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Wärtsilä ilmoitti huhtikuussa 2016 lähtevänsä mukaan 

aurinkoenergialiiketoimintaan tuomalla markkinoille 

voimalamittakaavan aurinkoenergiaratkaisuja. 

Wärtsilä Energy Solutions -liiketoiminnan johtaja 

Javier Cavada kertoo nyt innostavasta uutuudesta ja 

sen vaikutuksista koko toimialaan.

Aurinkoista voimaa
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Javier Cavada muistuttaa, etteivät 
innovaatiotkaan synny tyhjiöön: 
”Aurinkoenergia kuulostaa isolta avaukselta 
Wärtsilälle, ja niin se tietysti onkin, mutta 
on syytä pitää mielessä, että Smart Power 
Generation -konseptimme näkökulmasta se 
on täysin luonteva kehitysaskel.”

Wärtsilä on jo jonkin aikaa välittänyt 
älykkään energiantuotannon ilosanomaa. 
Smart Power Generation on innovaatio, 
jossa uusiutuvat energialähteet pyritään 
Wärtsilän laitosten reagointikyvyn, 
tehokkuuden ja polttoainejoustavuuden 
avulla integroimaan sähköverkkoon 
asiakkaiden kannalta mahdollisimman 
kannattavasti. Tällainen filosofia 
esimerkiksi vaihtelevan aurinko- ja 
tuulivoiman jalostamisesta helposti 
hallittaviksi ratkaisuiksi antaa yhtiölle 
erittäin hyvät edellytykset vastata 
asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin ja auttaa 
heitä hyödyntämään entistä tehokkaammin 
vähäpäästöisiä energianlähteitä.

”Konsepti on keskeinen kontribuutiomme, 
jonka avulla tarjoamme markkinoille 
mahdollisuuden integroida uusiutuvaa 
energiaa tuotantoonsa”, Cavada 
jatkaa. ”Kun puhumme Smart 
Power Generationista, puhumme 
siis pohjimmiltaan joustavuudesta, 
vakaudesta ja erittäin nopeasta ylös- ja 
alasajosta, joiden avulla tasoitetaan 
tuuli- ja aurinkovoiman sattumanvaraisia 
vaihteluita. Aurinkoenergiaratkaisujen 
myötä otimme seuraavan askeleen.”

AURINGON PAINO
Smart Power Generation -viestin 
hiljalleen soluttautuessa markkinoiden 
tietoisuuteen Wärtsilältä on alettu toivoa 
entistä aktiivisempaa roolia uusiutuvan 
energian alalla. Cavada korostaa, että 
kyse on aidosta kysynnästä nimenomaan 
asiakkaiden taholta. ”Mallimme idea 
nousi toistuvasti esiin keskustellessamme 
asiakkaiden kanssa. He ymmärsivät, että 
meillä on jo olemassa kaikki mitä tarvitaan 

“Tämä on Smart Power 
Generation -konseptimme 
luonnollinen kasvuvaihe.”
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hybridiratkaisuihin, joilla aurinkovoima 
liitetään koko energiajärjestelmään: 
kyky kokonaisratkaisutoimituksiin, laaja 
paikallinen läsnäolo aurinkovoimalle 
keskeisillä markkinoilla, oma tuotanto 
ja maailmanlaajuinen huoltoverkosto – 
koko paketti.”

Energy Solutions -liiketoiminnan 
johtaja paljastaa, että tällaisista 
mahdollisuuksista on keskusteltu laajalti 
talon sisällä ja että nyt valittu strategia 
oli vain yksi monista skenaarioista. 
Miksi sitten juuri aurinkoteknologia eikä 
vaikkapa tuulivoima?

”Perusteellisten keskustelujen ja 
analyysien tuloksena näimme, että 
aurinkoratkaisujen hinta laskee jatkuvasti, 
että niiden markkinat ovat nyt erittäin 
kovassa kasvussa ja että tässä Wärtsilän 
on syytä olla mukana”, Cavada toteaa. 
”Viiden vuoden päästä puhutaan 

nelinkertaisista markkinoista. Kasvuluvut 
ovat kovemmat kuin millään muulla 
energiasektorilla koko maailmassa, ja 
tämä pätee kaikkialla. Kakkosena tulee 
pääsääntöisesti tuulivoima.”

Cavadan mukaan aurinkoenergiamarkkinat 
eivät ole kypsyneet niin pitkälle kuin 
tuulivoima. Tuulivoimaa hallitsevat selkeät 
markkinajohtajat, kun taas aurinkoenergian 
puolella mikään yksittäinen toimija 
ei pysty missään päin maailmaa 
integroimaan kaiken tyyppistä tuotantoa 
kokonaisratkaisuksi. Ainakaan vielä.

UUSIA VISIOITA
Energy Solutionsin tarjontaan on kuulunut 
viime huhtikuusta lähtien voimalamittakaavan 
aurinkoenergiaratkaisuja. Aurinkovoimaloiden 
tehot lähtevät 10 megawatista. 
Hybridiratkaisuun kuuluu varsinaisten 
aurinkopaneelien lisäksi polttomoottoreita 
sekä näiden kattava järjestelmäintegraatio.
Cavada korostaa joustavuuden 

merkitystä teknologisesti poikkeuksellisen 
dynaamisessa sovelluksessa. ”Kun 
omaa aurinkopaneeliteknologiaa ei 
ollut, on paras pysyä avoimena kaikkien 
ratkaisuille. Avoimuus on antanut meille 
mahdollisuuden valita markkinoiden 
parhaat teknologiatoimittajat. Voimme 
ylpeydellä todeta, että kumppanimme ovat 
alan maailmanlaajuisesti johtavia yrityksiä.”

Yhteistyökumppanuuksien ansiosta 
aurinkopaneeliteknologian nykyiset 
markkinajohtajat ovat käytännössä kuin osa 
Wärtsilää. He jakavat valtavan tietämyksensä 
ja valmistusresurssinsa meidän kanssamme 
ja takaavat puolestamme saatavuuden, 
hinnat ja toimitusajat.

Valjastamalla oman toimitusverkostonsa 
ja yhteistyökumppaneiden resurssit 
yhteen Wärtsilä varmistaa, etteivät 
asiakkaat jää koskaan pulaan. 
”Wärtsilä on näille teknologiayrityksille 
ihanteellinen kumppani, koska 

MAAILMAN-
MARKKINOIDEN 
ARVIOITU 
KASVU

Bloombergin (2015) 

mukaan mukaan 

aurinkoenergia-

ratkaisujen 

markkinat 

nelinkertaistuvat

kertaistuvat vuoteen 

2021 mennessä.2016 2021
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toimimme maailmanlaajuisesti, meillä on 
kautta maailman suhteet asiakkaiden 
olemassa oleviin voimalaitoksiin ja 
olemme valmiit toimittamaan heidän 
uusinta teknologiaansa heti kun se on 
markkinakypsää. Asetelma on todella 
kiinnostava.”

KOKO PAKETTI
Wärtsilän aurinkovoimaratkaisuja tarjotaan 
kattavina kokonaisratkaisutoimituksina, 
joihin sisältyy projektinhallinta, 
maarakennustyöt, työmaan johtaminen 
ja valvonta, suunnittelu, materiaalit ja itse 
laitteisto sekä kattava järjestelmäintegrointi. 
Kuten kaikissa Wärtsilän energia- ja 
meriteollisuustoimituksissa, joihin liittyy 
pitkiä sopimuksia, oma palveluverkosto on 
valmis huolehtimaan asennetusta voimalasta 
kattavasti läpi sen koko elinkaaren.

Kokonaispalvelua korostava toimintatapa 

on Wärtsilälle ainutlaatuinen valtti, 
Cavada toteaa. ”Tärkein tarjoamamme 
lisäarvo verrattuna kilpailijoihin on se, 
että huolehdimme asiakkaan kaikista 
tarpeista aina silloin kun tarvitaan. Tämä 
erottaa meidät muista toimittajista. 
Heidän pitää ostaa paneelit, asentaa 
ne, ostaa palvelut – me teemme kaiken, 
myös järjestelmäintegroinnin. Tarjoamme 
avaimet käteen, ja vaikka jostain saattaa 
löytyä vaatimattomia EPC-toimitusten 
tapaisia, maailmanlaajuisesti ottaen 
olemme kuitenkin ainutlaatuisia tässä 
suhteessa.”

Cavada jatkaa: ”Meillä on resursseja 
vaikkapa Nigeriassa, Senegalissa, 
Jordaniassa ja niin edespäin. Operoimme 
näissä maissa voimalaitoksia, ja meillä 
on paikan päällä erittäin osaavaa väkeä 
sekä aktiivinen toimitusketju. Parempaan 

”Wärtsilä on näille 
teknologiayrityksille 
ihanteellinen kumppani.”

kokonaispalveluun ei tällä hetkellä kykene 
kukaan.”

Wärtsilän tulo aurinkoenergiamarkkinoille 
on merkittävä virstanpylväs – 
konkreettinen kehitysaskel Smart 
Power Generation -konseptille, eikä 
varmaankaan viimeinen. Cavada haluaa 
antaa kiitoksen sille kenelle se kuuluu ja 
toteaa, että uusi aurinkoenergiatarjonta on 
tulosta yhtiön sisäisestä yrittäjähengestä: 
”Kaiken kaikkiaan tämä ei olisi onnistunut 
muunlaisessa työyhteisössä kuin 
Wärtsilässä.” ■
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Pariisin jälkeen
– kohti vähäpäästöistä tulevaisuutta

KESTÄVÄN KEHITYKSEN VARMENNUS 2016

Pariisin ilmastosopimus ratifioitiin 
marraskuussa 2016. Kyseessä 
oli merkittävä virstanpylväs koko 
maailman yhteisellä matkalla kohti 
kestävää tulevaisuutta. Sopimukseen 
sisältyy globaali toimintasuunnitelma, 
jonka tavoitteena on pitää maapallon 
keskilämpötilan nousu selvästi alle 
kahdessa asteessa suhteessa esiteolliseen 
aikaan ja pyrkiä toimiin, joilla lämpeneminen 
saataisiin rajattua alle 1,5 asteen.

Sopimuksessa lähes kaikki maailman 
maat sitoutuvat vähentämään päästöjä 
ja sopeutumaan ilmastonmuutoksen 

Smart Power Generation -konseptimme 
antaa täyden mahdollisuuden uusiutuvien 
energianlähteiden hyödyntämiseen, joten 
se on ihanteellinen pohja seuraavan 
sukupolven energiajärjestelmille. 
Useat Wärtsilän ratkaisut ovat 
kasvattaneet uusiutuvan energian 
osuutta energiatuotannosta ja samalla 
vähentäneet päästöjä. Tuoreita 
esimerkkejä ovat mm. Yhdysvaltoihin, 
Hondurasiin, Argentiinaan, Saksaan, 
Jordaniaan, Bangladeshiin, Mauritiukselle 
ja Indonesiaan toimitetut Smart Power 
Generation -voimalat sekä Norjaan 
toimitettu biokaasulaitos.

vaikutuksiin. Kunkin maan on 
toteutettava omat kansallisesti määritellyt 
ilmastotoimenpiteensä. Pariisin sopimus 
on vahva viesti myös pääomamarkkinoille: 
investointipäätösten tulee tukea 
vähäpäästöisen talouden kehittämistä.

Wärtsilä pitää sopimusta tervetulleena ja 
katsoo maailmanlaajuisen sitoumuksen 
kasvihuonekaasujen päästövähennyksiin 
merkittäväksi saavutukseksi. Meillä 
on hyvät edellytykset tarjota energia- 
ja merenkulkualoille soveltuvia 
ratkaisuja sekä tukea kansallisten 
päästövähennystavoitteiden saavuttamista.
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Mainz-Wiesbaden, Saksa

100 MW:n lämmön ja sähkön yhteistuotantolaitos

• Voimalaitos koostuu kymmenestä maakaasukäyttöisestä 

Wärtsilä 34SG -moottorista, jotka voidaan käynnistää ja 

sammuttaa rajoituksetta vain kahdessa minuutissa. Näin 

käytettävissä on joustava säätökapasiteetti silloin, kun 

aurinko- tai tuulivoimaa ei ole saatavilla.

• Saksa on ilmastoa koskevassa toimintasuunnitelmassaan 

sitoutunut kasvattamaan lämmön ja sähkön 

yhteistuotantolaitoksissa (CHP) tuotetun sähkön 

osuutta 25%:iin kokonaissähköntuotannosta vuoteen 

2025 mennessä.

• Tavoitteen saavuttamiseksi uusittu lämmön ja sähkön 

yhteistuotantoa koskeva laki suosii joustavia ja 

ympäristöystävällisiä yhteistuotantolaitoksia, jotka voivat 

toimia säätövoimamarkkinoilla ja tuottaa samalla lämpöä 

yhteisölle.

• Kun voimalaitos valmistuu, Mainz–Wiesbadenin alue siir tyy 

perinteisestä sähkön- ja lämmöntuotannosta moderniin, 

joustavaan järjestelmä, jolla on pienet hiilidioksidipäästöt 

ja joka antaa edellytykset hyödyntää täysimittaisesti 

uusiutuvia energiamuotoja.

Integraatio voimissaan

Jordania

46 MW:n PV-aurinkopaneelit 250 MW:n Smart 
Power Generation voimalaitokseen

• Nykyisen polttomoottorivoimalan viereen on tarkoitus 

rakentaa 46 MW:n PV-aurinkopaneelipuisto vuonna 2017. 

• Ideana on, että PV-aurinkopaneelit tuottavat sähköä 

päiväsaikaan, mikä vähentää moottorien käyttöaikaa. Tämä 

pienentää tuntuvasti voimalaitoksen hiilijalanjälkeä.

Säästää  
polttoainetta
päiväsaikaan

CHP-laitosten 
osuus Saksan 

kokonais-
sähkön-

tuotannosta 

25%
vuoteen 2025 

mennessä
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Etelä-Saksa 

Biohybridilaitos

• Laitokseen kuuluu Wärtsilän ainutlaatuinen nesteytysjärjestelmä, joka on erityisesti suunniteltu 

sekä biokaasun että putkikaasun puhdistukseen ja nesteytykseen.

• Mahdollisuus puhdistaa sekä biokaasua että putkikaasua on markkinoilla uutta, ja ratkaisu on 

joustavuuden ja energian varastoinnin osalta uraauurtava.

• Kaasun puhdistus ja nesteytys on kustannus- ja energiatehokasta, mikä tekee projekteista 

kannattavia, vaikka kaasumäärä olisi pienempikin. Tämä on erityisen tärkeää Euroopan 

unionissa, jonka tavoitteena on nostaa uusiutuvien polttoaineiden osuus 10%:iin vuoteen 2020 

mennessä.

Kapasiteetti

25
tonnia 
nestemäistä 
biopolttoainetta 
päivässä

Uusiutuvista raaka-
aineista tuotetun 
polttoaineen osuus

10% 
vuoteen 2020 
mennessä

Integraatio voimissaan

Skogn, Norja

Pohjoismaiden suurin biokaasulaitos

• Skognin paperitehtaalle Norjaan asennetaan Wärtsilän uusi laitos, joka valmistaa kalajätteestä 

ja paperitehtaan jätelietteestä tuotetusta puhdistetusta biokaasusta nestemäistä polttoainetta 

linja-autoille.

• Laitos on erittäin ympäristöystävällinen: se eliminoi rikkioksidi- (SOx) ja hiukkaspäästöt lähes 

kokonaan, eivätkä mahdolliset CO2-päästötkään lisää nettopäästöjä, koska kyse on jo nyt 

kierrossa olevista CO2-päästöistä.

• Tällä hetkellä Oslossa käytetään biopohjaista CNG:tä noin 200 linja-autossa ja 100 

jäteautossa. Kaupunki arvioi, että vuoteen 2020 mennessä uusiutuvaa polttoainetta käyttää 

1.200 linja-auton lisäksi noin 2.000 taksia ja Oslonvuonossa liikennöivät lautat.
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Wärtsilä vahvisti heinäkuussa digitaalista tarjontaansa 

ostamalla Eniramin juuri kun yritys oli tuomassa 

markkinoille uutta mullistavaa ratkaisuaan nimeltä 

SkyLight. Eniramin kauppamerenkulkuliiketoiminnasta 

vastaava johtaja Jan Wilhelmsson kertoo yrityksen 

rohkeiden ratkaisujen taustoista.

Puhetta muutoksesta
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Transponderi lähettää erittäin 
luotettavaa dataa aluksen 
liikkeistä viiden minuutin 
välein satelliittiyhteyden 
välityksellä Eniramin 
datakeskukseen.

KERTOISITKO LYHYESTI,  
MIKÄ SKYLIGHT ON?
Jan Wilhelmsson: Erään esitykseni otsikko 

oli yhteen aikaan ”On kiva tehdä sitä mitä me 

olemme aina tehneet tällä alalla”. Tarkoitus oli 

kiinnittää huomiota siihen, miten modernissa 

merenkulussa on yksi erikoinen reliikki. Noin 

100 vuotta sitten keksittiin radio, joka muutti 

merenkulkua olennaisesti – mahdolliseksi tuli 

päivittäinen yhteys kotisatamaan ja laivojen 

liikkeiden jatkuva seuranta. Aluksen sijainti 

määritettiin keskipäivällä auringon korkeuden 

mukaan. Sitten laskettiin etäisyys edellisen 

puolipäiväraportin sijainnista, mistä voitiin 

laskea, paljonko laivalla on vielä polttoainetta, 

ja tiedot lähetettiin varustamolle.

Tämä oli aikanaan iso mullistus, ja 

periaatteessa samalla tavalla toimitaan yhä 

edelleen. Useimmat liikenteessä olevat alukset 

lähettävät nykyisin lyhyen sähköpostiviestin 

(suhteellisen uusi käytäntö – vielä jokin 

aika sitten yleisin väline oli telex), jossa 

ilmoitetaan kuljettu matka meripeninkulmina, 

jäljellä oleva polttoainemäärä ja määränpää. 

Viestin perusteella määritetään myös aluksen 

polttoaineenkulutus ja raportoidaan paikallinen 

sää, ja kertyvien tietojen perusteella arvioidaan 

aluksen polttoainetehokkuutta.

Kun asiaa ajattelee tarkemmin, tänä päivänä 

tuntuisi hullulta, jos vaikkapa uusi auto 

lähettelisi jatkuvasti raportteja tehtaalle ja 

huoltoinsinööreille. Ison tankkilaivan tai 

irtorahtialuksen kaupallisen operoinnin 

perusteena on kuitenkin yhä edelleen sata 

vuotta vanha puolipäiväraportointi.

Meidän SkyLight-järjestelmämme 

määrittää pelkistetysti sanottuna 

aluksen polttoaineenkulutuskäyrän. 

Puolipäiväraportoinnissa käytetään säätietona 

kuluneen vuorokauden keskiarvoja. Ei tarvitse 

olla meteorologi ymmärtääkseen, että sää voi 

muuttua melko laajalla vaihteluvälillä päivän ja 

yön kuluessa, joten keskiarvo on aika karkea 

mittari. Neljäkin mittauspistettä vuorokauteen 

antaa jo huomattavasti paremman tarkkuuden. 

SkyLightiin otamme sijaintilukemat 5 minuutin 

välein, ja niihin yhdistetään kulloinkin vallitseva 

säätila. Kenenkään ei tarvitse manuaalisesti 

lähettää raporttia joka viides minuutti, siihenhän  

menisi kokonaan yhden miehistön jäsenen 

aika. SkyLight tekee tämän automaattisesti, ja 

raportointi hoituu osana aluksen normaaleja 

tehtäviä. Erittäin hyödylliset tiedot siirtyvät 

jatkuvasti ikään kuin siinä sivussa.

MITÄ HYÖTYÄ JÄRJESTELMÄSTÄ ON 
WÄRTSILÄN ASIAKKAILLE?
JW: SkyLight tarjoaa merenkulkijoille 

nimenomaan liiketoimintaratkaisun. Sen 

avulla varustamot pystyvät seuraamaan 

kustannustehokkaasti aluksiaan ja vertailemaan 

yksityiskohtaisesti niiden suoritusarvoja. 

Ohjelmistomme tallentaa suoritusarvot 

ja antaa edellytykset täsmällisempään 

raportointiin, suunnitteluun ja kustannusten 

optimointiin. Pohjimmiltaan annamme 

laivaoperaattoreille välineen tehokkaampaan 

liiketoiminnan hallintaan.

Kriittinen edellytys tälle on tiedonkeruun 

tarkkuus. Lukemiemme tarkkuus on eri 

syistä valovuosia edellä kaikkia tämän 

hintaluokan kilpailijoita ( jotka yleensä joutuvat 

turvautumaan pariin kolmeen erilliseen 
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ratkaisuun eri toimittajilta).

Toinen etu on mallinnus. Tiedämme 

varmuudella, että erittäin iso osa nykyisin 

käytössä olevista nopeuslokeista sisältää 

merkittäviä virheitä. Skylightia rakentaessa 

ymmärsimme, ettei niitä kannata ruveta 

korjaamaan vaan on parempi tuottaa suoraan 

mittausarvot edellisiä tuotteitamme varten 

kehitetyllä korjausmallilla. Kutsumme tätä 

ratkaisua keinoluotaukseksi. Eli sen sijaan 

että nopeutta mitataan fyysisesti hintavalla 

integrointijärjestelmällä, joka yhdistää 

nopeuslokin ja navigaatiojärjestelmän, me 

laskemme nopeuden mallintamalla. Koska 

meillä ovat tiedossa aluksen liikkeet ja kaikki 

säätiedot, merenkäynti ja vuorovesivirrat, 

pystymme selvittämään aluksen vesinopeuden 

ja vedessä kulkeman matkan sekä todellisen 

maanopeuden ja kuljetun matkan välisen eron. 

Näin aluksen kulkema reitti voidaan laskea 

ilman lokia.

Kaikki nämä tekijät yhdessä antavat paljon 

paremman tarkkuuden kuin missään 

tähänastisessa ratkaisussa, joka ei edellytä 

mittavia laiteasennuksia. Lisäksi kerätyn datan 

tarkkuuden ja sen asiakkaalle tarjoamien laivan 

operoinnin optimointimahdollisuuksien välillä on 

hyvin yksinkertainen korrelaatio.

MILLÄ TAVOIN SKYLIGHT 
ON INNOVATIIVINEN 
LIIKETOIMINTAMIELESSÄ?
JW: Toimintamallimme on siirtymässä 

asennusten myynnistä analytiikka- 

ja optimointipalveluiden tarjontaan 

kuukausihinnoiteltuna kokonaispalveluna. 

Aiemmin alan tyypillisiä toimijoita olivat 

laivanvarustajat, jotka sekä omistivat aluksensa 

että operoivat niitä, mutta nyt valtaosan 

aluksista omistaa ja niitä hallinnoi teknisesti yksi 

taho ja operoi kaupallisesti jokin toinen taho. 

Toisin sanoen emme yritä muuttaa markkinoita 

vaan sopeudumme niiden muutokseen.

Tämä edellyttää kaikkien arvoketjujen 

tarkastelemista kutakin erikseen. Laivan 

hallinnointi esimerkiksi on nyt eri asia kuin sen 

kaupallinen operointi. Vastaavaa on tapahtunut 

monilla toimialoilla, mutta koska muutos 

on nyt ollut niin iso merenkulussa, meidän 

on miellettävä uusiksi markkinaroolimme – 

tarjoamme nyt tuotteiden sijasta palveluita. 

Tämä ei tietenkään ole Wärtsilälle mitään uutta. 

Tässä mielessä Eniramin ajattelutapa sopii 

erittäin hyvin koko yhtiön toimintaan.

MITÄ UUTTA ENIRAM TUO WÄRTSILÄN 
AIEMPAAN ORGANISAATIOON? 
JW: Eniram on diginatiivien yritys. 

Kaikilla perustajilla on laaja koulutus 

mm. matematiikassa, tilastotieteessä ja 

tietotekniikassa. Kun muutamalla vielä 

on merenkulkutaustaa – itse esimerkiksi 

olen yksi harvoista eniramilaisista, jotka 

eivät osaa koodata – pystymme tukemaan 

alan digitalisaatiota konkreettisilla 

arvolupauksilla. Kyse on siis hyvin pitkälti IT- ja 

teknologiasuuntautuneesta yrityksestä, jolle on 

vuosien mittaan kertynyt myös erittäin paljon 

tietämystä merenkulusta.

Yrityksen ydinarvoja ovat osaaminen ja itse 

kehitetyt ratkaisut. Omasta näkökulmastani 

pidän nykyvaihettamme tilaisuutena saada 

nämä ratkaisut markkinoille huomattavasti 

nopeammin Wärtsilän tarjoamien suorien 

asiakaskontaktien ansiosta.

Toiseksi saamme uusia mahdollisuuksia 

hyödyntää ratkaisun kehityspotentiaalia, mikä 

tähän asti on tehty omarahoituksella. Se oli hyvä 

toimintatapa, mutta siinä on omat rajoituksensa. 

Nyt meillä on emoyhtiö, jolla on paljon isommat 

resurssit. Miten tässä käytännössä päästään 

maaliin, on vielä hiukan auki, ja tietyllä tapaa 

SkyLight on toki nykyisellään vasta ensiaskel, 

mutta on helppo ymmärtää, että vahva 

selkänoja antaa mahdollisuudet saavuttaa vielä 

paljon enemmän. ■

“On helppo ymmärtää, että vahva 
selkänoja antaa mahdollisuudet 
saavuttaa vielä paljon enemmän.”



13I Eettisen yrityskulttuurin vahvistaminen: kolme huomiotaWärtsilän tarinat

Eettisen yrityskulttuurin 
vahvistaminen: 

kolme 
huomiota
KESTÄVÄN KEHITYKSEN VARMENNUS 2016

Yritykset ovat alkaneet viime vuosina huomata, että eettisiä 

ohjeistuksia ei välttämättä saada kunnolla perille perinteisen 

henkilöstöviestinnän keinoilla. Liiketoimintaperiaatteet ovat hyvä 

tapa kannustaa tiettyihin toimintatapoihin ja kieltää toisia, mutta 

liiketoiminnan eettisyys on kuitenkin niin syvälle menevä käsite, ettei 

sitä voi selittää tyhjentävästi pelkillä ohjeistuksilla.

Wärtsilä on vastannut haasteeseen kehittämällä eettisen kulttuurin 

ohjelman, jolla autetaan henkilöstöä tekemään oikeita ratkaisuja 

erilaisissa vaativissa tilanteissa. Yhteiskuntasuhteiden ja kestävän 

kehityksen johtajan Marko Vainikan mukaan tehtävä ei ole helppo, 

mutta tärkeitä huomioita on jo tehty.
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PUHU ASIAT SELVIKSI
Ottaaksemme selvää mitä eettinen 
yrityskulttuuri tarkoittaa meille, olemme 
alkaneet järjestää työpajoja, joissa 
aiheesta keskustellaan erilaisten sisäisten 
sidosryhmien kanssa. Keskusteluissa on 
tarkoituksena muodostaa yhteinen näkemys 
toimintaperiaatteiden jo vakiintuneista 
arvoista ja periaatteista ja vahvistaa niitä.

Emme ole kehittämässä mitään uutta, 
vaan tarkoituksena on selvittää tiukan 
luotaamisen ja ideoinnin kautta, mitä 
nämä periaatteet todella merkitsevät 
meille käytännön tasolla. Haluamme tehdä 
niistä konkreettisempia.

Aloitimme prosessin vuonna 2016 
johtajistosta, joka on osoittanut todellista 
sitoutumista ohjelmaan niin ajankäytön 
kuin tarmon suhteen.

Olemme havainneet, että eettisen 
kulttuurin luominen vaatii henkilökohtaisia 

keskusteluja – se on yksinkertaisesti 
tehokkain ja tuloksekkain keino käsitellä 
aihetta ja sen monia ulottuvuuksia niin 
liiketoiminnassa kuin päivittäisessä 
työssämme. Jatkuva keskustelu korostaa 
yksilön vastuuta ja muokkaa yhteistä 
kulttuuriamme joka ikinen päivä.

PIDÄ KESKUSTELU VIREILLÄ
Seuraava kysymys onkin, miten pidetään 
yllä jatkuvaa keskustelua. Toteutus ei 
saa tuntua liian väkinäiseltä, vaikka 
toki käytössä on joitakin pakollisia 

menettelytapoja, joita olemme myös 
vahvistaneet.

Jokaisen työntekijän on esimerkiksi 
allekirjoituksellaan vahvistettava, että he 
ovat lukeneet liiketoimintaperiaatteet ja 
sitoutuvat noudattamaan niitä työssään.

Toimintaperiaatteet on myös nivottu 
vahvemmin osaksi kehityskeskusteluita. 
Mielestäni kehityskeskustelut ovat 
erinomainen tilaisuus selvittää, 
ovatko työntekijät täysin sisäistäneet 
toimintaperiaatteet, ja samalla voidaan 
vastata mahdollisiin kysymyksiin tai 
selventää periaatteiden tulkintaa.

Laajemmat toimenpiteet keskustelun 
edistämiseksi aloitetaan johdosta. 
Kyseessä on vaiheittainen prosessi, 
jonka tuloksia on vaikea mitata, 
mutta vertailukohtana voidaan 
pitää turvallisuusasioissa jo 
läpikäytyä samankaltaista prosessia. 

“Jatkossa ohjelmaan 
osallistuu isompia 
henkilöstöryhmiä, ja 
lopullisena tavoitteena 
on, että kaikki ovat 
osallistuneet siihen tavalla 
tai toisella.”

Turvallisuus valittiin jokin aika sitten 
painopistealueeksi, jossa tehokkaamman 
viestinnän uskottiin tuovan parannusta.

Olemme tehneet paljon töitä tämän 
asian eteen, ja turvallisuustaso onkin 
parantunut vuosi vuodelta (kuten toisaalla 
tässä vuosikertomuksessa kerrotaan). 
Johtajistomme nostaa aiheen luontevasti 
esille viestinnässään – eikä heitä tarvitse 
edes muistuttaa siitä.

Tiedämme siis sen olevan mahdollista, 
ja pyrimme samanlaisiin tuloksiin 
kieltämättä kuitenkin monisyisempien 
eettisten kysymysten kohdalla. 
Onnistuessamme eettiset kysymykset 
tulisivat tietoisemmaksi osaksi päivittäistä 
työtämme. 
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KULTTUURIN VAHVISTAMINEN  
VAATII AIKAA
Käsillä olevaan työsarkaan liittyen 
kenties tärkeintä on muistaa, että vahvan 
kulttuurin rakentaminen vaatii aiheesta 
riippumatta valtavasti töitä ja etenkin 
paljon aikaa.

Asiaa voi havainnollistaa aihepiiriä 
käsittelevissä tilaisuuksissa ehkäpä 
useimmiten esiin nousevalla kysymyksellä: 

”Millainen on yrityskulttuurimme?”. Vaikka 
kysymykseen voisi antaa jonkinlaisen 
vastauksen ihan kylmiltäänkin, 
kuvaisiko se aidosti yhteistä näkemystä 
yrityskulttuuristamme? Vastaisiko joku 
työkavereistasi samalla tavalla?

Haluamme nostaa eettiset kysymykset 
Wärtsilän yhteiseen tietoisuuteen eettisen 
kulttuurin ohjelmallamme, joka itsekin 
kehittyy jatkuvasti. Näissä asioissa ei 

voi koskaan todeta, että ”nyt olemme 
valmiita”, emmekä voi vain sanella 
näkemyksiämme työntekijöille – heidän on 
itse sitouduttava tähän.

Toivomme kuitenkin, että ajan myötä 
työmme saa yhä enemmän näkyvyyttä, 
eettiset näkökannat ovat vahvemmin läsnä 
ajatuksissamme ja että viime kädessä 
teemme eettisesti kestäviä päätöksiä 
luonnostaan. ■

“Toivomme, että ajan myötä 
työmme saa yhä enemmän 
näkyvyyttä, eettiset 
näkökannat ovat vahvemmin 
läsnä ajatuksissamme.”
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Chief Digital Officer ja johtokunnan jäsen 

Marco Ryan selostaa Wärtsilän ensiaskeleita 

kohti digitaalista liiketoimintaa.

Digitaalista tulevaisuutta 
takomassa
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Nimitykseni Wärtsilän 
digitaalisaatiojohtajaksi vuoden 2016 
kolmannella neljänneksellä oli osoitus yhtiön 
kunnianhimoisista tavoitteista tällä alueella 
sekä signaali määrätietoisuudestamme: 
haluamme olla asiakastoimialojamme 
murroksen eturintamassa.

Heti aloitettuani järjestin ensimmäisten 
viikkojen kuluessa laajan sisäisen 
kyselytutkimuksen, josta ilmeni että 
talossa on jo nyt käynnissä runsaasti 
hienoja digitaalisuuteen liittyviä hankkeita. 
Perusta on siis loistava, mutta aloitteita 
pitää yhtenäistää ja koko organisaatiolle 
on luotava ja viestittävä vankka visio, johon 
tähtäämme tästä eteenpäin.

Lyhyellä aikavälillä näkisin, että 
vahvistamme digitaalisuuteen liittyvää 
ydinliiketoimintaa. Kokemusteni perusteella 

toiminnasta saadaan samalla karsittua pois 
runsaastikin tehottomuuksia. Wärtsilän 
kohdalla tämä tarkoittaa perusprosessien 
läpikäyntiä, niin että nykytoiminta on 
mahdollisimman tehokasta ja tuottavaa.

Tekemällä asioimisen Wärtsilän kanssa 
helpommaksi tarjoamme asiakkaille todella 
tuntuvaa lisäarvoa, ja keskeinen väline 
tähän on aloittamamme ensimmäinen 
digitaalisuuden kehitysohjelma. Ohjelma 
tähtää esimerkiksi toiminnan rajapintojen 
yhtenäistämiseen, mikä yhdessä 
hiljattain toteutetun brändipäivityksen 
kanssa yhtenäistää asiakaskokemusta: 
asiakkaan näkökulmasta ratkaisumme 
näyttäytyvät aina yhtenäisinä paikasta ja 
asiointikanavasta riippumatta.

Tämä aloitusvaihe on samalla tärkeää 
esityötä laajemmalle ja syvällisemmälle 
digitalisaatiolle. Väkemme ymmärtää 
johdosta alkaen, että tulevaisuudessa 
kajastaa täysin uudenlaisia 
liiketoimintamalleja ja että oman tiimin ja 
yksittäisen työntekijänkin tulee pidemmän 
päälle siirtyä uudenlaiseen strategia-
ajatteluun, jonka kautta pystymme olemaan 
johtavia toimijoita tässä muutoksessa.

“Koko organisaatiolle 
on luotava ja viestittävä 
vankka visio, johon 
tähtäämme tästä 
eteenpäin.”



18I Digitaalista tulevaisuutta takomassaWärtsilän tarinat

“Wärtsilän asiakkaat 
voivat luottaa siihen, 
että kehitämme 
heidän avukseen yhä 
parempaa digitaalista 
käyttäjäkokemusta.”

Miten suhtaudumme innovaatioihin, talon 
sisäisiin uusiin hankkeisiin, disruptioon 
ja startup-ekosysteemiin? Minkälaisten 
kumppanien kanssa hakeudumme 
yhteistyöhön ja millä tavoin? Ja miten 
digitaalinen kehitys saadaan ruokkimaan 
liiketoiminnan kasvua?

Moniin näistä kysymyksistä tartutaan 
jo lähikuukausina, ja otamme käyttöön 
asianomaisia toimenpiteitä varten 
yhtenäisen menettelyn. Organisaation 
muutosvalmiutta luotaavan kyselyn 
lisäksi vuonna 2016 kartoitettiin 
omia tavoitteitamme – minkälaista 
transformaatiota Wärtsilä itse haluaa? 

Kun tavoitetaso seuraavaa kehitysvaihetta 
varten on asetettu, tie eteenpäin on 
huomattavasti selkeämpi. Kannattaa olla 
kuulolla, tuloksista kyllä kerrotaan isoon 
ääneen heti kun sen aika on.

Riippumatta siitä, miten asemoimme 
itsemme tällä alueella, kaksi asiaa 
on jo selvillä: Wärtsilän asiakkaat 
voivat luottaa siihen, että kehitämme 
heidän avukseen yhä parempaa 
digitaalista käyttäjäkokemusta, ja muut 
sidosryhmämme voivat luottaa siihen, 
että keskitymme hyödyntämään pitkällä 
aikavälillä kaikkein kannattavimpia 
mahdollisuuksia. ■
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Wärtsilän uusi jatkuvaan parantamiseen nojaava 

toimintamalli on saamassa useiden onnistuneiden 

pilottiprojektien myötä ilmaa siipien alle.

Tavoitteena 
toiminnan  
huippulaatu
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Wärtsilä otti hiljattain ensimmäiset 
askeleensa muutoksessa, joka vaikuttaa 
yhtiön toimintaan kaikilla liiketoiminta-
alueilla ja kaikissa toiminnoissa. Fredrik 
Nordström ja hänen pieni tiiminsä ovat 
testanneet uutta toimintamallia valituissa 
yksiköissä Operational Excellence -teeman 
alla, ja mallin vaiheittainen käyttöönotto on 
päässyt hyvään vauhtiin.

”Aloite tähän tuli huipulta”, Nordström 
painottaa. ”Yhtiön johto näki, että jotkin 
yksikkömme noudattivat erittäin hyviä 
käytäntöjä mutta emme olleet onnistuneet 
jakamaan niitä järjestelmällisesti muihin 
yksikköihin. Meillä on siis laatusaarekkeita, 
joita voimme hyödyntää – jos opimme 
toisiltamme ja luomme edellytykset 
parhaiden käytäntöjen jakamiseen. 
Näin voimme nostaa koko Wärtsilän 
suoritustasoa.”

TAHDISTETTUJA PARANNUKSIA
Operational Excellence -hanke ei keskity 
vain tuotantoon vaan kattaa yhtiön kaikki 
prosessit kokonaisuudessaan. Nordström 
vertaa sen lopullisena päämääränä olevaa 
tehokasta yhteistyötä toimintojen sisällä ja 
niiden välillä orkesterin yhteissoittoon. ”Kun 
saamme kaikki soittamaan hyvin ja samassa 
tahdissa, voimme pikkuhiljaa haastaa niin 
omia kuin asiakkaiden odotuksia.”

Uutta mallia alettiin ajaa sisään ensin 
kahdessa Wärtsilän suurimmassa 

ovat auttaneet esimerkiksi pienentämään 
varastotasoja, lisäämään tuottavuutta ja 
tehostamaan toimituksia. Tämä puolestaan 
on näkynyt tilausten kasvuna.
Operational Excellence -hankkeita on tällä 
hetkellä käynnissä kaikissa divisioonissa, 
ja ne kattavat kaikki alueet myynnistä 
Wärtsilän tuotteiden ja järjestelmien 
käyttöönottoon. ”Tämä ei ole mikään 
pikaratkaisu. Kaikkien osapuolten vahvalla 
yhteistyöllä voimme saavuttaa merkittäviä 
ja kestäviä parannuksia, jotka näkyvät 
myönteisesti sekä asiakkaisiin päin että 
omassa liiketoiminnassamme.” ■

yksikössä, Triestessä ja Vaasassa, ja 
pian menestystarinat seurasivat toisiaan. 
Keskittymällä aluksi suppeampien 
toimintojen järjestelmälliseen 
parantamiseen uuden toimintamallin 
painopisteeksi voitiin aluksi ottaa jatkuva 
tavoitteenasetanta ja tavoitteiden 
realistisuus. Kun yksiköissä oli ensin 
onnistuttu esimerkiksi lyhentämään 
kokoonpanoaikoja, voitiin seuraavaksi 
ottaa haastavampia tavoitteita, jotka 
vaativat toimintojen välistä yhteistyötä.

MUUTOSMYÖNTEISYYS NOUSUUN
Näin laajamittaisen muutoksen tehokas 
toteutus rakentuu yksilöihin perustuvaan 
malliin. Nordströmin tiimin tehtävä on 
tukea muutosta, mutta parannusten 
takana ovat yksiköissä toimivat 
”muutosagentit”. Parannusta vaativat 
alueet määritellään ja niistä raportoidaan 
tiimitapaamisissa, mikä pitää toiminnan 
laadun jatkuvasti ajankohtaisena.
”Tammikuussa 2016 käynnistimme 

Wärtsilän Operational Excellence 
Academyn, jonka erilaisissa työpajoissa 
vahvistetaan kaikilla organisaatiotasoilla 
Wärtsilän johtajien tietoutta, osaamista 
ja motivaatiota, jotta he pystyvät 
sitouttamaan ja tukemaan tiimejään 
toimintatapojen jatkuvassa kehittämisessä 
ja suoritustason uusien normien 
luomisessa. Koko johtokunta näytti vahvaa 
esimerkkiä ja osallistui ensimmäisiin 
työpajoihin vuoden 2016 alussa.”

Paljon aikaa ja työtä vaatinut investointi 
alkaa selvästikin tuottaa tuloksia. Vuoden 
2017 alkuun mennessä eri yksiköissä on 
toteutettu 15 fokusoitua hanketta, jotka 

“Jos opimme toisiltamme 
ja luomme edellytykset 
parhaiden käytäntöjen 
jakamiseen. Näin voimme 
nostaa koko Wärtsilän 
suoritustasoa.” 
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Uusi henkilöstökonsepti auttaa wärtsiläläisiä 

tiedostamaan, miten valtavasti erilaisia 

uramahdollisuuksia heille on tarjolla yhtiössä.

Possible Futures
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Yksi Wärtsilän MyVoice-
työtyytyväisyyskyselyn keskeisistä 
tuloksista liittyi urakehitykseen liittyvien 
vahvuuksien tunnistamiseen. Kävi ilmi, 
että henkilöstömme pitää Wärtsilän 
hyviä kehitys- ja uramahdollisuuksia 
niin merkittävänä vahvuutena, että ne 
ovat suorastaan yhtiön ominaispiirre. 
Iso osa avoimista työpaikoista täytetään 
sisäisellä haulla, ja henkilöstö kokee, 
että organisaation sisäinen liikkuvuus on 
erittäin hyvä.

Jotta näitä vahvuuksia voitaisiin hyödyntää 
ja uramahdollisuuksista tiedottaa entistä 
näkyvämmin kaikille työntekijöille, Wärtsilä 
on lanseerannut uuden konseptin nimeltä 
Possible Futures. Ensimmäinen vaihe 
on intranetportaali, jonka tarkoituksena 
on tiedottaa henkilöstölle erilaisista 
kehitysmahdollisuuksista ja jakaa 
menestystarinoita. Seuraavassa vaiheessa 
konsepti laajennetaan keskeiseksi osaksi 
ulkoista rekrytointimarkkinointia ja 

“Koska Wärtsilä toimii 
kahdella erillisellä, mutta 
toisiinsa liittyvällä alalla, 
urakehitysmahdollisuuksiakin 
on tuplaten.”

Wärtsilän työnantajabrändäystä. Samalla 
se yhdistetään ulkoisten verkkosivujen 
Avoimet työpaikat -osioon.
Koska Wärtsilä toimii kahdella 
erillisellä, mutta toisiinsa liittyvällä 
alalla – energia- ja merenkulkualalla 
– urakehitysmahdollisuuksiakin on 
tuplaten. Työntekijöillä on erilaisia 
uramahdollisuuksia heidät rekrytoineessa 
liiketoiminnassa, mutta myös muissa 
toiminnoissa. 

Wärtsilän globaalista resurssoinnista 
ja työnantajabrändäyksestä vastaavan 
Saara Eder-Falckin mukaan tavoitteena 
on osoittaa sekä nykyisille työntekijöille 
että potentiaalisille työnhakijoille, että 
työ Wärtsilässä on pidemmän päälle 
hyvä uraliike. ”Emme odota, että ihmisillä 
olisi koko tulevaisuutensa valmiiksi 
suunniteltuna, vaan haluamme heidän 
tiedostavan heidän ulottuvillaan olevien 
mahdollisuuksien valtavan kirjon,” hän 
valottaa. ■



23I Kestävän kehityksen tavoitteet: yhteinen ponnistus koko maailman hyväksiWärtsilän tarinat

KESTÄVÄN KEHITYKSEN VARMENNUS 2016

Kestävän 
kehityksen 
tavoitteet:
yhteinen ponnistus  
koko maailman hyväksi YK:n kestävän kehityksen tavoitteet tulivat 

voimaan 1.1.2016. Tavoitteena on vastata 
moniin erilaisiin ongelmiin sukupuolten 
epätasa-arvosta ilmastonmuutokseen. 
Yleisenä päämääränä on köyhyyden 
poistaminen kaikkialta.

Päätavoitteita on 17, ja niillä on 169 
alatavoitetta. Ne ovat osa laajempaa 
kestävän kehityksen agendaa 
2030, joka perustuu vuonna 2000 
asetettuihin vuosituhattavoitteisiin. 
Vuosituhattavoitteisiin verrattuna kestävän 
kehityksen tavoitteet ovat laajempia, 

sillä ne koskevat kaikkia maita ja kaikkia 
toimijoita. Tavoitteiden taustalla on 
periaate, että ongelmien ratkaisemiseen 
osallistuvat kaikki – rikkaat ja köyhät 
maat, isot ja pienet yritykset. Yritysten 
katsotaan olevan ratkaisevassa roolissa 
vaikutuksiltaan merkittävien innovatiivisten 
muutosten aikaansaajina.

Kestävään kehitykseen vahvasti keskittyvä 
Wärtsilä ei ole poikkeus. Tavoitteista 
useat liittyvät asioihin, joihin Wärtsilä 
vaikuttaa jo nyt positiivisesti ja pyrkii 
jatkuvasti kehittämään.
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Ihmisarvon kunnioittaminen

Wärtsilä pyrkii edistämään työntekijöidensä, toimittajiensa, asiakkaidensa ja 
paikallisyhteisöjen terveyttä ja hyvinvointia. Korkeiden ympäristö-, työterveys- 
ja työturvallisuusvaatimustemme tarkoituksena on torjua tapaturmat niin 
oman henkilöstön kuin alihankkijoiden osalta sekä varmistaa tuotteidemme ja 
ratkaisujemme luotettavuus ja käyttöturvallisuus. Olemme myös sitoutuneet 
jatkuvasti parantamaan ympäristövastuutamme, jotta toiminnastamme ei 
aiheudu haittaa paikallisyhteisöille.

Tuemme kansainvälisen työjärjestön ILO:n määrittelemiä työhön liittyviä 
oikeuksia mm. kunnioittamalla yhdistymisvapautta ja kollektiivista 
neuvotteluoikeutta. Wärtsilä kannattaa sukupuolten tasa-arvoa ja 
sitoutuu osallistamaan naiset kaikkeen liiketoimintaansa sekä torjumaan 
sukupuolisyrjintää. Vuonna 2012 käynnistämämme monimuotoisuusaloite 
edistää osallistavaa yrityskulttuuria kaikilla tasoilla.

Wärtsilä tukee kestävää talouskasvua edistämällä globaalia yrityskansalaisuutta, 
osallistavaa yrityskulttuuria ja paikallista työllistämistä. Rohkaisemme jatkuvaa 
oppimista ja itsensä kehittämistä tarjoamalla monipuoliset mahdollisuudet oman 
osaamisen kehittämiseen organisaation kaikilla tasoilla.

Kestävä, moderni energiantuotanto

Wärtsilällä on merkittävä rooli maailman kasvavan energiantarpeen 
tyydyttämisessä kestävällä tavalla. Joustavat ja tehokkaat ratkaisumme luovat 
edellytyksiä siirtyä kohti kestävämpää ja modernimpaa energiajärjestelmää. 
Wärtsilän Smart Power Generation -voimalaitokset ovat energiatehokkaita ja 
joustavia sekä polttoaineiden että käytettävyyden suhteen, mikä mahdollistaa 
tuuli- ja aurinkoenergian tehokkaan integroinnin sähköverkkoon. Wärtsilän Dry 
Flexicycle -voimalaitokset voivat vähentää vedenkulutuksen lähes olemattomiin, 
mikä mahdollistaa voimalaitosten operoinnin alueilla, joilla vettä on niukasti.

Vuonna 2016 laajensimme toimintamme aurinkoenergiaan tarjoamalla 
asiakkaillemme voimalamittakaavan PV-aurinkopaneeliratkaisuja hiilipäästöjen 
vähentämiseksi. Wärtsilä toimittaa Norjaan biokaasun nesteytyslaitoksen, joka 
valmistaa kalajätteestä ja paperitehtaan jätelietteestä tuotetusta puhdistetusta 
biokaasusta nestemäistä polttoainetta julkiselle liikenteelle.

Wärtsilä käy aktiivisesti avointa vuoropuhelua eri sidosryhmien kanssa 
tarjotakseen asiantuntemusta ja tukea puhtaan energiateknologian ja alan 
tutkimuksen kehittämiselle globaalissa mittakaavassa.
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Puhtaat meriteknologiat

Yksi Wärtsilän ydinliiketoiminnoista on kestävien innovaatioiden tarjoaminen 
merenkulkualalle. Eliminoimalla tai vähentämällä asiakkaiden prosessien 
saastuttavia päästöjä annamme edellytykset jatkaa toimintaa myös herkillä 
alueilla eri puolilla maailmaa. Ympäristöystävällisten tuotteidemme ja 
ratkaisujemme valikoima käsittää painolastiveden, jäteveden ja öljyisen 
veden käsittelyjärjestelmät, pakokaasujen puhdistusjärjestelmät ja laivojen 
monipolttoainemoottorit. Vuonna 2016 Wärtsilä esitteli uuden akkukäyttöisen ja 
vähäpäästöisen lauttakonseptin. Esittelimme myös uuden vesivoidellun tiivisteen 
Wärtsilä Enviroguard SLR, joka eliminoi vannasputkesta aiheutuvat saasteet.

Wärtsilä on mukana useissa globaaleissa ja paikallisissa kumppanuuksissa, 
kuten Sustainable Shipping Initiative ja Sustainable Marine Biofuel Initiative.

Vastuullinen liiketoiminta

Sitoumuksemme kestävään kehitykseen ja vastuulliseen liiketoimintaan 
perustuu missioomme, visioomme ja strategiaamme. Wärtsilän arvot ja 
toimintaperiaatteet määrittelevät koko henkilöstöä sitovat säännöt ja ohjaavat 
Wärtsilän liiketoiminnan vastuullisuutta koskevia päätöksiä.

Wärtsilän toimintaperiaatteet ja sitä tukevat politiikat nimenomaisesti 
kieltävät yhtiötä sekä sen työntekijöitä ja toimittajia ottamasta ja tarjoamasta 
minkäänlaista lahjuksena pidettävää etua sekä ryhtymästä minkäänlaisiin 
toimiin, jotka voisivat johtaa eturistiriitaan tai luottamuksen rikkoutumiseen. 
Wärtsilä noudattaa kansainvälisiä hyviä käytäntöjä ja korruption vastaisia lakeja 
kaikissa Wärtsilän toimintamaissa ja kannustaa mahdollisten korruptio- ja 
lahjontatapausten raportointiin. Politiikkojen toteutusta tukee koko Wärtsilän 
henkilöstölle tarkoitettu kattava koulutusohjelma.

Wärtsilän tavoitteena on edistää hyvinvointia yhteisöissä, joissa yhtiö toimii. 
Tavoitteeseen päästään esimerkiksi luomalla työpaikkoja, maksamalla veroja 
ja sosiaalimaksuja, tarjoamalla työntekijöille koulutusta, tekemällä yhteistyötä 
paikallisten sidosryhmien kanssa ja tukemalla paikallista kehitystä.
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Kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO vahvisti vuonna 

2016 laajakantoisen säädöksen, joka koskee laivojen 

painolastivesiä ja vaikuttaa merkittävästi myös Wärtsilän 

asiakkaiden liiketoimintaan.

Uutta liikettä 
painolastiin
KESTÄVÄN KEHITYKSEN VARMENNUS 2016

Yhdistyneiden kansakuntien arvion 
mukaan maapallon kolme suurinta 
ekologista riskiä ovat ilmaston 
lämpeneminen, eliölajien sukupuutto 
sekä ekosysteemeihin paikallisesti 
ympäri maailmaa kohdistuvat uhat. 
Viimeksi mainittuun liittyvät Wärtsilän 
painolastivesien käsittelyratkaisut, 
joiden tarkoituksena on auttaa asiakasta 
täyttämään painolastivesiä koskevat 
tiukkenevat määräykset.

Painolastivesien käsittelyä koskeva 
kansainvälinen yleissopimus astui voimaan 
syyskuussa 2016. Yleissopimuksen ehtoja 
aletaan soveltaa maailmanlaajuisesti 
syyskuussa 2017, minkä jälkeen 
laivojen on käsiteltävä painolastivetensä 
siten, että sen sisältämät vesieliöt 
ja taudinaiheuttajat menettävät 
elinkelpoisuutensa.

Sopimus edellyttää, että kaikki 
kansainvälisen kauppamerenkulun 
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alukset noudattavat aluskohtaisessa 
painolastivesisuunnitelmassa asetettuja 
vaatimuksia. Tämä pakottaa hankkimaan 
useimmille laivoille painolastivesien 
käsittelylaitteiston. Markkinoilla on tällä 
hetkellä yli 60 kilpailevaa järjestelmää. 
Wärtsilä on kuitenkin ainoa toimittaja, 
jolla on tarjota painolastivesijärjestelmä 
alkuperäisvalmistajan elinkaaren aikaisella 
tuella maailmanlaajuisesti.

”Tiesimme, ettei mikään järjestelmä tai 
teknologia yksinään täytä kaikkien maailman 
laivojen tarpeita”, selittää Environmental 
Solutions -liiketoiminnan johtaja Juha Kytölä. 
”Tästä syystä olemme kehittäneet kahta eri 
teknologioihin perustuvaa tuotesarjaa, jotta 
pystymme vastaamaan laivanvarustajien 
vaihteleviin tarpeisiin ja hyödyntämään 
täysimittaisesti mahdollisuuksiamme 
tässä liiketoiminnassa.”

toimenpiteineen.  Samalla voimaan 
on tulossa entistä laajempia 
tiedonkeruuvaatimuksia, joiden avulla 
kertyvien tietojen perusteella strategia 
on tarkoitus päivittää vuonna 2023.

Kokous päätti myös perustaa Pohjois-
Eurooppaan, käytännössä Itämerelle, 
Englannin kanaaliin ja Pohjanmerelle, 
typenoksidipäästöjen kontrollialueen 
(NECA). Näillä vesillä liikennöivien 
1.1.2021 jälkeen rakennettavien alusten 
on noudatettava typpipäästöjen 
rajoituksia, jotka jo ovat voimassa mm. 
USA:n rannikoilla.

Lopuksi kokous päätti myös laivojen 
polttoaineiden rikkipitoisuuden 
globaalista sääntelystä. Suurin sallittu 
rikkipitoisuus laskee vuoden 2020 
lopussa 0,5 prosenttiin (nyt 3,5 %). 
Vaihtoehtoisesti alukset voivat tietenkin 
myös puhdistaa pakokaasunsa 
pesurilaitteilla siten että SOx-päästöt 
eivät ylitä LNG-käyttöisen aluksen tai 
kalliimpaa vähärikkistä polttoainetta 
käyttävän aluksen päästöjä.

Wärtsilän monipuoliset 
ympäristöratkaisut antavat hyvät 
edellytykset auttaa asiakkaita 
täyttämään kaikki uudet määräykset. Lue 
verkkosivuillamme lisää korkeatasoisista 
ympäristötavoitteista, joihin tähtäämme 
asiakkaidemme hyväksi. ■

Wärtsilä erottuu kilpailijoista myös 
tarjontansa laajuudella. ”Monella 
kilpailijalla on tarjota ainoastaan itse 
laitteisto, ja laivasuunnittelu ja asennukset 
on hankittava muualta”, Kytölä toteaa. ”Me 
pystymme huolehtimaan koko urakasta, 
alustavista tunnusteluista aina valmiiseen 
toteutukseen saakka. Myös mikä tahansa 
osakokonaisuus on mahdollinen.”

KEHITYS EI PYSÄHDY
Laivojen painolastivesi ei ole ainoa asia, 
jota säännellään vuodesta 2016 alkaen 
uusilla ympäristömääräyksillä. IMO 
päätti samassa merellisen ympäristön 
suojelukomiteansa MEPC:n 70. 
kokouksessa syyskuussa 2016 useista 
muistakin määräyksistä, joilla on laaja 
merkitys merenkulkualalle.

Moni katsoo, että uudet säännöt 
ovat vastaus Kansainvälisen siviili-
ilmailujärjestön ICAOn aloitteisiin 
lentoliikenteen päästöjen vähentämiseksi. 
Kokouksessa sovittiin vuoteen 2018 
ulottuvasta ”tiekartasta” välietappina 
kohti merenkulun omaa ilmastostrategiaa 
lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin 

“Painolastivesien 
käsittelyratkaisut 
ovat nyt jos koskaan 
kasvumarkkina.” UUDET VAATIMUKSET

Painolastivesien käsittelyratkaisut 
ovat nyt jos koskaan kasvumarkkina. 
Nykymääräykset vaativat kaikilta aluksilta 
viiden vuoden välein kuivatelakoinnin 
yhteydessä tehtävää tarkastusta ja 
todettujen puutteiden korjaamista. 
Uusi kansainvälinen yleissopimus 
määrää, että kaikkiin 8.9.2017 jälkeen 
kuivatelakoitaviin aluksiin on asennettava 
telakoinnin yhteydessä painolastivesien 
käsittelylaitteisto. Tällä hetkellä merillä 
liikkuu noin 29.000 laivaa, joissa ei ole 
minkäänlaisia käsittelylaitteita, joten 
tarjolla on selkeästi iso markkina. 
Wärtsilän maailmanlaajuinen läsnäolo 
on tässä suhteessa merkittävä etu, sillä 
se takaa varustamoille samat palvelut 
ja saman korkean laadun kaikkialla 
maailmassa.
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Uudessa ohjelmassa nostetaan esiin ja palkitaan 

Wärtsilässä tehtyjä radikaaleja innovaatioita.

Winnobooster on täällä
KESTÄVÄN KEHITYKSEN VARMENNUS 2016
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Älykkäiden teknologioiden, digitalisaation 
ja lähes kaikilla toimialoilla ja markkinoilla 
käynnissä olevan murroksen myötä 
ajatusjohtajuudesta on tullut Wärtsilälle 
ratkaisevan tärkeä tekijä. Innovatiivisuus 
ja yrittäjähenkisyys ovat jo vanhastaan 
kiinteä osa toimintatapaamme, mutta 
vuonna 2016 veimme ne vielä askelen 
pidemmälle. Käyttöön otettiin uudenlainen 
malli edistämään voimaperäisesti 
liiketoimintainnovaatioita yhtiön sisällä.

Esimerkkinä työn tuloksista on vuonna 
2016 lanseerattu Winnobooster-aloite. 
Siinä wärtsiläläisiä kannustetaan 
esittämään radikaaleja innovaatioita 
sisäisten viestintäkanavien kautta. 
Parhaat ehdotukset seulotaan ja 
esitellään innovaatiokomitealle, jota 
vetää Marine Solutions -liiketoiminnan 
johtaja Roger Holm. Komiteassa 
on eri liiketoiminta-alueiden ja 

konsernitoimintojen asiantuntijoita sekä 
lisänäkemystä tuomassa myös yksi talon 
ulkopuolinen jäsen.

Komitean kuukausittaisissa kokouksissa 
hakijat esittelevät ehdottamansa 
innovaatiot ja saavat samalla seurata 
muita esityksiä. ”Näin jokaisella 
osallistujalla komitean jäsenet mukaan 
lukien on tilaisuus hioa taitojaan 
ja kehittää osaamistaan”, sanoo 
Marine Solutions -liiketoiminnan 
markkinointijohtaja Mikael Simelius.

UUSIA MAHDOLLISUUKSIA
Komitea kokoontui neljä kertaa vuonna 
2016, ja kokouksissa käsiteltiin 27:ää 
innovatiivista ehdotusta. Niistä seitsemälle 
myönnettiin rahoitusta, jotta hakijat voivat 
kehitellä ideaansa eteenpäin. Simelius 
pitää tätä erinomaisena tuloksena. 
”Ratkaiseva ero Winnoboosterin ja 
aikaisempien innovaatioprosessiemme 
välillä on, että palkituille hakijoille 
annetaan todellinen mahdollisuus 
kehittää innovaatiotaan.”

Palkittujen innovaatioiden on vastattava 
esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin: 
Voiko innovaatio kääntää toimialan 
talouskehityksen? Voiko sillä olla 
mullistava vaikutus toimintamme 
johonkin osa-alueeseen? Muuttaako se 

“Innovatiivisuus ja 
yrittäjähenkisyys ovat jo 
vanhastaan kiinteä osa 
toimintatapaamme, mutta 
Winnobooster vie ne vielä 
askelen pidemmälle.”

arvoketjuamme? Voiko siitä tulla meille 
kilpailuetu? Esittäjän on osoitettava 
innovaationsa merkitys Wärtsilän nykyisille 
liiketoiminnoille, mutta tervetullutta on 
myös, jos ajatukset lähtevät kokonaan 
uusille urille.

Winnobooster on vain yksi esimerkki 
Wärtsilässä käynnissä olevista 
muutosprosesseista. Ohjelma 
korostaa wärtsiläläisten halukkuutta 
löytää uusia toimintatapoja ja 
uudenlaisia potentiaalisesti kannattavia 
liiketoimintamalleja. Ajatusjohtajuuteen 
liittyvää työtä jatketaan myös muilla 

alueilla, sillä haluamme vaalia innovatiivista 
ajattelutapaamme. Pyrkimyksenämme 
on aina antaa asiakkaillemme avaimet 
omien markkinoidensa muokkaamiseen ja 
liiketoimintansa kehittämiseen. ■

“Ohjelma innostaa 
wärtsiläläisiä omaksumaan 
uusia toimintatapoja ja 
kokeilemaan lupaavia uusia 
liiketoimintamalleja.”


