiöittensä kautta noin 60 maassa.
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Henkilöstö

Henkilöstö markkina-alueittain Henkilöstö toimialoittain

Engine Division

14,9%

Services
60,0%

Amerikka

10,2%

Aasia

25,5%

Eurooppa
61,7%

Muut maat

2,6%
Power Plants

6,3%

Konserni
2,4%

Ship Power

16,4%
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Henkilöstö numeroina
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Palkkakustannukset vuonna 2005

540,0 milj. euroa

Kokonaismäärä 12.008, 31.12.2005
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T & K – johtava teknologia

� Wärtsilän tavoitteena on johtava teknologia luotettavuuden, 
käyttötalouden, automaation ja ympäristötekniikan alueilla.

� Asiakkaillemme tämä merkitsee pidempää laitteiden 
uusimisväliä, parempaa liiketoiminnan ja investoinnin 
hallintaa sekä pienempiä riskejä.

� T&K:n painopistealueet:
� jatkuva uusien moottorityyppien kehitys

� kokonaisten järjestelmien suunnittelu
� integraatio

� automaatio

� Yhteistyö tutkimuslaitosten ja muiden yritysten kanssa 
(esim. Mitsubishi Heavy Industries, Hyundai Heavy Industries)
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Wärtsilän kestävän kehityksen ohjelma

Wärtsilän Visio, Missio, Strategia ja tavoitteet

Wärtsilä ja kestävä kehitys

Wärtsilän sidosryhmät

Taloudellinen vastuu
• Kannattava, 

kilpailukykyinen ja 
tehokas liiketoiminta

• Taloudellisen lisä-
arvon luominen suorille 
sidosryhmille

• Hyvinvoinnin 

lisääminen paikallis-
yhteisöissä

Sosiaalinen vastuu
• Vastuullinen yritys-

toiminta

• Työhyvinvointi ja 

henkilöstön 
kehittäminen

• Turvallinen 

työympäristö

• Tuoteturvallisuus

Ympäristövastuu
• Luonnonvarojen 

kestävä käyttö

• Saastumisen ehkäisy

• Ympäristömyötäiset 
tuotteet ja palvelut

• Sertifioidut 

ympäristöjärjestelmät

Jatkuva parantaminen ja raportointi

Energia

Erinomaisuus

Innostus

Konserni-
politiikat

Toiminta-
periaate

Konserni-
käsikirja

Arvot: Periaatteet:



© Wärtsilä

Wärtsilä Ship Power

Wärtsilä toimittaa moottoreita, propulsio- ja ohjausjärjestelmiä kaikkiin 
alustyyppeihin ja offshore-kohteisiin. 

Wärtsilä tarjoaa asiakkailleen kattavan tuen ja asiantuntemuksen 

suunnittelusta ja rakentamisesta laivakoneiston käyttö- ja huoltopalveluun.
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Ship Power lyhyesti

Markkinat vuonna 2005
� Hyvä kysyntä laivanrakennus-

markkinoilla jatkui
� Offshore-, matkustaja- ja RoPax-

sekä LNG-segmenteissä oli korkea  
aktiviteettitaso

� Konttilaivoissa suuntaus suurista 
aluksista pienempiin 

� Tankkeri- ja irtolastialusten  
tilausmäärissä vähentymistä

Markkinanäkymät vuodelle 2006
� Kysyntä pysyy korkeana, epävarmuus 

laivanrakennusmarkkinoilla kuitenkin 
kasvaa

� Aktiiviset segmentit ovat offshore,  
LNG sekä risteilyalukset

MEUR 2005 2004 Muutos

Liikevaihto 710,3 631,2 12,5%

Tilauskertymä 1.545,3 836,7 84,7%

Tilauskanta* 1.658,5 812,7 104,1%

* Kauden lopussa
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28%

Ship Power lyhyesti

Ship Power - liikevaihto Ship Power - liikevaihto alustyypeittäin

Konttilaivat

17%
Kuivalasti-
alukset

10%

Tankkerit

13% Risteilyalukset 

ja lautat
24%

Erikoisalukset
& muut 

14%

LNG

3%

Offshore-alukset

15%

Irtolastialukset
4%

Power-liiketoimintojen liikevaihdosta 
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Liiketoiminnan strategia

Säilyttää johtava asema ja kasvaa edelleen:
� Laajentamalla tuotevalikoimaa

orgaanisen kasvun, kumppanuuksien
ja yritysostojen kautta.

� Pääpaino johtavaan asemaan tuoteteknologiassa ja
laajaan huoltopalvelutarjontaan.

� Lisätä osaamista automaatiossa, 
elektroniikassa sekä laivojen suunnittelussa.

� Vahvistaa läsnäoloa maantieteellisesti
tärkeillä markkinoilla.
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Strategiset toimenpiteet

Strategiset toimenpiteet 
tuotevalikoiman 
laajentamiseksi ja lisäarvon 
luomiseksi asiakkaalle:
� Alajärjestelmien ja             

komponenttien integraatio 
suurempiin voima-
ratkaisuihin.

� Käyttöarvoltaan tärkeitä
huoltoratkaisuja, jotka 
alentavat elinkaarenaikaisia 
käyttökustannuksia.

Huoltoratkaisut

T
uo

te
ra

tk
ai

su
t

Varaosat &
Huolto

CBM
O&M

Propulsio-
järjestelmät

Konehuone

Asia
kk

aa
lle

 lis
äa

rvo
a

Moottori

Arvostetuin 
liikekumppani

OEM-

järjestelmät
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Markkinatarjonta

Tuotealueet:
• 2-tahtimoottorit

• 4-tahtimoottorit

• Propulsiojärjestelmät

• Ratkaisut

Palvelut:
• Suunnittelu

• Tekniikka

• Projektin

hallinta

• Käyttöönottaminen

• Elinkaarenaikainen

tuki
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Markkina-ajurit

� Maailmantalous, kaupankäynti ja
tarvittava kuljetuskapasiteetti ohjaavat kysyntää
merenkulussa ja laivanrakennuksessa.

� Wärtsilän markkina-ajuri on globaali tarve
uusista aluksista, joita tarvitaan merikuljetusten,
offshore-toiminnan, öljynetsintään, risteilyalusten ja         
lauttojen kysyntään sekä merivoimien tarpeisiin. 

� Uusien laivojen kysyntään vaikuttaa myös       
varustamojen kapasiteetti, laivojen hinnat, 
romuttaminen, öljyn hinnat, korkokannat, rahtimaksut 
sekä ympäristöön liittyvät kysymykset.



23© Wärtsilä

Asiakasryhmät

Laivojen omistajat ja käyttäjät
Alhaisimmat käyttökustannukset laivan 
elinkaaren ajan.

� Luotettavuus
� Käytettävyys
� Elinkaarenaikaiset kustannukset
� Jälleenmyyntiarvo
� Asiakassuhteet
� Toiminnallinen tuki
� Ylläpidon helppous

Luotettavat, käytössä taloudelliset ja 
ympäristön huomioon ottavat ratkaisut.

Laivanrakentajat
Rakentaa aluksia, jotka täyttävät 
omistajan vaatimukset alhaisin 
kustannuksin.
� Hinta
� Oikea-aikainen toimitus
� Huipputekniikka
� Projektinhallinta
� Dokumentointi
� Paikallinen tuki
� Asennuksen helppous
� Standardisointi
Kustannuksiltaan kilpailukykyiset, 
helposti asennettavat ja oikea-aikaiset 
toimitukset.
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Merikuljetukset Offshore-öljynetsintä
ja tukitoiminnot

Risteilyalukset 
ja lautat

Merivoimat 
ja laivasto

Erikois-
alukset

Markkinasegmentit 
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Wärtsilä Services

Services-liiketoiminta kehittää jatkuvasti innovatiivisia tuotteita ja 

huoltoratkaisuja kaikille markkinoillemme ja kaikille moottorityypeillemme ja 
voimaratkaisuille. 

Tarjoamme huoltopalveluja myös muiden valmistajien moottoreille ja kattavaa 
laivahuoltoa pääsatamissa.

Services toimittaa tehokkuusratkaisuja installaatiolle koko sen elinkaaren 

ajan. 
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43%

Services lyhyesti

* Kauden lopussa

MEUR 2005 2004 Muutos

Liikevaihto 1.093,1 936,8 16,7%

Henkilöstö* 7.200 6.378 12,9%

Laaja Services-valikoimamme tarjoaa 

innovatiivisia ratkaisuja, jotka optimoivat 

asennetun laitteiston elinkaarenaikaisen 

tehokkuuden.

Moottorikanta 150 GW

Services-liiketoiminnan liikevaihto 1.093 
miljoonaa euroa

Maailmanlaajuinen verkosto - 7.200 

työntekijää

Services - liikevaihto 

Power-liiketoimintojen liikevaihdosta 
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Liiketoiminnan strategia

Säilyttää johtava asema ja kasvaa edelleen:
� Kasvattaa asiakaspohjaa ja huollon   

käyttöalueita sekä strategisten yritysostojen 
kautta. 

� Kaksisuuntainen lähestymistapa, jossa 
liiketoiminta kasvaa toimitetun 
moottorikannan mukaan ja samanaikaisesti 
siirrytään uusille markkinoille perinteisten 
merenkulku- ja energiamarkkinoiden 
ulkopuolelle.
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Strategiset toimenpiteet

Strategiset toimenpiteet 
tuotevalikoiman 
laajentamiseksi sekä
lisäarvon luomiseksi 
asiakkaalle:
� Laajentaa huoltopalvelujen 

käyttöalueita
maailmanlaajuisesti.

� Huipputeknologiaa 
edustavat tuotteet ja 
räätälöidyt ratkaisut.

� Henkisen pääoman jatkuva 
kehittäminen.

Huoltoratkaisut
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Services

Arvostetuin 
liikekumppani
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Markkina-tarjonta

Huolto-kategoriat
� Varaosat

� O&M-tuki

� Kenttähuolto
� Tekninen huolto

� Toimintavarmuuden
optimointi

� Ympäristömyötäiset
ratkaisut

� CBM
� Koulutus

� Online-palvelut
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Markkina-ajurit

� Elinkaarenaikaista tehokkuutta, joka 
painottuu helppouteen, luotettavuuteen sekä
laitteistojen ja installaatioiden 
taloudellisuuteen.

� Ympäristö, käytettävyys ja laitteiston  
suorituskyky.

� Käyttö- ja ylläpitopalvelujen ulkoistaminen. 
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Asiakasryhmät

Kokonaishuolto
Kaikille Ship Power- & Power
Plants-segmenteille ja asiakkaille

Huoltomarkkina on ensisijaisesti 
Wärtsilän asentama (OEM) 
moottorikanta
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Wärtsilä Power Plants

Wärtsilä on merkittävä toimittaja hajautetun energiantuotannon 

voimalaitosmarkkinoilla. Wärtsilä tarjoaa öljy-, kaasu- ja monipolttoaine-
moottoreihin perustuvia voimalaitosratkaisuja, sekä biovoimalaitoksia. 

Vuoden 2005 lopussa Wärtsilä oli toimittanut perusvoima- tai vaihtelevan 
kuormituksen voimaloita tehoalueella 1-300 MWe yhteensä 34.000 MWe.
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28%

Power Plants lyhyesti

Power Plants - liikevaihto

* Kauden lopussa

MEUR 2005 2004 Muutos

Liikevaihto 710,3 651,9 9,0%

Tilauskertymä 865,2 1.019,5 -15,1%

Tilauskanta* 943,9 752,4 25,5%

Markkinat 2005
� Voimalamarkkinat aktiiviset maailman-

laajuisesti

� Maailmanlaajuiset kaasuvoimalamarkkinat 

kasvoivat

� Wärtsilän kaasumoottoriteknologia vakiinnutti 
asemansa markkinoilla

Markkinanäkymät vuodelle 2006
� Voimalamarkkinat jatkuvat globaalisti 

aktiivisina

� Kysyntä pysyy vakaana raskasöljymarkkinoilla 

ja kaasuvoimaloiden kysyntä jatkaa   

kasvuaan.

Power-liiketoimintojen liikevaihdosta
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Liiketoiminnan strategia

� Säilyttää johtava asema raskasöljyvoimalamarkkinoilla seuraamalla    
aktiivisesti markkinatrendejä globaalin verkoston kautta

� Hakea kasvua:
� kaasuvoimalasegmentissä kehittyvissä maissa

� Wärtsilän hyvin tuntemat kotimarkkinat
� Kaasun infrastruktuuri kasvaa nopeasti 

� huipuntasaus- ja säätövoimalaitoksissa länsimaissa
� Wärtsilän kaasuvoimaloiden dynaamiset elementit erottuvat edukseen

� öljy- ja kaasuteollisuudessa
� Teollisuus kasvaa räjähdysmäisesti ja investoi voimakkaasti
� Wärtsilän tuotevalikoima täyttää useimmat pumppaus-, kompressori- ja 

voimalaitossovellusten vaatimukset. 
� biopower-segmentissä Euroopassa
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Strategiset toimenpiteet

Strategiset toimenpiteet 
tuotevalikoiman 
laajentamiseksi sekä lisäarvon 
luomiseksi asiakkaalle:
� Tarjota markkinoille uusia  

tuotteita sekä muuntaa 
olemassa olevia öljyvoimaloita 
kaasuvoimaloiksi.

� Keskittyä
biovoimalamarkkinoilla 
Eurooppaan, jossa on hyvä ja 
selkeä kasvupotentiaali.

� Keskittyä arvon tuottamiseen ja 
kerralla kuntoon -laatuun.

Huoltoratkaisut
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Moottori

Arvostetuin 
liikekumppani
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Markkinatarjonta

Tuotealueet
� Öljyvoimalat

� Kaasuvoimalat

� Yhdistetyt sähkön- ja 
lämmöntuotantolaitokset

� Öljy- ja kaasuteollisuus

� Biopower (bio-öljy & biomassa)

Oheispalvelut
� Varaosat

� Ylläpito

� Etävalvonta 

� Voimalaitosten pitkäaikaiset 
käyttöpalvelut 
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Markkina-ajurit

� Vahva kasvu maailmantaloudessa lisää
sähkön tarvetta. 

� Öljyn hinnan nousu ja tiukentuvat 
ympäristönormit suosivat korkean 
hyötysuhteen tuotteita. 

� Sähkön kulutus nousee kehittyvissä maissa -
vakaa kysyntä raskasöljyvoimalamarkkinoilla, 
joita Wärtsilä enimmäkseen dominoi.

� Öljy- ja kaasuteollisuuden investoinnit
LNG:hen, aluksiin ja terminaaleihin sekä
kaasuputkiin johtaa siihen, että
kaasunkysyntä kääntyy nousuun myös 
kehittyvissä maissa.
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Asiakasryhmät

Energian tuotanto
(sähkö & lämpö)

IPP/sähkölaitokset/kunnat
� Ydinliiketoimintaa
� Kannattavuus
� Pääoman tuotto
� Saatavuus
� Tuki
� Pitkäaikainen suorituskyky

Teollinen tuotanto 
(sementti-, paperi- jne.)

Teollisuus
� Ei ydinliiketoimintaa
� Säästöjä
� Kannattavuus
� Luotettavuus
� Mielenrauhaa
� Vasteaika

Teollisuus 25%

IPP 28%

Julkinen sektori 47%
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Öljy- ja kaasu-
teollisuus

Ratkaisut voiman-

tuotannon sekä öljyn 

tai kaasun pump-

paukseen. Poltto-

aineina useimmat 

öljyt ml. raakaöljy, 

mutta myös luonnon-

kaasu- ja monipoltto-

aineratkaisuja.

Biopower

Polttoaineena

pohjoisen

puutavaran

märkää, kiinteätä

biomassaa.

Tehoalueet:

1…5 MWe

sähköntuotanto

1…17 MWth

lämmöntuotanto.

Yhdistetyt sähkön-
ja lämmöntuotanto-
laitokset
Tehoalue:

1…100 MW 

CHP-voimalat

Öljyvoimalat

Raskasöljyllä

toimivat voimalat

Tehoalue: 

1…300 MW

Markkinasegmentit

Kaasuvoimalat

Kaasulla toimivat 

voimalat

Tehoalue:

4…150 MW
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Wärtsilän omistukset

� Uusi yhtiö aloitti toimintansa 10.5.2005. Wärtsilän omistus yhtiöstä on 26,5%. 

� Omistus on yhdistelty osakkuusyhtiönä 1.5.2005 lähtien. Wärtsilä on   
kirjannut kaudelta 5-12/2005 osakkuusyhtiötuloksena 10,4 miljoonaa euroa.

� Omistuksen tasearvo on 106,1 miljoonaa euroa (31.12.2005).

� Wärtsilä on myöntänyt 21,2 miljoonan euron osakaslainan Ovakolle.
� Maaliskuussa 2006 Wärtsilä ilmoitti, että yhtiö selvittää strategisia 

vaihtoehtoja koskien omistusta. Tämä voi merkitä osakeomistuksen 

osittaista tai täysimääräistä myyntiä.

� Wärtsilä omistaa 4,7% Assa Abloyn osakekannasta

� Omistuksen markkina-arvo on 229,9 miljoonaa euroa (31.12.2005)
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Näkymät vuodelle 2006

� Kysyntä sekä laiva- että energiamarkkinoilla 
näyttää jatkuvan Wärtsilän kannalta myönteisenä
vielä ainakin alkaneen vuoden ensimmäisen 
puoliskon ajan.

� Hyvään tilauskantaan perustuen liikevaihdon 
arvioidaan kasvavan kuluvana vuonna jopa 20%.

� Vuonna 2005 saavutettu kannattavuustaso 
säilytetään.

� Liikevaihdon kasvun odotetaan jatkuvan vuonna 
2007.
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Kiitos!


