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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. 

VUONNA 2012 Wärtsilän liikevaihto oli 4,7 miljardia 
euroa ja henkilöstömäärä noin 18.900. Yrityksellä on lähes 
170 toimipistettä 70 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän 
osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.

Ship power

Wärtsilä tukee asiakkaidensa 
liiketoimintaa tarjoamalla 
meriteollisuudessa sekä öljy- ja 
kaasuteollisuudessa toimiville 
asiakkailleen turvallisia, 
ympäristömyötäisiä, tehokkaita, 
joustavia ja taloudellisia ratkaisuja. 
Asiakkaiden tarpeista lähtevät 
ratkaisumme koostuvat tuotteista, 
järjestelmistä ja palveluista. Alan 
teknologiajohtajuus ja kokenut, 
osaava ja omistautunut henkilöstö 
luovat meille edellytykset räätälöidä 
optimoituja ratkaisuja eri puolilla 
maailmaa toimiville asiakkaillemme.

power plantS

Wärtsilä on nykyaikaisten, 
ympäristösuorituskyvyltään 
pitkälle kehitettyjen, tehokkaiden ja 
dynaamisten voimalaitosratkaisujen 
johtava toimittaja. Tarjoamme 
monipolttoainevoimalaitoksia 
perusvoimantuotannosta 
kuormitushuippujen tasaamiseen 
ja kuormaa seuraavaan tuotantoon 
sekä sähköverkkoa vakaavia 
voimalaitoksia ja huippunopeita 
varavoimaloita. Tarjoamme 
asiakkaillemme nopeat voimaloiden 
kokonaistoimitukset ja pitkäaikaiset 
käyttö- ja huoltopalvelusopimukset 
sekä kaupunkialueilla että 
vaativimmillakin syrjäseuduilla.

ServiceS

Wärtsilä tukee asiakkaitaan 
järjestelmän koko elinkaaren 
ajan optimoimalla laitteiston 
hyötysuhdetta ja suorituskykyä. 
Tarjoamme sekä energia- että 
merenkulkumarkkinoilla 
toimiville asiakkaillemme 
toimialan kattavimman 
palveluvalikoiman ja laajimman 
palveluverkoston. Olemme 
sitoutuneet tarjoamaan korkeaa 
laatua ja asiantuntevaa tukea 
sekä varmistamaan palvelujen 
saatavuuden mahdollisimman 
ympäristöystävällisesti kaikkialla, 
missä asiakkaamme toimivat.
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MAAilMAN kuljetus- ja energiatarpeet ovat muuttumassa väestönkasvun, 
talouskehityksen ja kehittyvien markkinoiden nousun myötä. Nämä trendit 
luovat tulevaisuudessa uusia liiketoimintamahdollisuuksia mutta samalla 
myös vakavia haasteita, joista esimerkkejä ovat kiihtyvä ilmastonmuutos 
sekä luonnonvaroihin, kuten puhtaaseen veteen, mineraaleihin ja fossiilisiin 
polttoaineisiin kohdistuva kasvava paine. Sekä merenkulku- että energia-alan 
ympäristömääräykset kiristyvät jatkuvasti. 

EdEllÄkÄvijÄ 
kEsTÄvÄN   
TulEvaisuudEN 
rakENTaMisEssa NäMä hAAsteet vaativat innovatiivisia ja luovia ratkaisuja. Me Wärtsilällä 

olemme sitoutuneet auttamaan asiakkaita ja tarjoamaan näiden haasteiden 
hallitsemiseen vaadittavia ratkaisuja. Pysymällä teknologian kehityksen 
eturintamassa meistä tulee asiakkaidemme ensisijainen kumppani, joka 
auttaa heitä kehittämään liiketoimintojaan kestävän kehityksen mukaisesti.  

Vastaus on teknologiassa. 

sAMANAikAisesti, maailmantalouden myllerrys jatkuu. Kilpailu on kireää, 
polttoaineet kallistuvat ja maailman talouskehitykseen liittyvät huolet 
aiheuttavat edelleen epävarmuutta. Tämän seurauksena asiakkaamme 
etsivät uusia tapoja lisätä kilpailukykyään: alentamalla toimintakustannuksia, 
parantamalla energiatehokkuutta ja hyödyntämällä laitteitaan 
mahdollisimman tehokkaasti.    
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vaStauS on teknologiaSSa 
Vahva panostus T&K-toimintaan ja ratkaisujen kehitykseen auttaa meitä nousemaan 
johtavaksi kestävän tulevaisuuden rakentajaksi. Tavoitteenamme on teknologiajohtajuus, 
johon pyritään kehittämällä luotettavia, tehokkaita ja kustannuksiltaan kilpailukykyisiä 
tuotteita ja ratkaisuja, jotka perustuvat asiakastarpeisiin ja joissa yhdistetään innovatiivisia 
teknologioita. T&K keskittyy teknologioihin, tuotteisiin ja ratkaisuihin, jotka ovat koko 
elinkaarensa ajan polttoainetehokkaita, luotettavia, turvallisia, itsediagnostisoivia, edullisia 
käyttää ja ympäristökuormitukseltaan vähäisiä.

Haaste: kestävämmän energiainfrastruktuurin 

kehittäminen

Kestävämmän energiainfrastruktuurin kehityksen 

taustalla vaikuttavat ilmastopolitiikka, energian 

saatavuus ja taloudelliset tekijät. Hiili-intensiivisiä 

energianlähteitä korvataan vähähiilisillä polttoaineilla, 

kuten maakaasulla ja uusiutuvilla energiaratkaisuilla, 

ja energiansäästöön ja energiatehokkuuden 

parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä tuetaan ja 

niitä edellyttäviä lakeja säädetään kaikilla tasoilla.  

Ratkaisumme 

Wärtsilä edistää kestävien voimajärjestelmien 

kehitystä tarjoamalla optimoituja ratkaisuja eri 

markkinoiden tarpeisiin. Energiaratkaisumme 

tarjoavat ainutlaatuisen yhdistelmän: joustavuus, 

korkea hyötysuhde ja alhaiset päästöt.  

Monia erilaisia polttoaineita, kuten kaasua ja 

nestemäisiä polttoaineita sekä biopolttoaineita 

voidaan käyttää tehokkaasti, mikä auttaa 

vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä.

Moderneilla voimajärjestelmillä pyritään 

maksimoimaan uusiutuviin energialähteisiin, 

kuten tuuli- ja aurinkovoimaan perustuvaa 

sähköntuotantoa, mutta lämpövoimatuotantoa 

tullaan käyttämään yhä enemmän järjestelmän 

tasapainottamiseen ja varavoimana. Uusiutuvan 

energiantuotannon vaihtelu vaatii tasapainottamista 

ja varavoimanlähteen on oltava joustava ja 

dynaaminen. Vanhat ja nykyiset voimajärjestelmät 

eivät ole suunniteltu tähän tarkoitukseen. 

Smart Power Generation -konseptimme on 

molempia, sillä on korkea hyötysuhde ja se on 

polttoainejoustava. Tämä mahdollistaa uusiutuvien 

voimalähteiden maksimaalisen hyödyntämisen 

sekä joustamattoman lämpövoiman häiriöttömän 

käytön perusvoimantuotannossa. Smart Power 

Generation, yhdistettynä lisääntyvään tuuli- ja 

aurinkoenergiakapasiteettiin vähentää järjestelmä- 

tason CO2-päästöjä huomattavasti.

Haaste: energiatehokkaiden, vähäpäästöisten 

ja käyttökustannuksia alentavien ratkaisujen 

löytäminen merenkulkualalle

Polttoaineiden hinnat nousevat, kilpailu 

merenkulkualalla on ennennäkemättömän kovaa ja 

alan keskittyminen jatkuu. Asiakkaillemme on entistä 

tärkeämpää löytää keinoja energiatehokkuuden 

lisäämiseksi ja päästöjen ja toimintakustannusten 

alentamiseksi. Toisaalta ala joutuu vastaamaan 

jatkuvasti tiukentuvien ympäristömääräysten 

asettamaan haasteeseen. 

Ratkaisumme 

Meillä on käytettävissämme ainutlaatuinen 

laaja kirjo erilaisia teknologioita ja ratkaisuja. 

Ympäristöratkaisumme pienentävät haitallisia 

päästöjä, ja kaasuratkaisumme mahdollistavat 

kaasun käytön laivapolttoaineena. Osaamisemme 

avulla koko aluksen hyötysuhdetta voidaan parantaa 

huomattavasti. Nesteytetyn maakaasun (LNG) 

käytöstä laivojen polttoaineena on monia etuja niin 

merenkulkualalle kuin koko yhteiskunnalle. Wärtsilä 

on aktiivisesti kehittänyt teknologioita, joiden avulla 

kaasua voidaan käyttää laivapolttoaineena. Näin 

autamme osaltamme asiakkaitamme saavuttamaan 

tiukentuvat kansainväliset ympäristövaatimukset ja 

-suositukset.

Tarjoamme asiakkaillemme laitteiden elinkaaren kattavia palveluita, joilla 
voidaan taata laitosten luotettava ja tehokas käyttö, ympäristömyötäisyys 
sekä turvallisuus. Wärtsilän Services-liiketoiminnan ratkaisujen avulla uusinta 
teknologiaa voidaan soveltaa nykyisiinkin voimaloihin ja aluksiin, jotta ne 
täyttäisivät uudet lakisääteiset vaatimukset. 

huoltopalvelumme takaavat luotettavan ja 
tehokkaan käytön, ympäriStöyStävälliSyyden 
Sekä turvalliSuuden
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Strategia käytännöSSä
Strategiset tavoitteemme
Tavoitteemme on, että meidät tunnetaan 
kansainvälisesti johtavana nestemäisiä polttoaineita 
ja kaasua käyttävien voimalaitosten toimittajana. 
Edistämme Smart Power Generation -ratkaisun käyttöä 
yhä dynaamisemmiksi ja ympäristötietoisemmiksi 
muuttuvilla energiamarkkinoilla ympäristön kannalta 
kestävämpien, edullisempien ja luotettavampien 
voimantuotantojärjestelmien mahdollistamiseksi.

•	 Kasvamme voimakkaasti suurten 
kaasuvoimalaitosten markkinoilla

•	 Säilytämme johtavan asemamme 
raskasöljyvoimalaitoksissa

•	 Kehitämme jatkuvasti osaamistamme uusiutuvia 
polttoaineita käyttävissä voimalaitoksissa

•	 Tavoitteemme on olla tunnettu toimija öljy- ja 
kaasuteollisuuden ja varavoimantuotannon  
sovelluksissa

Yleiset kysyntätekijät
Voimalakapasiteetin kysyntä riippuu ensisijassa 
väestönkasvusta ja talouden kehityksestä. 
Sähkönkulutuksen kasvaessa lisääntyy vastaavasti 
myös sekä uusien voimaloiden että vanhaa 
kapasiteettia korvaavien laitosten tarve. Jatkossa 
teollistumisen ja elintason kohoamisen odotetaan 
johtavan siihen, että kasvu on vahvempaa OECD:n 
ulkopuolisissa maissa. 

OECD-maissa talouden kasvulla ei ole niin suurta 
merkitystä kysyntätekijänä, mutta asennetun 
kapasiteetin ikääntyminen edellyttää uusia 
investointeja. Investointeja uusiutuvan energian 
suuntaan ohjaavia tärkeitä kysyntätekijöitä ovat 
tiukentuvat ympäristömääräykset ja pyrkimykset 
ottaa käyttöön vähähiilisiä voimantuotantoratkaisuja. 
Esimerkiksi tuulivoimaan perustuvat ratkaisut tuovat 
ennen näkemättömiä haasteita sähköverkon vakauden 
hallinnalle, mikä edellyttää lisää varavoimaa ja 
verkkoa tasapainottavaa kapasiteettia. Uusiutuvien 
energialähteiden laajamittainen käyttö lisää joustavan, 
luotettavan ja tehokkaan voimalakapasiteetin tarvetta ja 
siten Wärtsilän ratkaisujen kysyntää.

•	 Talouden kehitys ja sähkönkulutuksen kasvu
•	 Lisääntyvä kaasun käyttö voimaloiden 

polttoaineena
•	 Kaasun saatavuuden epävarmuudesta johtuva 

polttoainejoustavuuden tarve
•	 Ympäristöasiat ja investoinnit uusiutuvaan 

energiaan
•	 Ikääntyvä tuotantokapasiteetti

POWer PlANts

sTraTEgia
aiomme hyötyä kaSvu-
mahdolliSuukSiSta 
loppumarkkinoillamme
ja Säilyttää Samalla
vakaan kannattavuuden.
WärtsiläN tavoitteena on olla koko elinkaaren 
kattavien voimaratkaisujen johtava toimittaja 
maailmanlaajuisilla merenkulun markkinoilla ja valituilla 
energiamarkkinoilla ympäri maailmaa. Näemme 
kasvumahdollisuuksia kaasuvoimalaitoksissa osana 
Smart Power Generation -konseptiamme sekä 
kaasukäyttöisissä moottoreissa ja niihin liittyvissä 
järjestelmissä merenkulun markkinoilla. Tavoittelemme 
myös kasvua ympäristöratkaisuissa, rikkipesurit ja 
painolastiveden käsittelyjärjestelmät mukaan lukien. 

VAhVUUteNAMMe ovat teknologinen 
johtajuus, integroitu tuote- ja huoltotarjoama, 
läheiset ja pitkäaikaiset asiakassuhteet sekä 
ylivertainen maailmanlaajuinen kattavuus. Tuotanto- ja 

toimitusketjun hallintotoimintomme etsii jatkuvasti 
tapoja ylläpitää kustannustehokkuutta ja korkeaa 
laatua. Tämä tapahtuu usein yhteistyössä johtavien 
teollisuuspartnerien kanssa merkittävimmillä 
kasvumarkkinoilla. Vahva keskittyminen T&K-toimintoon 
auttaa meitä pysymään alamme teknologian ja 
innovoinnin edelläkävijänä.

 viSio
Olemme kaikkien asiakkaidemme arvostetuin kumppani.  

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.  

POWer PlANtsiN VAhVUUdet
+    Ainutlaatuinen joustavuus sekä polttoaineissa 
      että operoinnissa
+ Energiatehokkuus ja päästömääräysten 

noudattaminen
+ Kilpailukykyiset pääomakustannukset ja kyky 

toimittaa avaimet käteen –ratkaisuja

+ Globaali huolto-organisaatio

kestäVäN kehitYkseN strAteGiA
Wärtsilän tavoitteena on täyttää osakkeenomistajien odotukset ja edistää yhteiskunnan hyvinvointia. Tämä edellyttää, 

että yhtiön toiminta on tehokasta, kannattavaa ja kilpailukykyistä. Hyvä taloudellinen tulos luo perustan muille kestävän 

kehityksen osa-alueille – sosiaaliselle vastuulle ja ympäristövastuulle.

Wärtsilän päätavoite on toimittaa voimaratkaisuja, joiden hyötysuhde on korkea ja ympäristökuormitus vähäinen. 

Pyrimme jatkuvasti parantamaan tuotteidemme ja palvelujemme ympäristösuorituskykyä sekä säilyttämään 

teknologiajohtajuutemme hyödyntämällä uutta tekniikkaa ja tekemällä yhteistyötä asiakkaiden ja muiden sidosryhmien 

kanssa. Näin autamme osaltamme asiakkaitamme ja koko yhteiskuntaa saavuttamaan tiukentuvat kansainväliset 

ympäristövaatimukset ja -suositukset.

Wärtsilä toimii hyvänä yrityskansalaisena kaikkialla missä yhtiö toimii. Liiketoimintamme ja sidosryhmäsuhteemme 

perustuvat toimintaperiaatteisiimme (Code of Conduct). Wärtsilä on vastuullinen työnantaja ja pyrkii tarjoamaan 

henkilöstölle mielenkiintoisen ja innostavan työpaikan, jossa vallitsevat avoimuus, toisten kunnioitus, luottamus, tasa-arvo 

sekä mahdollisuudet henkilökohtaiseen kehittymiseen. Tavoitteena on myös tarjota työolosuhteiltaan turvallinen työpaikka 

työntekijöille ja sopimuskumppaneille sekä minimoida Wärtsilän tuotteiden ja palvelujen käyttöön liittyvät terveys- ja 

turvallisuusriskit. Toimitusketjun hallinta ja kehittäminen ovat olennainen osa toimintaamme.
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2. aktiiviSta markkinoiden 
kehittämiStä 
JO iPP3-projektin syntyminen on 

markkinoiden aktiivisen kehittämisen ja 

konsultoivan myyntiprosessin riemuvoitto. 

Jordaniaa pidettiin yhtiön sisälläkin tyypillisenä 

kaasuturbiinikombivoimalaitosten markkina-

alueena. Siitä huolimatta Wärtsilä suoritti 

kattavan verkkotutkimuksen, joka paljasti, että 

Jordanian perinteisesti käyttämät kaasuturbiinit 

eivät olleet riittävän joustavia polttoaineiden tai 

kuormitusvaihteluiden hallinnan suhteen.
Tämä on Wärtsilän Power Plants 

-liiketoiminta-alueen ydinstrategiaa: lähteä 
uusille markkinoille ja ottaa markkinaosuutta 
markkinoiden aktiivisella kehittämisellä. Se on 
välttämätöntä Jordanian kaltaisissa maissa, 
joissa perusvoiman tuotannosta vastaavat 
suuret, joustavaan käyttöön huonommin 
soveltuvat laitokset. Näissä maissa ei usein 
olla tietoisia, miten kantaverkkoa voitaisiin 
kehittää Wärtsilän ratkaisujen avulla. Wärtsilän 
polttomoottorivoimaloiden hyötysuhde ja 
kustannustehokkuus ovat erinomaisia muihin 
teknologioihin verrattuna, ja lisäksi ne voivat 
tehostaa olemassa olevien perusvoiman 
tuotantoon käytettyjen laitosten toimintaa 
tasoittamalla kuormahuippuja heikentämättä 
hyötysuhdetta. Keskusteluyhteyden luominen 
ja tiedottaminen tarjotuista eduista olivat 
Jordanian tapauksessa menestyksen avaimia.

 ”Polttoainejoustavuuteen perustuva 
ratkaisu auttaa lievittämään Jordaniaa viime 
vuosina vaivanneita energiahuolto-ongelmia”, 
Power Plantsin myyntitiimiin kuuluva Upma 
Koul huomauttaa. ”Jordania on lähes täysin 

3. ennennäkemätöntä 
kanSainväliStä 
yhteiStyötä 
seUrAAVAssA vaiheessa oli löydettävä 
vaatimukset täyttävät rahoituskumppanit, joilla 
olisi vahvoja näyttöjä alueella toimimisesta. 
Korean suurin sähköyhtiö Korea Electric 
Power Corporation (KEPCO) ja japanilainen 
Mitsubishi Corporation vastasivat vaatimuksia 
täydellisesti ja pystyivät suhteillaan tuomaan 
projektiin kilpailukykyisiä rahoitusvaihtoehtoja. 
Äärimmäisen tiukasta kilpailusta huolimatta 
Wärtsilä ja sen kumppanit voittivat 
tarjouskilpailun.

Erittäin tiiviin ja tehokkaan yhteistyön 
ansiosta projekti etenee ennätysnopeaan 
tahtiin: sähköntoimitussopimus allekirjoitettiin 
syyskuussa 2012 ja ensimmäinen vaihe 
(lähes 250 MW:n kapasiteetti) valmistuu jo 
tammikuussa 2014.

”Kumppanuus on tuonut uskomattomia 
tuloksia”, toteaa KEPCOn johtaja Young 
Jin Bae. ”Onnistunut yhteistyö on kattanut 
niin ympäristöön, polttoaineisiin kuin 
rakennusaikatauluun liittyvät asiat. Näiden 
kokemusten perusteella menestyksekäs 

riippuvainen tuontipolttoaineista, kaasusta 
ja öljystä, ja niiden saannissa on ollut 
ajoittain ongelmia, jopa katkoksia. Tuolloin 
maa on joutunut väliaikaisesti käyttämään 
voimalaitoksiaan diesel-öljyllä, mikä on 
heikentänyt hyötysuhdetta ja lisännyt 
kustannuksia.

Kun Jordanian kansallinen sähköyhtiö 
NEPCO (National Electric Power Company) 
kuuli joustavan voimantuotannon 
mahdollisuuksista, yhtiö teetti tarjolla 
olevista teknologioista tutkimuksen, joka 
vahvisti Wärtsilän selvityksen polttoaineen ja 
käyttötavan joustavuutta koskevat tulokset. 
Tuolloin Jordania päätti järjestää – ensimmäistä 
kertaa maan historiassa – tarjouskilpailun 
moottorivoimalasta.

Azerbaidžaniin toimitettava 384 MW:n Boyuk 
Shor -voimalaitos nousi heinäkuussa 2012 
Wärtsilän kaikkien aikojen suurimmaksi 
tilaukseksi. Ennätyksen rikkoi kuitenkin jo 
lokakuussa 573 MW:n IPP3-projekti.

neljä Syytä, mikSi 
jordanian ipp3-
projekti pääSee 
hiStoriankirjoihin

jordaniaegypti

Syyria
irak 1. mittakaava

iPP3 -projektin leimallisin piirre on sen valtava 
mittakaava. Voimalaitos on valmistuttuaan 
maailman suurin kolmea polttoainetta 
käyttävä voimala. Pääpolttoaineina käytetään 
maakaasua ja raskasta polttoöljyä, ja 
varapolttoaineena toimii kevyt polttoöljy. 
Kokonaistoimituksen arvo on USD 552 
miljoonaa, josta Wärtsilän osuus on USD 334 
miljoonaa.

”Voimala käy noin vuoteen 2015 
raskaalla polttoöljyllä, mutta Wärtsilän 
moottoriteknologian polttoainejoustavuuden 
ansiosta polttoaine voidaan vaihtaa 
saumattomasti maakaasuun, kunhan 
tarvittava infrastruktuuri valmistuu”, 
toteaa Wärtsilän Development & Financial 
Servicesin Stefan Nygård. Laitos voidaan 
myös käynnistää nopeasti ja ajaa alas useita 
kertoja päivässä ilman huoltokustannusten 
kasvua. Ominaisuus tuo laitoksen käyttöön 
joustavuutta, jota Jordanian sähköverkosta 
on tähän asti puuttunut. Laitoksen teknologia 
pitää vedenkulutuksen lähes olemattomalla 
tasolla, mikä on kestävän kehityksen kannalta 
erinomaista.”

Wärtsilän johtama yhteenliittymä 
allekirjoitti vuonna 2012 
sopimuksen 573 MW:n 
suuruisen IPP3-voimalaitoksen 
toimittamisesta Jordaniaan. Tämä 
innovatiivinen, useita ennätyksiä 
lyönyt projekti kuvaa ehkä 
parhaiten isojen ja merkittävien 
tapahtumien leimaamaa 
vuotta. Jopa myyntiprosessi oli 
omalla tavallaan ainutlaatuinen. 
Loimme katsauksen seikkoihin, 
jotka tekevät IPP3-projektista 
unohtumattoman.
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Strategia käytännöSSä
Strategiset tavoitteemme
Wärtsilä Ship Powerin strateginen tavoite on olla 
johtava meri- ja offshore-teollisuuden ratkaisutoimittaja 
hyödyntämällä syvällistä asiakkaiden tarpeiden 
ymmärtämistämme sekä kilpailukykyistä 
tuotetarjontaamme.
Tavoitteeseen pääsemiseksi:

•	 vakiinnutamme selkeän johtavan aseman 
kaasukäyttöisiin aluksiin, ympäristömääräysten 
noudattamiseen ja hyötysuhteen optimointiin 
liittyvissä ratkaisuissa

•	 kehitämme edelleen johtavaa 
asemaamme laivanrakennusteollisuuden 
järjestelmäintegraattorina

•	 tarjoamme kilpailukykyisen valikoiman tuotteita
•	 haemme lisää kasvua hyödyntämällä 

kykyämme tarjota varustamoille ja laivayhtiöille 
elinkaariratkaisuja.

Yleiset kysyntätekijät
Wärtsilän Ship Power -liiketoiminnan markkinoihin 
vaikuttaa eniten uusien alusten, varsinkin 
meriliikenteen rahtialusten, öljynetsintä- ja 
tukialusten, risteilyalusten, matkustajalauttojen sekä 
laivastoalusten maailmanlaajuinen kysyntä. Toinen 
tärkeä tekijä on ympäristömääräyksistä johtuva 
kysyntä ympäristöratkaisuille ja kaasun käytölle 
laivojen polttoaineena. Lisäksi öljyn ja kaasun kasvava 

kysyntä yhdessä perinteisten kenttien vähenevän 
tuotannon kanssa tukevat uusia offshore-investointeja 
syvänmeren kohteisiin ja syrjäseuduille. 
  
•	 Maailmanlaajuinen talouskehitys 
•	 Maailmankaupan kehitys ja kuljetuskapasiteetin 

tarve 
•	 Öljyn ja kaasun hintakehitys 
•	 Ympäristömääräykset
•	 Uusien offshore-öljy- ja kaasukenttien kehitys

shiP POWer

teknologiaan eli kombituotantoon käytettyihin 
kaasuturbiinivoimaloihin ja kattilalaitoksiin. 
Siksi määräyksiä oli uudistettava 
teknologiakohtaisemmiksi. 

Kun NEPCOlle tiedotettiin jo ennen 
tarjouskilpailuvaihetta, että maan 
nykyiset ympäristömääräykset eivät olleet 
kansainvälisten suuntausten mukaisia, 
prosessi helpottui huomattavasti. IFC:n 
(International Finance Corporation) EHS-
ohjeet (ympäristö, terveys ja turvallisuus) 
sisältävät teknologiakohtaiset päästörajat, 
jotka perustuvat hyviin kansainvälisiin 
teollisuuskäytäntöihin. Kun yhteenliittymä 
julistettiin tammikuussa 2012 projektin 
todennäköiseksi toimittajaksi, käynnistettiin 
myös kattava ympäristövaikutusten selvitys. 
Tapaamiset Jordanian ympäristöministerin 
kanssa tasoittivat tietä syyskuussa tehdylle 
päätökselle, jossa päätettiin noudattaa 
lämpövoimalaitoksia koskevia IFC:n EHS-
ohjeita.  

Prosessin aikana Wärtsilä sai tilaisuuden 
osoittaa ministeriölle, tämän omasta pyynnöstä, 
että laitos auttaa nykytilanteeseen verrattuna 
pienentämään hiilipäästöjä merkittävästi 
ja ehkäisemään siten ilmastonmuutosta. 
Hyötysuhdevertailu suoritettiin käytössä 
oleviin höyryvoimalaitoksiin, joiden hyötysuhde 
on paljon uutta laitosta heikompi vaikka 
laitoksessa käytettäisiin raskasöljyä. IPP3-
voimalan kilowattituntikohtaisten CO2-päästöjen 
arvioitiin olevan noin 35% pienemmät kuin 
nykyisten öljykäyttöisten höyryvoimaloiden.

Määräysten muuttaminen näin ripeästi 
toimialalla, jolla muutosprosessit ovat 
tyypillisesti niin pitkiä, että projektit 
usein pysähtyvät heti alkuunsa, on 
osoitus sekä Jordanian halusta ottaa 
monipolttoaineteknologia käyttöön että 
yhteenliittymän vakuuttavuudesta.

4. Läpimurto  
YmpäriStÖmääräYKSiSSä
 
IPP3-ProjektI on voimalan koon 
ja sopimuksen suuruuden suhteen 
ennätyksellinen, mutta se on myös osoitus 
huipputehokkaasta ja tuloksellisesta 
yhteistyöstä päättäjien kanssa 
ympäristömääräyksiin liittyen.

Voimantuotantoon käytetyillä 
pääteknologioilla on omat ominaispiirteensä, 
ja nykyaikainen ja progressiivinen 
kansainvälinen päästöjen sääntely on 
teknologialähtöistä, eli kattila-, kaasuturbiini- ja 
moottorivoimaloille on omat päästörajat. 
Jordaniassa ympäristömääräykset 
pohjautuivat maassa tuohon asti käytettyyn 

yhteistyömme saa varmasti jatkoa. Kuten 
NEPCOn projektikonsultti totesi yhtiön 
toimitusjohtajalle: ’Tällaiseen suoritukseen ei 
olisi pystynyt mikään muu yhteenliittymä!’”

25-vuotisen sähkönostosopimuksen 
mukaan tarkoitusta varten perustettu 
itsenäinen sähköntuotantoyhtiö Amman Asia 
Electric Power toimittaa sähköä NEPCOlle 
Jordanian kantaverkkoon. Wärtsilä omistaa 
vähemmistöosuuden uudesta yhtiöstä, jonka 
muut omistajat ovat KEPCO ja Mitsubishi. 

Wärtsilän johtama yhteenliittymä, jonka 
muodostavat Wärtsilä ja eteläkorealainen 
Lotte Engineering & Construction, 
allekirjoitti sopimuksen 573 MW:n 
suuruisen voimalaitoksen toimittamisesta. 
Kokonaistoimituksen arvo on USD 552 
miljoonaa, josta Wärtsilän osuus on USD 
334 miljoonaa. Wärtsilälle myönnettiin myös 
voimalaitoksen huoltosopimus, 15-vuotinen 
varaosien toimitussopimus sekä 5-vuotinen 
teknisiä palveluita koskeva sopimus.

shiP POWeriN VAhVUUdet
+ Ylivoimaiset referenssit monipolttoaine-

teknologiaamme sekä kaasujärjestelmiämme 
hyödyntävien kaasukäyttöisten alusten 
toimittamisesta

+ Merenkulkualan laajin valikoima luotettavia ja 
suorituskykyisiä tuotteita ja ratkaisuja, joiden 
tukena on alan vahvin maailmanlaajuinen 
huoltoverkosto 

+ Ainutlaatuinen synergia laivasuunnittelumme 
ja teknisen suunnittelumme välillä takaa 
alukselle parhaan suorituskyvyn sen koko 
elinkaaren aikana 

+ Vahva läsnäolo kaikilla tärkeimmillä 
segmenteillä pienentää laivanrakennusalan 
suhdannevaihteluiden vaikutuksia
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vakuuttavat hyödyt

Kun kauppa oli julkistettu, kaupan kohteena 

olevassa yhtiössä oli aloitettava erilainen vakuuttelu. 

Hamworthyn Sigurd Jenssen, Wärtsilän nykyinen 

pakokaasujen puhdistustuotteista vastaava johtaja, 

kertoo henkilöstön huolista:

”Kaupan julkistaminen aiheutti huolta 

henkilöstössämme. Meidät piti vakuuttaa siitä, että 

Hamworthy ja sen työntekijät kuuluvat Wärtsilän pitkän 

aikavälin toimintasuunnitelmiin. Fuusioiden jälkeen 

voi tapahtua kaikenlaista. Monilla oli tarve kuulla, että 

Wärtsilä ei ostanut Hamworthya vain saadakseen 

yhtiön tuotteet valikoimaansa ja eliminoidakseen 

merkittävimmän kilpailijansa tietyillä markkinoilla.”

Molemminpuolista myönteistä henkeä ruokkivat 

viime kädessä kaupan liiketoiminnalliset perusteet.

”Tärkeintä oli, että molemmat yhtiöt pitivät 

merenkulun ympäristöhaasteita, kuten 

päästörajoituksia, pakokaasujen puhdistusta ja 

painolastiveden käsittelyä, tulevaa kasvua tukevana 

tekijänä”, Jenssen taustoittaa. ”Kyseinen teknologia 

ja sen kysyntä on vasta nousussa, joten tämä oli 

ihanteellinen hetki yhdistymiselle. Yhdessä voimme 

paremmin edistää liiketoimintaa ja saada vahvemman 

jalansijan markkinoilla.”

Toinen vahva tekijä oli Wärtsilän vahva usko 

kaasuun voimantuotannon tulevaisuuden polttoaineena 

niin maalla kuin merelläkin. ”Tämä on ollut Wärtsilän 

näkemys jo jonkin aikaa, mutta valikoimassamme 

on ollut tiettyjä puutteita esimerkiksi laivojen 

kaasuprosessiosaamisessa. Hamworthyn tuotteet 

täydensivät tuotevalikoimaa. Wärtsilän tarjonta sisältää 

nyt pääkoneiden lisäksi polttoaineenkäsittelyyn ja 

kaasutankkereihin liittyvää teknologiaa ja vahvaa 

osaamista tukemaan näitä tuotteita.”

Lisäksi Hamworthy on keskittynyt offshore-

teollisuuteen, sillä yhtiö on – aivan oikein – todennut, 

että kauppalaivasegmentissä on ollut maailman 

talouskriisin mainingeissa ylitarjontaa. Wärtsilä on myös 

reagoinut tähän suuntaukseen, joten yhtiöillä on useita 

yhteisiä asiakkaita ja projekteja.

Nämä selvät synergiaedut vain vahvistuvat, kun 

otetaan huomioon Wärtsilän vahva paikallinen läsnäolo: 

yhtiöllä on toimialan laajin ja vahvin myyntiverkosto 

”MOleMMAt PitiVät 
MereNkUlUN 
YMPäristÖhAAsteitA 
kAsVUA tUkeVANA 
tekiJäNä”
Sigurd jenSSen  Director, Exhaust Gas Cleaning

sekä henkilöstöllä että maantieteellisellä kattavuudella 

mitattuna. Hamworthyn tuotteille ja ratkaisuille avautuva 

merkittävästi laajempi jakeluverkosto oli kaikkien 

osapuolten mielestä vahvasti kauppaa puoltava seikka.

keSkiöSSä yritySkulttuurit

Vain muutama kuukausi kaupan virallistamisen jälkeen 

epäluuloisimpienkin tarkkailijoiden on myönnettävä, 

että Wärtsilä ryhtyi hankkeeseen oikeista syistä. 

Osoituksena Wärtsilän suhtautumisesta uuteen 

tytäryhtiöönsä Koponen muutti perheineen Pooleen 

Iso-Britanniaan, jossa Hamworthy perustettiin 

vuonna 1914 ja jossa yhtiön pääkonttori yhä sijaitsee. 

Fuusion logiikka alkoi pikku hiljaa aueta molemmille 

organisaatioille.

Koponen puolestaan huomasi olevansa uuden 

haasteen edessä: ”Kun kauppa oli saatu päätökseen, 

tunsin huojennusta ja iloa. Tunteita varjosti kuitenkin 

tieto siitä, että olin projektin pääomistaja. Tajuntaani 

iski, että nyt oli aika lunastaa lupaukset.”

Tuskin kukaan kiistää sitä, että fuusion jälkeisiä 

suurimpia haasteita on luoda mahdollisimman 

hienotunteisesti uusi yhteinen yrityskulttuuri. 

ähän pisteeseen pääsemiseksi on kuljettu 

pitkä matka: ostoa valmisteltiin jo vuonna 

2006. Pumppu- ja kaasuratkaisujen 

johtaja Koponen oli vakuuttunut hankinnan 

järkevyydestä jo tuolloin, mutta erilaiset 

takaiskut, etenkin vuosikymmenen lopun globaali 

taloustilanne pakottivat hänet odottamaan. Vuoden 

2011 alussa yrityskauppa tuli jälleen ajankohtaiseksi ja 

vahvistettiin lopulta vuoden 2012 alussa.

Wärtsilä teki yhtiöstä noin 456 miljoonan euron 

ostotarjouksen, eikä tuon suurusluokan investoinnin 

perusteleminen ole koskaan helppoa. ”Kaikki näin 

pitkään toimineet yhtiöt ovat tehneet yrityshankintoja”, 

Timo toteaa. ”Jotkut onnistuvat, toiset eivät. Jotain 

voi aina mennä pieleen, joten johto on päätöksissään 

oikeutetusti varovainen. Prosessiin liittyy paljon 

’politikointia’; on vaikutettava ihmisten mielipiteisiin ja 

vakuutettava heidät projektin järkevyydestä.”

Hamworthyn osto oli poikkeuksellisen haasteellinen 

investointi, sillä pörssiyhtiönä sille voitiin määritellä 

markkina-arvo. Tällaisesta yhtiöstä joutuu Isossa-

Britanniassa yleensä maksamaan 25-30% preemiota. 

Koponen tietää mainiosti korkean hinnan aiheuttamat 

vaatimukset: ”Lukujen oli oltava suuria ja uskon 

kannattavuuteen sekä synergiaetuihin järkkymätön.” 

 hamworthy: WärTSILän Tähän 
MenneSSä SuurIn 
yrITySkauPPa

”Yksi PlUs Yksi ei VOiNUt 
tehdä VAiN kAksi: 
tUlOkseNA Piti OllA 
JOtAiN eNeMMäN”
timo koponen  Vice President, Flow and Gas Solutions

T

nyt kun hamworthyn osto on saatu päätökseen ja integrointiprosessi on ollut jo 
kuukausia käynnissä, Timo koponen pystyy suhtautumaan keskeiseen rooliinsa 
projektissa jo vähän keveämmin: ”kyllä tällaisessa projektissa on oltava selvä 
vastuuhenkilö – joku, joka elää ja hengittää sitä. ylimmän johdon pitää myös 
haluta sitä, samoin hallituksen. Onhan oltava joku, jonka kontolle mahdollinen 
epäonnistuminen menee. Tässä tapauksessa se joku olin minä.”

Meidän oli vakuunnuttava siitä, että kahden yhtiön 

yhdistäminen toisi merkittävää lisäarvoa. Yksi plus 

yksi ei voinut tehdä vain kaksi: tuloksena piti olla jotain 

enemmän.” 

 

vaikuttamiSta
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Strategia käytännöSSä
Strategiset tavoitteemme 
Asiakkaamme pitävät Wärtsilää kilpailukykyisenä ja 
luotettuna huoltokumppanina, jonka kanssa on helppo 
asioida.

•	 Maksimoimme markkinaosuutemme nykyisellä 
asiakaskunnalla

•	 Kehitämme jatkuvasti tarjontaamme lisäarvoa 
tuovien tuotteiden kautta

•	 Kasvamme tarjoamalla enemmän huoltosopimuksia 
uusien Ship Power- ja Power Plants -toimitusten 
yhteydessä

•	 Meistä tulee toimialamme markkinajohtaja 
ympäristöratkaisuissa

Yleiset kysyntätekijät
•	 Käytössä olevan laitekannan suuruus ja kehitys, 

joka määräytyy uusien laitetoimitusten ja vanhojen 
laitosten käytöstä poistumisen mukaan. 

•	 Elinkaarenaikainen hyötysuhde vaikuttaa Services-
liiketoiminnan kysyntään molemmilla markkinoilla. 

•	 Ympäristömääräysten muutokset ja turvallisuuden 
parantaminen

•	 Huollon ja hallinnon ulkoistaminen on nykyisin 
merkittävä trendi voimalaitosten huoltomarkkinoilla. 
Uskomme, että tämän tekijän merkitys kasvaa 
tulevaisuudessa myös merenkulun markkinoilla.

serVices-liiketOiMiNNAN 
VAhVUUdet
+ Pitkäaikaiset asiakassuhteet ja asiakkaiden 

tarpeiden syvällinen ymmärtäminen
+ Laitteiden koko elinkaaren kattava tarjonta
+ Toimialan laajin palvelutarjonta
+ Globaali palveluverkosto

serVices

Molemminpuolista myönteistä henkeä ruokkivat viime 
kädessä kaupan liiketoiminnalliset perusteet.

Hamworthylla on toimintaa Euroopassa ja Aasiassa.

Yrityselämän historiankirjat pursuavat näyttäviä 

epäonnistumisia, esimerkkinä AOL:n ja Time Warnerin 

yhdistyminen. Jopa yhtiön hallituksen puheenjohtaja 

joutui myöntämään, että yhteisen kulttuurin 

puuttuminen johti sisällissotaan.

Koponen ryhtyi tehtäväänsä silmät ja korvat 

avoimina yrittäen löytää oikean tasapainon: ”Emme 

halua ajaa läpi yhtä wärtsiläläistä toimintamallia. 

Meidän on seurattava tilannetta jatkuvasti. 

Keskustelemme päivittäin kymmenistä yrityskulttuuriin 

liittyvistä kysymyksistä.”

”Suurimpana haasteena on arvioida, mikä 

on tavanomaista muutosvastarintaa ja mikä 

olennainen peruspiirre, jolloin on syytä perääntyä 

hieman. Tämä on suurin pulmani. Tietysti on 

myös alueita, joilla on pakko tehdä välittömiä 

muutoksia, kuten henkilöstöpolitiikan ja tietotekniikan 

yhdenmukaistaminen, joka pohjustaa kaikkea muuta 

toimintaa. Motivaation, sitoutumisen ja vastaavien 

asioiden suhteen olemme kuitenkin keskustelevampia, 

koska se helpottaa uuteen yhtiöön suhtautumista.”

Malli tuntuu toimivan, sillä myönteisiä tuloksia 

näkyy jo. Wärtsilä käynnisti vuonna 2012 hankkeen, 

jolla varmistetaan, että kaikki työntekijät tuntevat 

yhtiön toimintaperiaatteet (Code of Conduct) ja 

niiden merkityksen omalle työlleen. Hanke toteutettiin 

verkkokurssina, joka oli tarjolla 11 kielellä. Vaikka 

entisen Harmworthyn työntekijöillä oli vain osittainen 

pääsy Wärtsilän järjestelmiin, lähes 100% työntekijöistä 

suoritti kurssin. Vastaaviin lukemiin ei päästy yhtiön 

muissa osissa.

Uudet työntekijät ovat selvästi halukkaita 

sitoutumaan Wärtsilän kulttuuriin, siirtymään eteenpäin 

ja hyödyntämään näköpiirissä olevia merkittäviä 

mahdollisuuksia. Koposelle on päivänselvää, missä 

mahdollisuudet ovat: ”Toisin kuin monissa muissa 

fuusioissa, emme keskity kustannusten leikkaamiseen. 

Potentiaalia on enemmän kuin riittävästi! Keskitymme 

strategisiin mahdollisuuksiin: ympäristöteknologiaan, 

pakokaasujen puhdistukseen, kaasuun tulevaisuuden 

polttoaineena, offshore-toimialoihin – suunnastamme 

ei ole mitään erimielisyyksiä.” 
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vakionopeudella. Vaatimus täytettiin käyttämällä 

kaikissa yksiköissä säätölapapotkuria. 

Vaikka propulsiojärjestelmää ajetaan 

vakionopeudella, potkurin lapakulmaa 

säätämällä voidaan molempiin suuntiin, eteen 

tai taakse, suunnata mikä tahansa työntövoima 

minimi- ja maksiarvojen väliltä. Sanoisin, 

että säätölapapotkurin ja vakionopeuksisen 

sähkömoottorin yhdistelmä on tämän ratkaisun 

keskeisintä teknologiaa. 

ihmiSten ja luonnonvoimien 
aSettamia haaSteita

JO: Tämän projektin isoin haaste oli aikataulu, 

joka oli jo lähtökohtaisesti tiukka: kolme viikkoa 

on laivan käyttöönotolle erittäin lyhyt aika. Lisäksi 

valmistelut telakalla veivät odotettua pidempään, 

joten meille jäi vain kaksi viikkoa. Selvisimme 

silti määräpäivään mennessä, ja merikoeajo 

alkoi aikataulun mukaisesti 4. tammikuuta 

2013. Minusta tämä oli yksinomaan järjestelmät 

ErÄs laivaPrOjEkTi 
kaHdEN HuOlTO-
iNsiNÖÖriN ElÄMÄssÄ

lankomaiden Drunenista käsin 

propulsiolaitteita huoltava 

insinööri Jeroen Oving ja Korean 

kenttähuoltojohtaja Ji-Woong 

Kook olivat mukana tiimissä, joka 

hoiti hiljattain uuden kunnianhimoisen aluksen 

käyttöönoton ja merikoeajon. Kyseessä on 

eteläkorealaisen Hyundai Heavy Industriesin 

rakentama Dockwise Vanguard, tähän mennessä 

innovatiivisin puoliuppoava raskas nosturialus, 

jonka suunnittelutavoitteena oli määritellä uusiksi 

yliraskaiden merikuljetusten suorituskykyrajat. 

Tarkoituksena on tarjota isoille öljyn- ja 

kaasuntuottajille sekä suunnittelu-, hankinta 

ja rakennusurakoitsijoille täysin uudenlaisia 

isojen offshore-yksiköiden suunnittelu- ja 

kuljetusmahdollisuuksia.

ainutlaatuinen dockwiSe 
vanguard

JerOeN OViNG: Tämä oli aivan 

omanlaisensa projekti. Dockwise oli tilannut 

maailman isoimman puoliuppoavan raskaan 

nosturialuksen, johon tuli viisi Wärtsilän 

propulsioyksikköä: Ensinnäkin aluksessa on 

kaksi säätölapapotkurin (CPP), alennusvaihteen 

ja sähkömoottorin sisältävää yksikköä normaaliin 

ajoon. Lisäksi keulassa on myös kaksi 

säätölapaista sisäänvedettävää ohjauspotkuria, 

mikä on hyvin harvinainen ratkaisu. Yksikkö 

vedetään nimensä mukaan rungon sisään, kun 

se ei ole käytössä. Tarvittaessa se lasketaan 

antamaan työntövoimaa vapaasti mihin suuntaan 

tahansa. Aluksen kiinnittämistä ja manöveröintiä 

varten on vielä tunnelipotkuri.  

Ji-WOONG kOOk: Aluksen pituus on 275 

metriä ja leveys 70 metriä, ja sen lastaaminen 

vaatii 31,5 metrin syväystä. Toimituksemme 

sisälsi tarkoitukseen optimoidut potkurit, 

erikoistiivisteet ja tehokkaat vaihteet, joissa on 

kaksi ensiöakselia ja yksi toisioakseli, minkä 

ansiosta pääpropulsiokoneistoa voidaan käyttää 

optimikuormalla. Lopuksi pyrimme minimoimaan 

kaapeloinnit ja optimoimaan aluksen laitteiden 

välisen tietoliikenteen erikoismallisilla 

tietoliikennejärjestelmillä.  

JO: Dockwise Vanguardin pääpropulsiolaitteina 

käytetään sähkömoottorikäyttöisiä, 

vakionopeudella ajettavia säätölapapotkureita. 

Tavanomainen ratkaisu on taajuusmuuttaja-

käyttöinen, vaihtuvanopeuksinen sähkömoottori. 

Tässä tapauksessa omistaja nimenomaan 

halusi kaikkien sähkömoottoreiden käyvän 

a

18 19



Kun työskentelee ulkomaisten, taustaltaan ja 

kokemukseltaan erilaisten kollegoiden kanssa, ei voi 

luutua vanhoihin asenteisiinsa. Vaikkapa Aasian kulttuurit 

ovat erilaisia verrattuna Eurooppaan, joten näkökulmissa 

ja mielipiteissä tulee väkisinkin eroja. Mutta erilainen ei 

ole sama kuin väärä. Mitä enemmän eroista oppii, sitä 

parempiin tuloksiin pääsee. 

JO: Kansainvälisestä yhteistyöstä puhutaan usein 

kielteiseen sävyyn. Ajatellaanpa vaikka sanavalintoja: 

”kulttuuriero”, ”kielimuuri” ja niin edelleen. Mutta 

projektityössä monikansallisuudesta voi olla paljon 

hyötyä. Kieliongelmatkin voi kääntää eduksi. Jos aikataulu 

on tiukka, kuten tässä tapauksessa, viestinnässä ei saa 

olla kitkaa. Niinpä Korean kenttähuolto hoiti yhteydet 

telakan työntekijöihin ja varmisti englannin taidoiltaan 

heikompien kanssa koreaksi, että kaikki on ymmärretty 

oikein.

Toisaalta taas neuvotteluissa ja erityisen herkissä 

tilanteissa meidän korealaisen henkilöstömme saattoi 

olla hankala keskustella omien maanmiestensä kanssa. 

Joskus on pakko sanoa asioita, joita telakan johto ei ehkä 

haluaisi kuulla – yhteiseksi hyödyksi, totta kai! Siinä minun 

on helpompi toimia ulkomaalaisena: voin mennä nopeasti 

asiaan ja puhua suoraan välittämättä kulttuuriseikoista tai 

hierarkiasuhteista. Näin tässä projektissa toimittiin. Minä 

pidin yhteyttä telakan johtoon ja Ji-Woong Kook huolehti 

lattiatason tiimeistä.

työn viehätyS

JO: Aloitin urani suunnitteluinsinöörinä – työskentelin 

konttorilla 3D-mallien parissa ja ratkoin suunnitteluun 

liittyviä ongelmia. Olin tehtävässä kolme ja puoli vuotta, 

ennen kuin päätin, että se ei ole minun juttuni. Halusin 

jotain käytännönläheisempää kenttätyötä. Nyt olen ollut 

lähes viisi vuotta propulsiolaitteiden kenttähuollossa, ja se 

innostaa edelleen.

Tässä pääsee matkustamaan ja kokemaan liikkumisen 

vapautta: Olen työskennellyt pääosin Aasiassa mutta myös 

eri puolilla Eurooppaa ja Lähi-idässä. Pidän Aasiasta kovasti, 

täällähän minä käytännössä asun. Tyyli, jolla asiat hoidetaan, 

ja ylipäänsä ajattelutapa ovat erilaisia, ja se viehättää minua. 

Lisäksi ruoka on herkullista! 

J-Wk: Minua miellyttää työn jatkuva haastavuus, 

siksi viihdyn kenttähuoltoinsinöörinä. Jokaisessa 

propulsiolaiteprojektissa on erilaista mekaniikkaa 

ja hydrauliikkaa ja asiakkaan vaatimusten mukaan 

räätälöidyt ohjausjärjestelmät. On otettava huomioon 

laivan muoto, vaadittu työntövoima ja ohjattavuus ja 

paljon muuta. Niinpä työssä on aina omat haasteensa ja 

aina oppii uutta. Propulsiojärjestelmien kenttähuollossa ei 

ennätä tylsistymään.

Työni kohokohtia on aina se hetki, kun asiakas 

projektin päätteeksi kuittaa työaikalaskelmani. Asiakkaan 

kehut ovat loppusilaus onnistuneelle toimeksiannolle: 

”Teit hyvää työtä… Kiitoksia… Palataan asiaan toistekin”. 

Mutta erityisesti lämmittää nähdä vaimon ja lasten iloiset 

ilmeet, kun isä tuli kotiin ja toi tuliaisia lentokentältä! 

olla tasapainossa hydrauliikan kanssa. Kyse on 

integroidusta systeemistä, joka propulsioinsinöörin 

on ehdottomasti ymmärrettävä kokonaisuudessaan. 

Koulutus antaa luonnollisesti vahvat perustiedot 

kustakin osa-alueesta. Aluksen käyttöönotossa 

painottuvat usein sähkötyöt, mutta kokonaisuuden 

hallitseminen on silti erittäin tärkeää.

JO: Näin on, pelkkään sähköpuoleen, mekaniikkaan 

tai hydrauliikkaan ei voi keskittyä. Tässä työssä 

tarvitaan monenlaista osaamista, koska sähkötöissä 

ja vaikkapa mekaniikkapuolen tehtävissä on omat 

eronsa. Hydrauliikka on taas aivan oma lukunsa. 

Tiimini kenttähuoltoinsinöörit hallitsevat kaikki kolme ja 

lisäksi vielä ohjelmistotekniikan. Koko järjestelmäähän 

ohjataan lopulta tietokoneohjelman avulla. Jos 

ongelmia ilmenee, pystymme tarkistamaan myös 

ohjelmiston ja pyytämään tarvittaessa päivitystä. Sama 

pätee sähköpuolen kytkentäkaavioihin – niissäkin voi 

olla virheitä, joten ne tarkistetaan ja virheet korjataan. 

Periaatteessa asia on hyvin yksinkertainen: tarvitaan 

vain joustoa ja moniosaamista.

inSinöörit ilman rajoja

J-Wk: Perinteiset propulsiojärjestelmät eivät vaatineet 

kahden asiantuntijan työpanosta, joten työskentelimme 

yleensä itsenäisesti. Mutta nykyisin on enemmän 

offshore-projekteja ja isoja aluksia, joissa on useita 

propulsiojärjestelmiä. Tämä on lisännyt yhteistyötä, kuten 

nyt Dockwise Vanguard -projektissa.

valmistelleen hollantilaisen ja korealaisen teknisen 

henkilöstön vahvan yhteistyön ansiota.

J-Wk: Haluan kuitenkin sanoa, että projektin 

onnistumisesta ja aikataulun pitämisestä saa kiittää 

montaa muutakin kollegaa. Wärtsilän kenttähuollon 

henkilöstö esimerkiksi asensi säätölapapotkurit 

ja ohjauspotkurit. Erityisesti sisäänvedettävien 

ohjauspotkureiden asentajilla oli kovat aikapaineet: 

he tekivät lähes puolentoista kuukauden ajan töitä 

vuorokauden ympäri kahdessa 12 tunnin vuorossa, 

jotta vaativa ja työläs asennus saatiin vesillelaskuun 

mennessä valmiiksi.

Töiden aikana alueelle iski kolme isoa taifuunia, 

joista Sanbaksi nimetty oli vuoden isoin koko 

maailmassa. Työt eivät silti pysähtyneet, koska 

aikataulu ei joustanut. Kenttähuollon henkilöstö osoitti 

vaikeissa oloissa, mitä asiakaslähtöisyys todella 

tarkoittaa. Haluan korostaa, että Dockwise Vanguard-

projektiin osallistui monia tällaisia ”salaisia sankareita”. 

Loppujen lopuksi se oli koko maailmanlaajuisen 

kenttähuolto-organisaatiomme voimannäyte.

mekaniikkaa, Sähköä, hydrauliikkaa, 
kaikkea löytyy…

J-Wk: Tyypillinen propulsiolaite on sähköisesti 

ohjattu hydraulivoimalla käyvä mekaaninen kone. 

Sanomattakin on selvää, että hydraulijärjestelmän 

pitää sopia yhteen mekaniikan kanssa, jotta potkuri 

pyörii tehokkaasti, ja sähköisen ohjauksen pitää 
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YHDISTÄMÄLLÄ 
TEKNOLOGIAJOHTAJUUTEMME 
SEKÄ ERITTÄIN MOTIVOITUNUT JA 
AMMATTITAITOINEN HENKILÖSTÖMME 
VASTUULLISEEN LIIKETOIMINTAAMME 
PYSTYMME OTTAMAAN JOHTOASEMAN 
KESTÄVÄN TULEVAISUUDEN 
RAKENTAMISESSA.

Kestäviin teknologioihin keskittyvää 
tuotekehitystä
Tuotekehitystoimintamme painottuu 
monipolttoaineteknologiaan, hyötysuhteen 
parantamiseen sekä ympäristöteknologioihin. 
Erityistä huomiota kiinnitetään tuotteiden 
kilpailukyiseen hintaan, asiakkaan laitteiden 
kokonaiskäyttökustannusten alentamiseen sekä 
korkean laadun ja luotettavuuden varmistamiseen 
kaikessa toiminnassa. Pitkäjänteisen kehitystyön 
tuloksena on syntynyt moottorivalikoima, jonka 
vahvuuksia ovat erittäin hyvä hyötysuhde ja pienet 
päästöt. Yksittäisen komponentin hyötysuhteen 
parantaminen ei kuitenkaan välttämättä takaa 
parasta mahdollista kokonaistulosta. Parempiin 
tuloksiin päästään kokonaisvaltaisella suunnittelulla, 
järjestelmäintegraatiolla sekä koneiden ja laitteiden 
optimoinnilla. Yhdistämällä voimaratkaisumme 
ja voimalaitos- tai laivasuunnitteluosaamisemme 
pystymme tuottamaan lisäarvoa asiakkaillemme. 
Teknologiamme ja ratkaisumme tarjoavat monia 
vaihtoehtoja ilmastonmuutoksen vaikutusten 
pienentämiseen.

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.	

kansainvälisesti johtavana 
merenkulun ja energiamarkkinoiden 
voimaratkaisujen toimittajana meillä 
on tärkeä rooli kestävän kehityksen 
mukaisten ratkaisujen toimittajana 
näille aloille. Tarjoamme 
tukipalveluita ratkaisujemme 
koko elinkaaren ajaksi. Tämä on 
meidän panoksemme kestävän 
kehityksen hyväksi, mitä tukee 
myös sitoumuksemme vastuulliseen 
liiketoimintaan.

Kestävä lähestymistapa läpi tuotteiden ja 
ratkaisujen elinkaaren  
Pyrimme tulevaisuudessakin ymmärtämään 
syvällisesti markkinoiden tarpeita ja kehittämään 
ratkaisujamme siten, että ne osaltaan tehostavat 
eri alueiden energiajärjestelmien ja laivakuljetusten 
suorituskykyä.

Koko arvoketjun kattava yhteistyö on yhä 
tärkeämpää. Se on välttämätöntä loppuasiakkaan 
vaatimusten ymmärtämiseksi, arvoketjun 
suorituskyvyn ymmärtämiseksi ja optimoimiseksi 
sekä tarvittavan osaamisen turvaamiseksi. Näin 
voimme luoda lisäarvoa koko arvoketjuun. Tiivis 
yhteistyömme eri sidosryhmien kanssa on tuonut 
lupaavia tuloksia ratkaisujemme luotettavuuden, 
kokonaishyötysuhteen ja ympäristösuorituskyvyn 
parantamisessa.

kEsTÄvÄ kEHiTys  
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Ulkoistettu valmistusprosessi, korkeat 
toimittajavaatimukset 
Wärtsilän valmistustoiminnot keskittyvät tuotteiden 
kokoonpanoon, koeajoon ja viimeistelyyn. 
Toimintamallimme perustuu vahvasti laajaan 
toimittajaverkostoon, joka takaa kapasiteetin 
joustavuuden. Käytämme toimittajien arvioinnissa 
ja hallinnassa toimittajien hallintajärjestelmää, ja 
suoritamme säännöllisiä toimittaja-arviointeja. 
Toimittajiensa arvioinnissa Wärtsilä keskittyy kriittisiin 
indikaattoreihin, joissa toimittajilta odotetaan 
korkeita standardeja ja hyvää suorituskykyä. Niitä 
ovat asiaankuuluvan lainsäädännön noudattaminen, 
ympäristö-, työterveys-, työturvallisuus- ja laatuasioiden 
hoito, prosessikartoitus ja laatusuunnitelmat sekä 
sosiaalinen vastuu.   

Huoltopalvelumme tukevat tuotteiden 
optimaalista suorituskykyä niiden koko 
elinkaaren ajan
Tarjoamme asiakkaillemme huoltopalveluita, joilla 
voidaan taata tuotteidemme ja ratkaisujemme 
luotettava ja tehokas käyttö, ympäristömyötäisyys 
sekä turvallisuus niiden koko elinkaaren ajan. 
Huoltosopimuksemme ja tuotteemme auttavat 
asiakkaitamme optimoimaan toimintaansa. 

Toimintaperiaatteemme muodostavat 
liiketoimintamme perustan
Wärtsilä toimii hyvänä yrityskansalaisena 
kaikkialla missä yhtiö toimii. Liiketoimintamme 
ja sidosryhmäsuhteemme perustuvat 
toimintaperiaatteisiimme (Code of Conduct). Wärtsilä 
on vastuullinen työnantaja ja pyrkii tarjoamaan 
henkilöstölle mielenkiintoisen ja innostavan 
työpaikan, jossa vallitsevat avoimuus, toisten 
kunnioitus, luottamus, tasa-arvo sekä mahdollisuudet 
henkilökohtaiseen kehittymiseen. Tavoitteena on 
myös tarjota työolosuhteiltaan turvallinen työpaikka 
työntekijöille ja sopimuskumppaneille sekä minimoida 
Wärtsilän tuotteiden ja palvelujen käyttöön liittyvät 
terveys- ja turvallisuusriskit. Toimitusketjun hallinta ja 
kehittäminen ovat olennainen osa toimintaamme.

WärtsiläN tUOtteideN pitkän, jopa 25 vuoden, käyttöiän vuoksi laitteiden elinkaaren 
aikaisten vaikutusten tunnistaminen on kokonaisympäristövaikutusten ymmärtämisen kannalta 
keskeistä. Tehtyjen elinkaariarviointien tulokset osoittavat, että dieselmoottorin elinkaaren aikaisista 
ympäristövaikutuksista valtaosa syntyy moottorin käytön aikana. Niistä suurin osa johtuu moottorin 
käytönaikaisista päästöistä ilmaan sekä käyttöön liittyvästä polttoaineen toimitusketjusta. Wärtsilä 
hallitsee tuotteidensa elinkaarta tuotesuunnittelulla, toimittajien valinnalla, valmistusmenetelmillä, 
kuljetusten optimoinnilla, käytönaikaisella huollolla ja korjauksilla sekä asiakkaiden koulutuksella ja 
opastuksella. 

Wärtsilä tarjoaa asiakkailleen huoltosopimuksia ja lanseeraa tuotteita, jotka auttavat heitä  
optimoimaan toimintansa. Wärtsilä myös tukee aktiivisesti asiakkaita sopivien ratkaisujen  
valinnassa aikaisessa vaiheessa projektia.

keiNOJA hAllitA tUOtteideN eliNkAArtA

Tuotteen suunnittelu

komponenttien valmistus

Tuotteen valmistus

Tuotteen käytöstä 
poistaminen

Valmistusprosessin kehittäminen

käyttöohjeet, kunnossapito ja päivitys

Ohjeet jätteiden käsittelyyn ja 
käytöstä poistoon

Tuotteen elinkaaren suunnittelu 
(materiaalit, valmistusprosessi, suorituskyky, 

huoltotarve, käytöstä poisto)

Toimittajien valinta ja valvonta

Tuotteen käyttö
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KESTÄVÄN KEHITYKSEN KOHOKOHTIA 2012 
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Wärtsilän uusi toimittajien käsikirja julkaistiin.

Wärtsilän aQuarius
®

 uv -painolastivesijärjestelmä 
saa iMO:n tyyppihyväksynnän.

Wärtsilä Propulsion Wuxilla tuli täyteen 500 työpäivää 
ilman poissaoloon johtaneita tapaturmia.

Poissaoloon johtaneiden tapaturmien määrää kuvaava 
vuosi-indeksi oli jälleen pienempi kuin koskaan.

Wärtsilä sai tilauksen polttoaine- ja 
propulsiojärjestelmien toimittamisesta Pohjois-
amerikan ensimmäiseen lNg-käyttöiseen lauttaan. 

Wärtsilän toimintaperiaatteita (Code of 
Conduct) koskeva verkkokurssi tuli tarjolle 11 
kielellä.

29.2. Wärtsilä North america, Houston, sai OHsas 
18001 -sertifioinnin.

Wärtsilän uusi korruption vastainen politiikka 
julkaistiin.

11.5. Wärtsilän turvallisuuskoulutusvideo palkittiin vuoden 
2012 World Media Festival -kilpailussa intermedia-
globe gold award- ja intermedia-globe grand award 
-tunnustuksilla.

4.5. säännöstenmukaisuuden raportointia koskeva 
politiikka julkaistiin.

2,000 myytyä kaasumoottoria ja yhteensä 7 
miljoonaa käyttötuntia monipolttoainemoottoreilla.

Wärtsilä sai Prime-luokituksen oekom researchin 
vastuullisuusarvioinnissa.

2.5. Wärtsilä singapore Pte ltd sai OHsas 18001 
-sertifioinnin.

3.5. Wärtsilä sweden aB sai OHsas 18001-sertifioinnin.

Hamworthy-kauppa saatiin päätökseen – laiva- ja 
offshore-markkinoiden kokonaisratkaisukonsepti 
vahvistui merkittävästi.

11.7. Wärtsilälle sopimus monipolttoainemoottoreiden 
toimittamisesta kiinan ensimmäisiin lNg-käyttöisiin 
hinaajiin.

Wärtsilän johtama yhteenliittymä voittaa tilauksen 
maailman suurimman, ympäristömyötäisen 
kolmipolttoainevoimalan toimituksesta jordaniaan.

Wärtsilä saa sopimuksen aQuarius
®

 uv 
-painolastivesijärjestelmän toimittamisesta neljään 
offshore-huoltoalukseen.

Wärtsilä sai tilauksen täydellisten propulsiojärjes-
telmien sekä integroitujen makeavesipesureiden 
toimituksesta kuuteen alukseen jotka tulevat 
liikennöimään Pohjois-amerikan suurilla järvillä.

Matanuska Electric associationin 
ympäristömyötäisen voimalaitoksen rakennustyöt 
alkoivat alaskassa.

Norjalaisella stordin tuotantoyksiköllä tuli täyteen 
1.500 työpäivää ilman poissaoloon johtaneita 
tapaturmia.

15.3. Wärtsilän uudistettu laatu-, ympäristö-, työterveys- 
ja työturvallisuuspolitiikka (QEHs) julkistettiin.

31.5. Wärtsilän monipolttoaineteknologiaa sadanteen 
lNg-tankkeriin.

18.7.

19.9.

WÄRTSILÄN TARINAT
www.wartsilastories.com

+
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taloudelliSet tavoitteet 

LIIkeVaIhTO

Tavoite
Tavoitteemme on kasvaa nopeammin kuin 
maailman BKT.

Kehitys 2012
Vuonna 2012 Wärtsilän liikevaihto kasvoi 12% 4.725 
milj. euroon. Wärtsilän keskimääräinen vuotuinen 
kasvu-% (CAGR) 2002-2012 oli 7,4%.

LIIkeVOITTO

Tavoite
Liikevoittotavoitteemme (EBIT%) on 14% 
suhdannesyklin huipulla. Syklin pohjalla tavoitteemme 
on säilyttää yli 10%:n liikevoitto.

Kehitys 2012
Vuonna 2012 liikevoittomme oli 515 milj. euroa, eli 
10,9% liikevaihdosta.

PääOMarakenne

Tavoite
Tavoitteemme on että velkaantumisasteemme 
on alle 0,50.

Kehitys 2012 
Vuonna 2012 velkaantumisasteemme oli 0,31.

OSInkO

Tavoite
Tavoitteemme on jakaa 50% osakekohtaisesta 
tuloksesta osinkona.

Kehitys 2012 
Hallitus esittää, että 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta 
jaetaan osinkona 1,00 euroa osakkeelta.

Kasvu yli suhdannesyklin

Kannattavuus

Nettovelkaantumisaste

Tulos/osake, osinko/osake

•	 Liiketoimintamme jatkui vahvana 
haastavista markkinaolosuhteista 
huolimatta. 

•	 Koko vuoden liikevaihto kasvoi 12% ja oli 
4.725 milj. euroa. 

•	 Tilauskertymä kasvoi 9% 4.940 milj. 
euroon. 

•	 Tilaus-laskutussuhde 1,05 (1,07)
•	 Tilauskanta kasvoi 12% ja oli kauden 

lopussa 4.492 milj. euroa (4.007)
•	 EBITA oli 550 milj. euroa, eli 11,6% 

liikevaihdosta (485)
•	 Liiketulosmarginaali (EBIT%) oli 10,9%. 

Luvut vastasivat hyvin vuodelle asetettuja 
tavoitteita

•	 Liiketulos oli 515 milj. euroa (469) 
•	 Tulos/osake oli 1,72 euroa (1,44)
•	 Power Plants -liiketoiminnan 

tilauskertymä vuodelle 2012 oli 1.515 
milj. euroa. Se on 5% viime vuotta 
vähemmän, mutta markkinoiden 
kokonaisvolyymi laski arviolta 30-40%. 
Ship Power -liiketoiminnan tilauskertymä 
kasvoi 45% 1.453 milj. euroon eritoten 
offshore-markkinoiden vahvan kehityksen 
ansiosta.

•	 Services-liiketoiminnan liikevaihto 
kasvoi 5% ja nousi kaikkien aikojen 
ennätystasolle, 1.908 milj. euroon.

•	 Vuoden aikana saatettiin päätökseen 
Hamworthyn osto, joka on Wärtsilän 
kaikkien aikojen isoin yrityskauppa.   

kohokohtia 2012

Tulos

Liikevaihto liiketoiminnoittain

Henkilöstö liiketoiminnoittain

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000

0

60
50
40
30
20
10
0

-10
-20

Liikevaihto, MEUR Kasvu, %

 Liikevaihto

 Uudet yritysostot
 Kasvu, % 

 (sis. yritysostot)

Huom! Maailman nimellinen BKT:n kasvu 2002-2012 kesk. 7,9% Yhdysvaltain dollareissa (lähde: IMF). 
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Luvut on esitetty ennen kertaluonteisia eriä.
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Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä. 

  Services 40% (43)

  Power Plants 32% (32)

  Ship Power 28% (24)

  Services 62% (65)

  PowerTech 21% (24)

  Ship Power 12% (6)

  Power Plants 5% (5)
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1 Hallituksen ehdotus 2012. 
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taloudelliSet avainluvut

MEUR 2012 Q4 / 2012 Q3 / 2012 Q2 / 2012 Q1 / 2012 2011 2010

Liikevaihto  4 725 1 533 1 087 1 099 1 005 4 209 4 553
 Power Plants 1 498 568 304 353 272 1 365 1 525
 Ship Power 1 301 426 339 298 238 1 022 1 201
 Services 1 908 531 435 449 492 1 816 1 823

Poistot ja alaskirjaukset -139 -38 -33 -35 -33 -113 -116

Liiketulos1 515 186 113 113 102 469 487
Liiketulos1, % 10,9 12,2 10,4 10,3 10,1 11,1 10,7
Tulos ennen veroja 452 161 99 98 93 429 548
Tulos/osake, EUR 1,72 0,62 0,38 0,38 0,33 1,44 1,96

Taseen loppusumma 5 038 5 038 4 920 4 860 4 807 4 600 4 696
Korolliset velat, brutto 794 794 899 942 858 652 628
Rahavarat 225 225 199 148 242 592 776

ROI % 20,1 - - - - 20,4 26,0
Velkaantumisaste 0,31 0,31 0,41 0,49 0,40 0,04 -0,09

Tilauskanta kauden lopussa 4 492 4 492 4 724 4 515 4 409 4 007 3 795
Tilauskertymä 4 940 1 357 1 275 1 198 1 109 4 516 4 005
Osakekannan markkina-arvo tilikauden 
lopussa 6 454 - - - - 4 402 5 631
Henkilöstö, lukumäärä kauden lopussa 18 887 18 887 18 961 19 161 19 073 17 913 17 528

1 Luvut on esitetty ennen kertaluonteisia eriä. 

2012 2011 2010 2009 2008

Kokonaisenergiankulutus (TJ) 1 691 1 735 1 916 2 194 2 383
Kokonaisvedenkulutus (1 000 m³) 9 546 9 775 10 292 8 128 11 712
Typen oksidien päästöt (t) 697 765 826 1 290 1 633
Hiilidioksidipäästöt (t) 63 762 68 897 80 234 96 749 122 669
Rikin oksidien päästöt (t) 145 265 277 595 840

2012 2011 2010 2009 2008

Kansallisuudet 107 114 109 110 111
Henilöstö vuoden lopussa 18 887 17 913 17 528 18 541 18 812
Henkilöstön keski-ikä vuotta 39,4 38,8 38,9 38,8 38,0
Koulutuspäivät (päivää/työntekijä) 3,4 3,0 3,1 3,7 3,3
Henkilöstön sukupuolijakauma % 84/16 86/14 86/14 86/14 86/14
Miesten/naisten osuus johtotehtävissä % 91/9 90/10 90/10 87/13
Tapaturmien määrä 742 987 971 1 169 1 127
Poissaolon aiheuttavien tapaturmien määrä / 
miljoona työtuntia 5,5 6,3 7,8 12,9 16,3

oSakekohtaiSia tunnuSlukuja

2012 2011 2010 2009 2008

Tulos/osake (EPS) EUR 1,72 1,44 1,96 1,97 1,94
Oma pääoma/osake EUR 9,12 8,30 8,30 7,59 16,01
Osinko/osake EUR 1,001 0,90 1,38 0,88 0,75
Osinko/tulos % 58,1 62,7 70,3 44,4 38,7
Efektiivinen osinkotuotto %

WRT1V2 3,06 4,03 4,82 6,23 7,14
Osakekurssi/osakekohtainen tulos (P/E)

WRT1V2 19,0 15,5 14,6 7,1 5,4
Osakekurssi/osakekohtainen oma pääoma (P/BV)

WRT1V2 3,6 2,7 3,4 1,9 1,7
Osakkeiden oikaistu lukumäärä x 1 000

   tilikauden lopussa 197 241 197 241 98 621 98 621 98 621
   keskimäärin 197 241 197 241 98 621 98 621 97 944

1 Hallituksen ehdotus. 
2 B-osake 26.3.2008 asti jonka jälkeen WRT1V.

Markkina-arvo 2008-2012 Osakevaihto/kk 2008-2012
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konSernin tuloSlaSkelma

MEUR 2012 % 2011 %

Liikevaihto 4 725 100,0 4 209 100,0
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos -30 39
Valmistus omaan käyttöön 15 1
Liiketoiminnan muut tuotot 68 47

Materiaalit ja palvelut -2 527 -2 285
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -1 096 -956
Poistot ja arvonalentumiset -139 -113
Liiketoiminnan muut kulut -543 -506
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista 9 8

Liiketulos 481 10,2 445 10,6

Osinkotuotot 2 3
Korkotuotot 4 13
Muut rahoitustuotot 9 10
Korkokulut -22 -18
Muut rahoituskulut -24 -23
Nettovoitot myytävissä olevista rahoitusvaroista 1

Tulos ennen veroja 452 429

Tuloverot -109 -136

Tilikauden tulos 344 7,3 293 7,0

Jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajat 339 283
Määräysvallattomat omistajat 5 10

344 293

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osakekohtainen tulos:
Tulos/osake (laimentamaton ja laimennettu), euroa 1.72 1.44

LAAJA TULOSLASKELMA

Tilikauden tulos 344 293
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen:
Muuntoerot -14 -4
Myytävissä olevat rahoitusvarat

arvonmuutokset 2 16
siirretty tuloslaskelmaan -1

Rahavirran suojaukset 14 -23

Muut laajan tuloksen erät 1 -12

Tilikauden laaja tulos yhteensä 345 281

Laajan tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajat 340 270
Määräysvallattomat omistajat 5 11

345 281

konSernin taSe   

  

MEUR 31.12.2012 % 31.12.2011 %

PITKÄAIKAISET VARAT
Liikearvo 942 616
Aineettomat hyödykkeet 317 209
Aineelliset hyödykkeet 456 463
Sijoituskiinteistöt 14 9
Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä 90 87
Myytävissä olevat rahoitusvarat 44 39
Korolliset sijoitukset 1 1
Laskennalliset verosaamiset 104 119
Muut saamiset 33 33

2 002 39,7 1 577 34,3

LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus 1 322 1 222
Korolliset saamiset 1 1
Myyntisaamiset 1 128 877
Verosaamiset 27 38
Muut saamiset 334 294
Rahavarat 225 592

3 036 60,3 3 023 65,7

VARAT YHTEENSÄ 5 038 100,0 4 600 100,0

MEUR 31.12.2012 % 31.12.2011 %

OMA PÄÄOMA
Osakepääoma 336 336
Ylikurssirahasto 61 61
Muuntoerot -12 2
Arvonmuutosrahasto 21 5
Kertyneet voittovarat 1 392 1 233
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 1 799 35,7 1 636 36,2

Määräysvallattomien omistajien osuus 26 0,5 30 0,7
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 1 824 36,2 1 666 36,2

VELAT

Pitkäaikaiset velat
Korolliset velat 545 485
Laskennalliset verovelat 98 69
Eläkevelvoitteet 65 39
Varaukset 38 52
Saadut ennakot 88 120
Muut velat 3

837 16,6 765 16,6
Lyhytaikaiset velat
Korolliset velat 249 167
Varaukset 228 215
Saadut ennakot 607 443
Ostovelat 385 348
Verovelat 40 55
Muut velat 868 941

2 377 47,2 2 169 47,1
VELAT YHTEENSÄ 3 214 63,8 2 934 63.8

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 5 038 100,0 4 600 100,0

oma pääoma ja velat

varat
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MEUR 2012 2011

 
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA:
Tilikauden tulos 344 293
Oikaisut:
Poistot ja arvonalentumiset 139 113
Rahoitustuotot ja -kulut 30 16
Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot ja muut oikaisut -16 -6
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista -9 -8
Tuloverot 109 136

Liiketoiminnan rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 596 544

KÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOS:
Korottomien saamisten lisäys (-) / vähennys (+) -233 3
Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+) -6 33
Korottomien velkojen lisäys (+) / vähennys (-) -37 -125

Käyttöpääoman muutos -276 -88

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 320 456

RAHOITUSERÄT JA VEROT:
Korko- ja rahoitustuotot 14 25
Korko- ja rahoituskulut -71 -49
Maksetut verot -110 -199

Rahoituserät ja verot -167 -224

Liiketoiminnan rahavirta 153 232

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA:
Yritysostot -392 -75
Sijoitukset osakkuus- ja yhteisyrityksiin -7 -16
Sijoitukset myytävissä oleviin rahoitusvaroihin -3
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -111 -90
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynnit 12 9
Osakkuusyhtiö- ja yhteisyritysosakkeiden myynti 23

Myytävissä olevien rahoitusvarojen myynnit 3 3
Lainasaamisten lisäys (-) / vähennys (+) ja muut muutokset 2
Saadut osingot 2 3
Investointien rahavirta -471 -166

Rahavirta investointien jälkeen -318 66

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA:
Pitkäaikaisten lainojen nostot 158
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut ja muut muutokset -92 -50

Lainasaamisten lisäys (-) / vähennys (+) 4 2
Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+) / vähennys (-) 69 79
Maksetut osingot -186 -279
Rahoituksen rahavirta -47 -247

Rahavarojen muutos, lisäys (+) / vähennys (-) -365 -181

Rahavarat tilikauden alussa 592 776
Valuuttakurssien muutosten vaikutus -2 -3
Rahavarat tilikauden lopussa 225 592

konSernin rahavirtalaSkelma
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