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Tämä on Wärtsilä
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava älykkään teknologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Wärtsilä maksimoi
asiakkaiden alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden
keskittymällä kestäviin innovaatioihin, data-analytiikkaan ja kokonaishyötysuhteeseen.
Vuonna 2018 Wärtsilän liikevaihto oli 5,2 miljardia euroa ja henkilöstömäärä
noin 19.000. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä yli 80 maassa eri puolilla maailmaa.
Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.

PÄÄMÄÄRÄMME

ARVOMME

Kehitämme kestävää
yhteiskuntaa älykkäällä
teknologialla

Energia, Erinomaisuus,
Innostus

”Merenkulku- ja energia
toimialat ovat murroksessa
lisääntyneiden datayhteyksien, uusien liiketoimintamallien ja kestävään,
vähäpäästöiseen talouteen
siirtymisen johdosta.
Ottamalla johtavan roolin
tässä murroksessa
sitoudumme tukemaan
asiakkaidemme
menestystä.”
JAAKKO ESKOLA,
KONSERNIJOHTAJA
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LIIKEVAIHTO

5.174

HENKILÖSTÖ

LAITEK ANTA

T YÖNTEKIJÄ Ä

GW

19.294

MILJOONA A EUROA

180

Liikevaihto alueittain, % Wärtsilän kokonaisliikevaihdosta

Amerikka

24%

1.245
MILJOONAA
EUROA

2.074
T YÖNTEKIJÄ Ä

Eurooppa

29%

1.485
MILJOONAA
EUROA

11.693
T YÖNTEKIJÄ Ä

Afrikka

283

5%

Aasia

36%

1.867

MILJOONAA
EUROA

MILJOONAA
EUROA

697

4.724

T YÖNTEKIJÄ Ä

T YÖNTEKIJÄ Ä

Muiden maiden liikevaihto oli 294 milj. euroa ja henkilöstömäärä 106 työntekijää.
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Liiketoiminta-alueet
Wärtsilä Energy -liiketoiminta
Wärtsilä Energy johtaa muutosta kohti tulevaisuutta, jossa energia
on sataprosenttisesti uusiutuvaa. Energiajärjestelmien integraattorina
suunnittelemme ja rakennamme optimaalisia energiajärjestelmiä tulevia
sukupolvia varten. Wärtsilän ratkaisut ovat joustavia, mikä mahdollistaa
uusiutuvien energianlähteiden käytön ja varmistaa voimajärjestelmien
luotettavuuden. Tarjontaamme sisältyvät joustavat moottorikäyttöiset
voimalaitokset, mukaanluettuna nestemäisten kaasujen ratkaisut,
hybridiaurinkovoimalat sekä energianhallintajärjestelmät ja energian
varastointi- ja integrointiratkaisut. Tuemme asiakkaiden laitoksia koko
elinkaaren ajan tarjoamalla palveluja, jotka varmistavat entistä paremman tehokkuuden ja varman suorituskyvyn.

Wärtsilä Marine -liiketoiminta
Pystymme tarjoamaan meriteollisuudelle sekä öljy- ja kaasuteollisuudelle ylivoimaisesti laajimman valikoiman teknologisesti kehittyneitä,
ympäristön kannalta kestäviä ja taloudellisesti järkeviä ratkaisuja.
Johdamme alan kehitystä kohti älykästä merenkulun ekosysteemiä,
jossa reaaliaikaisen tiedonsiirron ja digitalisaation hyödyntäminen
luovat asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme pitkäjänteisesti
lisäarvoa kaikissa merenkulku- ja satamatoiminnoissa, mukaan
lukien koko logistiikkaketju. Integroitu tuotevalikoimamme käsittää
myös kattavat, markkinoiden laajimman palveluverkoston tukemat
elinkaaripalvelut, joten pystymme optimoimaan alusten suorituskyvyn ja varmistamaan niille mahdollisimman turvalliset, ekologiset ja
tehokkaat käyttöprofiilit.
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Markkinatrendit
Talouskasvu ja elintason kohoaminen sekä niitä seuraava

Wärtsilän vahvuudet

sähköistyminen lisäävät sähkön kulutusta OECD:n ulkopuolisissa maissa. Kestävämmän energiainfrastruktuurin kehityk-

•

Kilpailukykyiset pääomakustannukset ja kyky toimittaa kokonaisratkaisuja

•

Ainutlaatuinen joustavuus sekä polttoaineissa että
operoinnissa

•

Lisäarvoa tuottavat hybridiratkaisut nykyisille ja uusille
asiakkaille

•

Perusteellisimmin testattu energianhallintaohjelmistoalusta erilaisten energialähteiden integrointiin

•

Järjestelmäintegraatio ja elinkaarenaikainen tuki

•

Maailmanlaajuinen tekninen tuki ja osaaminen

•

Vahvat näytöt operoinnista ja huollosta, käyttö
kustannusten optimoinnista ja laitosten käytettävyyden ja tehokkuuden parantamisesta

sen taustalla vaikuttavat ilmastopolitiikka, energian saatavuus
ja taloudelliset tekijät. Kiristyvät päästömääräykset pakottavat
sulkemaan vanhenevaa kapasiteettia, ja hiili-intensiivisiä energialähteitä korvataan vähähiilisillä polttoaineilla, esimerkiksi
maakaasulla, sekä uusiutuvilla energiaratkaisuilla. Investoinnit
uusiutuvaan energiantuotantoon lisääntyvät aurinko- ja tuulivoiman
kustannuskilpailukyvyn parantuessa. Tämä puolestaan vähentää perinteisen lämpövoimalakapasiteetin käyntiaikoja ja lisää
merkittävästi tarvetta voimantuotantojärjestelmien joustavuuden
lisäämiseen energiavarastojen ja joustavan kapasiteetin muodossa.
Kaasu nähdään järjestelmän joustavuuden kannalta keskeisenä
polttoaineena, ja sen hiilineutraalius kasvaa tulevaisuudessa. Uudet
data- ja alustalähtöiset liiketoimintamallit ja ratkaisut luovat edellytyksiä järjestelmätason integroinnille ja laitoskannan optimoinnille.

Uusien alusten kysyntää säätelee pääasiassa maailmantalouden
kehitys ja sen vaikutus kauppaan ja kuljetuskapasiteetin tarpeeseen.
Maailmanlaajuinen talouskehitys vaikuttaa myös polttoaineiden

Wärtsilän vahvuudet
•

Vahva läsnäolo kaikilla tärkeimmillä merenkulun sekä
öljyn ja kaasun offshore-tuotannon segmenteillä

•

Toimialan laajin valikoima luotettavia ja suoritus
kykyisiä tuotteita, järjestelmiä ja ratkaisuja

•

Tiukimmatkin ympäristövaatimukset täyttävät poltto
ainetehokkaat ratkaisut

•

Kyky parantaa kustannustehokkuutta ja avata uusia
tulovirtoja integroimalla, digitalisoimalla ja verkottamalla järjestelmiä keskenään

•

Kattavat elinkaaripalvelut, joiden tukena on ainut
laatuinen maailmanlaajuinen huoltoverkosto ja
tekninen tuki

•

Kyky optimoida laitteiden käyttöä ja suorituskykyä
globaalisti

hintoihin, joilla puolestaan on sekä suora että epäsuora vaikutus
merenkulkualaan sekä öljy- ja kaasuteollisuuteen. Polttoaineiden
hinta, saatavuus ja kysyntä määräävät öljy- ja kaasuteollisuuden kehitystä, ja merenkulkualalla korkeat polttoainekustannukset lisäävät
laitepäivitysten, uusien käyttöprofiilien ja aiempaa tehokkaampien
alusmallien kysyntää. Tärkeä tekijä on myös ympäristömääräysten kiristyminen, joka kasvattaa alusten tehokkuusoptimoinnin ja
ympäristöratkaisujen kysyntää sekä kaasun käyttöä merenkulun
polttoaineena. Teknologinen kehitys ja innovaatiot ovat merenkulkualalle edellytyksiä luova tekijä, jonka avulla voidaan toimia
tehokkaammin, kestävämmin ja turvallisemmin hyödyntämällä
kehittyneitä kalusto-, järjestelmä- ja operointiratkaisuja.
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Strategia
Wärtsilän päämääränä on kehittää kestävää yhteiskuntaa älykkäällä teknologialla.
Puhtaan ja joustavan energian kysyntä sekä tehokkaiden ja turvallisten kuljetusjärjestelmien tarve vaikuttavat yhä enemmän asiakkaiden toimintaan. Tämä luo perustan Wärtsilän Smart Marine- ja
Smart Energy -visioille. Integroidun palvelu-, järjestelmä- ja tuotetarjonnan ansiosta, joka kattaa asiakkaiden tarpeet koko elinkaaren ajan, Wärtsilä pystyy hyvin vastaamaan energiatehokkaiden
ja innovatiivisten ratkaisujen kysyntään. Panostamme laitteiden
tuottavuuden optimointiin data-analytiikkaa ja tekoälyä hyödyntämällä, mikä tukee myös asiakkaiden liiketoimintaan liittyvää päätöksentekoa. Wärtsilän digitaalinen muutos vie myös yhteistyön ja
osaamisen jakamisen aivan uudelle tasolle, mikä lisää asiakkaan
saamaa arvoa. Meidän kannattavaa kasvua koskevia tavoitteita
tukee vahva asema keskeisillä markkinoilla sekä ylivertainen maailmanlaajuinen huoltoverkosto.
Joustavan tuotannon ja toimitusketjun hallinnan avulla etsimme jatkuvasti uusia keinoja varmistaa ratkaisujensa laatu ja
kustannustehokkuus – usein yhteistyössä asiakkaiden ja alan johtavien yhteistyökumppanien kanssa. Panostamalla tutkimukseen,
tuotekehitykseen ja digitalisaatioon luomme tukevan perustan,
joka turvaa ja vahvistaa asemaamme markkinalähtöisten innovaatioiden johtavana kehittäjänä. Tällainen innovaatiokulttuuri sekä
turvallisuuden, monimuotoisuuden ja korkeiden eettisten periaatteiden painottaminen tuovat meille ammattitaitoisia ja sitoutuneita
työntekijöitä ja tekevät organisaatiosta erittäin suorituskykyisen.
Toiminnan erinomaisuus takaa, että meidän kanssa on helppo
tehdä yhteistyötä. Se myös parantaa tehokkuutta ja tuottavuutta
koko elinkaaren ajan.
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Kestävä kehitys
Taloudellinen vastuu
Wärtsilän tavoitteena on täyttää osakkeenomistajien odotukset
ja edistää yhteiskunnan hyvinvointia. Tämä edellyttää, että yhtiön
toiminta on tehokasta, kannattavaa ja kilpailukykyistä. Hyvä talou
dellinen tulos luo perustan muille kestävän kehityksen osa-alueille
– sosiaaliselle vastuulle ja ympäristövastuulle.

Ympäristövastuu
Wärtsilän tavoitteena on olla kestävän innovaation edelläkävijä
ja vähentää niin asiakkaidemme kuin ympäröivän yhteiskunnan
päästöjä. Wärtsilä toimittaa älykkäitä teknologioita ja palveluja, jotka
auttavat hillitsemään ilmastonmuutosta ja suojelemaan meriämme.
Työskentelemme jatkuvasti täyttääksemme toiminnassamme korkeat
ympäristönormit ja parantaaksemme tuotteidemme ja ratkaisujemme
ympäristösuorituskykyä ja tehokkuutta T&K:n, yhteistyön ja kumppanuuksien avulla sekä osallistumalla aktiivisesti ekosysteemeihin.
Näin autamme osaltamme asiakkaitamme ja koko yhteiskuntaa
saavuttamaan tiukentuvat kansainväliset ympäristövaatimukset
ja -suositukset.

Sosiaalinen vastuu
Meillä on korkeat eettiset standardit ja välitämme yhteisöistä, joissa
toimimme. Liiketoimintamme ja sidosryhmäsuhteemme perustuvat
toimintaperiaatteisiimme. 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. Tehokkaan
toimitusketjun hallinnan ja jatkuvan kehittämisen avulla pyrimme
varmistamaan, että toimintaperiaatteissamme kuvattuja arvoja
noudatetaan läpi koko arvoketjun.

Smart Marine
Smart Energy
Wärtsilä luo optimaalisia polkuja kohti pelkästään uusiutuvaan energiaan nojaavaa tulevaisuutta. Tavoitteenamme on, että asiakkaat
pitävät meitä johtavana energiajärjestelmien integraattorina, joka
tarjoaa kaikki keskeiset kestäviin ja luotettaviin voimantuotanto
järjestelmiin tarvittavat teknologiat, palvelut ja ratkaisut.
Energiamarkkinoiden murros vie kehitystä kohti joustavampia energiajärjestelmiä, lisää uusiutuvien energialähteiden osuutta ja
vähentää joustamatonta perusvoimantuotantoa samalla kun varastointiteknologioita sovelletaan yhä laajemmin. Uusiutuvan energian
halpeneminen on alkanut näkyä kivihiili- ja muuhun joustamattomaan perusvoimantuotantoon tehtyjen investointien vähenemisenä.
Tämän murroksen myötä uusiutuvasta energiasta tulee aikanaan
uutta perusvoimantuotantoa, jonka luotettava toiminta edellyttää
joustavuutta ja energian varastointimahdollisuutta.
Ratkaisumme ovat tulevaisuuden energiajärjestelmien ytimessä. Ymmärrämme eri teknologioiden roolin asiakkaidemme
voimantuotantojärjestelmissä ja parannamme asiakkaiden laitoksia ohjelmistojen, kokonaistoimitusten ja maailmanlaajuisen huoltokapasiteetin avulla. Wärtsilän moottorivoimalaratkaisut toimivat
ponnahduslautana meneillään olevalle energiasektorin murrokselle ja tarjoavat ainutlaatuisen yhdistelmän energiatehokkuutta,
polttoainejoustavuutta ja käytön joustavuutta. Energian varastointi- ja integrointiratkaisumme huolehtivat tuotannon sekunti- ja
vuorokausitason vaihteluista, mikä on olennaisen tärkeä edellytys
uusiutuvien energialähteiden hyödyntämiselle.
Wärtsilä tarjoaa laitos- ja elinkaarihallintaan palveluja, jotka optimoivat asiakkaidemme laitosten suorituskyvyn päivitysten, modernisointien, polttoainekonversioiden ja turvallisuusratkaisujen avulla.
Laitosten hallinnan tavoitteena on energiantuotannon luotettavuus ja
optimointi. Verkottumisen avulla optimoimme laitosten suorituskyvyn
niiden koko elinkaaren ajalta ja tarjoamme strategisesti tärkeää tietoa,
joka auttaa asiakkaitamme kasvattamaan liiketoimintaansa älykkäillä
teknologioilla. Laitosten hallinta tukee elinkaariratkaisujen kysyntää
tulevaisuudessa ja mahdollista uudet ”as-a-service” -liiketoimintamallit. Tulevan kasvun ja kannattavuuden turvaamiseksi pääpaino on
nykyisen liiketoiminnan optimoinnissa ja vankan pohjan luomisessa
tulevaisuuden liiketoimintamallien kehittämiselle.

Wärtsilän tavoitteena on johtaa alan muutosta kohti älykästä merenkulun ekosysteemiä. Pyrimme luomaan uutta asiakasarvoa hyödyntämällä tietoverkkoja, digitalisaatiota ja älyteknologiaa. Vankkana
perustana tälle on asemamme meri- sekä öljy- ja kaasuteollisuuden
johtavana tuoteinnovaatioiden, integroitujen ratkaisujen ja elinkaaripalvelujen toimittajana.
Meriteollisuus on yhä vahvemmin verkottuva toimiala. Älykkään teknologian tarjoamat mahdollisuudet edistävät yhteistyötä
ja tiedon jakamista asiakkaiden, toimittajien ja yhteistyökumppanien kesken. Alan toimijoiden kiusana on useita tehottomuutta
aiheuttavia tekijöitä, jotka heikentävät merkittävästi toiminnan
tehokkuutta ja kannattavuutta. Näistä kolme merkittävintä ovat
ylikapasiteetti, riittämätön polttoainetehokkuus satamasta satamaan sekä satamissa ja muilla ruuhka-alueilla odotteluun hukkaantuva aika. Näiden tehottomuuksien poistaminen on ekosysteemiajatteluun tähtäävän Wärtsilän merenkulun strategian
perusta. Näkemyksemme mukaan toimialan tulee mullistamaan
pääasiassa neljä kehityskulkua. Täyttöasteita pystytään parantamaan ja yksikkökustannuksia voidaan alentaa jakamalla kuljetuskapasiteettia; sekä toimintaa että energianhallintaa optimoidaan
isojen tietomäärien analytiikalla; prosesseja pystytään automatisoimaan ja optimoimaan älykkäiden alusten avulla; satamatoimintoja voidaan tehostaa ja nopeuttaa älykkäillä satamakonsepteilla.
Wärtsilällä on erinomaiset valmiudet yhdessä asiakkaidensa
ja kumppaneidensa kanssa saada aikaan positiivista disruptiivista
kehitystä ja viedä merenkulkualaa uudelle aikakaudelle. Aiomme
jatkaa laajan tarjontamme, mittavan asennetun laitekantamme
sekä toimialaosaamisemme pohjalta älykkään merenkulun ekosysteemin edellyttämien älykkäiden teknologioiden, liiketoimintamallien sekä osaamisalueiden kehittämistä.
Älykkään teknologian ja suorituskykyä optimoivien palvelujen avulla Wärtsilä pyrkii tehostamaan merenkulkualan toimintaa, pienentämään sen ilmastovaikutuksia ja parantamaan turvallisuutta. Tämän tuloksena varustamot ja laivayhtiöt kaikkialla
maailmassa pystyvät toimimaan kestävämmin, turvallisemmin ja
kannattavammin. Viime kädessä päämääränä on luoda älykkäällä
teknologialla edellytyksiä koko yhteiskunnan kestävälle kehitykselle.
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Kestävä kehitys Wärtsilässä
Wärtsilällä on keskeinen rooli kansainvälisesti johtavana meriteollisuuden ja energia-alan
kokonaisvaltaisten elinkaariratkaisujen toimittajana: ympäristömyötäisten ratkaisujemme ja
palveluidemme avulla asiakkaat voivat kehittää liiketoimintaansa kestävästi. Tämä on
tarjoomamme sekä Wärtsilän kestävän kehityksen lähtökohta, jota tukee
sitoutumisemme vastuulliseen liiketoimintaan.

Wärtsilän lähestymistapa
kestävään kehitykseen
Sitoumuksemme kestävään kehitykseen ja vastuulliseen liiketoimintaan perustuu päämääräämme ja strategiaamme, jotka luovat
perustan yhtiön toimintojen ja tuotteiden kehittämiselle yhdessä
kestävän kehityksen tavoitteidemme kanssa. Wärtsilän strategia
rakentuu kolmelle keskeiselle kasvualueelle: energiatehokkaat ratkaisut, elinkaaren optimointi ja innovatiiviset ratkaisut, mitkä kaikki
osaltaan tukevat entistä kestävämpää tulevaisuutta energia- ja
merenkulkualoilla.
Vahvuutemme on teknologisessa johtajuudessa, ja teknologia on keskeisessä asemassa myös kestävän kehityksen toiminnassamme. Wärtsilä Energy- ja Wärtsilä Marine -liiketoiminnat
keskittyvät kestävien ratkaisujen kehittämiseen ja tarjoamiseen
omille toimialoilleen. Elinkaaridatan analysoiminen tehostaa pyrkimyksiämme kehittää kestävää yhteiskuntaa älykkään teknologian
avulla.
Wärtsilä määrittelee ja arvioi kestävän kehityksen riskinsä
vuosittain. Nykyisen arvion mukaan riskit ovat kohtalaiset ja kestävä kehitys nähdään Wärtsilässä mahdollisuutena.

Kestävän kehityksen innovaatiot
Wärtsilä pyrkii säilyttämään johtoasemansa kestävän kehityksen
innovoijana investoimalla jatkuvasti uusiin teknologioihin, joista on
hyötyä koko energiajärjestelmälle ja merenkulun ekosysteemille.
Asiakkaiden nykytarpeiden täyttäminen, tuleviin vaatimuksiin varautuminen ja kehityksen kärjessä pysyminen edellyttävät innovaatioita,
tuotekehitystä sekä halua kokeilla uusia teknologioita.
Kehitämme älykkäitä ja kestäviä ratkaisuja laajalla rintamalla, esimerkiksi parantamalla tuotteiden hyötysuhdetta, vähentämällä polttoaineista johtuvia kaasumaisia ja nestemäisiä päästöjä
ja jätteiden määrää, torjumalla melua sekä kehittämällä jäte- ja
painolastivesien puhdistusta. Tulevaan kysyntään varaudutaan
kehittämällä niin primääristä kuin sekundääristä puhdistustekniikkaa sekä laajentamalla polttoainevalikoimaa. Pyrimme aktiivisesti hyödyntämään meriteollisuuden ja energia-alan digitaalisen
murroksen tarjoamia mahdollisuuksia. Sitoutuminen tutkimus- ja
tuotekehitysinvestointeihin hyödyttää sekä asiakkaitamme että
ympäristöä niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikavälillä.
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Wärtsilän ympäristömyötäisten
ratkaisujen keskeisimpiä ominaisuuksia:
•

luotettavuus, turvallisuus ja pitkä käyttöikä

•

alhaiset päästöt

•

mahdollisuus hyödyntää uusiutuvaa energiaa moottoreiden ja varastointijärjestelmien avulla

•

polttoainejoustavuus

•

parempi hyötysuhde ja alhaisemmat elinkaarikustannukset

•

pienempi vedenkulutus

•

alusten suunnittelun ja käytön optimointi

Painopisteenä sosiaalinen vastuu
Pyrimme tarjoamaan asiakkaille parasta lisäarvoa ja palvelua kehittämällä jatkuvasti osaamistamme ja työskentelytapojamme.
Wärtsilän sosiaalisen vastuun ja henkilöstöstrategian päämääränä
on muuttaa liiketoimintastrategia teoiksi kehittämällä jatkuvasti yhtiön organisaatiota ja osaamista muuttuvien liiketoimintatarpeiden
täyttämiseksi.
Tavoitteena on tarmokas, osaava ja motivoitunut henkilöstö,
joka työskentelee innostavissa, mielekkäissä ja etenemismahdollisuuksia tarjoavissa tehtävissä erinomaisten esimiesten johdolla. Annamme tunnustusta hyvistä suorituksista ja kunnioitamme
erilaisuutta. Pyrimme tarjoamaan henkilöstöllemme, urakoitsijoillemme sekä muille eri puolilla konsernia työskenteleville henkilöille
turvalliset työolosuhteet asettamalla toiminnalle korkeat työterveys- ja turvallisuusvaatimukset.
Hyvän yrityskansalaisuuden peruskiviä ovat aktiivinen yhteistyö, avoin viestintä ja hyvät suhteet sidosryhmiin. Liiketoimintamme ja sidosryhmäsuhteet perustuvat liiketoimintaperiaatteisiin, joita jokainen Wärtsilän yhtiö ja työntekijä on velvollinen
noudattamaan.

Kestävän kehityksen kohokohtia vuonna
2018
23.1. Wärtsilä pääsee maailman vastuullisimpien yritysten 2018
Global 100 -listalle. Yritykset julkistettiin Sveitsin Davosissa maailman
talousfoorumin yhteydessä. Yhteensä 5.994 pörssiyhtiön joukosta
valitut Global 100 -yritykset edustavat 22 maata ja kattavat kaikki
talouden alat.
19.3. Wärtsilä ostaa Transasin vauhdittamaan visiotaan merenkulun
älykkäästä ekosysteemistä. Wärtsilän älykkään merenkulun ekosysteemi on visio, jossa älykkäät alukset linkittyvät älyteknologialla
varustettuihin satamiin sekä muihin toimijoihin. Tämä mahdollistaa
tehokkaan ja turvallisen merenkulun, jolla on pienin mahdollinen
ympäristövaikutus.
20.3. Wärtsilä toimittaa maailman suurimman hybridiaurinkovoimalan
Burkina Fasoon ja vähentää vuosittaisia CO2-päästöjä jopa 18.500
tonnilla. Aurinkovoimalan rakentaminen toiminnassa olevan 57
MW:n dieselvoimalan yhteyteen ja molempien ohjaaminen samalla
järjestelmällä on parantanut voimalan suorituskykyä merkittävästi.
26.3. Wärtsilältä tilataan VOC-päästöjen talteenottojärjestelmät
kahteen uuteen sukkulatankkeriin – vuotuiset polttoainesäästöt
mitataan tonneissa. Laivat käyttävät pääpolttoaineenaan nesteytettyä maakaasua (LNG), mutta polttoaineeseen sekoitetaan myös
tankkereiden öljysäiliöistä haihtuvia VOC-yhdisteitä.
25.4. Wärtsilä saa tilauksen 130 MW:n Flexicycle-voimalan toimittamisesta Senegaliin energiakustannusten alentamiseksi ja uusiutuvan
energian osuuden lisäämiseksi. Malicoundan voimalaprojekti parantaa
maan energiajärjestelmän joustavuutta, jotta siihen voidaan liittää
lisää vaihtelevan uusiutuvan energian tuotantoa.
22.5. Wärtsilä LNGPac ylittää sadan tilauksen merkkipaalun. Vuoden 2009 julkaisun jälkeen Wärtsilä LNGPac:llä on ollut merkittävä
rooli nesteytetyn maakaasun (LNG) toteutumisessa merenkulun
polttoaineena. Järjestelmä koostuu bunkrausasemasta, LNG-polttoainetankista ja prosessilaitteistosta sekä hallinta- ja monitorointijärjestelmästä.
22.5. Wärtsilä liittyy Climate Leadership Coalitioniin, johtavien
suomalaisten yritysten, tutkimusorganisaatioiden ja kaupunkien
verkostoon ilmastonmuutoksen torjumiseksi. CLC uskoo, että liiketoimintaratkaisuilla on keskeinen rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa,
ja ajatus on linjassa Wärtsilän päämäärän ja strategian kanssa.
20.6. Wärtsilä esittelee uuden aurinkovoiman ja energiavaraston
yhdistävän hybridiratkaisunsa. Wärtsilä Hybrid Solar yhdistää aurinkovoiman ja energiavaraston ja tarjoaa aidon ratkaisun uusiutuvaan
energiaan perustuvaan perusvoimantuotantoon. Ilmastoystävällinen
ratkaisu lisää energiantuoton luotettavuutta ja tehokkuutta ja sopii
energiantuottajien olemassa olevaan sähköverkkoinfrastruktuuriin.

3.9. Wärtsilän Aquarius EC -painolastivedenkäsittelyjärjestelmälle
myönnetään Yhdysvaltain rannikkovartioston USCG-tyyppihyväksyntä osoituksena järjestelmän toimivuudesta. Hyväksyntä
todentaa, että tuote on täyttänyt määritellyt viranomais-, tekniset
ja turvallisuusvaatimukset ja on osoitus siitä, että USCG hyväksyy
sen suunnitteluperiaatteet ja suoritusarvot.
5.9. Wärtsilä on lanseeraa Oceanic Awakening nimeä kantavan
maailmanlaajuisen aloitteen, joka tähtää meri- ja energiateollisuuden perustavanlaatuiseen muutokseen tavoitteenaan luoda
näille toimialoille tehokas, ekologinen ja digitaalisesti verkottunut
toimintaympäristö.
13.9. Wärtsilä valitaan jälleen mukaan Dow Jonesin kestävän
kehityksen indekseihin.
25.9. Wärtsilä-yhtiö Greensmith Energy lanseeraa GridSolvin, yrityksen
ensimmäisen standardoidun energiavarastoratkaisun. Innovatiivinen ja standardoitu arkkitehtuuri tukee sekä suoraa käyttöä että
hybridiratkaisuja, joissa energiavarasto on integroitu uusiutuvaan
tai termiseen energiantuotantoon.
17.10. Wärtsilä avaa uuden vastuullista merenkulkua edistävän
hybridikeskuksensa, joka on ensimmäinen laatuaan maailmassa.
Italian Triestessä sijaitseva laitos mahdollistaa Wärtsilä HY -hybridivoimamoduulin kehittämisen ja käyttöönoton sekä tarjoaa asiakkaille
mahdollisuuden kokea Wärtsilä HY:n hyödyt.
13.11. Wärtsilä, Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LUT) ja Nebraska
Public Power District (NPPD) allekirjoittavat yhteisymmärryspöytäkirjan
vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöä koskevan liiketoimintamallin
kehittämisestä. Tavoitteena on tulevaisuus, jossa energia on tuotettu
100% uusiutuvasta hiilettömästä lähteestä.
28.11. Wärtsilä saavuttaa merkittävää edistystä automatisoidussa
laivaliikenteessä testaamalla yhtiön automatisoitua telakointiratkaisua.
Norjan merenkulkuviranomaisen (NMA) läsnäollessa itsenäisesti
toimiva Folgefonn-lautta vierailee menestyksekkäästi kaikissa kolmessa aluksen palvelemassa satamassa.
4.12. Wärtsilä esittelee Slush Helsinki 2018 -tapahtumassa tuotteen,
jota ei pitäisi olla olemassa – rakennusten pelastusveneen. Tämä
Wärtsilä Ship Designin käsitteellistämä ja suunnittelema hypoteettinen
pelastusvene on Wärtsilän tapa vahvistaa kriittistä tarvetta muuttaa
puhe ilmastonmuutoksesta toiminnan tasolle.
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Matkan
seuraava etappi
Se Wärtsilä, jonka me tänään tunnemme, on pitkän innovaatiohistorian tulosta. Kehityskaari on innovatiivisuuden lisäksi vaatinut joustavuutta teollisuuden ja yhteiskunnan murroksissa. Päätös rakentaa uuden
sukupolven innovaatio- ja tuotantokeskus Vaasaan on seuraava, erittäin tärkeä vaihe Wärtsilän tarinassa.
Wärtsilä on historiansa aikana kokenut useita muutoksia ja onnistunut valtaamaan uusia markkina-alueita innovatiivisilla tuotteilla
ja palveluilla. Wärtsilän uraauurtavat tuotteet, kuten Wärtsilä Vasa
‑moottorit, ovat tehneet siitä maailmanlaajuisen yrityksen, joka on
vienyt eteenpäin sekä maalle että merelle tarkoitettuja ratkaisuja ja
joka tarjoaa kokonaiselinkaaripalveluja asiakkailleen ympäri maailmaa. Voimalaitosliiketoiminta muutti Wärtsilän liiketoimintamallin, ja
yritys asemoi tarjontansa menestyksekkäästi uudestaan – pelkkien
tuotteiden myyjästä on profiloitunut kattavia ratkaisuja tarjoava
kumppani.
”Innovaatioissa olemme aina olleet edelläkävijä ja johtaneet
teknologista murrosta nesteytetyn maakaasun ja monipolttoainemoottorien käytön lisäämiseksi meriteollisuudessa. Asiakkaan
näkökulmasta Wärtsilää pidettiin moottorivalmistajana vielä reilu
vuosikymmen sitten, mutta nyt olemme onnistuneesti profiloituneet teknologiapalveluyhtiöksi, joka tarjoaa kokonaiselinkaariratkaisuja merenkulku- ja energiamarkkinoille”, sanoo Wärtsilän teknologiajohtaja Hannu Mäntymaa.
Tänään Wärtsilä kehittää kestävää yhteiskuntaa älykkäällä
teknologialla. Yrityksen tavoitteena on johtaa merenkulku- ja voimantuotantoalan positiivista disruptiivista kehitystä kohti älykästä
merenkulun ekosysteemiä, jossa kaikki käytetty energia on peräisin uusiutuvista lähteistä.
Tämä onnistuu ja globaaleihin haasteisiin pystytään vastaamaan vain eri liiketoiminta- ja tutkimusalojen asiantuntijoiden yhteistyöllä. Elokuussa 2018 julkistettu päätös rakentaa Vaasan Vaskiluotoonhuippumoderni Smart Technology Hub kokoaa kaiken tämän
asiantuntemuksen yhteen ennennäkemättömällä tavalla.
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Yhdessä luominen
Kaikki Wärtsilän Vaasan keskustassa olevat toiminnot ja työntekijät
sekä logistiikka ja huollon verstastoiminnot Runsorista siirtyvät
uuteen Smart Technology Hubiin.

Mäntymaan mukaan Vaskiluodon uusi tutkimus-, tuotekehitys- ja tuotantokeskus on Wärtsilälle valtava loikka eteenpäin verrattuna Vaasan nykyiseen toimipisteeseen. Vaasassa on 1960-luvulta
lähtien keskitytty nelitahtimoottorien valmistukseen ja kehittämiseen. Smart Technology Hub yhdistää tämän osaamisen tulevaisuuskeskeiseen lähestymistapaan, ja tarkoituksena on luoda yksittäisten tuotteiden sijasta integroituja kokonaisratkaisuja.
”Keskus tarjoaa kehyksen seuraavan sukupolven älykkäiden ratkaisujen kehittämiselle. Se syventää kumppanuuksia
myös yksittäisten projektien ulkopuolella ja mahdollistaa yhteistyön asiakkaiden, tavaran- ja palveluntoimittajien sekä yliopistojen
kanssa yhteistä visiota kohti. Mikään yksittäinen yritys ei pysty
kehittämään näin perustavanlaatuisen muutoksen edellyttämiä innovaatioita yksinään. Yhdessä voimme hyödyntää digitalisaation
ja big datan tarjoamia mahdollisuuksia ja tuoda yhteen tuotannon,
suunnittelun, palvelut ja asiakkaiden tarpeet”, Mäntymaa valottaa.
Wärtsilä pyrkii laajentamaan rooliaan toimialansa muovaajana hyödyntämällä esimerkiksi automaatiota, robotiikkaa ja edistyksellistä tuote- ja järjestelmätestausta sekä simulointeja. Tämä
edellyttää hybridiratkaisujen kehittämistä sekä uudentyyppisiä
polttoaineita ja energian varastointiteknologioita, jotka optimoivat
energialaitosten elinkaaren. Laivakuljetukset ovat jo nyt ympäristön kannalta paras ratkaisu tavaraliikenteeseen, mutta niiden tehottomuuksien poistamiseksi on vielä paljon tehtävissä.
”Odotamme, että uusi keskus antaa meille mahdollisuuden
analysoida suoraan laitoksistamme saatavaa dataa paremmin ja
hyödyntää sitä parempien, nopeampien ja tehokkaampien ratkaisujen kehittämiseksi asiakkaillemme”, Mäntymaa lisää.

Osaaminen yhteen
Mäntymaan mukaan Smart Technology Hub on siitä ainutlaatuinen,
että se tuo yhteen sekä energia- että merenkulkualan toimijoiden
innovaatioponnistelut ja yhdistää niihin elinkaariratkaisut ja -palvelut.
Näin pystytään kehittämään integroituja kokonaisratkaisuja.
”Keskuksen toinen ainutlaatuinen piirre on, että siitä tulee
älykäs partnerikampus. Kutsumme kaikki asiakkaamme ja toimittajamme – sekä startupit että yliopistomaailman edustajat –
osallistumaan erilaisiin innovaatiotapahtumiin ja -ohjelmiin aidon
yhdessä kehittämisen hengessä.”
Keskuksesta tulee myös osa Wärtsilän maailmanlaajuista
osaamiskeskusten verkostoa, johon kuuluvat esimerkiksi yhtiön
kiihdyttämöt Euroopassa, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa. Tämä
helpottaa tehokasta tiedonsiirtoa ja osaamisen yhdistämistä myös
yhtiön eri toimintojen kesken.
”Olemme investoineet Wärtsilä Experience Centre ‑keskuksiin, joissa esimerkiksi helsinkiläinen tai hampurilainen asiakas voi
olla virtuaalisesti läsnä Smart Technology Hubissa. Moottorin tai
järjestelmän koeajo voidaan toteuttaa ilman, että asiakkaan tarvitsee matkustaa Vaasaan.”
Lisäksi keskus edistää työskentelyä fyysisten laitosten digitaalisten kaksosten kanssa, mikä tekee kehitystyöstä joustavampaa. Vaihtoehtoiset ratkaisut voidaan ensin simuloida ja testata
ja niiden etuja voidaan vertailla, ja sen perusteella voidaan valita
paras ratkaisu tuotantoon.

Inspiroiva ympäristö
”Vaasa on keskukselle erinomainen sijainti, sillä Vaasan seutu on
Pohjoismaiden johtava energiateknologiakeskittymä. Lisäksi Vaasassa
on yliopisto ja lukuisia yrityksiä, joiden osaaminen ja maailmanlaajuiset kontaktit tarjoavat meille merkittäviä synergiaetuja”, Mäntymaa
sanoo ja lisää, että tavoitteena on luoda inspiroiva ympäristö, jossa
asiantuntijat voivat yhdistää voimansa.
Wärtsilä investoi 83 miljoonaa euroa Smart Technology Hubin moderniin testaus- ja tuotantoteknologiaan. Kokonaisinvestointi tulee olemaan 200 miljoonan euron luokkaa. Se koostuu
toimisto- ja tehdasrakennuksista, logistiikasta ja infrasta.
”Toiveemme on, että keskus nähdään paikkana, jonne kaikki haluavat tulla kehittämään tulevaisuuden teknologiaa.”
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Vuosi Smart Marine
-visiota
2018 oli Wärtsilän Smart Marine -vision ensimmäinen kokonainen vuosi. Visiomme toteutus
eteni nopeammin ja intensiivisemmin kuin kukaan ulkopuolinen ehkä osasi ennakoida.
Wärtsilän Marine-liiketoiminnan strategia- ja liiketoimintakehityksestä
vastaavalle Andrea Morgantelle hyvät tulokset eivät kuitenkaan tulleet
yllätyksenä. ”Itse uskoimme siihen, että Smart Marine -visiossa on
järkeä. Ei se meidän mielestämme ollut mitään uhkapeliä. Näimme
sen välttämättömäksi, ja olen ollut todella iloinen siitä, kuinka nopeasti asiat ovat edenneet”, hän sanoo.
Smart Marinen takana oleva tiimi ymmärsi selkeästi toimialan tarpeet, joihin visio vastaa: digitalisaatio pitää saada haltuun,
on hyödynnettävä synergiaetuja ja työstettävä kestävämpiä ratkaisuja. Aluksi keskeisenä huolenaiheena oli se, kuinka nopeasti
ihmiset saataisiin vision taakse – niin johto, työntekijät, muut sisäiset sidosryhmät kuin myös asiakkaat.
Morganten näkemyksen mukaan syy vision takana olevan
ajattelumallin nopeaan leviämiseen on Wärtsilän johdon sitoutuminen. Hänen mukaansa erityisen tärkeää oli Marine-liiketoiminnan
johtajan Roger Holmin ja konsernin talous- ja rahoitusjohtajan Arjen Berendsin tiivis osallistuminen: ”Kun näkemyksiä haastamassa on tämän kaliiberin johtajia, prosessi tuottaa melkein väkisin
hyviä tuloksia. Keskustelut heidän kanssaan vahvistivat merkittävästi näkemyksiämme.”

Kertautuvia hyötyjä
Smart Marinen ruuhkavuoden keskeisimpiä tapahtumia oli varmasti
maaliskuussa toteutettu yrityshankinta, jossa Transas siirtyi Wärtsilän
omistukseen. Yritys on merenkulun navigointiratkaisujen, koulutus- ja simulointipalvelujen sekä alusliikenteen ohjausjärjestelmien
johtavia toimijoita.
Konkreettiset investoinnit visioon ja strategian toteuttamiseen edellyttävät tällaisia yrityshankintoja. Transasin ja Guidance
Marinen kaltaisten yritysten hankinnat ovat Wärtsilälle keino saada
kehitykseen tuntuvasti lisävauhtia. Näin voidaan hankkia teknologiaa, jonka kehittäminen omin voimin olisi ollut erittäin aikaa vievää
tai jopa mahdotonta.
”Strategiselta kannalta katsoen Transasin hankinta nosti meidät uudelle tasolle – ensimmäiseksi yritykseksi, joka hallitsee kaikki
valtamerikuljetuksiin tarvittavat teknologiat”, Morgante sanoo.
”Wärtsilällä oli jo ennestään vahva asema kaikkeen itse
alukseen liittyvässä, moottoreista ja voimansiirrosta aina auto-
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maatioon ja navigointiin. Meiltä kuitenkin puuttui esimerkiksi satamatoimintoihin liittyvä asiantuntemus, jota Transasilla on. Samoin
meiltä puuttui useiden alusten hallintaan liittyvät ratkaisut, joita
heillä myös on. Tällä yhdistelmällä olemme ensimmäinen yritys,
joka pystyy tarjoamaan kaikki asiakkaan tarpeet kattavat ratkaisut, joilla alus voi liikennöidä paikasta A paikkaan B.”

Käytäntö ratkaisee
”Jotkut asiat pitää hankkia valmiina, sen sijaan, että niitä lähdetään
kehittämään nollasta”, Morgante sanoo. ”On upea todeta, että uudet
elementit niveltyvät hyvin yhteen aiemman tarjontamme kanssa.
Toteutimme viimeisimmän autonomisen satamaanajon projektin
Norjassa marraskuussa. Se on loistava esimerkki siitä, miten ennestään tarjoamiemme teknologioiden yhdistäminen aivan uusiin
ratkaisuihin luo Wärtsilälle kilpailuetua. Onnistunut lopputulos vaati
myös hankkimaamme osaamista. Mukaan oli saatava kollegoja ja
teknologioita eri puolilta organisaatiota.”
Projektin tuloksena syntynyt Norled Folgefonn -lautan liikennöintimalli oli ensimmäinen käytännössä demonstroitu täysin
autonominen koko reitin kattava operointimalli (dock-to-dock).
Morgante kuitenkin painottaa, ettei tärkeintä ole ennättää tekemään jotakin ensimmäisenä, vaikka se sinänsä vaikuttava saavutus onkin:
”Se, että jotakin saadaan tehtyä ensimmäisenä maailmassa, on vain merkki siitä, että ollaan oikeilla jäljillä. Se osoittaa, että
yritykset uskovat markkinoiden odottavan uusia ratkaisuja ja että
niihin on markkinoilla aitoa mielenkiintoa.”
Viime kädessä Morgante uskoo vahvasti, että alan voittajaksi ei nouse se, joka lanseeraa eniten uutuuksia, vaan se, jonka
teknologia todetaan käytännössä hyväksi ja kerää vahvoja referenssejä. Hän on tyytyväinen kehityksen nopeuteen ja siihen, että
asiakkailta tarvittavaa tukea on jo saatu.
”Yhteiskehittäminen vääntyy helposti tyhjäksi muotisanaksi,
jos se ei käytännössä muuta mitään. Meille se tarkoittaa sitä, että
uutta lähdetään kehittämään yritysten yhteisin voimin, jolloin jokainen tuo mukaan oman asiantuntemuksensa, omat ykkösteknologiansa ja resurssinsa. Tämä on äärimmäisen tärkeää, kun ollaan
kehittämässä täysin uudenlaisia ratkaisuja.”

Smart Marine vuonna 2018
”Uusi moottori voidaan rakentaa vanhan kokemuksen pohjalta. Mutta jos halutaan saada aikaan jotakin kokonaan uutta,
pelkkä teknologia ei vielä riitä. Mukaan tarvitaan myös asiakas,
jolloin pystytään käytännössä osoittamaan, mitä hyötyä uudesta
teknologiasta on asiakkaan liiketoiminnalle.”

TAMMIKUU 2018
Wärtsilän integroidut ratkaisut seuraavan sukupolven shuttle-tankkereihin
Teekay tilaa neljä alusta, joissa on täysin integroidut Wärtsilän ratkaisut (monipolttoainemoottorit, LNGPac-kaasujärjestelmä, VOC-päästöjen talteenotto, pumput,
suojakaasugeneraattori, hybridijärjestelmä, Eniram-analytiikka), jotka vähentävät
alusten hiilidioksidipäästöjä jopa 40%.

Jatkoa odotetaan

HELMIKUU 2018
Vakuutusyhteistyö Concirruksen kanssa
Wärtsilä esittelee Eniram SkyLight 3.0 -ratkaisun, joka tarjoaa uusia datalähtöisiä
liiketoimintamahdollisuuksia, kuten joustavia vakuutusratkaisuja, rahtaussopimusten
määräystenmukaisuusarviointeja ja alusten suorituskyvyn seurantapalveluja.

Morgante odottaa jo innolla, miten Transasin tarjooman muut elementit vaikuttavat Wärtsilän tapaan palvella asiakkaitaan.
”Minua innostaa eniten se, että Transas mielestäni ymmärsi
aidosti, että meidän on vietävä meriteollisuuteen konseptit, joita
kuluttajille on ollut tarjolla jo jonkin aikaa. Esimerkiksi niin, että sovelluksia kehitetään jo ennestään tarjoamiemme laitteiden pohjalta, ilman, että asiakkaan pitää ostaa uusia laitteita. Jos ajatellaan
vaikka iPhonea, sen OS-päivitys tuo joka vuosi uusia toimintoja,
joihin voidaan kehittää uusia sovelluksia.”

Wärtsilän globaali asiakastukikeskus
Uusi asiakastukikeskus tarjoaa asiakkaille maailmanlaajuisesti ja vuorokauden ympäri
viikon jokaisena päivänä korkeatasoisen, helpon ja läpinäkyvän tukipalvelun, joka kattaa
kaikki Wärtsilän tuotteet ja ratkaisut.
MAALISKUU 2018
Wärtsilä hankkii Transasin
Wärtsilän hankkima Transas on maailman johtavia merenkulun navigointiratkaisujen,
alushallintaratkaisujen, simulaattoreiden ja alusliikenteen ohjausjärjestelmien toimittajia,
jonka ratkaisut voidaan koota koko ekosysteemin kattavaan pilvipalveluun.
HEINÄKUU 2018
Wärtsilän tiiviste- ja laakeriliiketoiminta kehittää etäpalveluja
Wärtsilän asiantuntijoille voidaan järjestää reaaliaikainen etäyhteys uusilla älylaseilla, joissa
on WiFi- ja Bluetooth-yhteys, kamera ja mikrofoni. Näin neuvonnan ja korjaustöiden
apuna voidaan hyödyntää kuvamateriaalia, käsikirjoja ja videoleikkeitä.
ELOKUU 2018
Wärtsilä Smart Technology Hub
Vaasassa investoidaan uuteen sukupolven innovaatio- ja tuotantokeskukseen: moderni
ja älykäs tuotantokampus, joka tarjoaa toiminta- ja yhteistyömahdollisuuksia myös
kaupungille, yliopistoille, alihankkijoille ja asiakkaille.
SYYSKUU 2018
Uusia hankkeita: An Oceanic Awakening ja SEA20
Wärtsilä esittelee Hampurin SMM-messuilla uudet hankkeensa, An Oceanic Awakening
ja SEA20. Tavoitteena on 20 satamakaupungin kestävän kehityksen verkosto. Mukana
ovat jo Rotterdam, Hampuri ja Helsinki.
LOKAKUU 2018
Wärtsilä Hybrid Centre
Wärtsilä avaa Italiaan maailman ensimmäisen realistisen mittakaavan hybridijärjestelmäkeskuksen. Keskuksessa simuloidaan todellisuutta vastaavia toimintoja käyttäen
kentältä kerättyä dataa. Tuloksia hyödynnetään koulutukseen, tutkimukseen ja kehitykseen sekä tuotannon tehostamiseen.

”Tämä on todella jännittävä tie. Ja tässä on yksi Transasin mukana
saatu elementti, jota nyt käytämme ja liitämme mukaan tuotteisiimme. Menossa on kilpailu siitä, kuka ennättää kehittää jollain
tapaa uutta olemassa olevasta potentiaalista. Olemme tehneet
yrityshankinnasta lähtien aktiivisesti työtä, jotta portfoliossamme
olevat lukuisat teknologiat saadaan nivottua yhteen. Tämä on yksi
niistä kriittisistä taisteluista, jotka meidän on voitettava – on yhdistettävä pisteet toisiinsa ja löydettävä ratkaisut, joilla kokonaisuus
on enemmän kuin osiensa summa: yksi plus yksi onkin kolme.”
Kunnianhimoiset tavoitteet edellyttävät yhtä kunnianhimoista näkemystä tulevaisuudesta. Morgante ei jätä epäselväksi, että
hän itse on vahvasti sitoutunut Wärtsilän toiminnalleen määrittelemään päämäärään. ”Me haluamme muuttaa maailmaa. Omalta
osaltani haluan, että asioita pannaan tapahtumaan heti huomenna eikä 30 vuoden päästä. Tällainen ajattelu innostaa koko organisaatiota, ja tarjoamalla tämän tapaisia ratkaisuja jo käytössä
olevalle kalustolle pystymme kiihdyttämään prosessia ja tuomaan
tulevaisuuden lähemmäksi.”

Uusi asiakaslähtöinen organisaatio
Wärtsilä ilmoittaa organisaatiouudistuksesta, jonka myötä kolme liiketoiminta-aluetta
supistetaan kahteen: Wärtsilä Marine- ja Wärtsilä Energy -liiketoimintaan. Kumpikin niistä
hoitaa omilla markkinoillaan sekä uuslaitemyynnin että huoltotoiminnan. Tavoitteena
on kasvattaa asiakasarvoa parantamalla laitteiden koko elinkaaren aikaista palvelua.
Merenkulun kyberosaamiskeskus
Wärtsilä avaa yhdessä Templar Executivesin kanssa Singaporeen maailman ensimmäisen merenkulkualan kyberosaamiskeskuksen (International Maritime Cyber Centre of
Excellence), johon kuuluu hätätilanteissa palveleva kriisitiimi ja kyberalan koulutuskeskus.
Singaporen kiihdyttämö ja IntelliTug-projekti
Wärtsilä, MPA ja PSA Marine kehittävät autonomiseen navigointiin kykenevän satamahinaajan sekä turvaetäisyyksien dynaamiseen ylläpitoon, törmäysten estoon ja hinaajamiehistön ja satamatoimintojen reaaliaikaiseen yhteydenpitoon tarvittavaa teknologiaa.
MARRASKUU 2018
Wärtsilän sulkuavustin
Wärtsilä kehittää avustinjärjestelmää, joka auttaa aluksia operoimaan Pohjois-Amerikan
suurten järvien ja Saint Lawrencen meritien suluissa. Suorituskykyistä satelliittinavigointia hyödyntävää järjestelmää testattiin CSL St Laurent -aluksella, joka on 22.600 GT
Trillium -luokan irtolastialus.
Wärtsilän autonominen koko reitin kattava operointimalli
85 metriä pitkä Norled Folgefonn -lautta pystyy ilman ihmisen ohjausta lähtemään
liikkeelle satamalaiturista, siirtymään ulos satamasta, ajamaan seuraavaan satamaan,
siirtymään sisääntuloväylältä satamaan ja kiinnittymään terminaalin luo.
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Uusiutuvat
mahdollisuudet
Wärtsilän Energy-liiketoiminta julkisti kesäkuussa 2018 vahvan tahtotilansa: teollisuuden
toiminnan on tulevaisuudessa perustuttava 100-prosenttisesti uusiutuvaan energiaan.
Mutta miten visio toteutetaan? Ja kuinka lähellä sitä jo kenties olemme?

Wärtsilä Energyn myynti- ja markkinointijohtajan Matti Rautkiven
näkemykset uusiutuvasta energiasta ovat nousemassa maailmanmaineeseen, sillä hänen artikkeleitaan on julkaistu Time Magazinessa
jo kahteen otteeseen. Yhdessä artikkelissaan hän kuvailee, miten
Yhdysvaltain presidentistä Donald Trumpista voi tulla ilmastosankari
– joskin tietämättään.
Rautkivellä riittää siis kanttia esittää rohkeita mielipiteitä.
Yhtä kaikki, hän on vuorenvarma siitä, että Wärtsilän tulevaisuudenvisiolla tulee olemaan valtava vaikutus sekä yhtiön ratkaisutarjontaan että ratkaisujen kohdemarkkinoihin.
”Nykyteknologioilla uusiutuvan energian osuus sähköjärjestelmissä pystytään nostamaan kustannustehokkaasti jo 90 prosenttiin, mutta meillä on vielä sitäkin kovemmat tavoitteet. Modernina teknologiayrityksenä meidän on panostettava ratkaisuihin,
joiden avulla pystytään siihen, minkä nyt jo tiedetään olevan täysin
välttämätöntä, eli korvaamaan loputkin 10 prosenttia fossiilisista
polttoaineista uusiutuvilla vaihtoehdoilla.”
Tämä kauan odotettu laajapohjainen ymmärrys on nyt siis
selvästikin saavutettu. Rautkiven mukaan ratkaiseva tekijä asenneilmaston muutoksessa on ollut uusiutuvan energian tuotannon
dramaattinen halpeneminen. Voitaisiin jopa sanoa, että viime
vuosina uusiutuviin energianlähteisiin perustuvien voimaloiden tilauspäätöksissä kustannustehokkuus on painanut vaakakupissa
kestävän kehityksen näkökohtia enemmän.
Rautkivi kuvailee Wärtsilän asiakaskunnassa havaitsemaansa perustavanlaatuista muutosta. ”Kaikkialla maailmassa ymmärretään, että uusiutuva energia on järkevä vaihtoehto”, hän selittää. ”Olen parin viime kuukauden aikana tavannut asiakkaita lähes
joka maanosasta, ja kaikki ymmärtävät, että uusiutuva energia on
halpaa.”
Kasvava tietoisuus ilmastonmuutoksesta on edelleen iso
tekijä: ”Myös päästöjen alentaminen on aina mukana keskusteluissa, ja nykyisin vahvemmin kuin koskaan aikaisemmin. Nyt jo
ymmärretään erittäin laajalti, että tämä on ainoa tie eteenpäin,
mutta vähitellen havahdutaan myös siihen, että uusiutuva energia
alentaa kustannuksia ja luo uudenlaisen toimintamallin.”
Wärtsilän polttoainejoustavien moottorien käyttö uusiutuvan
energian tuotantoon liittyvien vaihtelujen tasaajana ei ole mitään uutta, mutta sen merkitys yhtiön energialiiketoiminnassa korostuu entisestään. Rautkiven mukaan modernin uusiutuvan energiantuotannon malli on useissa viimeaikaisissa projekteissa viritetty huippuunsa
sekä päästövähennysten että kustannussäästöjen osalta.
Nykyteknologioiden mahdollisuuksien ja 100-prosenttisesti
uusiutuvan tulevaisuuden väliin jäävä aukko on kurottava umpeen
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innovaatioilla, jotka ovat toistaiseksi vielä kehityksen alkuvaiheessa. Wärtsilä otti vuoden 2018 lopussa merkittävän askeleen kohti
tätä tavoitetta yhteistyössä Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston ja Nebraska Public Power Districtin (NPPD) kanssa.
”Kaikki tietävät, että 100 prosenttia uusiutuvaa energiaa on
haastava tavoite, mutta siihen pääseminen on välttämätöntä, ei
pelkästään meidän toimialamme vaan koko ihmiskunnan kannalta”, Rautkivi sanoo. ”Niinpä pyrimme kehittämään asiakkaidemme käyttöön optimaaliset keinot tavoitteeseen pääsemiseksi.
Ensimmäinen askel on korvata fossiilisia polttoaineita uusiutuvilla
vaihtoehdoilla ja lisätä joustavuutta. Tämän tuoma varmuus ja rakentava keskustelu toimii lähtökohtana tutkimustyölle ja innovoinnille sekä yhteiselle kehittämiselle, jota tarvitaan yhtälön ratkaisemiseksi muilta osin.”

Denton Municipal Electric
Wärtsilä toimitti hiljattain 225 megawatin Smart Power Generation
‑voimalan teksasilaisen Dentonin kaupungin paikalliselle sähköyhtiölle
Denton Municipal Electricille. Voimalassa on kaksitoista 18-sylinteristä, maakaasulla toimivaa Wärtsilä 50SG ‑moottoria. Tilauksen
arvo oli noin 100 miljoonaa euroa.
Kaupunki oli jo sitoutunut ympäristöystävälliseen, vähäpäästöiseen sähköjärjestelmään siirtymiseen ja asettanut tavoitteeksi tuottaa 70 prosenttia energiasta uusiutuvilla polttoaineilla
vuoteen 2019 mennessä. Wärtsilän teknologia mahdollisti tavoitteen saavuttamisen.
Matti Rautkivi toteaa: ”Teksasissa tuuli- ja aurinko-olosuhteet ovat erinomaiset, ja siksi uusiutuva energia on erittäin edullista. Uusi voimala korvaa hiilivoimalan uusiutuvalla voimantuotannolla, jota tukevat Wärtsilän joustavat kaasumoottorit.”
”Kun uusiutuvan energian osuus nousi 70 prosenttiin, Dentonin
asiakkaiden kustannukset alenivat 35 prosenttia ja päästöt vähenivät
80 prosenttia – joskin sähköyhtiö on asettanut uudeksi uusitutuvan
energian tavoitteekseen 88 prosenttia. Kustannusten lasku jatkuu, ja
järjestelmän tarjoama joustavuus tuo valtavia etuja.”
”Kaiken kaikkiaan Denton on mainio esimerkki uusiutuvaan
energiantuotantoon siirtymisestä: sähköyhtiöllä on visio, se ymmärtää liiketaloudelliset perusteet ja tekee oikean päätöksen. Uusi
voimala otettiin käyttöön kesällä 2018, joka oli Teksasissa sattumoisin erittäin kuuma – ja siksi yhtiölle erittäin kannattava. Dentonin
kaupunki ja Denton Municipal Electric ovat sittemmin asettaneet
tavoitteekseen kasvattaa uusiutuvan energian osuutta edelleen, ja
autamme heitä todella mielellämme tavoitteen saavuttamisessa.”

AGL Energy Limited
Australiassa edellytykset aurinkoenergian tuotannolle ovat erityisen
hyvät. Halvan aurinkovoiman tultua markkinoille energiantuottajat
investoivat uusiutuvaan energiaan ja hiilivoimalat hiipuvat. Tätä trendiä seuraa esimerkiksi maan johtaviin energiayhtiöihin kuuluva AGL
Energy Limited, joka hyödyntää monipuolisesti erilaisia uusiutuvia
energianlähteitä. Se omistaa muun muassa Australian suurimmat
tuuli- ja aurinkopuistot.
Yhtiön äskettäin Wärtsilältä tilaama uusi 211 megawatin
Smart Power Generation ‑voimala käsittää 12 Wärtsilä 50DF ‑monipolttoainemoottoria. Nopean käynnistettävyytensä ansiosta se
pystyy reagoimaan nopeasti uusiutuville energianlähteille tyypillisiin
vaihteluihin. Projekti edustaa Australian kansallisen sähköpörssin
(NEM) ensimmäistä laitosmittakaavan mäntämoottorivoimalaa.
Barker Inlet Power Station saavuttaa täyden tehon muutamassa minuutissa ja toimii luotettavasti kaikissa olosuhteissa.
Wärtsilän moottorit toimivat pääasiassa maakaasulla, mutta ne
voidaan tarvittaessa vaihtaa nestemäiselle polttoaineelle.
Matti Rautkivi: ”On tärkeää huomata, että hiiliverojärjestelmillä tai muilla kannustimilla ei ole mitään tekemistä tällaisten
projektien kanssa – nyt kun kustannukset eivät enää ole esteenä
uusiutuvaan energiantuotantoon siirtymiselle, energiayhtiöt kiirehtivät kilvan apajille.”
”Australiassa vertailtiin vastaavanlaisissa tapauksissa uusiutuvaan energiaan tehtäviä isoja investointeja ja suhteellisen edullisia ja suoraviivaisia hiilivoimaloiden modernisointiprojekteja. Lähinnä aurinkovoiman edullisuuden ansiosta voitiin kiistatta todeta,
että uusiutuva energia on ainoa mielekäs vaihtoehto. Laskelmien
mukaan asiakas säästää nykyratkaisulla 20–24 prosenttia.

Nebraska Public Power District (NPPD)
Edellä esitetyt projektit ovat esimerkkejä tärkeistä etapeista matkalla
kohti 100-prosenttisesti uusiutuvaa tulevaisuutta. Wärtsilän Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston ja Nebraskan osavaltion isoimman
sähköyhtiön, Nebraska Public Power Districtin (NPPD) yhteistyöprojektissa saattaa sitä vastoin löytyä keino päästä maaliin asti.
Vuoden 2018 lopulla osapuolet allekirjoittivat aiesopimuksen
vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöratkaisun kehittämisestä Wärtsilän generaattoriaggregaatteihin. Tavoitteena on teknisesti ja kaupallisesti käyttökelpoinen ratkaisu, jonka avulla NPPD voi käynnistää teollisen mittakaavan pilottiprojektin, jossa tuotetaan energiaa
100-prosenttisesti uusiutuvista, hiilivapaista lähteistä. Polttoaineina
projektissa käytetään metanolia, dimetyylieetteriä (DME) ja vedystä
syntetisoitua ammoniakkia, hiilidioksidia ja typpeä.
Matti Rautkivi: ”Tässä projektissa kehitetään 100-prosenttisesti uusiutuvan tulevaisuuden rakennuspalikat. Ilmakehästä
otetun hiilidioksidin käyttö laivojen tai voimalaitosten – tai jopa autojen – polttoaineena kuulostaa tieteisfiktiolta, mutta mahdollisuus
siihen on lähempänä kuin voisi ajatellakaan.”
”Menemme Nebraskaan kehittämään synteettisten polttoaineiden teollisen mittakaavan tuotantoa yksinkertaisesti siitä syystä, että olosuhteet siellä ovat niin hyvät. Siellä on saatavilla vetyä ja
hiilidioksidia ja, mikä tärkeintä, meillä on siellä asiakas, joka haluaa
hyödyntää toistaiseksi tutkimatonta potentiaalia. On hienoa, että
pystymme vakuuttamaan pitkäaikaiset asiakkaat tämänkaltaisten
projektien arvosta. Tämä on selkeä osoitus siitä, että sähköyhtiöissä ymmärretään tarvittavan muutoksen kiireellisyys ja ollaan
halukkaita tekemään yhteistyötä.”
”Testimoottoreilla saadut tulokset osoittavat, että vety voidaan muuntaa metanoliksi hiilidioksidin avulla, ja näin saatua
metanolia voidaan käyttää polttoaineena sähköntuotannossa.
Tällaiset ratkaisut vaikuttavat merkittävästi tulevaisuuden polttoainevalintoihin maailman energiamarkkinoilla. Lisäksi ne auttavat
meitä saavuttamaan kovan tavoitteemme eli 100-prosenttisesti
uusiutuvaan energiaan perustuvan tulevaisuuden.”
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Turvallisuuspäivä muistutti
liikenneturvallisuuden
tärkeydestä
Neljäs vuosittainen Global Safety Day järjestettiin kaikissa Wärtsilän toimipaikoissa 15. maaliskuuta 2018.
Päivän teema oli liikenneturvallisuus. Henkilöstön kanssa käytiin läpi riskitietoisuuden merkitystä sekä tapoja
auttaa muita tiellä liikkujia tekemään turvallisia valintoja.
Liikenneturvallisuus koskee kaikkia, olipa oma kulkuväline auto,
polkupyörä tai julkinen liikenne. Kaikki liikkuminen paikasta toiseen,
työ- tai kauppamatka tai vaikka vain leppoisa kävelylenkki, sisältää
riskejä ja vaaratekijöitä.
Turvallisuuspäivän teemaksi valittiin tieliikenteen turvallisuus,
koska suhteellisen iso osa Wärtsilän toiminnassa sattuneista onnettomuuksista liittyy kuljetuksiin. Wärtsilällä on liikenneturvallisuuden suhteen kaksi ehdotonta sääntöä: turvavöitä pitää käyttää
aina ja liikennesääntöjä on noudatettava poikkeuksetta. Liikenneturvallisuus on kaikille wärtsiläläisille yhteinen asia riippumatta
omasta työpaikasta – kaikkien on syytä olla joka päivä valppaana
liikenteessä.

Käyttämällä aikaa liikenneturvallisuuteen ja korostamalla
turvallisten ajotapojen merkitystä voidaan välttää riskikäyttäytymisestä johtuvia onnettomuuksia. Nyt neljättä vuotta järjestetyn
Wärtsilän turvallisuuspäivän ilahduttava viesti oli, että henkilöstön
yhteiset paikalliset tapahtumat näkyvät tapaturmien määrän yleisenä laskuna.
Wärtsilässä tehdään vuoden ympäri työtä työskentelyolosuhteiden parantamiseksi ja työntekijöiden turvallisuuden takaamiseksi kaikissa toiminnoissa. Turvallisuus on elintärkeä osa
Wärtsilän toimintakulttuuria, siksi jokaisen päivän tulisi olla turvallisuuspäivä.

Turvallisuus kunniaan
Wärtsilä ohjeisti yleisellä tasolla turvallisuuspäivän viettämisestä ja
ehdotti erilaisia vaihtoehtoja paikallisia tapahtumia varten. Ehdotettuja aktiviteetteja olivat esimerkiksi ajosimulaattorit, taitoajorata
polkupyörille ja kuljettajien palkitseminen hyvästä liikenneturvallisuudesta. Ohjelmaan kuuluivat luonnollisesti myös kakkukahvit ja
turvallisuuspäivän nimikkokarkit.
Päivän päätavoite oli lisätä tietoisuutta liikenneturvallisuuden
merkityksestä kaikissa Wärtsilän toimipisteissä. Asian tärkeyttä
havainnollistettiin käymällä läpi Wärtsilän työntekijöille sattuneita
onnettomuuksia tutkintaraporttien ja mukana olleiden videohaastatteluiden muodossa. Tarinat varmasti koskettivat itse kutakin.
Videoiden ohella keskustelujen pohjaksi jaettiin infopaketteja, joiden aiheena oli monenlaisia teemoja: rattijuopumus, ylinopeus, huomion herpaantuminen esimerkiksi kännykän käytön
takia sekä turvavöiden käytön ja liikennesääntöjen noudattamisen
merkitys.
Työntekijät saivat vapaasti valita oman paikallisen teeman
turvallisuuspäivää varten. Ohjeena oli ikuistaa päivän tapahtumat
ottamalla valokuvia, joita kertyikin satamäärin.
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Lue lisää Wärtsilän tarinoita
•
•
•
•
•

An oceanic awakening – aika herätä
Kestävä vaihtoehto kromaukselle
Rikkipesurimyynti kasvaa vahvasti
rikkipäästörajojen tiukentuessa
Wärtsilä liittyy Climate Leadership Coalitionin
jäseneksi
Hyöty irti älykkäästä energiantuotannosta

Tutustu vuoden tärkeimpiin tapahtumiin ja aloitteisiin
osoitteessa WARTSILA.COM/AR2018-FI

Merenkulkumarkkinoiden
muuntaminen
Wärtsilän Singaporeen avaama uusi kiihdyttämö, Acceleration Centre, hyödyntää maailman vilkkaimpien satamien
mahdollisuuksia autonomisen navigaatioteknologian kehittämiseen. Innovaatiokeskus linkittää yhteen teollisuustoimijoita ja yhteistyökumppaneita ja tekee osaltaan Wärtsilän Smart Marine Ecosystem -visiosta käytännön todellisuutta.
Singaporen kiihdyttämö avattiin lokakuussa 2018 edistämään
teollisuuden, tutkijoiden ja paikallisten yhteistyökumppaneiden innovointia ja yhteistyötä. Tavoitteena on kehittää maailmanlaajuisesti
merkittävä paikallinen meriteollisuuden ekosysteemi.
Wärtsilä allekirjoitti huhtikuussa 2018 Singaporen merenkulku- ja satamahallinnon (MPA) kanssa yhteistyösopimuksen,
joka koskee älykkäitä aluksia, verkottuneita ja älykkäitä satamatoimintoja, fyysistä ja kyberturvallisuutta sekä yhteistyössä startup-yritysten kanssa tapahtuvaa digitaalista kiihdyttämötoimintaa.
Wärtsilä avasi samalla Acceleration Centren avajaisten yhteydessä ensimmäisen kansainvälisen merenkulun kyberosaamiskeskuksen (International Maritime Cyber Centre of Excellence), jonka
tarkoituksena on edistää yhä verkottuneemman toimialan kybertietoisuutta.
Wärtsilän digitaalisesta innovoinnista ja strategisista projekteista vastaava johtaja Chris Chung toteaa, että keskuksen sijainti
sopii hyvin alan transformaation ensiaskeleille. Yhteistyökumppaneiden kanssa tapahtuva kehitystyö lähti liikkeelle IntelliTug-projektilla, jossa kehitetään autonomiseen navigaatioon kykenevä
satamahinaaja. Tavoitteena on parantaa hinaustoiminnan turvallisuutta ja tehokkuutta sekä vähentää miehistöjen työkuormaa ja
paineita.
”Singapore on satamana maailman vaativimpia toimintaympäristöjä. Merialue on ahdas ja vilkkaasti liikennöity, joten navigaatioturvallisuuden jatkuva parantaminen on vahva painopiste. Älykkäillä teknologioilla voidaan parantaa turvallisuutta ja tuottavuutta
sekä kehittää alueelle tulevaisuudessa tarvittavaa osaamista ja
uutta työtä”, Chung sanoo.

Parempi tilannekuva
IntelliTug-konseptissa yhteistyökumppanina on MPA:n ohella PSA
Marine, yksi merenkulkualan johtavista palvelutarjoajista. Konseptia
testataan parhaillaan Singaporen satamassa todellisissa olosuhteissa toimivalla hinaajalla. Yrityksillä on jo merkittävä määrä dataa
alusten liikehdinnästä realistisissa olosuhteissa, minkä perusteella
pystytään kehittämään esimerkiksi törmäyksenestojärjestelmiä.
”Pyrimme hyödyntämään teknologiaa, jotta asioita voisi
tehdä yksinkertaisemmin. Kasvava liikenne tekee työolosuhteista
aluksilla yhä vaativampia, joten miehistö ei kaipaa komentosillalle
yhtäkään uutta vekotinta tai nappia. Nämä ongelmat on ratkaistava ensin, ennen kuin voidaan edes harkita täysin autonomisia

aluksia”, sanoo Wärtsilän Voyage Solutions -liiketoimintalinjan ketterästä liiketoiminnan kehittämisestä vastaava johtaja Jan Grothusen.
IntelliTug-ratkaisu antaa miehistölle mahdollisuuden keskittyä kriittisiin toimintoihin, tukee päätöksentekoa ja luo reaaliaikaisen datasiirtoyhteyden, joka helpottaa yhteistyötä maatoimintojen
kanssa. Projekti yhdistää monia Wärtsilän tarjontaan sisältyviä
teknologioita, innovaatioita ja kyvykkyyksiä. Esimerkkejä ovat
vaikkapa vastikään esitelty lähialueilla tarkka laajakaistainen tutka
ja reaaliaikainen videoanalytiikka integroituna kevyeen käyttäjälähtöiseen liikenteenohjausjärjestelmään. Nämä luovat edellytykset
aluksen lähiympäristön valvontaan ja hälyttävät käyttäjille uhkaavista törmäystilanteista hyödyntäen adaptiivista ja dynaamista
reittisuunnittelua.
”Pyrimme tarjoamaan integroidun ja yhtenäisen lähestymistavan, joka poikkeaa olennaisesti nykyisistä, omaan liiketoimintaamme ja tuotelinjoihin sidotuista innovointimalleista”, Grothusen
lisää.

Uusien yhteyksien rakentamista
Chung korostaa IntelliTug-projektin uraauurtavaa luonnetta: se
avaa kiinnostavia reittejä teknologian ohella myös toimintatapojen
uudistamiseen, niin sisäisesti kuin ulkoisesti. Kiihdyttämö täyttää
useiden eri sidosryhmien tarpeet ja vastaa siten erittäin hyvin Wärtsilän Smart Marine Ecosystem -visiota.
”Tässä projektissa korostuu Wärtsilän yhtenäisyys ja se,
miten kaikki liiketoimintomme pyrkivät yhdessä ratkaisemaan
asiakkaiden todellisia haasteita. Kyse on paljolti myös erilaisten
liiketoimintamallien huomioon ottamisesta ja yhteistyöstä strategisten kumppanien kanssa. Tavoitteena on taloudellinen lisäarvo,
esimerkiksi kehittyneiden sensoreiden, big datan ja analytiikan
avulla”, Chung sanoo.
Grothusen lisää, että keskustelu IntelliTug-projektiin liittyvistä uusista teknologioista on jo herättänyt kiinnostusta myös
yrityksissä, jotka eivät muutoin ehkä pitäisi Wärtsilää olennaisena
yhteistyökumppanina.
”Mahdollisuuksia voi löytyä vaikkapa soveltamalla teknologiaa riskinhallintaan, jolloin tuloksena olisi automaattisia riskinarviointeja. Tämä sopii luontevasti digitaalisen transformaation strategiaamme ja on hyvä esimerkki aivan uusista mahdollisuuksista,
joita hautomotoiminta voi synnyttää.”
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Vuosi 2018 lukuina
Vuotta 2018 kuvasti tilausaktiviteetin positiivinen vire merenkulkuun liittyvissä liiketoiminnoissamme sekä liikevaihdon myönteinen kehitys. Liikevaihdon kasvu johtui sekä merenkulkuettä energialiiketoiminnan uuslaitetoimitusten kasvusta. Toisaalta kannattavuutta heikensivät
päivittäisen huoltoliiketoiminnan volyymin odotettua hitaampi kehitys sekä tutkimus- ja
kehitystoimintaan ja digitalisaatioon liittyvien kustannusten kasvu.
Merenkulun markkinoilla ympäristökysymyksistä tuli keskeinen teema, sillä asiakkaat
valmistautuvat vuonna 2020 voimaan tuleviin maailmanlaajuisiin IMO:n rikkipäästörajoituksiin. Tämä trendi lisäsi merkittävästi Wärtsilän rikkipesurien kysyntää. Tilauskertymän
kasvuun vaikuttivat myös aktiivisuus matkustajalaivamarkkinoilla sekä asiakkaidemme kiinnostus pitkäaikaisia huoltosopimuksia kohtaan. Toisaalta Energy Solutions -liiketoiminnan
tilauskertymä oli alempi kuin edellisenä vuonna, mikä johtui pääasiassa asiakkaidemme hitaammasta päätöksenteosta. Kehittyvien markkinoiden pitkä kasvutrendi sekä siirtyminen
kohti uusiutuvien energialähteiden käytön mahdollistavaa joustavaa kapasiteettia tukevat
kuitenkin edelleen kysyntää.
Aloitamme vuoden 2019 uudella organisaatiolla. Se muodostuu kahdesta liiketoimintaalueesta, joihin sisältyvät sekä uudet laiteratkaisut että elinkaarihuolto. Haluamme tällä
rakenteella ensisijaisesti vastata paremmin asiakastarpeisiin koko elinkaaren ajan ja siten
lisätä tarjoamaamme arvoa. Tämä tukee etenemistämme kohti kannattavan kasvun tavoitettamme pitkällä aikavälillä.

Tulos

LIIKEVAIHTO
KASVOI

5%

KANNATTAVUUS

11,2%

TILAUSKERTYMÄ
KASVOI

12%

Kasvu yli suhdannesyklin

MEUR

%

MEUR

%

700

14

6 000

60

600

12

5 000

50

500

10
4 000

40

400

8

300

6

3 000

30

200

4

2 000

20

100

2

1 000

10

0

0
2014

2015

2016

2017*

2018

0

0

-10

Vertailukelpoinen liiketulos
Tulos ennen veroja
Vertailukelpoinen liiketulos, %

-20
08 09 10 11 12 13* 14 15 16 17**18

* Oikaistu IFRS 15:n mukaisesti.
Liikevaihto
Uudet yritysostot
Kasvu, % (sis. yritysostot)
Maailman nimellinen BKT:n kasvu 2008–2018 kesk.
2,9% Yhdysvaltain dollareissa (lähde: IMF).
* Oikaistu, luvut sisältävät jatkuvat toiminnot.
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** Oikaistu IFRS 15:n mukaisesti.

Avainluvut
MEUR
Liikevaihto

2018

10-12/2018

7-9/2018

4-6/2018

1-3/2018

Oikaistu
2017 3

2016

5 174

1 532

1 330

1 246

1 066

4 911

4 801

Services

2 426

737

572

582

535

2 407

2 190

Energy Solutions

1 517

431

451

368

267

1 401

943

Marine Solutions

1 232

364

307

296

264

1 104

1 667

Poistot ja arvonalentumiset

-130

-37

-31

-31

-30

-134

-138

Vertailukelpoinen liiketulos

577

226

141

123

88

576

583

11,2

14,7

10,6

9,8

8,3

11,7

12,1

502

194

130

102

76

491

479

1

Vertailukelpoinen liiketulos , %
1

Tulos ennen veroja
Tulos/osake, EUR

2

Tilauskertymä

MEUR
Taseen loppusumma

0,65

0,25

0,17

0,13

0,10

0,63

0,60

6 307

1 874

1 372

1 553

1 507

5 644

4 927

2018

31.12.2018

30.9.2018

30.6.2018

31.3.2018

Oikaistu
2017 3

2016

6 059

6 059

5 880

5 906

5 632

5 648

5 391

Korolliset velat, brutto

823

823

874

893

726

619

629

Rahavarat

487

487

221

245

282

379

472

ROI, jatkuvat toiminnot, %

18,1

18,1

18,6

18,9

19,7

18,5

17,1

Nettovelkaantumisaste

0,14

0,14

0,28

0,29

0,21

0,10

0,07

Tilauskanta kauden lopussa

6 166

6 166

5 918

5 904

5 490

5 100

4 696

Osakekannan markkina-arvo tilikauden
lopussa

8 222

8 222

9 935

9 959

10 621

10 375

8 418

Henkilöstö, lukumäärä kauden lopussa

19 294

19 294

19 420

19 231

18 182

18 065

18 011

Luvut on esitetty ennen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.
Wärtsilän yhtiökokouksen 8.3.2018 hyväksymä maksuton osakeanti (share split) nosti Wärtsilän osakkeiden kokonaismäärän 591.723.390:een.
Osakkeeseen liittyvät vertailuluvut on oikaistu vastaamaan uutta osakemäärää.
3
Vuoden 2017 vertailuluvut on oikaistu IFRS 15:n mukaisesti ja huoltotoimintojen sisäisten uudelleenjärjestelyjen vuoksi.				
											
1
2

Osinko/osake, tulos/osake

Nettovelkaantumisaste

EUR
1,0

0,30
0,25

0,8

0,20
0,6
0,15
0,4
0,10
0,2

0,05

0,0

0,00
2014

2015

2016

2017

2018

2014

2015

2016

2017*

20181

Osinko/osake
Tulos/osake
* Oikaistu IFRS 15:n mukaisesti.
1

Hallituksen esitys

Osinko/osake ja tulos/osake on vertailukausien
osalta oikaistu vastaamaan kasvanutta
osakemäärää.
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Konsernin
tuloslaskelma
MEUR
Liikevaihto

2018

Oikaistu
2017

5 174

4 911

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos

64

28

Valmistus omaan käyttöön

14

12

Liiketoiminnan muut tuotot

80

60

Materiaalit ja palvelut

-2 852

-2 561

Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut

-1 175

-1 214

Poistot ja arvonalentumiset

-130

-134

Liiketoiminnan muut kulut

-648

-577

13

13

543

538

10,5

11,0

Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista

Liiketulos
prosentteina liikevaihdosta

Rahoitustuotot

24

12

Rahoituskulut

-65

-59

Tulos ennen veroja

502

491

-116

-117

386

375

emoyhtiön osakkeenomistajat

386

375

määräysvallattomat omistajat

1

-1

386

375

0,65

0,63

Tuloverot
Tilikauden tulos

Jakautuminen:

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osakekohtainen tulos
(laimentamaton ja laimennettu):
Tulos/osake (EPS), laimentamaton ja laimennettu, euroa
Tulos/osake on vertailukauden osalta oikaistu vastaamaan uutta osakemäärää.
Vuoden 2017 vertailuluvut on oikaistu IFRS 15:n mukaisesti.
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Laaja
tuloslaskelma
2018

Oikaistu
2017

386

375

Etuuspohjaisen nettovelan uudelleenmäärittämisestä johtuvat erät

-3

7

Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi, yhteensä

-4

7

-23

-73

-1

-2

-1

-1

MEUR
Tilikauden tulos

Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen:

Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi

Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi
Muuntoerot
emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osuus
määräysvallattomien omistajien osuus
Osakkuus- ja yhteisyritysten osuus muusta laajasta tuloksesta
Rahavirran suojaukset
arvonmuutokset
siirretty tuloslaskelmaan

-17

1

-8

36

3

-1

Verot eristä, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi
Rahavirran suojaukset
arvonmuutokset

2

-8

Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi, yhteensä

siirretty tuloslaskelmaan

-45

-48

Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen

-48

-41

Tilikauden laaja tulos yhteensä

338

334

338

337

338

334

Laajan tuloksen jakautuminen:
emoyhtiön osakkeenomistajat
määräysvallattomat omistajat

-3

Vuoden 2017 vertailuluvut on oikaistu IFRS 15:n mukaisesti.
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Konsernin tase
VARAT
MEUR

OMA PÄ ÄOMA JA VELAT
31.12.2018

Oikaistu
31.12.2017

MEUR

31.12.2018

Oikaistu
31.12.2017

Oma pääoma

Pitkäaikaiset varat
1 355

1 237

Osakepääoma

336

336

Aineettomat hyödykkeet

392

339

Ylikurssirahasto

61

61

Aineelliset hyödykkeet
Osuudet osakkuus- ja
yhteisyrityksissä

324

349

Muuntoerot

-155

-132

-31

-10

Liikearvo

66

83

16

13

3

5

129

131

Myyntisaamiset

49

109

Muut saamiset

34

18

2 369

2 285

Muut sijoitukset
Korolliset sijoitukset
Laskennalliset verosaamiset

Pitkäaikaiset varat yhteensä

Arvonmuutosrahasto
Etuuspohjaisen nettovelan
uudelleenmäärittämisestä
johtuvat erät
Kertyneet voittovarat
Emoyhtiön omistajille kuuluva
oma pääoma
Määräysvallattomien omistajien
osuus
Oma pääoma yhteensä

-39

-38

2 245

2 135

2 418

2 352

14

24

2 432

2 376

748

517

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus

1 165

1 051

Velat

Myyntisaamiset

1 222

1 307

Pitkäaikaiset velat

31

53

Sopimukseen perustuvat varat

557

351

Muut saamiset

228

221

Rahavarat

487

379

Lyhytaikaiset varat yhteensä

3 690

3 363

Varat yhteensä

6 059

5 648

Verosaamiset

Korolliset velat
Laskennalliset verovelat

99

102

149

154

Varaukset

54

52

Sopimukseen perustuvat velat

41

64

Eläkevelvoitteet

Muut velat

1

1

1 092

889

74

102

Varaukset

251

209

Ostovelat

596

539

Pitkäaikaiset velat yhteensä

Lyhytaikaiset velat
Korolliset velat

Verovelat
Sopimukseen perustuvat velat
Muut velat

Vuoden 2017 vertailuluvut on oikaistu IFRS 15:n mukaisesti.
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81

83

888

724

645

726

Lyhytaikaiset velat yhteensä

2 535

2 383

Velat yhteensä

3 627

3 272

Oma pääoma ja velat yhteensä

6 059

5 648

Konsernin rahavirtalaskelma
MEUR

2018

2017

386

375

130

134

Liiketoiminnan rahavirta:
Tilikauden tulos
Oikaisut:
Poistot ja arvonalentumiset
Rahoitustuotot ja -kulut

39

47

Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot ja muut oikaisut

-26

-17

Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista

-13

-13

Tuloverot

116

117

Muut oikaisut, joilla ei ole rahavirtavaikutusta
Liiketoiminnan rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta

-7

625

643

-22

-284

-130

-27

Käyttöpääoman muutos:
Korottomien saamisten lisäys (-) / vähennys (+)
Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+)
Korottomien velkojen lisäys (+) / vähennys (-)

117

223

Käyttöpääoman muutos

-35

-87

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja

589

555

6

1

-14

-6

Rahoituserät ja verot:
Korkotuotot
Korkokulut
Muut rahoitustuotot ja -kulut

-7

-2

Maksetut verot

-104

-119

Rahoituserät ja verot

-119

-126

470

430

-191

-191

Liiketoiminnan rahavirta
Investointien rahavirta:
Yrityshankinnat
Sijoitukset osakkuus- ja yhteisyrityksiin

-1

Muut sijoitukset

-3

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin

-110

Osakepääoman alentaminen osakkuus- ja yhteisyrityksissä

13

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynnit

11

Tytäryhtiöosakkeiden myynnit

41

Muiden investointien myynnit
Lainasaamisten lisäys (-) / vähennys (+) ja muut muutokset

-64

17

2
1

1

-240

-235

230

195

Pitkäaikaisten lainojen nostot

279

90

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut ja muut muutokset

-84

-101

-4

2

Investointien rahavirta
Rahavirta investointien jälkeen
Rahoituksen rahavirta:

Lainasaamisten lisäys (-) / vähennys (+)
Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+) / vähennys (-)

-35

-5

Maksetut osingot

-274

-264

Rahoituksen rahavirta

-118

-278

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

112

-83

Rahavarat tilikauden alussa

379

472

-5

-10

487

379

Valuuttakurssien muutosten vaikutus
Rahavarat tilikauden lopussa
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Miksi sijoittaa Wärtsilään
Wärtsilän vahvuuksia ovat integroitu palvelu- ja ratkaisutarjonta, datalähtöiset innovaatiot, tiiviit
ja pitkäaikaiset asiakassuhteet sekä ylivertaisen kattava maailmanlaajuinen huoltoverkosto.

Elinkaariratkaisut asiakkaiden tukena
Wärtsilän liiketoimintamallin perustana on toimittaa merenkulku- ja energiamarkkinoille älykkäitä teknologioita ja
optimoituja elinkaaripalveluita. Huoltotoimintojemme osuus
kokonaisliikevaihdosta on lähes 50% mikä antaa hyvän
pohjan pitkäjänteiselle kannattavan kasvun tavoitteellemme.
Wärtsilän palveluiden kysyntää tukee asennetun laitekannan yhä edistyksellisempi teknologia. Toinen asiakastarjontamme lisäarvon kasvua tukeva kehitystrendi on
digitalisaatio. Se luo mahdollisuuksia hyödyntää uusia teknologioita, joiden avulla voimme luoda tulevaisuuden valmiuksia tarjota laivoja ja energiaa palveluna.

Johtava älykkään teknologian osaaja
merenkulku- ja energiamarkkinoilla
Älykkään ratkaisutarjontamme perustana ovat siirtymä kohti
päästötöntä ja joustavaa energiantuotantoa sekä tehokkaiden
ja turvallisten kuljetusten tarve. Meillä on alan edelläkävijänä
hyvät edellytykset vastata innovatiivisten ja energiatehokkaiden ratkaisujen kysyntään. Wärtsilän digitaalinen muutos
vie myös yhteistyön ja osaamisen jakamisen aivan uudelle
tasolle, mikä lisää asiakkaan saamaa arvoa. Jatkuvat investoinnit tutkimus- ja kehitystoimintaan ovat välttämättömiä,
jotta pystymme varmistamaan tuotteidemme kilpailukyvyn
sekä asemamme johtavana kestävyysinnovoijana.
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Toiminnan tehostamista korostava, pääomarakenteeltaan kevyt liiketoimintamalli
Wärtsilän valmistusmalli on kokoonpanokeskeinen ja perustuu yhteisiin tuotanto- ja T&K-resursseihin. Malli antaa hyvät
mahdollisuudet sopeuttaa toimintaa joustavasti kulloiseenkin
markkinatilanteeseen ja tarjoaa synergiaetuja innovaatioprosesseissa. Toiminnan erinomaisuus perustuu prosessien
jatkuvaan parantamiseen kautta koko organisaation ja on
keskeinen edellytys tulostavoitteidemme saavuttamiselle.

Painopisteenä teknologiajohtajuus
ja hyvä tuotto osakkeenomistajien sijoitukselle
Taloudellinen asemamme antaa hyvät edellytykset tulevan
toiminnan kehittämiseen niin tutkimus- ja kehitysinvestointien
kuin yrityskauppojenkin kautta. Se mahdollistaa myös hyvän
osingonmaksukyvyn.

Wärtsilän osakekurssin kehitys vuonna 2018
EUR

WRT1V
OMX Helsinki

30

20

10

0

Q1

Q2

Q3

Q4

Hyvää kehitystä laiteliiketoimintojen
tilauskertymässä ja liikevaihdossa.

Tilauskertymä kehittyi hyvin.

Liikevaihto kehittyi hyvin.

Tilauskertymä ja liikevaihto
kasvoivat.

23.1.

26.4.

13.7.

1.10.

Wärtsilä valitaan 2018 Global 100
-listalle, joka koostuu maailman
suurimmista kestävän kehityksen
mukaisista yhtiöistä.

Wärtsilä perustaa kansainvälisen tason
kyberakatemian Singaporeen Templar
Executivesin kanssa.

Wärtsilä ilmoittaa 170 miljoonan euron
arvoisesta rikkipesuritilauksesta.

Marco Wirén nimitetään Energy
Solutions -liiketoiminnan johtajaksi
ja Arjen Berends talous- ja
rahoitusjohtajaksi 1.10.2018 alkaen.

Wärtsilä ilmoittaa uudistavansa
organisaatiotaan jakamalla toimintansa
kahteen liiketoiminta-alueeseen 1.1.2019
alkaen. Muutoksen myötä Wärtsilä
Marine- ja Wärtsilä Energy -liiketoiminnat
pyrkivät lisäämään asiakkaan saamaa
arvoa vastaamalla entistä paremmin
heidän tarpeisiinsa tuotteen koko
elinkaaren ajan.

21.8.

4.10.

Wärtsilä ilmoittaa rakentavansa Smart
Technology Hubin Vaasaan.

Wärtsilä ja Royal Caribbean vahvistavat
pitkäaikaista yhteistyötään pidentämällä
huoltosopimusta vuoteen 2028 saakka.

6.3.
Wärtsilä allekirjoittaa sopimuksen
AGL Energy Limitedin kanssa Smart
Power Generation -voimalaitoksen
kokonaistoimituksesta Australiaan.
8.3.
Wärtsilän Helsingissä pidettävä
yhtiökokous hyväksyy hallituksen
ehdotuksen maksuttomasta
osakeannista (osakesplit).
12.3.
394.482.260 uutta osaketta merkitään
kaupparekisteriin, jonka seurauksena
Wärtsilä-osakkeiden kokonaismäärä on
591.723.390.
19.3.
Osingosta maksetaan ensimmäinen
erä, 0,65 euroa/osake.
19.3.
Wärtsilä hankkii Transasin
kiihdyttääkseen visiotaan merenkulun
älykkäästä ekosysteemistä.

26.4.
Wärtsilä testaa automatisoitua
telakointia ensimmäisenä maailmassa.
31.5.
Wärtsilän Helsingissä pidettävässä
pääomarkkinapäivässä keskitytään
Smart Marine- ja Smart Energy
-visioihin.
20.6.
Wärtsilä lanseeraa uuden
aurinkovoimaa ja varastointia
yhdistävän hybridiratkaisun.
26.6.
Wärtsilä ja Hyundai Motor Group
allekirjoittivat energian varastointia
koskevan yhteistyösopimuksen
käytettyjen sähköisten kulkuneuvojen
akkujen uudelleenkäytön
maksimoimiseksi.

20.8.

23.8.
Wärtsilä toimittaa ensimmäisen
moottoreista ja varastointiratkaisuista
koostuvan hybridiasennuksensa.
3.9.
Wärtsilän Aquarius EC -painolastiveden
käsittelyjärjestelmä saa Yhdysvaltain
rannikkovartioston tyyppihyväksynnän.
27.9.
Osingon toinen erä maksetaan. Toinen
erä jakautuu maksuttoman osakeannin
(osakesplit) mukaisesti yhden vanhan ja
kahden uuden osakkeen kesken siten,
että kullekin osakkeelle maksetaan
0,23 euroa/osake.

16.10.
Wärtsilä avaa uuden Acceleration
Centren ja merenkulkutoiminnan
kyberturvallisuuteen keskittyvän
International Maritime Cyber Centre of
Excellence -osaamiskeskuksen.
31.10.
Wärtsilä hankkii espanjalaisen
Burriel Navarro, S.L:n tukeakseen
vedenalaisten huoltopalveluiden
kasvua ja laajentaakseen läsnäoloaan
Euroopan markkinoilla.
31.10.
Wärtsilä myy pumppuliiketoimintansa
pohjoismaiselle sijoitusyhtiölle Solix
Groupille. Myynti auttaa Wärtsilää
keskittymään Smart Marine -visioonsa.
28.11.
Wärtsilä laajentaa Smart Marine
-portfoliotaan nopeakäyntisellä Wärtsilä
14 -moottorilla.
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Kohokohdat 2018

SMART ENERGY -VISION ESITTELY

Uusiutuvan energian maksimaalinen hyödyntäminen on energiateollisuuden kestävän ja kannattavan tulevaisuuden olennainen
edellytys. Tavoitteemme on olla johtava toimija toimialan
muutoksessa kohti pelkästään uusiutuvaan energiaan
perustuvaa toimintaa, jolle luodaan edellytyksiä joustavalla tuotantokapasiteetilla.

TRANSASIN HANKINTA VAHVISTA A
ÄLYRATK AISUJEN TARJONTA AMME

Yhdistämällä Wärtsilän ja johtavan merenkulun navigointiratkaisujen toimittajan Transasin tarjoomia parannamme
entisestään alusten seilaamista kustannustehokkaalla ja
ympäristöllisesti kestävällä tavalla.
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WÄRTSILÄN ASIAK ASTARJONNAN DIGITALISOINTI

Wärtsilä avasi Singaporeen kiihdyttämön, jolla pyritään
edistämään teollisuuden, tutkijoiden ja paikallisten yhteistyökumppaneiden innovointia ja yhteistyötä Singaporen
merenkulkuekosysteemin vahvistamiseksi ja kehittämiseksi.

WÄRTSILÄ OYJ ABP
VUOSIKERTOMUS 2018
WWW.WARTSILA.COM/AR2018-FI

TUTKIMUKSEN JA TUOTEKEHITYKSEN
PAINOTTAMINEN

T&K-toimintamme tarkoituksena on lujittaa jatkuvasti
teknologista johtoasemaamme ja vahvistaa entisestään
kilpailukykyämme maailmanlaajuisilla merenkulku- ja
energiamarkkinoilla. Vuonna 2018 tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan investoinnit olivat 165 milj. euroa, joka on
3,2% liikevaihdosta.

KYBERTURVALLISUUDEN VAHVISTAMINEN

Wärtsilä julkisti kumppanuuden kyberturvallisuusyhtiö Templar Executivesin kanssa. Tarkoituksena
on perustaa kyberturvallisuusakatemia, jonka
kurssitarjonta tukee ja vahvistaa laajasti koko
merenkulkualan yhteisiä kybervalmiuksia.

SMART TECHNOLOGY HUB, UUDEN SUKUPOLVEN
INNOVAATIO- JA TUOTANTOKESKUS

Investointimme Smart Technology Hub -nimeä kantavan
keskuksen rakentamiseen Vaasaan antaa meille entistä
paremmat edellytykset niin merenkulkualan, öljy- ja kaasuteollisuuden kuin energia-alan ratkaisujen ketterään ja tehokkaaseen testaukseen, kehitystoimintaan ja tuotantoon.

Yhteystiedot:
Tietoa Wärtsilästä:

Sijoittajasuhteet:
Atte Palomäki
Viestintäjohtaja
Puh. 010 709 5599
atte.palomaki@wartsila.com

Natalia Valtasaari
Sijoittajasuhdejohtaja
Puh. 010 709 5637
natalia.valtasaari@wartsila.com
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WÄRTSILÄ OYJ ABP
Wärtsilä Helsinki Campus
Hiililaiturinkuja 2
00180 Helsinki, Finland
Puh. 010 709 0000
www.wartsila.com

