
tämä on 



wärtsilä on kAnsAinvälisesti johtAvA 
merenkulun jA energiAmArkkinoiden 
voimArAtkAisujen toimittAjA, jokA 
tukee AsiAkAsyrityksiä tuotteiden 
koko elinkAAren AjAn. wärtsilä 
mAksimoi Alusten jA voimAlAitosten 
ymPäristötehokkuuden jA 
tAloudellisuuden keskittymällä 
teknologisiin innovAAtioihin jA 
kokonAishyötysuhteeseen.

wärtsilä vuonnA 2010:

❯❯ Liikevaihto oli 4,6 miljardia euroa

❯❯ Noin 17.500 työntekijää

❯❯ 160 toimipistettä 70 maassa

❯❯ Osakkeet on listattu Helsingin pörssissä (NASDAQ OMX Helsinki)



wärtsilä

shiP Power
Wärtsilä tukee meriteollisuusasiakkaidensa liiketoimintaa  
tarjoamalla heille tehokkaita, taloudellisia ja ympäristö-
myötäisiä integroituja järjestelmiä, ratkaisuja ja tuotteita. 
Alan teknologiajohtajuus ja kokenut, osaava ja omistautunut 
henkilöstö luovat meille edellytykset räätälöidä innovatiivisia, 
optimoituja elinkaariratkaisuja eri puolilla maailmaa toimiville 
asiakkaillemme.

serviCes
Wärtsilä tukee asiakasta toimitetun järjestelmän koko 
elinkaaren ajan optimoimalla laitteiston hyötysuhdetta ja 
suorituskykyä. Tarjoamme toimialan kattavimman palvelu-
valikoiman ja laajimman palveluverkoston sekä voimala- että 
merenkulkumarkkinoilla toimiville asiakkaillemme. Olemme 
sitoutuneet tarjoamaan korkeaa laatua ja asiantuntevaa 
tukea sekä varmistamaan palvelujen saatavuuden kaikkialla, 
missä asiakkaamme toimivat - ympäristön kannalta parhaalla 
mahdollisella tavalla.

Power PlAnts
Wärtsilä on hajautetun energiantuotannon markkinoiden 
joustavien voimalaratkaisujen toimittaja. Kilpailukykyiset ja 
luotettavat ratkaisumme kattavat perusvoimantuotannon, 
sähköverkon vakaaseen toimintaan ja kuormitushuippujen 
tasaamiseen tarkoitetut voimalat, teollisuuden oman 
energiantuotannon sekä öljy- ja kaasuteollisuuden tarpeet. 
Luomme ylivertaista lisäarvoa hajautetuilla, joustavilla, tehok-
kailla ja ympäristömyötäisillä energiaratkaisuillamme, jotka 
mahdollistavat maailmanlaajuisen siirtymisen kestävämpään 
ja uudenaikaisempaan energiainfrastruktuuriin.

AvAinluvut 2010

LIIKEVAIHTO

1.201MEUR

TILAUSKERTYMÄ

657 MEUR 

TILAUSKANTA

1.825 MEUR

LIIKEVAIHTO TOIMIALOITTAIN

26%

AvAinluvut 2010

LIIKEVAIHTO

1.525 MEUR

TILAUSKERTYMÄ

1.413 MEUR 

TILAUSKANTA

1.299 MEUR 

LIIKEVAIHTO TOIMIALOITTAIN

34%

AvAinluvut 2010

LIIKEVAIHTO

1.823 MEUR 

TILAUSKERTYMÄ

1.931 MEUR 

TILAUSKANTA

671 MEUR 

LIIKEVAIHTO TOIMIALOITTAIN

40%

lyhyesti

131



Wärtsilän strategisena tavoitteena on vahvistaa johtavaa asemaansa markkinoillaan 
ja jatkaa kasvua tarjoamalla asiakkaille markkinoiden paras luotettavuus ja elinkaa-
renaikainen hyötysuhde. Tämän mahdollistaa integroitu laite-, ratkaisu- ja palvelu-
tarjonta, joka vastaa asiakkaiden tarpeisiin kaikkialla maailmassa. Wärtsilän kilpai-
lukyvyn perustana on jatkuva keskittyminen innovointiin ja T&K-toimintaan sekä 
pyrkimys teknologiajohtajuuteen omilla toimialoillaan. Wärtsilän kyky keskittyä liike-
toiminnan pitkän aikavälin kysyntätekijöihin, vahva taloudellinen asema ja muuttu-
vien markkinaolosuhteiden vaatima ketteryys takaavat yritykselle hyvät edellytykset 
jatkaa valitsemaansa strategiaa.

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.

AjAttelemme

gloBAAlisti
toimimme PAikAllisesti

strAtegiA
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Ship Power
Wärtsilä Ship Powerin strategia on olla 
johtava laivojen voimaratkaisujen - 
laivasuunnittelun, moottoreiden, aggre-
gaattien, alennusvaihteiden, propulsio-
laitteistojen, automaatio- ja voimansiir-
tojärjestelmien sekä tiivisteratkaisujen 
- toimittaja. Yhdistämme parhaat tuot-
teet ja suunnitteluosaamisen ainut-
kertaisiksi ratkaisuiksi asiakkaidemme 
erityistarpeisiin ja tarjoamme toimialan 
laajimman valikoiman. Olemme ylpeitä 
ympäristömyötäisistä ja kestävän kehi-
tyksen mukaisista ratkaisuistamme. 
Kartoitamme jatkuvasti mahdollisuuk-
sia tuote- ja ratkaisuvalikoimamme 
sekä palvelutarjontamme laajentami-
seen. Haemme lisää kasvua tarjoamalla 
telakoille, varustamoille ja laivayhtiöille 
ratkaisuja tiiviissä yhteistyössä Services-
liiketoiminnan kanssa. Haemme orgaa-
nista kasvua yritysostojen ja kumppa-
nuuksien kautta ja jatkamme paikallisen 
läsnäolomme vahvistamista avainmark-
kinoillamme, etenkin BRIC-maissa.

Power Plants
Wärstilä Power Plantsin strateginen 
tavoite on markkinajohtajuus kohdeseg-
menteillämme, joita ovat perusvoiman-
tuotannon joustavat ratkaisut, teolli-
suuden oma energiantuotanto, sähkö-
verkon vakaaseen toimintaan ja kuor-
mitushuippujen tasaamiseen tähtäävä 
energiantuotanto sekä öljy- ja kaasu-
teollisuuden voimaratkaisut. Tuotteemme 
perustuvat testattuihin ja hyviksi todet-
tuihin ratkaisuihin joiden tarjoamia etuja 
ovat kilpailukykyiset kustannukset, 
korkea hyötysuhde, joustava käytet-
tävyys, vähäiset ympäristövaikutukset 
ja poikkeuksellisen laaja ja jatkuvasti 
laajeneva polttoainejoustavuus. Strate-
ginen tavoitteemme on säilyttää johtava 
asemamme raskasöljyvoimaloissa. 
Pääsemme tavoitteeseen vahvista-
malla edelleen arvolupaustamme, johon 
sisältyvät taattu suorituskyky, korkea 
hyötysuhde sekä polttoaineiden käytön 
ja operointitavan joustavuus. Haemme 
kasvua sähkölaitosten suurten kaasu-
voimaloiden markkinoilta kehittämällä 
aktiivisesti valikoituja kohdemarkkinoita 
ja vaikuttamalla niihin. Laaja polttoaine-
valikoimamme mahdollistaa kasvumme 
uusiutuvia polttoaineita käyttävien 
voimaloiden markkinoilla. Keskitymme 
tuotteisiin ja projekteihin, jotka tuovat 
kiistattomia ympäristöetuja ja ovat talou-
dellisesti järkeviä. Wärtsilän ratkaisut 
maksimoivat polttoaineesta ja markki-
noista riippumatta koko voimalan hyöty-
suhteen. Haemme kasvua myös öljy- ja 
kaasuteollisuuden ja varavoimantuotan-
non sovelluksissa.

Services
Services-liiketoiminnassa tavoitteena 
on maksimoida nykyisen tarjontamme 
turvin osuutemme meriteollisuus- ja 
voimalamarkkinoista. Yhdessä asiakkai-
demme kanssa luomme ja toimitamme 
ratkaisuja, jotka tehostavat toimintaa 
ja parantavat kannattavuutta. Tarjo-
amme asiakkaille logistiikkapalveluja, 
teknistä tukea ja kenttähuoltopalveluja 
24 tuntia vuorokaudessa viikon jokai-
sena päivänä. Kilpailuasemaamme lujit-
taa merkittävästi se, että olemme mark-
kinoiden ainoa toimija, joka pystyy yksi-
nään tarjoamaan näin laajan ratkaisu- 
valikoiman. Laajennamme tarjontaamme 
yritysostoin ja tarjoamme uusia lisäar-
voa tuottavia tuotteita nykyisillä asia-
kassegmenteillä. Yhdistämme palvelu-
ratkaisut ja uusien laitteiden myynnin 
asiakkaidemme erityistarpeet täyttäviksi 
elinkaariratkaisuiksi. Tässä teemme 
tiivistä yhteistyötä Ship Power- ja Power 
Plants -liiketoimintojen kanssa.

 energiA
Tartu tilaisuuteen ja pane 
toimeksi.

erinomAisuus
Tee asiat paremmin kuin 
kukaan muu alalla.

innostus
Tue avoimuuutta, 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.

Arvot
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Henkilöstö markkina-alueittain
Liikevaihto markkina-aleuttian

4%

Muut

11%

31%

Aasia

39%

56%

Eurooppa

28%
160 toimipistettä 
70 maassa

Tuotantokeskuksia 
Euroopassa ja Aasiassa

Liikevaihto 4,6 miljardia euroa, 
henkilöstömäärä noin 17.500 henkilöä

Asennettu moottorikanta 
yhteensä lähes 180,000 MW 
maailmanlaajuisesti

23%

Amerikka

10%

wärtsilän mArkkinA-Alueet

mArkkinAt
gloBAAlit
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serviCes 
 ❯ Elinkaarenaikainen hyötysuhde, 
jonka keskeisiä tekijöitä ovat 
kaluston ja laitosten käytettävyys, 
luotettavuus ja taloudellisuus. 

 ❯ Käyttökustannusten pienentämis-
tarpeet ja turvallisuuden paranta-
minen.  

 ❯ Laivahuollon perimmäinen kysyntä-
tekijä on alusten käyttöaste. 

 ❯ Laivahuollon kysyntään vaikutta-
vat voimakkaasti nykyiset ja uudet 
ympäristömääräykset. 

 ❯ Voimalaitosten huollon ja hallin-
noinnin ulkoistamistrendi on nykyi-
sin merkittävä voimalaitosten jälki-
markkinoiden kysyntätekijä.

shiP Power

 ❯ Maailmantalouden kehitys ja sen 
vaikutus kauppaan ja kuljetuskapa-
siteetin tarpeeseen. 

 ❯ Maailmantalous vaikuttaa myös 
polttoaineen hintaan, jolla puoles-
taan on sekä suora että epäsuora 
vaikutus merenkulku- ja offshore-
teollisuuteen. 

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

Power PlAnts

 ❯ Voimalakapasiteetin kysyntä riip-
puu ensisijassa talouden kehityk-
sestä. 

 ❯ Energiankulutuksen kasvaessa 
lisääntyy vastaavasti myös sekä 
uusien voimaloiden että vanhaa 
kapasiteettia korvaavan kaluston 
tarve. 

 ❯ Ilmastonmuutos ja ympäristömää-
räysten tiukkeneminen ohjaavat 
investointeja uusiutuvan energian 
suuntaan. 

 ❯ Kehittyvillä markkinoilla ja syrjäi-
sillä alueilla raskasöljyä polttavien, 
joustavaan perusvoimantuotantoon 
käytettävien voimaloiden kysyn-
tää vauhdittavat sähkön kulutuksen 
kasvu ja öljyn hinnan kehitys. 

 ❯ Kaasuvoimaloiden kysyntä kasvaa 
kehittyvillä markkinoilla kaasuput-
kistojen rakentamisen myötä.

kysyntätekijät

kilPAiluedut

 ❯ Kilpailuetunamme on toimialan 
laajin valikoima, ja sen tukena kyky 
tarjota ympäristömyötäisiä ratkai-
suja sekä parasta huoltopalvelua 
läpi koko tuotteen elinkaaren.

kilPAiluedut

 ❯ Yksikään kilpailija ei pysty yksinään 
tarjoamaan 24 tuntia vuorokau-
dessa seitsemänä päivänä viikossa 
yhtä laajaa palveluvalikoimaa kuin 
Wärtsilä.

kilPAiluedut

 ❯ Kykymme tarjota sekä polttoai-
nevalikoiman että käytettävyyden 
suhteen joustavia voimaloita katta-
vina avaimet käteen toimituksina. 
Kaasuvoimaloissa kilpailijoitamme 
ovat sekä kaasumoottori- että 
kaasuturbiinitoimittajat. Merkit-
tävimmät vahvuutemme kaasu-
turbiinitoimittajiin verrattuna ovat 
suurempi hyötysuhde vaihtele-
valla kuormalla ja nopea käynnistys 
ilman lisäkustannuksia.
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Aasian kasvavat merenkulun markkinat

Laivanrakennusmarkkinoilla on tapahtunut viime 
vuosina merkittäviä rakennemuutoksia. Laivanraken-
nuksen painopiste on nykyään Aasiassa, ja Kiina on 
noussut maailman suurimmaksi laivanrakentajaksi. 
Yhä suurempi osa Wärtsilä Ship Power -liiketoiminnan 
asiakkaista on Aasiasta, mikä korostaa alueen merki-
tystä liiketoiminnallemme entisestään. 

Näiden kehityssuuntausten vuoksi Wärtsilä Ship 
Power keskittyy läsnäolonsa vahvistamiseen koko 
Aasiassa ja etenkin Kiinassa. Wärtsilällä on Kiinassa 
tällä hetkellä seitsemän kokonaan omassa omistuk-
sessa olevaa yritystä, neljä yhteisyritystä sekä useita 
hidaskäyntisten moottoreiden lisenssivalmistajaa. 

Tuotamme Kiinassa Ship Power -liiketoimintaan liitty-
viä tuotteita, kuten potkureita, apumoottoreita ja ohja-
uspotkureita. Ship Power -liiketoiminnan johtoryhmän 
muutto Shanghaihin vuonna 2008 on osoitus sitoutumi-
sestamme Aasian markkinoihin. 

Uskomme vahvan paikallisen läsnäolon voimaan 
pyrkiessämme palvelemaan asiakkaitamme parhaalla 
mahdollisella tavalla. Sen vuoksi perustamme 
kasvumme Kiinassa yhteisyrityksiin; yhteistyö ja kasvu 
yhdessä kiinalaisten yritysten kanssa auttavat räätälöi-
mään globaalit ratkaisumme paikallisiin tarpeisiin.

shiP Power

gloCAl
stories
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Dynaaminen kunnossapitosuunnittelu

Wärtsilän moottoreilla varustet-
tuja aluksia seilaa maailman kaikilla 
merillä. Alusten kunnossapito edel-
lyttääkin erityisen huolellista suun-
nittelua. Miten alusten kunnos-
sapito hoituu tuloksekkaasti ja 
kustannustehokkaasti?

Wärtsilän uusi palvelukonsepti, 
dynaaminen kunnossapitosuun-
nittelu (DMP), mahdollistaa yhteis-
työssä asiakkaan kanssa aluksen 
kunnossapitotarpeen ennakoinnin, 
jolloin palvelut voidaan mitoittaa 
oikein. 

DMP-sopimukset parantavat 
ennustettavuutta, mikä lyhentää 
aikaa, jonka alus on pois käytöstä. 

Se puolestaan tuo asiakkaille selvää 
säästöä. Wärtsilälle ennustettavuus 
tarkoittaa, että voimme helposti 
varmistaa huollon ammattilaistemme 
paikallisen saatavuuden missä ja 
milloin tahansa. Laitteiden säännölli-
nen tarkistus ja valvonta on olennai-
nen osa DMP-konseptia. Aluksen 
tietojärjestelmästä lähetetään joka 
päivä ympäri vuorokauden tietoa 
Wärtsilän huoltoammattilaisille, joita 
on eri puolilla maailmaa. 

Wärtsilä allekirjoitti elokuussa 
pitkäkestoisen sopimuksen Eides-
vik Offshoren kanssa kunnossapito-
palveluiden toimittamisesta seis-
miselle tutkimusalukselle Oceanic 

serviCes

Tavoitteena kasvu 
kaasuvoimalamarkkinoilla

Kaasun käyttö voimaloiden polttoaineena yleistyy sitä 
mukaa kuin energiaratkaisuilta vaaditaan yhä parem-
paa ekologisuutta ja kustannustehokkuutta. Wärtsi-
län strategisena tavoitteena onkin vahva kasvu tällä 
alueella, erityisesti 300-500 MW:n voimaloissa. Wärt-
silä tukee strategiaa kehittämällä edelleen jo nykyisel-
lään laajaa kaasumoottorivalikoimaansa. Uusin kaasu-
moottorimme on Wärtsilä 18V50SG, jonka sähköteho 
on 18.321 kW, mikä tekee siitä maailman suurimman 
kaasukäyttöisen generaattoriaggregaatin. 

Wärtsilä 18V50SG -moottori otetaan ensimmäisenä 
käyttöön Aksa Samsunin -voimalaitoksella Samsu-
nissa Turkissa. Voimalaitoksen teho on 130 MW yhdis-
tetyssä tuotannossa. Sähkö toimitetaan valtakunnal-
liseen kantaverkkoon. Wärtsilä 18V50SG -moottori 
nostaa voimalaitoksen hyötysuhteen poikkeukselli-
sen korkeaksi ja tukee kestävää kehitystä ympäristö-
asioissa. Kaasumoottoritoimitus toimii erinomaisena 
esimerkkinä paikallisesta lisäarvosta, jota Wärtsilä 
Power Plants tarjoaa asiakkailleen.

Power PlAnts

Vegalle. Tämänkaltaiset sopimuk-
set ovat rohkaiseva alku DMP-
palvelukonseptille, joka on jälleen 
yksi osoitus Wärtsilän globaalista 
toimintamallista.
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Wärtsilä pyrkii tarjoamaan 
ratkaisuja kestävään meren-
kulkuun ja mahdollistamaan 
maailmanlaajuisen siirtymisen 
kestävämpään energiainfra-
struktuuriin. Tuemme tuottei-
tamme maailmanlaajuisesti 
niiden koko elinkaaren ajan. 
Tämä luo perustan kestävän 
kehityksen toiminallemme, 
jota tukee sitoumuksemme 
vastuulliseen liiketoimintaan.

Wärtsilän sitoutuminen kestävään kehi-
tykseen ja vastuulliseen liiketoimintaan 
perustuu missioomme, visioomme ja 
strategiaamme, jotka kestävän kehityk-
sen tavoitteineen luovat perustan yhtiön 
toimintojen ja tuotteiden kehittämiselle.

Wärtsilän noudattamat maailmanlaa-
juiset periaatteet, kuten laatu-, ympäristö- 
ja työterveys- ja työturvallisuuspolitiikka 
(QHSE) sekä liiketoimintaperiaatteet 
yhdenmukaistavat yhdessä yhtiön arvo-
jen kanssa kestävän kehityksen mukai-
set toimintatavat.

Meidän tärkeimpänä tehtävänä 
kestävän kehityksen edistämisessä on 
tuottaa ympäristömyötäisiä ratkaisuja ja 
palveluja, joiden avulla asiakkaat pysty-
vät kehittämään omaa liiketoimintaansa 
kestävään suuntaan. Tämä edellyttää, 
että investoimme jatkuvasti teknolo-
gian kehittämiseen ja uusien ratkaisujen 
etsimiseen.

sitoutuminen

liiketoimintAAn

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 elinkaarikustannukset 
tarjoavat ratkaisut 
❯❯ Vedenkulutuksen minimoivat ratkaisut 
❯❯ Alusten suunnittelun ja käytön 
optimointi. 

Ship Power ja 
kestävä kehitys
Käytön joustavuudelle, energiatehok-
kuudelle ja päästöjen vähentämiselle 

Lue lisää Wärtsilän kestävän  
kehityksen painopisteistä:
www.wartsila.com/fi/kestava-kehitys

vAstuulliseen
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kAAsu PolttoAineeksi  
myös lAivoihin 

asetetut vaatimukset tekevät  
laivaratkaisuista yhä monimutkai-
sempia. Wärtsilä on kehittänyt useita 
konsepteja, jotka parantavat laivojen 
kokonaishyötysuhdetta ja mahdollista-
vat maakaasun käytön laivojen voiman-
lähteenä. Tavoitteemme on johtava 
asema kaikissa ympäristönsuojelua ja 
kestävää kehitystä edistävissä aloit-
teissa. Tärkeimpiä uusien Wärtsilä-
ratkaisujen kehittämiseen kannustavia 
tekijöitä ovat tulevat päästömääräykset, 
polttoaineiden saatavuus ja hintavaih-
telut sekä asiakkaiden lisääntyvä tarve 
kattavammille ratkaisuille yksittäisten 
tuotteiden sijasta. Kehitystyössämme 
painottuukin hyötysuhteen parantami-
nen monin eri keinoin hyödyntämällä 
monipolttoaineratkaisuja ja järjestel-
mäintegrointia. Kaiken tuotekehityksen 
itsestään selvä lähtökohta on viran-
omaisvaatimusten täyttäminen.

Power Plants ja 
kestävä kehitys
Energiainfrastruktuurille haetaan maail-
manlaajuisesti kestävämpiä ratkaisuja. 
Kehityksen taustalla vaikuttavat ilmas-
topolitiikka, energialähteiden varmuus 
ja taloudelliset tekijät. Hiili-intensiivi-
siä energialähteitä korvataan vähähii-
lisillä polttoaineilla, kuten maakaasulla 
ja uusiutuvilla energiaratkaisuilla, ja 
energiansäästöön ja energiatehokkuu-
den parantamiseen tähtääviä toimenpi-
teitä tuetaan ja niitä edellyttäviä lakeja 
säädetään kaikilla tasoilla. Wärtsilän 
energiaratkaisuissa yhdistyvät ainut-
laatuisella tavalla joustavuus, korkea 
hyötysuhde ja pienet päästöt. Mahdol-
lisuus käyttää tehokkaasti monia eri 
polttoaineita, myös biopolttoaineita, 
auttaa vähentämään kasvihuonekaasu-
jen päästöjä. Wärtsilän ratkaisujen jous-
tavuus antaa mahdollisuuden kehittää 
luotettavaa ja kestävää kehitystä tuke-
vaa energiainfrastruktuuria.

Nesteytetyn maakaasun (LNG) käyttö 
laivojen polttoaineena vähentää 
kasvihuonekaasujen päästöjä sekä 
myös typen ja rikin oksidien päästöjä ja 
hiukkaspäästöjä. Ympäristöetujen lisäksi 
maakaasun käyttö polttoaineena voi 
pienentää aluksen käyttökustannuksia.

Wärtsilä allekirjoitti vuonna 2010 ruotsalaisen Tarbit Shippingin kanssa 
avaimet käteen -sopimuksen kemikaalisäiliöaluksen muuttamisesta 
maakaasukäyttöiseksi. Sopimuksen mukaan Wärtsilä toimittaa alukseen 
LNGPac-järjestelmän, jonka avulla kaasua voidaan varastoida alukselle 
kätevästi ja turvallisesti. Kyseessä on ensimmäinen Wärtsilä LNGPac-
järjestelmän tilaus. Kyseinen 25.000 dwt:n Bit Viking -kemikaalitankkeri 
liikennöi Statoilin laskuun Norjan rannikolla. Konversion avulla alus täyt-
tää Norjan valtion NOx-rahaston alempien päästömaksujen ehdot. Muutos 
pienentää merkittävästi aluksen päästöjä. 

Wärtsilä kehittää parhaillaan ratkaisuja LNG:n käyttämiseksi myös alus-
ten satamakäyntien aikana. Kehitystyön painopisteenä on varastointijär-
jestelmä, joka minimoi kaasun käytön nykyisissä aluksissa aiheuttaman 
hukkatilan ja muutostöiden tarpeen.

Services ja kestävä kehitys
Ympäristölainsäädäntö ja tarve paran-
taa energiatehokkuutta kannustavat 
asiakkaitamme kehittämään liiketoimin-
taansa kestävämpään suuntaan. Wärt-
silä Services pyrkii olemaan edelläkävijä 
ja tukemaan asiakkaidensa pyrkimyk-
siä täyttää ja ylittää nykyiset ja tulevat 
liiketoiminnalle ja kestävälle kehityk-

selle asetettavat vaatimukset. Aiomme 
jatkaa innovointia tarjotaksemme laiva- 
ja energiayhtiöille ympäristömyötäisiä 
ratkaisuja myös tulevaisuudessa. Wärt-
silä Services toimii vastuullisesti ja luo 
lisäarvoa toimittamalla palveluja lähellä 
asiakkaitaan ja tarjoamalla työmahdolli-
suuksia sijaintipaikkakunnillaan.

9
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❙  Liiketulos, %

*Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä  

Tulos

%MEUR

■ Services 65% (62)  
■ Wärtsilä Industrial 
    Operations 25% (27)  
■ Ship Power 6% (6)  
■ Power Plants 5% (5) 

Henkilöstö liiketoiminnoittain

■ Services 40% (35)    
■ Power Plants 34% (31)
■ Ship Power 26% (34)

Liikevaihto liiketoiminnoittain
tulos

henkilöstö liiketoiminnoittAin

liikevAihto liiketoiminnoittAin
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 ❯ Tilikaudella Wärtsilän tilausker-
tymä oli 4.005 milj. euroa (3.291), 
kasvua oli 22%.  

 ❯ Tilikauden lopussa Wärtsilän 
tilauskanta oli 3.795 milj. euroa 
(4.491), laskua oli 16%. 

 ❯ Liikevaihto laski 13% ja oli  4.553 
milj. euroa (5.260). 

 ❯ Kannattavuus oli 10,7% liike-
vaihdosta (12,1). Liiketulos oli 
487 milj. euroa (638). 

 ❯ Tulos/osake oli 3,91 euroa (3,94). 

 ❯ Uusien laivojen tilaukset alkoi-
vat elpyä odotettua aikaisemmin 
ja Wärtsilän Ship Power -liiketoi-
minnan tilaukset yli kaksinker-
taistuivat vuoteen 2009 verrat-
tuna. 

 ❯ Aktiviteetti Power Plants- ja 
Services-liiketoiminnoissamme 
pysyi korkealla tasolla. 

 ❯ Wärtsilä aloitti tuotantokapasi-
teettinsa sopeuttamisen perus-
tavanlaatuisiin markkinamuu-
toksiin ja heikentyneeseen 
kysyntäympäristöön.

vuosi 2010 lyhyesti 

AvAinluvut

MEUR 2010 Q4 / 2010 Q3 / 2010 Q2 / 2010 Q1 / 2010 2009 2008

Liikevaihto 4 553 1 462 1 039 1 131 922 5 260 4 612

Ship Power 1 201 371 277 276 278 1 767 1 531

Power Plants 1 525 577 321 390 237 1 645 1 261

Services 1 823 516 435 463 409 1 830 1 830

Poistot ja alaskirjaukset -116 -29 -29 -28 -30 -165 -99

Liiketulos1 487 159 117 117 94 638 525

Liiketulos1, % 10,7 10,9 11,2 10,4 10,2 12,1 11,4

Tulos ennen veroja 548 251 140 109 49 558 516

Tulos/osake1, EUR 3,35 0,99 0,83 0,86 0,68 4,30 3,88 2

Taseen loppusumma 4 696 4 696 4 711 4 737 4 647 4 655 4 743

Korolliset velat, brutto 628 628 688 678 682 664 664

Rahavarat 776 776 578 331 252 244 197

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

Velkaantumisaste -0,09 -0,09 0,07 0,24 0,31 0,28 0,39

Tilauskanta kauden lopussa 3 795 3 795 4 243 4 315 4 330 4 491 6 883

Tilauskertymä 4 005 1 003 1 004 1 117 881 3 291 5 573

Henkilöstö kauden lopussa 17 528 17 528 17 704 17 905 18 410 18 541 18 812

Osakekannan markkina-arvo tilikauden 
lopussa 5 631 - - - - 2 768 2 072

1 Vuoden 2009 ja 2010 luvut on esitetty ennen kertaluonteisia eriä ja myyntivoittoja
2 3,96 euroa ilman Wärtsilän osakelajien yhdistämisen vaikutusta. 11



konsernin tuloslAskelmA
MEUR 2010 % 2009 %

Liikevaihto 4 553 100,0 5 260 100,0
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos -164 98
Valmistus omaan käyttöön 2 1
Liiketoiminnan muut tuotot 52 50

Materiaalit ja palvelut -2 372 -3 183
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -948 -910
Poistot ja arvonalentumiset -116 -165
Liiketoiminnan muut kulut -601 -564
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista 5 6

Liiketulos 412 9,1 592 11,2

Osinkotuotot 7 6
Korkotuotot 6 4
Muut rahoitustuotot 12 12
Korkokulut -18 -21
Muut rahoituskulut -20 -35
Nettovoitot myytävissä olevista rahoitusvaroista 149

Tulos ennen veroja 548 558

Tuloverot -151 -161

Tilikauden tulos 397 8,7 396 7,5

Jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajat 386 389
Määräysvallattomat omistajat 11 8

397 396

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osakekohtainen tulos:
Tulos/osake (laimentamaton ja laimennettu), euroa 3,91 3,94

Laaja tuloslaskelma

Tilikauden tulos 397 396
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen:
Muuntoerot 17 18
Myytävissä olevat rahoitusvarat

arvonmuutokset 30 34
siirretty tuloslaskelmaan -110

Rahavirran suojaukset -9 20
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten laajan tuloksen eristä 1
Muut tuotot/kulut 1
Muut laajan tuloksen erät -71 73

Tilikauden laaja tulos yhteensä 326 469

Laajan tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajat 313 460
Määräysvallattomat omistajat 13 9

326 469
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MEUR 31.12.2010 % 31.12.2009 %

Oma pääoma
Osakepääoma 336 336
Ylikurssirahasto 61 61
Muuntoerot 8 -6
Arvonmuutosrahasto 12 99
Kertyneet voittovarat 1 221 1 006
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 1 638 34,9 1 496 32,1

Määräysvallattomien omistajien osuus 26 0,6 16 0,3
Oma pääoma yhteensä 1 664 35,4 1 512 32,5

Velat

Pitkäaikaiset velat
Korolliset velat 572 591
Laskennalliset verovelat 70 93
Eläkevelvoitteet 40 46
Varaukset 45 24
Saadut ennakot 104 187
Muut velat 1

831 17,7 941 20,2
Lyhytaikaiset velat
Korolliset velat 56 73
Varaukset 233 181
Saadut ennakot 511 691
Ostovelat 366 299
Verovelat 105 75
Muut velat 929 883

2 201 46,9 2 202 47,3

Velat yhteensä 3 032 64,6 3 143 67,5

Oma pääoma ja velat yhteensä 4 696 100,0 4 655 100,0

MEUR 31.12.2010 % 31.12.2009 %

Pitkäaikaiset varat
Liikearvo 574 558
Aineettomat hyödykkeet 205 222
Aineelliset hyödykkeet 455 449
Sijoituskiinteistöt 11 9
Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä 65 56
Myytävissä olevat rahoitusvarat 18 151
Korolliset sijoitukset 16 2
Laskennalliset verosaamiset 122 88
Myyntisaamiset 2
Muut saamiset 16 12

1 483 31,6 1 548 33,2

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 1 244 1 577
Korolliset saamiset 1 4
Myyntisaamiset 860 1 028
Verosaamiset 26 10
Muut saamiset 305 244
Rahavarat 776 244

3 213 68,4 3 108 66,8

Varat yhteensä 4 696 100,0 4 655 100,0

konsernin tAse, vArAt

konsernin tAse, omA PääomA jA velAt
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konsernin rAhAvirtAlAskelmA

MEUR 2010 2009
 
Liiketoiminnan rahavirta:
Tulos ennen veroja 548 558
Oikaisut:
Poistot ja arvonalentumiset 116 165
Rahoitustuotot ja -kulut 13 34
Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot ja muut oikaisut -147 -7
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista -5 -6
Liiketoiminnan rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 526 743

Käyttöpääoman muutos:
Korottomien saamisten lisäys (-) / vähennys (+) 132 114
Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+) 379 66
Korottomien velkojen lisäys (+) / vähennys (-) -141 -358
Käyttöpääoman muutos 370 -179

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 896 564

Rahoituserät ja verot:
Korko- ja rahoitustuotot 11 15
Korko- ja rahoituskulut -72 -72
Tuloverot -173 -158
Rahoituserät ja verot -233 -215

Liiketoiminnan rahavirta 663 349

Investointien rahavirta:
Investoinnit osakkeisiin ja yrityostot -6 -16
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -92 -136
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynnit 9 3
Myytävissä olevien rahoitusvarojen myynnit 173 -21
Lainasaamisten lisäys (-) / vähennys (+) ja muut muutokset -13 -1
Saadut osingot 8 8
Investointien rahavirta 79 -163

Rahavirta investointien jälkeen 742 187

Rahoituksen rahavirta:
Pitkäaikaisten lainojen nostot 37 263
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut ja muut muutokset -78 -109
Lainasaamisten lisäys (-) / vähennys (+) 2 3
Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+) / vähennys (-) -2 -141
Maksetut osingot -175 -156
Rahoituksen rahavirta -216 -140

Rahavarojen muutos, lisäys (+) / vähennys (-) 525 47

Rahavarat tilikauden alussa 244 197
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 7
Rahavarat tilikauden lopussa 776 244
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osAkekohtAisiA tunnuslukujA

2010 2009 2008 2007 2006

Tulos/osake (EPS) EUR 3,91 3,94 3,882 2,74 3,72

Oma pääoma/osake EUR 16,61 15,17 12,01 13,70 12,74

Osinko/osake EUR 2,751 1,75 1,50 4,25 1,75

Osinko/tulos % 70,31 44,4 38,7 155,1 47,0

Efektiivinen osinkotuotto %

Sarja A - - - 8,01 4,29

WRT1V3 4,821 6,23 7,14 8,16 4,29

Osakekurssi/osakekohtainen tulos (P/E)

Sarja A - - - 19,4 11,0

WRT1V3 14,60 7,12 5,41 19,0 11,0
Osakekurssi/osakekohtainen oma pääoma 
(P/BV)

Sarja A - - - 3,9 3,2

WRT1V3 3,4 1,9 1,7 3,8 3,2

Osakkeiden oikaistu lukumäärä

tilikauden lopussa 1 000 kpl 98 621 98 621 98 621 95 970 95 554

keskimäärin 98 621 98 621 97 944 95 751 94 429

1 Hallituksen ehdotus. 
2 3,96 euroa ilman Wärtsilän osakelajien yhdistämisen vaikutusta.
3 B-osake 26.3.2008 asti jonka jälkeen WRT1V.
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