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Wärtsilä on johtava elinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- 

ja energia-alalla. Wärtsilän ratkaisut tukevat asiakasyritysten 

liiketoimintaa tuotteen koko elinkaaren ajan. Panostamalla 

teknologisiin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen Wärtsilä 

pystyy maksimoimaan asiakkaidensa alusten ja voimaloiden 

ympäristöystävällisyyden ja taloudellisuuden.

Vuonna 2009 

 Liikevaihto oli 5,3 miljardia euroa

 Yli 18.000 työntekijää

 160 toimipistettä 70 maassa 

  Osakkeet on listattu Helsingin pörssissä (NASDAQ OMX Helsinki)
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Liikevaihto liiketoiminnoittain 2009

Services
35%

Ship Power
34%

Power Plants
31%

  POWER PLANTS

Wärtsilä on johtava voimalaratkaisujen 
toimittaja hajautetun energiantuotan-
non markkinoilla. Ratkaisumme katta-
vat perusvoimantuotannon, sähköver-
kon vakaaseen toimintaan ja kuormi-
tushuippujen tasaamiseen tarkoitetut 
voimalat, teollisuuden oman energian-
tuotannon sekä öljy- ja kaasuteollisuu-
den tarpeet. Luomme ylivertaista lisä-
arvoa hajautetuilla,  joustavilla, tehok-
kailla ja ympäristömyötäisillä energiarat-
kaisuillamme. Teknologiamme mahdol-
listaa maailmanlaajuisen siirtymisen 
kestävämpään ja uudenaikaisempaan 
energiainfrastruktuuriin.

  SERVICES

Wärtsilä tukee asiakasta toimitetun 
järjestelmän koko elinkaaren ajan opti-
moimalla laitteiston hyötysuhdetta ja 
suorituskykyä. Tarjoamme alan laajim-
man valikoiman ja parhaat palvelut 
sekä laivoihin että voimaloihin. Kaikki 
asiakkaamme hyötyvät asiantunte-
vasta, merkkiriippumattomasta palve-
lusta, jota on saatavana läheltä, nope-
asti ja ympäristöystävällisesti.

  SHIP POWER

Wärtsilä on johtava laivojen voimarat-
kaisujen – laivasuunnittelun, moottorei-
den, aggregaattien, alennusvaihteiden, 
propulsiolaitteistojen, automaatio- ja 
voimansiirtojärjestelmien sekä tiiviste-
ratkaisujen – toimittaja. Asiakkaamme 
ovat maailmanlaajuisesti ja paikalli-
sesti johtavia yrityksiä, jotka toimivat 
kauppa-, offshore- ja risteilyalusten ja 
-lauttojen, merivoimien sekä erikois-
alusten segmenteillä. Meillä on vahva 
markkina-asema kaikilla merenkulun 
pääsegmenteillä arvostettuna koneis-
tojen ja järjestelmien toimittajana.

WÄRTSILÄ LYHYESTI
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TAVOITTEENA 
TEKNOLOGIAJOHTAJUUS

Wärtsilä on edelläkävijä merenkulun ja energia-alan laitteiden, ratkaisujen 

sekä palvelujen toimittajana. Wärtsilän ratkaisut tukevat asiakasyritysten 

liiketoimintaa tuotteen koko elinkaaren ajan. Wärtsilä kehittää teknisiä 

sovelluksia, joista hyötyvät sekä asiakkaat että ympäristö.

Wärtsilän strategisena tavoitteena on vahvistaa johtavaa asemaansa 

markkinoillaan ja jatkaa kasvua tarjoamalla asiakkaille markkinoiden 

paras luotettavuus ja elinkaarenaikainen hyötysuhde. Tämän 

mahdollistaa integroitu laite- ja palvelutarjonta, joka vastaa asiakkaiden 

tarpeisiin kaikkialla maailmassa. Wärtsilän kilpailukyvyn perustana on 

jatkuva keskittyminen innovointiin ja T&K -toimintaan sekä pyrkimys 

teknologiajohtajuuteen omilla toimialoillaan. Wärtsilän kyky keskittyä 

liiketoiminnan pitkän aikavälin kysyntätekijöihin, vahva talous ja muuttuvien 

markkinaolosuhteiden vaatima ketteryys takaavat yritykselle hyvät 

edellytykset jatkaa valitsemaansa strategiaa.
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Ship Power
Wärtsilä Ship Powerin strategia on olla kaikkien asiakkai-
demme arvostettu yhteistyökumppani koko heidän sovel-
lustensa elinkaaren ajan. Tavoitteemme on olla toimialan 
merkittävin ratkaisujen toimittaja, jolla on tarjottavana toimi-
alan laajin tuotevalikoima. Laajan tuotevalikoimamme ansi-
osta voimme koota tuotteista kattavia järjestelmiä ja ratkai-
suja ja lujittaa siten ainutlaatuista kilpailuasemaamme. 
Kartoitamme jatkuvasti mahdollisuuksia tuotevalikoimamme 
ja palvelutarjontamme laajentamiseen orgaanisen kasvun, 
yritysostojen ja kumppanuuksien kautta. Jatkamme maan-
tieteellisen läsnäolomme vahvistamista päämarkkinoillamme, 
etenkin Aasiassa. Integroiduilla huoltoratkaisuilla on tulevai-
suuden liiketoiminnassamme entistäkin merkittävämpi rooli.

Power Plants
Wärtsilä Power Plantsin strategisena tavoitteena on mark-
kinajohtajuus kohdesegmenteillämme, joita ovat perusvoi-
mantuotannon joustavat ratkaisut, teollisuuden oma ener-
giantuotanto, sähköverkon vakaaseen toimintaan ja kuor-
mitushuippujen tasaamiseen tähtäävä energiantuotanto 
sekä öljy- ja kaasuteollisuuden voimaratkaisut. Tuotteemme 
perustuvat testattuihin ja hyviksi havaittuihin ratkaisuihin, 
ja niiden tarjoamia etuja ovat kilpailukykyiset kustannuk-
set, korkea hyötysuhde, joustava käytettävyys, vähäiset 
ympäristövaikutukset ja poikkeuksellisen laaja ja jatkuvasti 

laajeneva polttoainejoustavuus. Polttoaineen saatavuus ja 
energiahuoltovarmuus ovat maailmanlaajuisesti keskeisiä 
huolenaiheita. Tämä avaa merkittäviä kasvumahdollisuuk-
sia erityisesti kaasun ja nestemäisten biopolttoaineiden 
sovelluksille. Wärtsilän ratkaisut maksimoivat polttoaineesta 
ja markkinoista riippumatta koko voimalan hyötysuhteen. 
Keskitymme tuotteisiin ja projekteihin, jotka tuovat kiistatto-
mia ympäristöetuja ja ovat taloudellisesti järkeviä. Teknolo-
giamme luo mahdollisuuksia.

Services
Wärtsilä Services -liiketoiminnan strategiana on vahvistaa 
johtavaa asemaansa laiva- ja voimalahuollon markkinoilla 
sekä tukea asiakkaiden liiketoimintaa entistäkin paremmin 
laajentamalla palveluvalikoimaansa. Tarjoamme asiakkail-
lemme logistiikkapalveluja, teknistä tukea ja kenttähuolto-
palveluja 24 tuntia vuorokaudessa viikon jokaisena päivänä. 
Kilpailuasemaamme lujittaa merkittävästi se, että olemme 
markkinoiden ainoa toimija, joka pystyy yksinään tarjoa-
maan näin laajan ratkaisuvalikoiman. Services-liiketoimin-
nan koko ja laajuus luo vakautta muuttuvassa markkinaym-
päristössä ja luo perustan tulevalle kasvulle. Toiminnan 
kasvattaminen on edelleen painopisteemme, mutta kiinni-
tämme huomiota myös ostettujen yritysten kehittämiseen ja 
vahvistamiseen, jotta voimme mennä vieläkin pidemmälle 
asiakkaiden liiketoiminnan optimoinnissa.

ARVOT
•  Energia: Tartu tilaisuuteen ja 

pane toimeksi.

• Erinomaisuus: Tee asiat 
paremmin kuin kukaan 
muu alalla.

• Innostus: Tue avoimuutta, 
kunnioitusta ja luottamusta.

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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22%

3%

30%

Aasia

Muut

Amerikka

9%

9%

37%

59%

EurooppaEurooppa

31%31%

Wärtsilän markkina-alueet

MAAILMANLAAJUISTA 
TOIMINTAA

Henkilöstö markkina-alueittain Liikevaihto markkina-alueittainWärtsilä maailmankartalla

160 toimipistettä 70 maassa

Toimituskeskukset Euroopassa ja Aasiassa

Yli 18 000 työntekijää

Toimitettu moottorikanta yhteensä yli 
160 000 MW kaikkialla maailmassa
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Kilpailuetunamme on toimialan 
laajin tuotevalikoima, jota tukevat 
ympäristömyötäiset ratkaisut sekä 
parhaat huoltopalvelut läpi koko 
tuotteen elinkaaren.

Ship Power

Maailmanlaajuinen talouskehitys ja 
sen vaikutus kauppaan ja kuljetus-
kapasiteetin tarpeeseen.

Uusien alusten, varsinkin merilii-
kenteen rahtialusten, öljynetsintä- 
ja tukialusten, risteilyalusten, 
matkustajalauttojen sekä merivoi-
mien alusten maailmanlaajuinen 
kysyntä.

Laivanrakennusteollisuuden 
maantieteellinen painopiste on 
Aasiassa, eritoten Kiinassa ja 
Koreassa.

Power Plants

Voimalakapasiteetin kysyntä 
riippuu ensisijassa talouden 
kehityksestä.

Ilmastonmuutos ja siitä johtuva 
ympäristömääräysten tiukentumi-
nen ohjaavat investointeja uusiutu-
van energian suuntaan.

Uusiutuvien energialähteiden laaja-
mittainen käyttö lisää joustavan, 
luotettavan ja tehokkaan voimala-
kapasiteetin tarvetta ja siten Wärt-
silän ratkaisujen kysyntää.

Kaasuvoimaloiden kysyntä kasvaa 
kehittyvissä maissa kaasuputkisto-
jen rakentamisen myötä.

Kehittyvissä maissa ja syrjäisillä 
alueilla raskasöljyvoimaloiden 
kysyntää synnyttävät sähkönkulu-
tuksen kasvu ja öljyn hinta.

Wärtsilän voimaloiden ainutlaatui-
sia etuja ovat korkea sähköhyöty-
suhde, polttoainejoustavuus, jous-
tava käytettävyys ja dynaamiset 
operointimallit.

Yksikään kilpailija ei pysty yksi-
nään tarjoamaan yhtä laajaa 
palveluvalikoimaa kuin Wärtsilä 
24 tuntia vuorokaudessa 
7 päivänä viikossa. 

Services

Laitteiston elinkaaren aikai-
nen hyötysuhde, jonka keskeisiä 
tekijöitä ovat kaluston ja laitos-
ten käytettävyys, luotettavuus ja 
taloudellisuus.

Merenkulun markkinoilla huol-
lon kysyntään vaikuttavat 
voimakkaasti nykyiset ja uudet 
ympäristömääräykset.

Käyttökustannusten pienentämis-
tarpeet, turvallisuuden parantami-
nen sekä voimalaitosten käytön ja 
hallinnoinnin ulkoistaminen.

Kilpailuedut 

Kysyntätekijät
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Wärtsilä järjestelmäintegraattorina 
uraauurtavassa teknologiaprojektissa

Vuonna 2009 Wärtsilälle uskottiin järjestelmäintegroin-
nin kokonaisvastuu uraauurtavassa FellowSHIP-projek-
tissa. Wärtsilän suunnittelemaa laitteistoa käytetään 
johtavan laivateknologian ja pitkälle kehitetyn polttoken-
noteknologian integrointiin ja synergioiden luomiseen 
niiden välille. Laitteisto on asennettu Viking Lady -huol-
toalukseen mittavia meritestejä varten. Tämä innovatii-
vinen ratkaisu nähdään merkittävänä askeleena ympä-
ristömyötäisten propulsiojärjestelmien kehittämisessä.

FellowSHIP-projekti on toimialan yhteinen tutkimus- 
ja kehityshanke, jota hallinnoi Det Norske Veritas. Sen 
tavoitteena on kehittää ja demonstroida polttokennoihin 
perustuvia, erityisesti alus- ja offshore-käyttöön so-
veltuvia hybriditehonlähteitä. Tehonlähdettä käytetään 
norjalaisen Eidesvik Offshoren omistaman Viking Lady 
-aluksen varavoimanlähteenä. Laiva on Wärtsilä Ship 
Design -yksikön suunnittelema, ja Wärtsilä on toimit-
tanut alukseen myös päämoottorit ja voimansiirron. 
Wärtsilän sähkö- ja automaatioyksikkö Norjassa on 
räätälöinyt tarvittavan voimaelektroniikan polttokennon 
kytkemiseksi laivan sähköjärjestelmään, eli Wärtsilällä 
on siten FellowSHIP-projektissa tärkeä järjestelmäinteg-
raattorin rooli.

FellowSHIP-projektin yhteistyökumppaneita ovat 
Wärtsilä, Eidesvik, Det Norske Veritas ja MTU Onsite 
Energy GmbH. Projektia tukevat Norjan tutkimusneu-
vosto, Norjan kaupallinen edustusto Innovation Norway 
ja Saksan talous- ja teknologiaministeriö.

MENESTYSTARINOITA

SHIP POWER
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SERVICES

Ratkaisuja kestävään merenkulkuun

Wärtsilän ja A.P. Moller-Maerskin välinen yhteistyö 
on jatkunut jo vuosia ja on nykyään niin sujuvaa, että 
voimme keskittyä ennakoivasti RT-fl ex -ratkaisujen 
käyttöönottoon, toimintojen optimointiin ja ympäristö-
ratkaisuihin. Pitkäaikaista yhteistyösuhdetta vahvisti 
huomattavasti hiljattain toteutettu projekti, jossa Moller-
Maerskin aluksiin asennettiin Wärtsilän RT-fl ex 
-moottorit sekä hukkalämmön talteenottojärjestelmät. 

Wärtsilän Services-liiketoiminnan ja A.P. Moller-
Maerskin yhteistyö on tuonut merkittävää lisäarvoa; 
esimerkiksi alusten polttoaineenkulutus ja päästöt 
ovat pienentyneet. Toimenpiteet tukevat Maerskin 
ympäristötavoitetta pienentää päästöjä 20 prosent-
tia kymmenessä vuodessa. Hyötyä on saatu myös 
kustannussäästöinä.

”Yhteistyömme ansioista Wärtsilän aluksiimme 
asentamilla hukkalämmön talteenottojärjestelmillä 
(WHRS) on saatu erinomaisia tuloksia. Järjestelmän 
ansiosta E-luokan alustemme polttoaineenkulutus on 
pienentynyt merkittävät 10 prosenttia”, toteaa A.P. 
Moller-Maerskin osakas ja Container-liiketoiminnan 
toimitusjohtaja Eivind Kolding.

STEC

Teksasin energiamarkkinoiden muutosten vuoksi South 
Texas Electric Cooperative (STEC) katsoi tarpeelliseksi 
arvioida kilpailukykyisiä energiantuotantovaihtoehtoja. 
Arvioinnin tuloksena Wärtsilän voimala valittiin tuke-
maan STEC:n olemassa olevaa tuotantokapasiteet-
tia. Tärkeimpiä perusteita valintaan oli, että Wärtsilän 
ratkaisu pystyy vastaamaan muuttuviin markkinatilan-
teisiin ja markkinoiden kasvuun. Kilpailukykyinen hyöty-
suhde, nopea tehontuotto, nopea toimitus ja käyttöön-
otto sekä olemassa olevan voimalatontin hyödyntämis-
mahdollisuus vaikuttivat myös päätökseen.

”STEC tunnetaan innovatiivisesta toimintatavasta, 
joten Wärtsilän valitseminen uuden sukupolven voima-
lan toimittajaksi ei varmasti tullut kenellekään yllätyk-
senä. Wärtsilän tehokas, taloudellinen ja innovatiivinen 
voimala vastaa joustavasti muuttuvien energiamark-
kinoiden tarpeisiin. Osuuskuntamme jäsenet olivat 
tyytyväisiä, ja ratkaisu on selvä parannus ERCOT-kan-
taverkon sähköntuotantojärjestelmään ja loppukädessä 
Texasin kuluttaja-asiakkaille”, toteaa Michael Packard, 
johtaja, STEC.

POWER PLANTS
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TAVOITTEENA 
KESTÄVÄMMÄT RATKAISUT

Wärtsilän tärkeimpänä tehtävänä kestävän kehityksen edistämisessä on 

tuottaa ympäristömyötäisiä ratkaisuja ja palveluja, joiden avulla asiakkaat 

pystyvät kehittämään omaa liiketoimintaansa kestävään suuntaan. Tämä 

edellyttää jatkuvia investointeja teknologian kehittämiseen ja uusien 

ratkaisujen etsimiseen.

Wärtsilä panostaa erityisesti tuotteidensa ympäristövaiku-
tuksia vähentävien teknologioiden kehittämiseen ja sovelta-
miseen. Asiakkaiden tarpeiden täyttäminen, tuleviin vaati-
muksiin vastaaminen ja alan kehityksen kärjessä pysyminen 
edellyttää Wärtsilän tuotekehitykseltä jatkuvaa innovatiivi-
suutta, määrätietoisuutta ja halua tutkia uutta tekniikkaa. 
Pyrimme kehittämään ympäristömyötäisiä tuotteita ja ratkai-
suja monin eri tavoin, mm. parantamalla hyötysuhdetta, 
vähentämällä kaasumaisia ja nestemäisiä päästöjä sekä 
jätteiden määrää, torjumalla melua sekä panostamalla jäte-
vedenpuhdistukseen. Varautuakseen tuleviin vaatimuksiin 
Wärtsilä on kehittänyt sekä primääristä että sekundääristä 
puhdistustekniikkaa ja laajentanut polttoainevalikoimaa.

Wärtsilän ympäristömyötäisten ratkaisujen keskeisimpiin 
ominaisuuksiin kuuluvat

• luotettavuus, turvallisuus ja pitkä käyttöikä
• päästöjä vähentävät ratkaisut
• raskaalle polttoöljylle vaihtoehtoiset polttoaineet

• polttoaineiden joustava käyttö
•  maksimaalisen hyötysuhteen ja alhaisimmat elinkaari-

kustannukset tarjoavat ratkaisut
• vedenkulutuksen minimoivat ratkaisut
• alusten suunnittelun ja käytön optimointi.

Ship Power ja kestävä kehitys 
Wärtsilä on kehittänyt useita laivojen kokonaishyötysuhdetta 
parantavia ja maakaasun käytön mahdollistavia konsepteja. 
Tavoitteenamme on johtava asema kaikissa ympäristönsuo-
jelua ja kestävää kehitystä edistävissä aloitteissa. Tärkeim-
piä uusien ratkaisujen kehittämiseen kannustavia tekijöitä 
ovat tulevat päästömääräykset, polttoaineiden saatavuus ja 
hintavaihtelut sekä asiakkaiden tarve kattavammille ratkai-
suille yksittäisten tuotteiden sijasta. Kehitystyössämme 
painottuukin hyötysuhteen parantaminen monin eri keinoin 
hyödyntäen monipolttoaineratkaisuja ja järjestelmäinteg-
rointia. Kaiken tuotekehityksen itsestään selvä lähtökohta 
on viranomaisvaatimusten täyttäminen. Wärtsilän pääteh-
tävä on tukea kestävää merenkulkua. Tämä edellyttää, että 
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CASE

”Wärtsilän tehokkaat, 
taloudelliset ja innovatiiviset 
laitokset vastaavat jatkuvasti 
muuttuvien energia- 
markkinoiden tarpeisiin.”

Alustava energiakartoitus
Wärtsilä teki vuonna 2009 alustavan energiakartoi-
tuksen saavuttaakseen energiatehokkuuden paranta-
mista koskevat tavoitteensa. Kartoituksen tavoitteina 
oli selvittää nykyinen energiatehokkuuden ja -tietoisuu-
den taso, kerätä jatkosuunnittelua varten tarvittavaa 
perustietoa, arvioida todellinen ja potentiaalinen tarve 
perusteelliseen energia-analyysiin kussakin maassa ja/
tai toimipaikassa sekä määritellä toimenpiteitä, joiden 
avulla energiatehokkuutta voidaan parantaa. Kartoituk-
sen toteutti ulkopuolinen yritys yhteensä 143:ssa Wärt-
silän toimipaikassa 60 maassa.

Kartoituksen perusteella annettiin yritys- ja/tai 
toimipaikkakohtaisia toimenpidesuosituksia. Tulokset 
osoittivat, että kymmenen vuonna 2008 eniten ener-
giaa käyttäneen yrityksen osuus sähkön kulutuksesta 
oli 85%, polttoaineiden kulutuksesta 98% ja lämmön 

kulutuksesta 95%. Vuoden 2010 aikana Wärtsilä toteut-
taa energia-analyysit ainakin Kiinassa, Espanjassa ja 
Italiassa. Suomessa on jo tehty energiakatselmuksia ja 
laadittu yksityiskohtainen suunnitelma energiatehokkuu-
den parantamiseksi.

Tavoitellun energiansäästön absoluuttinen määrä on 
47 GWh vuoteen 2016 mennessä.

kehitämme ja parannamme jatkuvasti ratkaisujamme, jotta 
vastaisimme yhä paremmin tuleviin tarpeisiin ja ympäris-
tövaatimuksiin. Se edellyttää yhtiöltä myös vastuullista 
liiketoimintaa.

Power Plants ja kestävä kehitys
Vaihtoehtoiset energiaratkaisut, kuten uusiutuvat polttoai-
neet, valtaavat alaa perinteisiltä energianlähteiltä. Wärtsi-
län energiaratkaisuille on tyypillistä korkea hyötysuhde ja 
mahdollisuus käyttää monenlaisia uusiutuvia polttoaineita, 
mikä vähentää kasvihuonekaasujen päästöjä. Etsimme, 
kehitämme ja toimitamme jatkuvasti parempia, ajanmukai-
sempia ja kestävämpiä ratkaisuja. Autamme asiakkaitamme 
kehittämään järjestelmiään ja laitoskantaansa tulevaisuuden 
vaatimusten ja standardien varalle. 

Services ja kestävä kehitys
Ilmastonmuutos, nestemäisten polttoaineiden ja kaasun 
saatavuus sekä tiukentuneet ympäristömääräykset luovat 
Services-liiketoiminnalle uusia mahdollisuuksia. Services-
liiketoiminnan päätehtävä kestävän kehityksen edistämi-
sessä on tarjota monenlaisia palveluja, joiden avulla varmis-
tetaan, että toimittamiemme tuotteiden ja ratkaisujen käyt-
töön ja ympäristönsuojeluun liittyvät suorituskykyvaati-
mukset täyttyvät. Kehitämme ja tarjoamme myös päivitys-, 
kunnostus-, polttoainekonversio- ja jälkiasennuspalveluja, 
jotka parantavat laitteiden ympäristöystävällisyyttä, täyttä-
vät ympäristölainsäädännön tiukat määräykset ja pidentävät 
sovelluksen käyttöikää.
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TALOUDELLISIA 
TUNNUSLUKUJA

Kannattavuus ennätystasolla 
12,1% (11,4). Liikevoitto 
(ennen kertaluonteisia eriä) 
638 milj. euroa (525).

Tulos per osake (ennen kertaluon-
teisia eriä) 4,30 euroa (3,88).

Wärtsilä jatkoi strategiansa toteut-
tamista laajentamalla verkostoaan. 
Uusia huoltoyksiköitä avattiin mm. 
Ukrainassa, Kamerunissa, Unka-
rissa, Chilessä, Dubaissa, Venä-
jällä ja Ruotsissa.

Laivanrakennuksen keskittymi-
sen Aasiaan, erityisesti Kiinaan, 
odotetaan jatkuvan. Tähän kehi-
tykseen perustuvat Wärtsilän Ship 
Power -liiketoiminnan ja tuotannon 
sopeuttaminen, jotka aloitettiin 
vuonna 2009 ja vuoden 
2010 alussa.

Tilauskertymä laski 41% 3.291 
milj. euroon (5.573).

Tilauskanta laski 35% 4.491 milj. 
euroon (6.883).

Liikevaihto kasvoi 14% 5.260 milj. 
euroon (4.612). Ship Power -liike-
toiminnan osuus kokonaisliikevaih-
dosta oli 34%, Power Plants -liike-
toiminnan osuus 31% ja Services-
liiketoiminnan osuus 35%. 

Vuosi 2009 lyhyesti
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Henkilöstö liiketoiminnottain

Liikevaihto liiketoiminnoittain

  Liiketulos     Tulos ennen veroja      Liiketulos, %
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MEUR 2009
Q4 / 

2009
Q3 / 

2009
Q2 / 

2009
Q1 / 

2009 2008 2007

Liikevaihto 5 260 1 519 1 167 1 333 1 241 4 612 3 763

Ship Power 1 767 538 378 479 373 1 531 1 320

Power Plants 1 645 476 360 379 431 1 261 882

Services 1 830 504 424 469 434 1 830 1 550
Poistot ja alaskirjaukset -165 -73 -31 -30 -30 -99 -78

Liiketulos 6381 2191 133 1551 130 525 380

Liiketulos, % 12,1 14,4 11,4 11,7 10,5 11,4 10,1

Tulos ennen veroja 558 170 125 141 123 516 372

Tulos/osake, EUR 3,94 1,17 0,87 1,01 0,89 3,88 2 2,74

Taseen loppusumma 4 655 4 655 4 935 4 998 4 782 4 743 3 749

Korolliset velat, brutto 664 664 852 890 774 664 283

Rahavarat 244 244 262 118 149 197 296

ROI % 29,9 - - - - 32,4 26,0

Nettovelkaantumisaste 0,28 0,28 0,43 0,61 0,55 0,39 -0,01
Tilauskanta kauden lopussa 4 491 4 491 5 351 5 829 6 477 6 883 6 308

Tilauskertymä 3 291 823 725 785 958 5 573 5 633

Henkilöstö kauden lopussa 18 541 18 541 18 806 19 016 18 844 18 812 16 336

Osakekannan markkina-arvo tilikauden lopussa 2 768 2 768 2 700 2 262 1 567 2 072 5 023

1 Ennen kertaluonteisia sopeuttamiskustannuksia.
2 3,96 euroa ilman Wärtsilän osakelajien yhdistämisen vaikutusta.

Avainluvut

* Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä

  Services 62% (60)

  Wärtsilä Industrial Operations 27% (27)

  Ship Power 6% (9)

  Power Plants 5% (5)

  Services 35% (40)

  Ship Power 34% (33)

  Power Plants 31% (27) 
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Wärtsilä Oyj Abp
John Stenbergin ranta 2
PL 196
00531 Helsinki
Puh. 010 709 0000
Fax 010 709 5700

www.wartsila.com

Yhteystiedot

Tutustu Wärtsilän sähköiseen vuosikertomukseen osoitteessa: 
www.annualreport2009.wartsila.com/Etusivu

WE ARE DOERS
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