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PÄÄMÄÄRÄMME  
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.

WÄRTSILÄ LYHYESTI
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava älykkään teknologian ja 
kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja  
energia markkinoilla. Wärtsilä maksimoi asiakkaiden alusten 
ja voima laitosten ympäristö tehokkuuden ja taloudellisuuden 
keskittymällä kestäviin innovaatioihin, data-analytiikkaan  
ja kokonais hyötysuhteeseen. 
www.wartsila.com
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LIIKETOIMINNAT LYHYESTI

Wärtsilä Marine Power
Wärtsilä Marine Power johtaa meriteollisuutta  
kohti hiilineutraalia ja kestävää tulevaisuutta.  
Valikoimamme moottoreita, propulsiojärjestelmiä, 
hybriditeknologioita ja integroituja voimansiirto-
järjestelmiä tarjoaa sellaista luotettavuutta, turval-
lisuutta ja ympäristömyötäisyyttä, jota Wärtsilän 
älykkään merenkulun visio edellyttää. Tarjoamme 
asiakkaillemme suorituskykyyn perustuvia sopi-
muksia, elinkaariratkaisuja ja ylivertaisen maailman-
laajuisen merenkulkualan asiantuntijaverkoston.

Wärtsilä Marine Systems
Wärtsilä Marine Systems tarjoaa korkealaatuisia 
tuotteita, ratkaisuja ja elinkaaripalveluita liittyen 
kaasun arvoketjuun, pakokaasujen käsittelylait-
teistoihin, tiivisteisiin ja laakereihin, akseliston 
korjauspalveluihin, vedenalaisiin huoltopalveluihin 
ja merenkulun sähköisiin integraatioihin. Tavoittee-
namme on tarjota uusimmat ja tehokkaimmat  
ratkaisut, jotka ovat Wärtsilän älykkään meren-
kulun ekosysteemin vision mukaisia ja vievät  
asiakkaamme kohti turvallisempaa, parempaa ja 
kestävämpää tulevaisuutta.

Wärtsilä Voyage
Wärtsilä Voyage uudistaa laivaliikennettä hyödyntä-
mällä viimeisintä digitaalista teknologiaa parantaen 
turvallisuutta, tehokkuutta ja luotettavuutta sekä 
vähentäen päästöjä. Olemme sitoutuneet luomaan 
älykkään merenkulun ekosysteemin, jossa jokainen 
alus saa yhteyden digitaalisiin palveluihin, jotka  
tekevät matkasta turvallisemman ja ympäristöä  
paremmin huomioivan. Markkinoiden laajimman 
älykkään merenkulun tarjooman avulla luomme  
digitaalisesti kytkettyä meriteollisuuden arvoketjua 
ja olemme asiakkaiden ensisijainen kumppani uu-
simman digitaalisen teknologian hyödyntämisessä.

Wärtsilä Energy
Wärtsilä Energy johtaa muutosta kohti tulevai-
suutta, jossa sähkö tuotetaan sataprosenttisesti 
uusiutuvalla energialla. Autamme asiakkaitamme 
hyödyntämään energiamurroksen koko potenti-
aalin optimoimalla heidän energiajärjestelmiään ja 
huolehtimalla siitä, että heidän investointinsa kan-
tavat pitkälle tulevaisuuteen. Tarjoamme joustavia 
voimalaitosratkaisuja sekä energian hallinta- ja 
varastointijärjestelmiä ja tuemme asiakkaitamme 
laitosten koko elinkaaren ajan palveluilla, jotka pa-
rantavat tehokkuutta ja varmistavat suorituskyvyn.

Osuus kokonais
liikevaihdosta

Osuus kokonais
liikevaihdosta

Osuus kokonais
liikevaihdosta

Osuus kokonais
liikevaihdostaHenkilöstö Henkilöstö Henkilöstö Henkilöstö

8 355 1 897 1 915 4 888
38%

18%
5%

35%
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WÄRTSILÄN PITKÄAIKAINEN SITOUTUMINEN 
KESTÄVÄÄN KEHITYKSEEN SAI TUNNUSTUSTA  
DOW JONES INDEKSEILTÄ
Wärtsilä valittiin viidentenä vuonna peräkkäin osaksi Dow Jones 
Sustainability Indices (DJSI) -indeksejä. Wärtsilä sisältyy sekä 
DJSI World että DJSI Europe -indeksiin. S&P Dow Jones -indeksit 
ovat olleet ESG-indeksien edelläkävijä 20 vuoden ajan.

KOHOKOHDAT

HÅKAN AGNEVALL NIMITETTIIN  
WÄRTSILÄN KONSERNIJOHTAJAKSI
Wärtsilän hallitus nimitti Håkan Agnevallin Wärtsilän uudeksi  
konsernijohtajaksi. Agnevall aloitti tehtävässä 1.2.2021. Hänen 
edeltäjänsä Jaakko Eskola jatkaa hallituksen ja johtokunnan  
neuvonantajana kunnes jää eläkkeelle 30.6.2021.

MUUTOKSIA ORGANISAATIORAKENTEESEEN  
JA UUSIA JÄSENIÄ JOHTOKUNTAAN
Wärtsilä jakoi Marine-liiketoimintansa kolmeksi itsenäiseksi liike-
toiminnaksi. Muutoksen tavoitteena on nopeuttaa strategian 
toteutusta, yksinkertaistaa liiketoimintarakennetta ja vahvistaa 
liiketoimintanäkökulmaa konsernin johtokunnassa. Uudet liike-
toiminnat Wärtsilä Marine Power, Wärtsilä Marine Systems ja 
Wärtsilä Voyage aloittivat toimintansa 1.7.2020. 

Muutoksen myötä Roger Holm, aiemmin Wärtsilä Marine -liike-
toiminnan johtaja, nimitettiin Wärtsilä Marine Powerin johtajaksi, 
 Tamara de Gruyter nimitettiin Wärtsilä Marine Systemsin johta-
jaksi, ja Sean Fernback nimitettiin Wärtsilä Voyagen johtajaksi.

Lisäksi Sushil Purohit nimitettiin Wärtsilä Energyn johtajaksi.

KEHITÄMME VALMIUKSIAMME TULEVAISUUDEN 
POLTTOAINEITA VARTEN
Wärtsilä aloittaa tiiviissä yhteistyössä Knutsen OAS Shipping 
AS:n, Repsolin ja Sustainable Energy Catapult Centren kanssa 
maailman ensimmäisen pitkäaikaisen, laajamittaisen ammoniakin 
testauksen polttoaineena nelitahtisessa laivan polttomoottorissa.  
Projekti alkaa Sustainable Energy Catapult Centren testaus-
tiloissa Stordissa, Norjassa vuoden 2021 ensimmäisen neljän-
neksen aikana.

Wärtsilä ilmoitti myös kehittävänsä kaasumoottoreidensa poltto-
prosessia, jotta ne voivat käyttää sataprosenttista vetypoltto-
ainetta. Wärtsilä on tutkinut vetyä polttoaineena 20 vuoden ajan 
ja testannut moottoreitaan seoksilla, jotka sisältävät jopa 60% 
vetyä ja 40% maakaasua.
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TUEMME SÄHKÖJÄRJESTELMIEN SIIRTYMÄÄ 
KOKONAAN UUSIUTUVAAN ENERGIAAN
Wärtsilä julkaisi laajan interaktiivisen kartan Atlas of 100% 
 Renewable Energy, joka havainnollistaa kustannusoptimaalisia, 
sataprosenttisesti uusiutuviin energialähteisiin perustuvia sähkö-
järjestelmiä maailmanlaajuisesti. Kartta tarjoaa arvokasta tietoa 
uusiutuvan energian potentiaalista maantieteellisin alueittain 
 niiden aurinko- ja tuuliolosuhteet huomioiden. Wärtsilä on 
mallintanut 145 maata ja aluetta tuntitasolla havainnollistaakseen 
 kustannusoptimaalisia tapoja kehittää sataprosenttisesti uusiu-
tuvaan energiaan perustuvia sähköjärjestelmiä.

TEEMME YHTEISTYÖTÄ HIILINEUTRAALIN 
SYNTEETTISEN BIOKAASUN TUOTTAMISEKSI
Wärtsilä ja Vantaan Energia solmivat yhteistyösopimuksen 
koskien konseptiselvitystä, jossa tutkitaan power-to-gas-lai-
toksen kannattavuutta Vantaan Energian jätevoimalan yhtey-
dessä.  Power-to-gas-laitoksen on määrä tuottaa hiili neutraalia 
synteettistä biokaasua hyödyntäen jätevoimalassa tuotettavaa 
sähköenergiaa ja syntyvää hiilidioksidia. Yhteistyö hankkeen 
 tarkoituksena on vahvistaa hankkeen optimaalinen koko ja kau-
kolämmössä käytettävän synteettisen biokaasun kustannukset 
sekä ymmärtää hankkeen toteuttamisen rajaehdot.

WÄRTSILÄ NAVIPORTIN ONNISTUNUT 
KÄYTTÖÖNOTTO TUO ESIIN OIKEAAIKAISEN 
SAAPUMISEN EDUT
Wärtsilä ilmoitti yhdessä Carnival Maritime -yhtiön ja Hampurin 
alusten koordinointikeskuksen (HVCC) kanssa uuden, aluksen 
oikea-aikaista saapumista tukevan Wärtsilä Navi-Port -ratkaisun 
onnistuneesta toteutuksesta ja testauksesta. Yhdessä kumppa-
nukset saivat aikaan saumattoman tietojenvaihdon aluksen ja 
sataman välillä, mikä mahdollistaa optimaalisen saapumisen  
satamaan. Wärtsilä Navi-Port sai myös Bureau Veritas Marine 
and Offshore -luokituslaitokselta periaatehyväksynnän kyber-
turvallisuusvaatimusten täyttämisestä.

MAAILMAN SUURIN SAIRAALALAIVA SAA  
ENERGIANSA WÄRTSILÄLTÄ
Wärtsilä kertoi, että hyväntekeväisyysorganisaatio Mercy Ships 
käyttää sen moottoriteknologiaa uudessa sairaalalaivassaan, 
 jonka avulla tarjotaan välttämätöntä terveydenhoitoa sitä tarvit-
seville potilaille kehitysmaissa. Valmistuttuaan Global Mercystä 
tulee maailman suurin sairaalalaiva. Se saa energiansa neljästä 
Wärtsilä 32 -moottorista. Toimitukseen sisältyy myös moottorei-
den viiden vuoden huoltosopimus.
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LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖ
MERENKULKUMARKKINAT
Hiilineutraalius ja digitalisaatio mullistavat merenkulkua
Siirtymä kohti hiilineutraalia toimintaa on meriteollisuudelle äärimmäisen 
tärkeä kehitysaskel, johon liittyvät osaltaan maailmanlaajuisesti odotet-
tavissa olevat tiukennukset alusten päästömääräyksiin. Alan toimijoiden 
on kehitettävä lähivuosina yhteistyössä taloudellisesti kannattavia vaihto-
ehtoja, joilla pystytään täyttämään Kansainvälisen merenkulku järjestön 
(IMO) päästövähennystavoitteet. IMO pyrkii pienentämään meriliikenteen 
kuljetussuoritusten keskimääräisiä hiilidioksidipäästöjä vähintään 40% vuo-
den 2008 tasosta vuoteen 2030 mennessä ja vähintään puolittamaan kas-
vihuonekaasujen kokonaispäästöt vuoteen 2050 mennessä. Lisäksi EU 
aikoo ottaa laivaliikenteen mukaan päästökauppa ohjelmaansa. Samaan 
aikaan vihreiden joukkovelkakirjojen ja kestävään kehitykseen linkitettyjen 
lainojen saama kasvava huomio tuo markki noille lisää vihreää rahoitusta.

Alusten omistajien on tehtävä muutoksia neljällä osa-alueella, jotta 
 siirtymä hiilineutraaliuteen voi onnistua:
• Siirtyminen ympäristömyötäisempiin energia- ja polttoaine vaihto ehtoihin
• Haitallisia päästöjä vähentävien teknologioiden käyttö
• Energiatehokkuutta parantavien teknologioiden käyttöönotto
• Laivamatkan ja kaluston käyttöä optimoiva datan hyödyntäminen

Kasvihuonekaasujen päästövähennystavoitteiden saavuttamisen olennai-
nen edellytys on vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöönotto. Hiilettömiin 
polttoaineisiin, kuten vihreään ammoniakkiin ja vetyyn, on investoitu mer-
kittävästi. Pisimmälle kehittynyt vaihtoehto on kuitenkin yhä nesteytetty 
maakaasu (LNG), jonka käyttöön soveltuvien monipolttoainemoottoreiden 
osuus on 3% aluskannasta ja 26% tilauskannasta. LNG-bunkrauspalvelu 
on tällä hetkellä saatavilla 120 satamassa. Paikallispäästöjen vähentämi-
nen on toinen keskeinen kehityskohde. Tähän liittyvät IMO:n maailman-
laajuisesti asettamat rikkipäästörajat, jotka tulivat voimaan vuoden 2020 
alussa. Uudet päästörajat edellyttävät käytännössä joko vähärikkisen polt-
toaineen käyttöä tai rikkipesureiden asentamista aluksiin. Tällä hetkellä 23 

prosentissa aluskannasta on asennettuna ja 28 prosenttiin tilauskannasta 
on tilattu rikki pesurilaitteisto.

Myös energiatehokkuudessa voidaan ottaa merkittäviä kehitysaskeleita 
 teknologiainnovaatioiden avulla niin uustuotannossa kuin jälkiasennuksis-
sa.  Tällaisia teknologioita ovat esimerkiksi hybridijärjestelmät, aluksen run-
gon ilmavoitelu, roottoripurjeet sekä kehittyneet peräsin- ja potkuriratkaisut. 
 Yhteisten päästövähennystavoitteiden ohella myös mahdollisuudet säästää 
alusten käyttökustannuksissa kannustavat uusien ratkaisujen käyttöön ottoon.

Digitalisaatioon liittyen alusten optimointiratkaisut nähdään kasvavassa 
määrin keskeisenä ratkaisuna yleismaailmallisille paineille alentaa käyttökus-
tannuksia samalla, kun pyritään täyttämään ympäristötavoitteet. Uudet digi-
taaliset sovellukset ja pilvipohjaiset etähallintaratkaisut yleistyvät jatkuvasti. 
Myös alusten ja satamien väliseen viestiliikenteeseen, asiakirjaliikenteeseen 
ja muuhun tiedonsiirtoon liittyvät sähköiset ratkaisut valtaavat jatkuvasti alaa 
perinteiseltä kasvokkain tapahtuvalta kommunikoinnilta. Samanaikaisesti 
kehitetään eri asteisia autonomisen laivaliikenteen ratkaisuja, joissa nähdään 
lupaavia mahdollisuuksia lisätä meriliikenteen tehokkuutta, turvallisuutta, 
ympäristöystävällisyyttä ja kokonaissuorituskykyä.

Markkinoiden kysyntätekijät
Keskeisimpiä uusien alusten kysyntää sääteleviä tekijöitä ovat:
• Maailmantalouden kehitys ja sen vaikutus merikuljetuksiin 
• Käytettävien energianlähteiden jakauma ja sen vaikutus off shore-

teollisuuteen sekä öljyn, kivihiilen ja kaasun kauppaan 
• Risteilymatkailun ja matkustajaliikenteen kysyntä
• Siirtymä kohti hiilineutraaliutta, energiatehokkuuden parantaminen 

sekä uudet turvallisuus- ja vastuullisuusvaatimukset
• Telakoiden kapasiteetti ja uusien alusten hintakehitys
• Vanhojen alusten käytöstä poistaminen ja romutukset
• Polttoaineiden hinta ja saatavuus
• Korkotaso ja rahtihinnat
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Wärtsilän merenkulun palveluiden tärkeimmät kysyntätekijät ovat:
• Asennetun laitekannan koko ja ikärakenne
• Laitteiden käyttötunnit 
• Asiakaskohtaiset varainkäytön painopisteet 

Kilpailuympäristö
Laajasta tuote- ja palvelutarjonnastamme sekä maailmanlaajuisesta läsnä-
olostamme johtuen kilpailijakenttämme on laaja. Siihen kuuluvat useat 
laitteiden alkuperäisvalmistajat (original equipment manufacturer, OEM), 
kuten moottorivalmistajat MAN Energy Solutions, Caterpillar, Rolls-Royce 
Power Systems ja HiMSEN, potkurivalmistajat Schottel ja Brunvoll sekä 
ympäristö teknologian ja apulaitteiden tarjoajat, kuten Alfa Laval. Kilpai-
lijoitamme ovat myös sähkö- ja automaatiojärjestelmien tarjoajat, ennen 
muuta Siemens, GE ja ABB, polttoainekaasujärjestelmien tarjoajat, kuten 
TGE Marine, navigaatio- ja viestintäjärjestelmien ja merenkulun optimoin-
tiratkaisujen tarjoajat, kuten Furuno ja JRC, sekä monialayritykset, kuten 
Kongsberg. Monilla näistä aloista olemme johtava toimija, mukaan lukien 
alusliikenteen ohjausratkaisut ja merenkulkusimulaattorit. 

Kunnossapitopalveluissa pääkilpailijoitamme ovat itsenäiset maailman-
laajuisesti toimivat palveluyritykset sekä pienemmät paikalliset toimijat, 
esimerkiksi varaosakauppiaat, korjaustelakat, paikalliset korjaamot,  
varaosakomponenttien toimittajat (ei-OEM) ja kenttähuoltoyritykset.

Meidät tunnetaan meriteollisuudessa laajalti luotettavana toimittajana, 
joka tarjoaa innovatiivisia ja kestävää kehitystä tukevia teknologioita ja 
ohjelmistoja. Hyvän maineemme ja laajan tuotevalikoimamme ansiosta 
meillä on ainutlaatuiset edellytykset auttaa ratkaisemaan meriteollisuu-
den ympäristöhaasteita avaamalla taloudellisesti mielekäs väylä  
hiilineutraaliuteen.

Merenkulkumarkkinat vuonna 2020
Koronapandemian taloudelliset seuraukset vaikuttavat merikuljetuksiin 
ja matkustajaliikenteeseen merkittävästi niin uusalusinvestointien kuin 
vara osien ja kunnossapitopalvelujen kysynnän osalta kaikissa alan  
segmenteissä. 

Risteilymarkkinat ovat laajojen matkustusrajoitusten ja liikennöinti-
kieltojen seurauksena väistämättä yksi pahiten kärsineistä sektoreista. 
Valta osa maailman risteilyaluksista pysyi pääosan vuodesta satamassa. 
Matkustamisen raju väheneminen niin kansallisesti kuin kansainvälisesti  
vaikutti myös lauttaliikenteeseen, vaikkakin ala elpyi osittain vuoden 
jälki puoliskolla. 

Pandemian kielteiset vaikutukset energiamarkkinoihin vähensivät 
 entisestään öljyn offshore-tuotantoa sekä kaasunetsintää ja -tuotantoa 
sekä hidastivat viime vuosina vauhtiin päässyttä LNG-sektorin kasvua. 
Toisaalta investoinnit offshore-tuulivoimaan ja uuden tuulivoimakapasi-
teetin käyttöönotto löivät ennätyksiä vuonna 2020. 

Säiliöalusmarkkinoilla vuoden toinen neljännes oli erittäin hyvä joh-
tuen ennennäkemättömästä kelluvien varastotilojen kysynnästä, mutta 
myynti kutistui jälleen vuoden jälkipuoliskolla öljykaupan hidastuessa ja 
varasto tilan kysynnän heikentyessä. Irtolastisektorilla vuoden alkupuolis-
ko oli erittäin haastava johtuen Brasilian rautamalmiviennin heikkoudes-
ta ja hiilikaupan romahduksesta, mutta tilanne alkoi vähitellen parantua 
vuoden puoliväliin mennessä. Konttiliikenteeseen koronakriisi iski aluksi 
rajusti johtuen maailmantaloutta jarruttaneista laajoista liikkumisrajoi-
tuksista sekä kuluttajakysynnän ja toimitusketjujen hiipumisesta, mutta 
 keskimääräiset volyymit elpyivät lopulta vuoden 2019 tasolle. 

Rikkipesureiden kysyntää jarrutti sekä uusissa aluksissa että jälkiasen-
nuksissa korkea- ja matalarikkisten polttoaineiden pieni hintaero, jonka 
syynä olivat maailman öljymarkkinoiden myllerrys ja koronapandemiasta 
johtuvat epävarmuustekijät.

Toisaalta hiilineutraaliin merenkulkuun tähtäävät toimet vauhdittuivat 
entisestään, ja IMO:n vuosille 2030 ja 2050 asettamat kasvihuonekaasu-
päästöjen vähentämistavoitteet pysyivät vahvasti esillä. Samaan aikaan 
matkustusrajoitukset vauhdittivat digitaalisen teknologian käyttöönot-
toa, joka mahdollistaa turvallisen etäseurannan ja -koulutuksen pande-
miaolosuhteissa. Lisäksi pandemian aiheuttama yleinen epävarmuus ja 
taloudelliset paineet ovat lisänneet kiinnostusta teknologioihin, joilla voi-
daan optimoida ja hallita alusten suorituskykyä ja siten pienentää poltto-
aineenkulutusta ja säästää kustannuksia.
 

ENERGIAMARKKINAT
Painopisteinä energiamurros ja joustavuus
Wärtsilän toimintaympäristöä muokkaa käynnissä oleva energiamurros: 
ilmastopolitiikka ja taloudelliset kannustimet ajavat kehitystä kohti kestä-
vämpää energiainfrastruktuuria. Menneen vuosikymmenen aikana inves-
toitiin kasvavissa määrin aurinko- ja tuulienergiaan, jotka ovat nousseet 
hinnaltaan edullisimmiksi perusvoiman lähteiksi kahdessa kolmasosaa 
maailmasta. Aurinko- ja tuulivoimateknologian odotetaan vuoteen 2030 
mennessä muodostuvan lähes kaikkialla halvimmaksi perusvoiman läh-
teeksi. Energian varastointiteknologian hinta on myös pudonnut rajusti.  
Energian varastointimarkkinoilta odotetaan lähivuosina mittakaavaetujen 
ja teknologisen kehityksen myötä nopeaa kasvua. Samalla ilmastopoli-
tiikka esimerkiksi tiukkenevan päästölainsäädännön muodossa pakottaa 
luopumaan ikääntyvistä hiili-intensiivisistä energianlähteistä, mikä enti-
sestään kannustaa ottamaan käyttöön uusiutuvaa energiaa.

Aurinko- ja tuulivoiman saatavuuden luontainen vaihtelu alkaa vähitel-
len vaikuttaa perinteisen, tyypillisesti perusvoiman tuotantoon käytetyn 
 lämpövoimalakapasiteetin käyntiaikoihin. Sähköjärjestelmän joustavuu-
desta on tämän myötä tullut yhä merkittävämpi tekijä ja yksi tulevaisuuden 
kestävien sähköjärjestelmien pääedellytyksistä. Joustava kaasukäyttöinen 
sähköntuotanto ja energian varastointijärjestelmät ovat keskeisiä ratkai-

Alustilausten 
muutos

Uusiutuvan sähkön 
tuotannon muutos

29% 7% (lähde: IEA:n arvio)

ANNUAL REPORT 2020
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suja tulevaisuuden sähköjärjestelmien luotettavuus- ja joustovaatimuksiin. 
Power-to-X-ratkaisut tukevat osaltaan mahdollisuuksia muuttaa sähkön-
tuotanto kokonaan uusiutuviin energianlähteisiin  perustuvaksi.

Sähkön kysyntä kasvaa kehittyvillä markkinoilla talouskasvun ja 
 kohoavan elintason mukana. Myös kiinnostus uusiutuvia energianlähtei-
tä kohtaan kasvaa nopeasti kustannusten laskiessa, mutta perinteisellä 
lämpövoimateknologialla on jatkossakin keskeinen rooli kehittyvien mark-
kinoiden energiantuotannossa. Kovin kysyntä kohdistuu joustaviin tekno-
logioihin, jotka pystyvät mukautumaan uusiutuvan energian tuotannon 
tulevaan kasvuun ja joilla siten saavutetaan parhaiten kestävän kehityk-
sen mukainen ja kustannuksiltaan edullinen sähköjärjestelmä.

Maakaasun roolina on jatkossakin toimia välivaiheen polttoaineena 
 järjestelmän siirtyessä kestävämpiin energianlähteisiin. Kehittyvien mai-
den kaasuinfrastruktuuri paranee koko ajan ja korvaa perusvoiman tuo-
tannossa hiili-intensiivisempiä energianlähteitä. Maailmanlaajuisesti 
tarkasteltuna kaasun rooli muuttuu, kun uusiutuvien energianlähteiden 
vaikutus alkaa näkyä perusvoiman tuotannon käyntiajoissa ja järjestel-
mältä vaaditaan enemmän joustavuutta. Joustavalla kaasuteknologialla 
on suuri merkitys maissa, joissa energiamurros on edennyt pitkälle, sekä 
kehittyvissä maissa, jotka pyrkivät rakentamaan perusvoiman tuotan-
toaan tekno logialla, joka kantaa pitkälle tulevaisuuteen.

Kiinnostavia mahdollisuuksia hiilineutraaliin sähköntuotantoon tarjoavat 
tulevaisuudessa vety ja synteettiset polttoaineet. Uusiutuvaa energiaa ja 
akkuvarastoja sisältävässä sähköjärjestelmässä osalla ylijäämäenergiasta 
voitaisiin tuottaa ns. vihreää vetyä, joka soveltuu polttoaineeksi sähköjär-
jestelmää tasapainottaviin voimalaitoksiin. Ne paikkaisivat pilvisellä säällä 
pois jäävää aurinkovoimaa ja tuulettomalla säällä pysähtyviä tuulivoimaloi-
ta. Vihreää vetyä voitaisiin tuottaa elektrolyysin avulla sellaisenaan poltto-
aineena käytettäväksi, tai se voitaisiin käsittelyn ja käytön helpottamiseksi 
syntetisoida. Vety ja synteettiset polttoaineet tarjoavat erityisen arvokasta 
pitkän ja keskipitkän aikavälin joustavuutta, koska niitä voidaan tarpeen 
mukaan varastoida ja kuljettaa. Laajempi vedyn käyttö energiantuotan-
nossa tai muilla sektoreilla, kuten teollisuudessa tai kuljetuksissa, vaatisi 
teknologian kehityksen lisäksi myös laajoja infrastruktuuri-investointeja.

Teknologinen kehitys sekä sähköjärjestelmän lisääntyvä kompleksisuus 
ja uusiutuvan energian tuotantovaihtelut kannustavat ottamaan käyttöön 
uusia digitaalisia apuvälineitä. Etävalvonta sekä tekoälyavusteiset suo-
situs- ja ennustejärjestelmät yleistyvät voimalaitosten operoinnin työka-
luina. Uusi data sekä alustalähtöiset liiketoimintamallit ja ratkaisut luovat 
edellytyksiä järjestelmätason integroinnille ja laitekannan optimoinnille 
laitteiden koko elinkaaren ajan.

Markkinoiden kysyntätekijät
Keskeisimpiä energiaratkaisujen kysyntää sääteleviä tekijöitä ovat:
• Talouskasvu, sähköistyminen ja kohoava elintaso
• Nopeasti kasvava vaihteleva uusiutuvan energian tuotanto ja 

 joustamattoman lämpövoimalakapasiteetin asteittainen alasajo
• Valtioiden ja yritysten hiilineutraaliustavoitteet sekä tiukkeneva 

 sääntely-ympäristö
• Kaasuntuotannon infrastruktuuri, kaasun saatavuus ja hiilineutraalien 

polttoaineiden tulo markkinoille
• Lisääntyvä datan hyödyntäminen ja digitalisaatio

Wärtsilän energiapalveluiden tärkeimmät kysyntätekijät ovat:
• Asennetun laitekannan koko ja ikärakenne
• Laitteiden käyttötunnit

Kilpailuympäristö
Energiamarkkinoilla Wärtsilä kilpailee polttomoottori- ja kaasuturbiini-
valmistajien kanssa. Wärtsilä on markkinajohtaja keskikokoisissa voima-
laitoksissa perustuen kilpailukykyiseen teknologiaan, vahvaan projek-
tiosaamiseen ja maailmanlaajuiseen palveluverkostoon. Pääkilpailijoita 
ovat esimerkiksi MAN Energy Solutions, GE Power ja Siemens Energy.

Energiavarastojärjestelmissä ja järjestelmien optimoinnissa kilpaili-
joita ovat muut järjestelmäintegrointien tarjoajat. Wärtsilällä on vahva 
kokemus sähköjärjestelmää tasapainottavasta energiantuotannosta, 
kehittyneet energianhallintajärjestelmät ja ainutlaatuinen kokonaistoi-
mitusosaaminen. Tällä alueella kilpailukyky riippuu pitkälti energian-
varastointiteknologian hankinnan kustannustehokkuudesta, kyvystä 
tarjota laitteiden optimaalisen integroinnin takaavat energianhallinta-

ratkaisut sekä projektinhallintaosaamisesta. Näillä markkinoilla merkittä-
viä kilpailijoita ovat esimerkiksi Fluence ja Tesla.

Alan palveluissa kilpailijakenttä on hajanainen. Keskeisimpiä kilpailijoita  
ovat asiakkaiden omat käyttö- ja kunnossapitotoiminnot sekä riippu-
mattomat paikalliset palveluyritykset, joiden palveluvalikoima on usein 
rajallinen. Elinkaariratkaisuissa kilpailijakunta koostuu muutamista 
 alueellisista toimijoista, jotka tarjoavat voimalaitosten käyttöpalveluja. 
Laitteiden suorituskyvyn hallintaan liittyvissä palveluissa on sekä uusia 
että vakiintuneita kilpailijoita, jotka tarjoavat ohjelmistoja ja analytiikkaa 
eri toimialoille, ja osa sähkölaitoksista rakentaa vastaavaa osaamista 
 sisäisesti. Wärtsilällä on maailmanlaajuisen palveluverkostonsa sekä 
 mittavan osaamis- ja kokemuspohjansa ansiosta hyvät edellytykset 
 varmistaa asennetun laitekannan luotettava ja tehokas toiminta laitteiden 
koko elinkaaren ajan.

Energiamarkkinat vuonna 2020
Koronapandemia ja sen aiheuttama talouden taantuminen ja energian  
kysynnän lasku vaikuttivat energiasektoriin negatiivisesti. Isoin  
pudotus nähtiin joustamattomassa perusvoiman tuotannossa, mutta 
myös neste mäisiä polttoaineita ja kaasua hyödyntävien voimalaitos-
ten käyttötunnit laskivat. Epävarmuus pandemian kestosta, tulevasta 
kehityksestä ja taloudellisista seurauksista sai asiakkaat lykkäämään 
investointeja uuteen voimalakapasiteettiin. Asiakkaiden toimipisteisiin 
pääsyä rajoittavat tekijät vaikuttivat toimituksiin ja kenttähuoltotoimin-
taan. Energiamurroksen odotetaan väliaikaisesti hidastuvan johtuen 
viivästyneistä projektitoimituksista ja investointipäätöksistä, edullisem-
mista fossiilisista polttoaineista sekä huomion keskittymisestä viruksen 
leviämisen hillitsemiseen ja sen liiketoiminnalle aiheuttamien vaikutus-
ten lieventämiseen. Kaikesta huolimatta energian varastointimarkkinat 
vilkastuivat vuoden jälkipuoliskolla. Kysyntää ruokki kasvava tarve  
lyhytaikaiselle joustavalle kapasiteetille energiajärjestelmissä, joissa  
uusiutuvan energian osuus on suuri. Hallitusten ja rahalaitosten  
energiasektorille suuntaamien elvytyspakettien odotetaan jatkossakin 
tukevan investointeja vihreään energiaan.
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VASTAAMME ETÄTUEN  
KASVAVAAN KYSYNTÄÄN
Vuonna 2020 digitaalinen murros nytkähti jälleen 
eteenpäin maailmanlaajuisen koronaviruspandemian 
lisättyä etä ja virtuaalipalvelujen tarvetta. Matkustamista 
ja fyysisiä kontakteja koskevien rajoitusten myötä 
laajensimme Expertise Centre osaamiskeskustemme 
toimintaa, otimme käyttöön Assured Operations 
etäpalvelun ja Smart Support Centre palvelut sekä 
siirsimme simulaattorikoulutuksemme pilveen.

Koronaviruspandemian puhjettua maailmalla viime keväänä Lähi -idän 
ja Aasian Expertise Centre -osaamiskeskuksemme reagoivat ensim-
mäisinä laajentamalla toimintansa ympärivuorokautiseksi. Wärtsilän 
maailmanlaajuisen Expertise Centre -verkoston tarjoamia palveluja 
ovat muun muassa operatiivinen tuki, laitediagnostiikka ja laitteiden 
kuntoon perustuva huoltosuunnittelu Wärtsilän kanssa elinkaaripalve-
lusopimuksen tehneille merenkulku- ja energia-asiakkaille.

Digitaaliset etäpalvelut vastaavat maailmanlaajuisen poikkeustilan 
mukanaan tuomiin haasteisiin sekä tukevat asiakkaita voimalaitosten 
ja alusten turvallisessa ja sujuvassa operoinnissa. Tavoitteena on  
parantaa asiakastyytyväisyyttä diagnosoimalla ongelmat nopeammin 
ja tarkemmin ja tehostamalla huoltopalveluja.

”Meidän ei esimerkiksi tarvitse lähettää insinööriä voimalaitokselle 
etsimään vikaa, vaan voimme tarkastella Expertise Centre -osaamis-
keskuksista saatuja voimalaitoksen suorituskykyparametreja ja tarjota 

välitöntä tukea, jotta ongelma saadaan nopeasti ratkaistua”, sanoo 
energiapalveluista vastaava johtaja Markus Ljungkvist.

Hän lisää, että osaamiskeskukset optimoivat voimalaitosten suori-
tuskyvyn tarkastelemalla toimintaa kokonaisvaltaisesti. Antureiden 
tarjoaman monipuolisen datan perusteella Wärtsilä pystyy jopa 
 arvioimaan joidenkin laitteiden kunnon reaaliajassa.

”Kyky tukea asiakkaitamme etänä tuo käytettävyys- ja luotettavuus-
etujen lisäksi myös kustannusetuja. Se on erityisen tärkeää laitteiden 
operoinnin tukemiseksi näinä aikoina”, Ljungkvist sanoo.

Etätuki alentaa kustannuksia
Pyrimme reagoimaan ripeästi pandemian vuoksi normaaliin kenttä-
huoltotoimintaan kohdistuneisiin rajoituksiin myös käynnistämällä 
kesäkuussa Wärtsilän 4- ja 2-tahtimoottoriasiakkaille tarkoitetun  
Assured Operations -etätukipalvelun. Olemme aikaisemmin tarjon-
neet vastaavia, ympäri vuorokauden ja alle 24 tunnin varoitusajalla 
saatavilla olevia palveluja Energy-liiketoiminnan asiakkaille. Expertise 
Centre -osaamiskeskukset tarjoavat tukea chatin sekä video- ja  
audiotyökalujen välityksellä. Palveluita voi käyttää älypuhelimella, 
tabletilla, tietokoneella tai etätukisovelluksella.

Vahvistimme vuonna 2020 myös Voyage-liiketoiminnan tuote- ja 
 ratkaisuvalikoimaamme ottamalla käyttöön nopean toiminnan Wärtsilä  
Smart Support Centre -etähuoltopalvelun. Nopeampi reagointi alentaa  
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kustannuksia minimoimalla seisokeista aiheutuvat menetykset, ja 
kalliit käynnit paikan päällä jäävät tarpeettomiksi, kun operoinnin 
tuesta huolehtivat virtuaaliset huoltoinsinöörit.

Smart Support -palvelu on suunniteltu kaikkien Wärtsilä Voyagen 
 laitteiden kunnossapitoon, mukaan lukien laivojen hallintaratkaisut, 
kuten ECDIS-järjestelmät (Electronic Chart Display and Information 
System), simulaatio- ja koulutusjärjestelmät sekä meriliikenteen oh-
jausratkaisut. Tukea on saatavilla etädiagnostiikkaan sekä vika- ja 
hätäilmoitusten sekä ohjelmisto- ja lisenssipäivitysten yhteydessä. 

”Wärtsilä Smart Support Centre yhdistää laitteemme ja järjestel-
mämme, esimerkiksi ECDIS-laitteet, simulaattorit ja alusliikenne-
järjestelmän, ja parantaa siten merkittävästi etähuoltokyvykkyyk-
siämme. Sen avulla järjestelmien tila pystytään selvittämään tarkasti, 
ohjelmistoja pystytään päivittämään etänä, ja asiakas ja Wärtsilä 
pystyvät ratkomaan järjestelmiin liittyviä ongelmia tiiviissä yhteis-
työssä”, sanoo Wärtsilä Transasin johtaja Torsten Büssow. 

Smart Support -palvelua koekäytettiin yhdessä tanskalaisen varus-
tamon J. Lauritzen AS:n kanssa, ja ensimmäiset kokemukset olivat 
positiivisia:

”Ensinnäkin miehistö tietää, että jopa 95% kaikista virheistä voidaan  
korjata etänä, joten jokaisen ongelman takia ei tarvitse hälyttää 
huoltohenkilöstöä paikalle seuraavaan satamaan. Varustamollemme 
tämä merkitsee sitä, että laitteet ja järjestelmät toimivat tehokkaam-
min. Toiseksi turha viestintä jää pois. Teknisen tai käyttäjään liittyvän 
ongelman ratkaisemiseksi tarvittavien sähköpostiviestin määrä  
vähenee sadasta viiteen”, sanoo Lauritzenin merenkulku johtaja 
Hans Elker Hansen.

Koulutusta missä ja milloin vain
Wärtsilän jo ennestään laajaa etä- ja virtuaalisten palvelujen tarjon-
taa täydentää vuonna 2020 lanseerattu uusi pilvipohjainen simulaa-
tioalusta, joka auttaa merenkulkuoppilaitoksia ja varustamoja jatka-
maan koulutusta myös pandemiasta johtuvien matkustusrajoitusten 
ja sosiaalista eristäytymistä koskevien määräysten aikana. Koulutta-
jille ja opiskelijoille tarjotaan etäyhteys Wärtsilän nykyisiin simulaat-
torituotteisiin ilman maantieteellisiä rajoituksia.

”Etäopiskelu on sekä oppilaitoksissa että varustamoissa kasvava 
trendi, joka on arvossaan erityisesti tällaisina aikoina. On tärkeää, 
että koulutus jatkuu, olipa lähiopetus mahdollista tai ei. Vain koulu-
tuksen toteutustapa muuttuu”, sanoo Wärtsilä Voyagen simulaatio-
ratkaisujen myynnistä vastaava johtaja Neil Bennett.

Bennett lisää, että huomioiden digitaalisten ratkaisujen yleistymi-
sen Wärtsilä Voyage Cloud Simulation on jo onnistunut saamaan 
meri teollisuuden tekemään asioita eri tavalla ja näkemään uusissa 
toimin tatavoissa todellista hyötyä.

”Emme odota, että verkkokoulutuksesta tulisi oletusarvoinen toimin-
tatapa merenkulkualalla, sillä arviointeja on vielä tehtävä fyysisissä 
toimipaikoissa pätevyyksien todentamista varten. Pilvipohjaisten 
simulaatioratkaisujen kehittyessä etenemme kuitenkin kohti oppi-
misstrategioiden yhdistelmiä, joissa hyödynnetään sekä etänä että 
paikan päällä tuotettuja palveluja”, Bennett huomauttaa.

Tehokkaampaa ja turvallisempaa merenkulkua
Syksyllä 2020 monet asiakkaat valitsivat Wärtsilän Cloud  
Simu lation -ratkaisun verkkokoulutusalustakseen. Teknologiaa 
hyödynnettiin  ensimmäistä kertaa Yhdysvalloissa Massachusettsin 
meriakatemiassa (Massachusetts Maritime Academy, MMA). Sen 
ansiosta kadetit voivat jatkaa navigointikoulutustaan turvallisesti 

ja tehokkaasti huolimatta koronaviruspandemian aiheuttamista  
rajoituksista. 

”Wärtsilän pilvipohjainen simulaatioratkaisu vastaa välittömään 
tarpeeseemme laajentaa verkossa tarjottavaa sisältöä korona-
virustilanteen vuoksi. Lisäksi simulaatioalusta toimii pitkälle tule-
vaisuuteen osana eri opetusmuotoja hyödyntävää oppimista. Näin 
MMA säilyttää jatkossakin asemansa alan johtavana innovatiivis-
ten  teknologioiden tarjoajana opiskelijoilleen”, kommentoi MMA:n 
 apulaisprofessori John Belle.

Digitaalisesta oppimisesta on tulossa tärkeä koulutusmuoto myös 
tulevaisuuteen katsovissa varustamoissa. Anglo-Eastern näyttää 
mallia, sillä se ottaa ensimmäisenä maailmanlaajuisena alusten  
hallintayrityksenä käyttöön Wärtsilän Cloud Simulation -ratkaisun. 
Yli 600 alusta hallinnoiva Anglo-Eastern aikoo käyttää pilvisimulaat-
toreita navigointi-, suunnittelu- ja nestemäisten lastien käsittelykou-
lutuksessa. Yhtiön tavoitteena on siirtää alusten hallinnan analogisia 
järjestelmiä tulevaisuuden älykkäille ja integroiduille alustoille.

”Pilvisimulaatiotyökalu on oiva täydennys yli 29 000 merenkulki-
jamme koulutusstrategiaan. Kun navigointilaitteet kehittyvät, sään-
nöllisestä harjoittelusta simulaattoreilla tulee merenkulussakin 
samanlainen tapa kuin ilmailualalla”, sanoo Anglo-Easternin koulu-
tuksesta vastaava johtaja, merikapteeni Pradeep Chawla.

”Wärtsilä tarjoaa arvokkaan työkalun, joka mahdollistaa tehokkaan 
koulutuksen etänä pilvessä ja tukee koulutusorganisaatioita yhdis-
tettyjen oppimisstrategioiden kehittämisessä. Pilvipohjainen rat-
kaisu on jälleen yksi esimerkki kyvystämme soveltaa älykkäitä  
teknologioita asiakkaidemme toiminnan tehostamiseksi”, Neil 
Bennett toteaa.
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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 asiak-
kaiden toimintaan. Tämä luo perustan Wärtsilän Smart Marine ja Smart 
Energy -visioille.

Wärtsilän kannattavaa kasvua koskevia tavoitteita tukevat sen  vahva 
 asema keskeisillä markkinoilla sekä ylivertainen maailmanlaajuinen huolto-
verkosto. Asiakkaiden tarpeet koko elinkaaren ajan kattavan  integroidun 
palvelu-, järjestelmä- ja tuotetarjonnan ansiosta yhtiö pystyy hyvin 
 vastaamaan energiatehokkaiden ja innovatiivisten ratkaisujen kysyn-
tään. Wärtsilä panostaa laitteiden suorituskyvyn optimointiin päivityk-
sillä, modernisoinneilla, polttoainekonversioilla ja turvallisuusratkaisuilla 
sekä asiak kaiden liiketoimintaan liittyvää päätöksentekoa tukevan data-
analytiikan ja tekoälyn hyödyntämiseen. Tietoyhteyksien ja älykkäiden 
teknologioiden avulla optimoidaan laitteiden suorituskyky ja tarjotaan stra-
tegisesti tärkeää tietoa, joka auttaa asiakkaita kasvattamaan liiketoimin-
taansa. Kyky hallita laitteita edistää elinkaariratkaisujen kysynnän kasvua 
tulevaisuudessa ja mahdollistaa uudet ”as-a-service” -liike toimintamallit.

Joustavan tuotannon ja toimitusketjun hallinnan avulla Wärtsilä etsii 
jatkuvasti uusia keinoja varmistaa ratkaisujensa laatu ja kustannuste-
hokkuus – usein yhteistyössä asiakkaiden ja alan johtavien yhteistyö-
kumppaneiden kanssa. Panostukset tutkimukseen ja tuotekehitykseen 
ja erityisesti digitalisaatioon luovat tukevan perustan, joka turvaa ja vah-
vistaa Wärtsilän aseman markkinalähtöisten innovaatioiden johtavana 
kehittäjänä. Asiakasarvon luominen yhteistyöllä ja tiedon jakaminen ovat 
myös keskeisiä Wärtsilän innovaatiotoiminnassa.

Tällainen innovaatiokulttuuri sekä turvallisuuden, monimuotoisuuden 
ja korkeiden eettisten periaatteiden jatkuva painottaminen tuovat yh-
tiöön ammattitaitoisia ja sitoutuneita työntekijöitä ja luovat pohjan erit-
täin  suorituskykyiselle organisaatiolle. Jatkuvaan kehitykseen perustuva 

toiminta takaa, että Wärtsilän kanssa on helppo tehdä yhteistyötä. Se 
myös parantaa tuottavuutta ja tehokkuutta asiakkaiden hyväksi.

SMART MARINE
Wärtsilän tavoitteena on johtaa merenkulkualan muutosta kohti älykästä 
merenkulun ekosysteemiä. Wärtsilä tarjoaa asiakkaille uusia tapoja luo-
da arvoa hyödyntämällä tietoverkkoja, digitalisaatiota ja älyteknologiaa. 
Vankkana perustana tälle on asemamme meri- sekä öljy- ja kaasuteol-

lisuuden johtavana tuoteinnovaatioiden, integroitujen ratkaisujen ja elin-
kaaripalvelujen toimittajana.

Meriteollisuudella on kunnianhimoiset ympäristötavoitteet, ja muutoksen 
tarve tiedostetaan alalla yhä selvemmin. Wärtsilä ja alan muut toimijat  
kehittävät yhteistyössä uusia teknologioita ja puhtaampia polttoaineita  
tavoitteenaan nopeuttaa siirtymää kohti hiilineutraaliutta. Mahdollisuuk-
sia tarjoaa myös toimintaa merkittävästi haittaavien, tehottomuutta 

WÄRTSILÄN STRATEGIA

SMART ENERGY
Näyttää tietä kohti 100%  
uusiutuvan energian tulevaisuutta

SMART MARINE
Johtaa alan muutosta kohti  

merenkulun älykästä ekosysteemiä

Kehitämme 
kestävää 
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 aiheuttavien tekijöiden eliminointi. Tällaisia tekijöitä ovat ylikapasiteetti, 
 riittämätön polttoainetehokkuus satamien välillä sekä satamaan ja muille 
ruuhka -alueille pääsyn odotteluun hukkaantuva aika. 

Wärtsilän kolmella merenkulkuliiketoiminnalla on erinomaiset valmiudet 
yhdessä asiakkaidensa ja kumppaneidensa kanssa saada aikaan positii-
vista disruptiivista kehitystä:
• Marine Power luo taloudellisesti kannattavan tien kohti hiilineutraa-

liutta tarjoamalla polttoainetehokkaita voimajärjestelmiä, joita voi-
daan päivittää niiden koko elinkaaren ajan käyttämään vähähiilisiä ja/
tai hiilineutraaleja polttoaineita.

• Marine Systems kehittää kaasun arvoketjuun, pakokaasujen  
käsittelyyn, akselistopalveluihin ja merenkulun sähköjärjestelmien  
integraatioihin  liittyviä teknologioita, tuotteita ja ratkaisuja. Tavoit-
teena on parantaa  turvallisuutta ja energiatehokkuutta ja samalla 
vähentää päästöjä.

• Voyage tarjoaa teknologiaa alusten suorituskyvyn optimoimiseksi ja 
 toiminnan turvallisuuden parantamiseksi aluksen ja sataman välisellä  
reaaliaikaisella tiedonsiirrolla, digitaalisesti kytketyllä navigoinnilla 
sekä automaation ja älykkäiden autonomiaratkaisujen avulla.

Älykkään teknologian ja suorituskykyä optimoivien palvelujen avulla 
Wärtsilä tehostaa merenkulkualan toimintaa, pienentää sen ilmasto-
vaikutuksia ja parantaa turvallisuutta. Tämän tuloksena varustamot ja 
laivayhtiöt kaikkialla maailmassa pystyvät toimimaan kestävämmin, 
 turvallisemmin ja kannattavammin.

SMART ENERGY
Energian tuotanto ja kulutus kehittyvät kohti joustavampia ja kestäväm-
piä energiajärjestelmiä uusien teknologioiden muuttuessa yhä edulli-
semmiksi. Wärtsilä tavoitteena on olla asiakkaidensa luottokumppani ja 
valjastaa heidän käyttöönsä optimaalisen energiamurroksen tuottama 
lisäarvo tarjoamalla keskeiset kestäviin, luotettaviin ja edullisiin voiman-
tuotantojärjestelmiin tarvittavat teknologiat, palvelut ja ratkaisut.

Uusiutuvan energian integrointi voimantuotantojärjestelmiin lisää jous-
tavien voimajärjestelmien kysyntää. Erityisesti joustavalle kaasuun 

 perustuvalle voimantuotannolle ja energian varastointijärjestelmille on 
kysyntää. Koko alan digitalisaatio tuo uusia mahdollisuuksia kulutuksen 
ja kunnossapitotarpeiden ennakoimiseen ja voi parantaa kilpailukykyä.

Wärtsilä on tulevaisuuden energiajärjestelmien ytimessä. Yhtiön jous-
tavat voimalaratkaisut tarjoavat ainutlaatuisen yhdistelmän energia-
tehokkuutta, polttoainejoustavuutta, käytön joustavuutta ja luotettavuut-
ta aina kuormitushuippujen tasaamisesta perusvoiman tuotantoon sekä 
valmiuden synteettisten ja uusiutuvien polttoaineiden käyttöön. Energian 
varastointiin ja edistyksellisiin optimointiohjelmistoihin liittyvä valikoima 
tarjoaa lisää kasvumahdollisuuksia. Wärtsilän laaja ja laadukas energia-
liiketoiminnan palveluvalikoima tarjoaa ratkaisut voimantuotantoalan 
yritysten liiketoiminnan tehostamiseen optimoimalla voimaloiden koko 
elinkaaren aikaisen suorituskyvyn. Tavoitteena on varmistaa asiakkaiden 
investointien kannattavuus takaamalla voimalaitosten käytettävyys ja 
luotettavuus.

Wärtsilän tavoitteena on kehittää asiakkaille jatkuvasti optimaalisia, 
ympäristömyötäisiä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja, joiden 
 fokuksessa on Wärtsilän ydinosaaminen: markkinoiden ymmärtämys ja 
mallinnus, järjestelmien optimointi, teknologiajohtajuus, kyky toimittaa 
kokonaisratkaisuja sekä koko elinkaaren kattava tuki. 

KESTÄVÄ KEHITYS
Taloudellinen vastuu
Wärtsilän tavoitteena on täyttää osakkeenomistajien ja asiakkaiden odo-
tukset ja edistää yhteiskunnan hyvinvointia. Tämä edellyttää, että yhtiön 
toiminta on tehokasta, kannattavaa ja kilpailukykyistä. Hyvä taloudelli-
nen tulos luo perustan muille kestävän kehityksen osa-alueille – sosiaali-
selle 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 hillit-
semään ilmastonmuutosta ja suojelemaan meriämme. Työskentelemme 
jatkuvasti täyttääksemme toiminnassamme korkeat ympäristönormit ja 

parantaaksemme tuotteidemme ja ratkaisujemme ympäristösuoritus-
kykyä ja tehokkuutta tutkimuksen ja kehityksen, yhteistyön ja kumppa-
nuuksien 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 toi-
mintaperiaatteisiimme. Wärtsilä on vastuullinen työnantaja ja pyrkii tar-
joamaan henkilöstölle mielenkiintoisen ja innostavan työpaikan, jossa 
vallitsevat avoimuus, toisten kunnioitus, luottamus, tasa-arvo ja mahdol-
lisuudet henkilökohtaiseen kehittymiseen. Tavoitteena on myös tarjota 
työolosuhteiltaan turvallinen työpaikka työntekijöille ja sopimuskumppa-
neille sekä minimoida tuotteiden ja palvelujen käyttöön liittyvät terveys- 
ja turvallisuusriskit. Tehokkaan toimitusketjun hallinnan ja jatkuvan kehit-
tämisen avulla pyrimme varmistamaan, että toimintaperiaatteissamme 
kuvattuja arvoja noudatetaan läpi koko arvoketjun.

TIETOYHTEYKSIEN 
JA ÄLYKKÄIDEN 
TEKNOLOGIOIDEN AVULLA 
OPTIMOIDAAN LAITTEIDEN 
SUORITUSKYKY.
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LUOMME ARVOA

WÄRTSILÄN ARVOA LUOVA PERUSTA

Tutkimus, kehitys ja 
innovointi 
• T&K-kulut 153 miljoonaa 

euroa
• N. 2 600 patenttia ja  

patenttihakemusta
• Data ja analytiikka
• Datalähtöinen yhdessä  

luominen

Maailmanlaajuinen 
verkosto
• 258 myynti- ja huoltoyksikköä
• 9 suurta tuotantolaitosta  

(sis. yhteisyritykset)
• N. 1 200 suoraa maailman-

laajuista toimittajaa

Henkilöstö & kulttuuri
• N. 18 000 työntekijän maailman-

laajuinen henkilöstö yli 70 maassa
• Edistämme päämääräämme ja  

arvojamme – päämäärä- ja  
arvoindeksi* 80%

• Olemme sitoutuneita  
asiakkaisiimme – asiakas-
keskeisyysindeksi* 70%

• Vaalimme jatkuvaa oppimista  
ja kehitystä
• Kehityskeskusteluiden  

toteutumisaste 91%
• 19 741 päivää koulutusta  

työntekijöille
• 414 päivää koulutusta johtajille 

Kohti tulevaisuutta, jossa sähkö tuotetaan 
sataprosenttisesti uusiutuvalla energialla
• 180 mallinnettua maata ja energiajärjestelmää
• 25% vuonna 2020 tilatuista moottorimegawateista tukee 

uusiutuvia energianlähteitä
• N. 800 MW energian varastointi- ja optimointijärjestelmiä 

asennettu ympäri maailmaa
• 7 Power-to-X-yhteistyöhanketta

Luomme arvoa osakkeenomistajille
• Kannattava kasvu
• Osakekohtainen tulos 0,23 euroa
• Osinkoehdotus 0,20 euroa osakkeelta
• Oman pääoman tuotto (ROE) 5,8%

Edistämme kestävää merenkulkua
• Yli 2 600 monipolttoainemoottoria käytössä
• 6 hybridipäivitysprojektia myyty vuonna 2020
• Yli 50 energiansäästölaitetta myyty propulsiolaitteistoihin vuonna 2020
• 100%:n kasvu Wärtsilä Voyagen digitaalisiin ratkaisuihin kytkettyjen alusten määrässä
• 158 000 tonnia hiilidioksidipäästöjä vähennetty Eniramin ratkaisuilla
• 10 yhteistyöhanketta tulevaisuuden meripolttoaineisiin liittyen

Parannamme hyvinvointia ja turvallisuutta
• Työntekijöiden sitoutuneisuusindeksi* 73%
• Johtamisindeksi* 73%
• Palkat ja muut työvoimakulut 1 192 miljoonaa euroa
• Tasa-arvoinen ja kilpailukykyinen palkitseminen 
• Poissaoloon johtaneiden tapaturmien taajuusindeksi 2,03

Kehitämme yhteiskuntaa
• Parannamme kestävän ja luotettavan  

sähkön saatavuutta
• Teemme kuljetuksista hiilineutraalimpia
• Teemme yhteistyötä yli 20 yliopiston kanssa
• Lahjoitukset 563 tuhatta euroa * Perustuu sisäiseen henkilöstökyselyyn
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TULEVAISUUDEN POLTTOAINEET: 
KEHITYSTÄ JA INNOVAATIOITA
Wärtsilä valittiin lokakuussa Japanin hallituksen ilmastofoorumin 
ICEF:n vuoden 2020 kymmenen innovatiivisimman yrityksen  
joukkoon. Perusteluna oli Wärtsilän kehitystyö tulevaisuuden  
polttoaineiden kehittämiseksi ja etenkin ammoniakilla tehdyt  
polttokokeet. Wärtsilä hyödyntää ainutlaatuista kokemustaan  
moni polttoainemoottoreista vauhdittaakseen polttoaineteknologian 
kehitystä asiakastoimialojen polttaviin tarpeisiin vastaamiseksi. 
Vuonna 2020 tällä alueella saavutettiin merkittäviä kehitysaskelia.

PERUSTANA AIEMPI OSAAMINEN
Ammoniakkia voidaan valmistaa hyödyntämällä ympäristöystävällistä 
energian tuotantoa, eikä sen poltto tuota hiilidioksidia, koska se ei sisällä hiiltä.  
Ammoniakin tuotannosta ja käytöstä ei siis aiheudu lainkaan hiilipäästöjä, 
mikä on erittäin suuri etu, kun yhteiskuntaa pyritään kehittämään entistä 
puhtaammaksi ja kestävämmäksi.

Ammoniakin maailmanlaajuinen vuosituotanto on tällä hetkellä noin 175 mil-
joonaa tonnia. Sen tärkein käyttäjä on lannoiteteollisuus, mutta ammoniakkia 
löytyy puhdistusaineiden muodossa myös tavallisista kotitalouksista. Ammo-
niakin käyttöön tarvittava osaaminen on pääosin jo olemassa – haasteena on 
lähinnä sen soveltaminen uusiin innovaatioihin.

”Muokatussa muodossa tätä polttoainetta voidaan käyttää nykyisissä moot-
toreissamme”, sanoo Kaj Portin, General Manager, Sustainable Fuels. ”Yksi 
todennäköinen mahdollisuus syttyvän seoksen saamiseksi on sekoittaa  
ammoniakkia nesteytettyyn maakaasuun (LNG) tai dieselpolttoaineeseen.”

Wärtsilä testaa ammoniakin käyttöä monipolttoainemoottoreissa ja kipinä-
sytytteisissä moottoreissa. Vuonna 2022 aloitetaan kenttätestit yhteistyössä  
varustamoiden kanssa.

Tavanomaisten polttomoottoreiden lisäksi on toinenkin vaihtoehto: ammoniak-
kia voitaisiin hyödyntää polttokennojen avulla. Polttokenno on sähkökemialli-
nen laite, jolla polttoaineen sisältämä kemiallinen energia muutetaan hapetti-
men avulla sähköksi. Yleensä polttokennojen polttoaineeksi on ajateltu vetyä, 
mutta myös ammoniakki soveltuu tarkoitukseen. Tätä kokeillaan jo yhdessä 
norjalaisaluksessa.

”Ammoniakin suuri etu on olemassa oleva infrastruktuuri”, sanoo Wärtsilä 
Norwayn myyntijohtaja Cato Esperø. ”Ammoniakkia laivataan valtavia määriä 
ympäri maailmaa.”

Wärtsilä on mukana useissa ammoniakin käyttöön liittyvissä projekteissa. Carnival- 
varustamo selvittää ammoniakin käyttöä laajan risteilijälaivastonsa polttoainee-
na. Repsol haluaa tuottaa ammoniakilla puhdasta energiaa offshore-lautoillaan.

”Ammoniakin mahdollisuudet polttoaineena ovat erittäin innostavia”, Esperø 
sanoo. ”Lähitulevaisuudessa meillä on moottoripolttoaine, jolla hiilipäästöt saa-
daan nollaan. Tämä tapahtuu nopeasti, ja se on teko tulevaisuuden hyväksi. 
Hyvä uutinen koko maailmalle.”

POWERTOX TOSITOIMISSA
Metaani on toinen mahdollisuus vaihtoehtoiseksi polttoaineeksi. Sen salaisuus 
ovat mikroskooppisen pienet eliöt. Sopivien mikrobien avulla pystymme  
valmistamaan synteettistä polttoainetta hyödyntäen välittömästä kulutuksesta 
yli jäävää uusiutuvaa energiaa biometanointiprosessissa. Se on yksi ns.  
Power-to-X-prosesseista, joilla ylimääräistä uusiutuvaa energiaa sekä hiilidiok-
sidia ja vetyä muutetaan varastoimiskelpoiseen muotoon myöhempää käyt-
töä varten. Tässä tapauksessa sähköstä tehdään synteettistä metaanikaasua. 
Power-to-X-prosessit ovat merkittävä keino vauhdittaa siirtymistä kestävään 
energiajärjestelmään, jossa uusiutuvan energian tuotanto ylittää kulutuksen.
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Metaania voidaan syntetisoida muillakin tavoilla, esimerkiksi katalysoi-
malla, mutta osa näistä menetelmistä vaatii nykyisellään korkeita paineita 
ja lämpötiloja. Q Powerilla on toisenlainen lähestymistapa. Yritys on yksi 
uusiutuvia polttoaineita kehittävistä ja kaupallistavista Wärtsilän yhteistyö-
kumppaneista.

”Hyödynnämme mikro-organismeja ainutlaatuisissa bioreaktoreissamme, 
jolloin saamme prosessin toimimaan myös alhaisissa lämpötiloissa ja il-
man painetta”, sanoo yrityksen tuotekehitysjohtaja Anni Alitalo. ”Lisäksi 
liuos ei vaadi jatkuvaa sekoittamista tai pumppaamista. Teknologiamme 
ratkaisee biometaanin valmistukseen tarvittavan runsaan energiamäärän 
aiheuttaman ongelman.”

Biometaanin keskeinen etu on, että se ei vaadi mittavaa uutta infrastruktuu-
ria. Maailmalla tuotetaan ja siirretään jo energiaa metaanin ja LNG:n muo-
dossa, eikä LNG:n korvaaminen bio-LNG:llä, nesteytetyllä biometaanilla tai 
synteettisellä metaanilla vaadi mitään muutoksia nykyisiin järjestelmiin.

Biometaaniin liittyy sen sijaan eräitä muita ongelmia, jotka on ratkaistava. 
Ensinnäkin tarvitaan raaka-ainetta. Biokaasulaitoksia, esimerkiksi hiili-
neutraalia synteettistä biokaasutuotantoa, voidaan rakentaa lähelle met-
sä- tai elintarviketeollisuuden tai maatalouden keskittymiä, joilta saadaan 
sopivaa biomassaa, esimerkiksi prosessien jäännösmateriaaleja. Toistai-
seksi isoin haaste ovat kustannukset, mutta niiden odotetaan laskevan 
sitä mukaa, kuin biokaasun tuotanto kasvaa, samaan tapaan kuin on käy-
nyt tuuli- ja aurinkovoimalle. Vieläkin tärkeämpää olisi, että hiilipäästöjen 
kustannukset sisältyisivät fossiilisten polttoaineiden hintaan. Tämä nostai-
si biometaanin houkuttelevuuden aivan toiselle tasolle.

Vety on toinen ratkaisu, jolla on vahvaa potentiaalia tulevaisuuden polt-
toaineeksi. Wärtsilän vakaa aikomus on ottaa kärkirooli vedyn hyödyn-
tämisessä joustavan sähköntuotannon polttoaineena. Toistaiseksi vety-
moottoreiden markkinat ovat olleet vähäiset, mutta kiinnostus ja tarve 
todennäköisesti kasvavat lähivuosina, kun fossiilisten polttoaineiden  
käyttö vähenee. 

”Me näemme LNG:n kulmakivenä IMO:n vuodelle 2030 asettamien pääs-
tötavoitteiden saavuttamiseksi”, sanoo Johnny Kackur, General Manager, 
Merchant and Gas Carrier Segment Sales Wärtsilältä. ”Pelkästään siirtymi-
nen fossiilisen LNG:n käyttöön pienentää hiilidioksidipäästöjä 7–15%, ja kun 
alusten hyötysuhdetta lisäksi parannetaan muilla teknologioilla, esimerkiksi 
älykkäillä propulsiolaitteilla, vuoden 2030 tavoitteet ovat saavutettavissa.”

Bio-LNG on mahdollisesti vieläkin ekologisempi ratkaisu, koska kaasun 
raaka-aineena käytetään jätteitä, kuten karjan lantaa, hakkuutähteitä ja 
muita jätemassoja. Kun harkitaan polttoaineratkaisua uuteen alukseen, 
kriittisiä tekijöitä ovat kuitenkin myös polttoaineen saatavuus ja tehoti-
heys. Tämän päivän toimitusketjut ovat epätasaisesti kehittyneitä, mutta 
uusimpien tutkimusten perusteella on odotettavissa, että energiaa olisi 
tarjolla kestävästi jo vuonna 2030. 

Ensimmäiset projektit ovat käynnistyneet siellä, missä saatavuutta on. 
Yksi esimerkki on hiilidioksidineutraaleja nestemäisiä liikennepolttoaineita 
valmistava tehdas Kölnissä Saksassa. Laitoksen kapasiteetti on noin  
100 000 tonnia vuodessa.

On arvioitu, että biomassasta, esimerkiksi metsäteollisuuden ja maatalou-
den jätteistä ja jäännösmateriaaleista sekä kesantomaiden energiakasveis-
ta, voitaisiin saada riittävästi bio-LNG:tä koko meriteollisuuden ja suurim-
maksi osaksi myös raskaiden tiekuljetusten tarpeisiin olettaen, että kaikki 
mahdolliset alukset muutettaisiin biokaasukäyttöisiksi. 

Epävarmuuksia on vielä paljon, mutta yksi on varmaa: polttomoottoreilla 
on paikkansa tulevaisuudessakin johtuen pelkästään jo niiden ylivoimai-
sesta monikäyttöisyydestä. Wärtsilän moottoreiden polttoaineeksi käyvät 
diesel, LNG ja tietyt synteettiset polttoaineet, kuten hiilineutraali metaani 
ja metanoli, sekä vetyseokset, ja sama moottori voidaan muuttaa käyttä-
mään vaihtoehtoisia polttoaineita sitä mukaa, kuin niitä tulee saataville. 
Polttomoottori on polttoainevalinnoista riippumatta käytännössä koetel-
tua teknologiaa. Moottori ei paljonkaan piittaa siitä, millä sitä ruokitaan – 
siis ihanteellinen ratkaisu tulevaisuuden haasteiden edessä.

”Wärtsilä testaa sekä vedyn sekoittamista maakaasuun että puhdasta 
vetypolttoainetta”, sanoo Wärtsilä Energyn Pohjois- ja Etelä-Amerikan 
alueen kasvu- ja kehitysjohtaja Jussi Heikkinen. ”Tuotekehitys on pitkäl-
lä, ja moottoreissamme voi jo nyt käyttää vetyä polttoaineseoksen osana. 
Meillä on valmius tuoda markkinoille vetymoottoreita heti, kun niille alkaa 
olla kysyntää.”

Vedyn palamistuotteena syntyy vettä, eikä hiilipäästöjä synny lainkaan, 
joten ratkaisu sopii ihanteellisesti päästöttömään energiantuotantoon. 
Vetyä voidaan valmistaa edullisesti lähes missä tahansa, kun raaka-ainee-
na käytetään vettä ja energia on kulutuksesta yli jäävää aurinko- tai tuu-
lisähköä. Vetypolton typenoksidipäästöt (NO

x) voivat olla hiukan suurem-
mat kuin puhtaalla maakaasulla, riippuen osin polttoparametreistä, mutta 
pien hiukkaspäästöt puolestaan jäävät erittäin vähäisiksi.

”Turvallisuuteen kuitenkin liittyy eräitä riskejä”, Heikkinen toteaa. ”Vety on 
erittäin helposti syttyvä ja nopeasti palava aine. Erityistä huolellisuutta vaa-
ditaan, jos poltettavan kaasuseoksen vetypitoisuus on yli 25%. Vedyn käy-
tölle on saatava omat turvallisuusmääräyksensä, jotta laajamittainen tarjon-
ta olisi mahdollista. Paikoin tällaiset määräykset ovat vasta kehitysasteella.”

Isompi kysymys on vedyn laajamittaiseen tuotantoon, varastointiin ja  
jakeluun tarvittavan maailmanlaajuisen infrastruktuurin puute. Sen raken-
taminen vie aikaa ja on merkittävä investointi. 

KULMAKIVI ON JO PAIKALLAAN
Tasapuolisuuden nimissä on todettava, että puuttuva infrastruktuuri on 
keskeinen haaste kaikkien vaihtoehtoisten polttoaineiden käytölle. LNG:n 
osalta on jo nähty, että infrastruktuurin rakentaminen kestää pitkään. 

Tämä on yksi syy siihen, miksi LNG on tällä hetkellä kenties viisain valinta, 
koska se on ainoa vaihtoehtoinen polttoaine, jolle tarvittava infrastruktuuri 
on valmiina. LNG:llä päästöjä pystytään vähentämään heti, ja samalla säily-
tetään mahdollisuus siirtyä myöhemmin bioperäisen tai synteettisen LNG:n 
käyttöön. 
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LÄHESTYMISTAPAMME KESTÄVÄÄN KEHITYKSEEN
Sitoumuksemme kestävään kehitykseen perustuu päämääräämme ja 
strategiaamme, jotka yhdessä arvojemme, periaatteidemme ja kestä-
vän kehityksen tavoitteidemme kanssa luovat perustan toimintojemme 
ja tuotteidemme kehittämiselle. Kestävän kehityksen strategiamme 
rakentuu kolmen toisiinsa läheisesti liittyvän pilarin varaan: taloudellinen 
vastuu, sosiaalinen vastuu ja ympäristövastuu. Tavoitteemme on olla 
kannattava yritys, joka edistää yhteiskunnan hyvinvointia, toimii kestä-
vän kehityksen edelläkävijänä ja noudattaa korkeita eettisiä normeja.

Koska keskitymme toiminnassamme voimakkaasti merenkulku- ja energia-
markkinoiden päästöjen vähentämiseen, innovatiiviset ja tehokkaat ratkai-
sut ovat keskeinen osa pyrkimyksiämme kehittää kestävää yhteiskuntaa. 
Wärtsilän liiketoiminnat keskittyvät kehittämään ja tarjoamaan ratkaisuja 
ja palveluja, jotka maksimoivat alusten, voimalaitosten ja kokonaisten jär-
jestelmien ympäristösuorituskyvyn ja taloudellisuuden. Näitä pyrkimyksiä 
tehostaa elinkaaridatan, analytiikan ja tekoälyn hyödyntäminen.

”ILMASTONMUUTOKSEN 
TORJUMISEKSI 
TARJOAMME RATKAISUJA, 
JOTKA AUTTAVAT 
ASIAKKAITAMME JA KOKO 
YHTEISKUNTAA SIIRTYMÄÄN 
VÄHÄHIILISYYTEEN.”
Marko Vainikka, johtaja, yhteiskuntasuhteet ja kestävä kehitys

KESTÄVÄ KEHITYS WÄRTSILÄSSÄ
KESTÄVÄN KEHITYKSEN JOHTAMINEN JA  
OLENNAISET AIHEET
Wärtsilän kestävään kehityksen toimintaa johdetaan järjestelmällisesti 
kestävän kehityksen olennaiset aiheet ja vaikutukset kattavien konser-
nitason politiikkojen ja johtamisjärjestelmien ja käytäntöjen kautta. Joh-
tamismalli kattaa olennaisten aiheiden hallintaan ja seurantaan käytetyt 
menettelytavat, prosessit ja järjestelmät.

Toimintaperiaatteet Johtamisalueet Olennaiset aiheet

• Toimintaperiaatteet 
(Code of Conduct)

• Laatu-, ympäristö- 
ja työterveys- ja 
turvallisuuspolitiikka

• Ihmisoikeus- ja tasa-
arvopolitiikka sekä 
oikeudenmukaiset 
työllisyyskäytännöt

• Wärtsilän sisäinen 
konsernikäsikirja

• Henkilöstö-
johtaminen ja  
yrityskulttuuri

• Tuotesuunnittelu
• Ympäristö-

johtaminen
• Työterveys- ja tur-

vallisuusjohtaminen
• Vastuullinen  

liiketoiminta
• Toimitusketjun  

hallinta

• Päästöt
• Ympäristö-

määräysten  
noudattaminen

• Taloudelliset  
tulokset

• Koulutus
• Työterveys ja  

-turvallisuus

Toimintaperiaatteet luovat perustan yhtenäisille johtamiskäytännöille. 
Wärtsilän toimintaperiaatteet (Code of Conduct) määrittelevät koko 
henkilöstöä sitovat säännöt ja ohjaavat Wärtsilän liiketoiminnan vas-
tuullisuutta koskevia päätöksiä. Laatu-, ympäristö- ja työterveys- ja työ-
turvallisuuspolitiikka määrää yhtiön tuotteiden ja palvelujen ympäristö-
vaikutusten hallinnan periaatteet. Ihmisoikeuksia, tasa-arvoa ja oikeu-
denmukaisia työllisyyskäytäntöjä koskeva politiikka ohjaa yhtenäisesti 
kaikkien konserniyhtiöiden käytäntöjä, jotka koskevat ihmisoikeuksia ja 
työntekijöiden oikeuksia, tasavertaisia mahdollisuuksia, työhyvinvointia, 
häirinnän ehkäisyä sekä palkkausta. Konsernikäsikirja sisältää lisäksi 
muun muassa korruption torjuntaa, määräystenmukaisuusraportointia ja 

WÄRTSILÄN PÄÄMÄÄRÄ
Kehittää kestävää yhteiskuntaa älykkäällä teknologialla

Kestävän kehityksen painopiste

ARVOT

Energia

Erinomaisuus

Innostus

PERIAATTEET

Toiminta- 
periaatteet

Konsernin  
politiikat

Konserni- 
käsikirja

Taloudellinen 
vastuu

Asiakkaiden 
ja osakkeen
omistajien  
odotusten  
täyttäminen 

Yhteiskunnan 
hyvinvoinnin 
edistäminen

Tehokas, 
kannattava ja 
kilpailukykyinen 
toiminta

Ympäristö- 
vastuu 

Innovatiiviset 
ratkaisut  
vähähiilisen  
talouden  
edistämiseksi

Teknologia 
johtajuus T&K:n 
kautta

Korkea ympäristö 
suorituskyky ja 
tehokkuus

Aktiivinen  
osallistuminen 
ekosysteemeissä

Sosiaalinen 
vastuu

Korkeat eettiset 
standardit 

Vastuullinen 
työnantaja

Kiinnostava 
ja innostava 
työpaikka

Vaaraton 
työympäristö

Hyvä 
tuoteturvallisuus

Toimitusketjun 
kehittäminen

Kestävän kehityksen tavoitteet
Konsernitason tavoitteenasetanta

Johtamisjärjestelmät, -työkalut ja -käytännöt
Useita työkaluja kestävän kehityksen johtamiseen

Kestävän kehityksen mittaaminen ja raportointi
Järjestelmällinen lähestymistapa globaalilla raportointityökalulla  

ja ulkoisella valmennuksella

Sidosryhmävuoropuhelu ja -yhteistyö
Päivittäinen dialogi eri sidosryhmien kanssa

WÄRTSILÄN LÄHESTYMISTAPA KESTÄVÄÄN KEHITYKSEEN
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alihankinta- ja ostotoimintaa koskevia politiikkoja, joiden tarkoituksena 
on turvata asianmukaisen lainsäädännön noudattaminen sekä ohjata 
päivittäistä liiketoimintaa. 

KESTÄVÄN KEHITYKSEN HALLINNOINTI  
JA RISKIENHALLINTA
Kestävää kehitystä hallinnoivat hallitus ja johtokunta. Wärtsilän johto-
kunta kantaa kokonaisvastuun yhtiön kestävän kehityksen mukaisesta 
toiminnasta ja hyväksyy konsernitason toimintaperiaatteet. Johtokunta 
määrittelee myös konsernin kestävän kehityksen tavoitteet ja valvoo 
asetettujen tavoitteiden täyttymistä. Hallitus arvioi vuosittain tärkeimmät 
kestävään kehitykseen liittyvät asiat. 

Wärtsilän kestävän kehityksen toiminto vastaa johdon tarvitseman 
tiedon hankkimisesta, kehittämistarpeiden tunnistamisesta ja kestävän 
kehityksen ohjelmien koordinoinnista sekä toiminnan ohjeistamisesta. 
Toiminto toimii läheisessä yhteistyössä sekä liiketoimintojen että tuki-
funktioiden kuten henkilöstö-, lakiasiain- ja Compliance-toimintojen 
kanssa. Lisäksi toiminto kerää ja kokoaa yhteen tytäryhtiöiltä kestävää 
kehitystä koskevat tiedot. Lisätietoa kestävän kehityksen hallinnoinnista 
on saatavilla verkkosivustollamme. 

Wärtsilä määrittelee ja arvioi kestävän kehityksen riskinsä, mukaan lukien 
ilmastonmuutokseen liittyvät riskit, vuosittain sekä strategisissa että ope-
ratiivisissa riskikartoituksissa. Nykyisen arvion mukaan riskit ovat kohta-
laiset ja kestävä kehitys nähdään Wärtsilässä edelleen mahdollisuutena.

SITOUMUKSET JA PERIAATTEET
Wärtsilä on allekirjoittanut YK:n Global Compact  aloitteen ja tukee sen 
kymmentä ihmisoikeus-, työvoima-, ympäristö- ja antikorruptioperiaa-
tetta. Olemme sitoutuneet sovittamaan strategiamme, yrityskulttuurimme 
sekä päivittäisen toimintamme näiden periaatteiden mukaisiksi ja osallis-
tumaan kestävää kehitystä edistäviin yhteistyöhankkeisiin. Toimintaperi-
aatteemme (Code of Conduct) ja lähestymistapamme kestävään kehityk-
seen muodostavat pääasiallisen kehyksen Global Compact -periaatteiden 
toteutumiselle vaikutuspiirissämme.

Wärtsilä vaikuttaa myös positiivisesti useiden YK:n kestävän kehityksen 
tavoitteiden (Sustainable Development Goals, SDGs) toteutumiseen yhtiön 
tarkoituksen ja strategian, tavoitteiden, periaatteiden, aloitteiden, inno-
vatiivisten ratkaisujen ja kumppanuuksien kautta. Olemme sitoutuneet 
kehittämään yhdessä sidosryhmiemme kanssa ratkaisuja, jotka vastaavat 
SDG:eissä määriteltyihin haasteisiin ja luovat samalla uusia liiketoiminta-
mahdollisuuksia. Meillä on tärkeä rooli erityisesti innovatiivisen puhtaan 
energian ja älykkäiden meriteknologioiden tarjoajana. Olemme käyneet 
läpi kaikki SDG:t ja niiden alatavoitteet sekä määritelleet yhtiölle ensisijai-
set tavoitteet. Niitä ovat etenkin SDG7 – Edullista ja puhdasta energiaa, 
SDG8 – Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua ja SDG9 – Kestävää teolli-
suutta, innovaatioita ja infrastruktuureja.

Osallistumme myös useisiin vapaaehtoisiin aloitteisiin, sopimuksiin ja 
sitoumuksiin. Esimerkkejä näistä ovat kansallinen kestävän kehityksen 
yhteiskuntasitoumus, Suomen teollisuuden energiatehokkuussopimus 
ja Getting to Zeron kaltaiset vastuullista liiketoimintaa edistävät yhteen-
liittymät. Getting to Zero -koalitio on sitoutunut tuomaan vuoteen 2030 
mennessä markkinoille avomeriliikenteen aluksia, joissa käytetään 
taloudellisesti kannattavia päästöttömiä polttoaineita.
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Vuosi 2020 oli koronapandemian vuoksi täysin 
poikkeuksellinen koko maailmassa, mutta 
sen seurauksena myös energiaala kehittyi 
ennennäkemättömällä tavalla. Wärtsilän kehittämä 
uusi työkalu energiaalan kehityksen seurantaan 
auttaa tunnistamaan tarkasti pandemian vaikutuksia 
Euroopassa.

Wärtsilän tuoreimpien analyysien mukaan vuoden 2020 marras-
kuun loppuun mennessä hiilipohjainen energiantuotanto oli pie-
nentynyt koronapandemian seurauksena EU-maissa ja Isossa- 
Britanniassa vuositasolla noin viidenneksellä (17,9%) vuoteen 
2019 verrattuna. Uusiutuvan energian osuus nousi 40 prosenttiin.

Koronapandemian vastaisten toimenpiteiden seurauksena koko 
mantereen sähkönkulutus supistui 4,7%. Tämä johti energia-
sektorin hiilipäästöjen ennenäkemättömään pienenemiseen, ja 

2020 VAUHDITTI  
EUROOPAN  
ENERGIA
MURROSTA VUOSI
KYMMENELLÄ
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hiili-intensiteetti aleni 10% edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon 
(tammi-joulukuu) verrattuna. 

Tietojen lähteenä toimii Wärtsilä Energy Transition Lab, Wärtsilän  
kehittämä avoin data-alusta, joka auttaa energiateollisuutta, poliit-
tisia päättäjiä ja suurta yleisöä ymmärtämään ja analysoimaan 
koronapandemian vaikutuksia Euroopan sähkömarkkinoihin sekä 
energiajärjestelmien toimintaan ja niitä koskeviin ratkaisuihin. 
Huhtikuussa julkistetun alustan tarkoitus on nopeuttaa siirtymää 
kohti sataprosenttisesti uusiutuvaa energiaa.

Pilkahdus uusiutuvan energian  
tulevaisuudesta Euroopassa
Wärtsilä Energy -liiketoiminnan Euroopan ja Afrikan alueesta vas-
taava johtaja Björn Ullbro toteaa: ”Koronapandemian vaikutukset 
Euroopan energiajärjestelmiin ovat poikkeuksellisia. Uusiutuvan 
energian osuus on noussut tasolle, jonka jotkut uskoivat romah-
duttavan kokonaisia järjestelmiä, mutta niin ei käynyt – ne ovat 
itse asiassa toimineet hyvin. Kysymys kuuluu, mitä tämä merkitsee 
tulevaisuuden kannalta?”

”Nyt pystymme näkemään, miten energiajärjestelmämme toimivat 
merkittävästi suuremmalla uusiutuvan energian osuudella. Tieto on 
tärkeää energiamurroksen kiihdyttämiseksi. Uusi alusta on kaikkien  
vapaasti käytettävissä, jotta voimme auttaa energiateollisuutta 
mukautumaan tilanteeseen ja hyödyntämään tämän ikävän kriisin 
tarjoamaa mahdollisuutta rakentaa parempia ja puhtaampia ener-
giajärjestelmiä entistä nopeammin.”

Luvut ovat osoitus merkittävästä muutoksesta Euroopan energian-
tuotannossa – muutoksesta, jota ei odotettu ennen vuosikymme-
nen loppua. Koronapandemia on vauhdittanut energiamurrosta 
lyhyellä aikavälillä ja tarjonnut ainutlaatuisen mahdollisuuden 

todeta, miten energiajärjestelmät toimivat käytettäessä reilusti 
enemmän uusiutuvia energialähteitä.

Ullbro lisää: ”Sähkön kulutus on pudonnut koko Euroopassa joh-
tuen rajoitustoimista, joilla hallitukset pyrkivät ehkäisemään koro-
naviruksen leviämistä. Uusiutuvien tuotanto on kokonaisuutena 
kuitenkin pysynyt kriisiä edeltävällä tasolla, ja niiden hinnat ovat 
matalia. Tämä yhdistettynä uusiutuvia energiamuotoja suosiviin 
poliittisiin linjauksiin vähentää fossiilisia polttoaineita, etenkin 
hiiltä, käyttävän energian tuotantoa. Nykytilanne näyttää suuntaa 
energia murroksen seuraavalle vuosikymmenelle.”

Muutoksen tuulia Irlannissa ja Espanjassa
Kun tarkastellaan muutosta kohti suurempaa uusiutuvien ener-
gialähteiden osuutta, Irlanti on Euroopan maista kiinnostava esi-
merkki. Se on viime vuosina onnistuneesti operoinut eristynyttä 
energiajärjestelmäänsä erilaisten uusiutuvien energialähteiden, 
lähinnä tuulen, osuuden kasvaessa jatkuvasti. Helmikuu 2020 
oli tuulinen kuukausi Irlannissa, ja tuolloin uusiutuvan energian 
osuus tuotannosta oli 66% (+14,5% edellisvuodesta).

Tuotannoltaan vaihtelevan uusiutuvan energian määrän lisää-
minen korostaa joustavien ratkaisujen tarvetta, jotta voidaan 
nopeasti vastata aurinko- ja tuulienergian vaihteluun ja epävar-
muuteen. Wärtsilä Energy Transition Labin datan perusteella 
Irlannin nykyiset lämpövoimalat ovat vaikeuksissa uusiutuvan 
energian suuren osuuden vuoksi. Samalla data osoittaa esimer-
kiksi energiavarastojen, kaasuvoimaloiden ja muiden teknisiltä 
ominaisuuksiltaan kuormituksen tasaamiseen ja järjestelmän 
tasapainottamiseen soveltuvien joustavien ratkaisujen tarpeen.

Toinen hyvä esimerkki on Espanja, jossa huhtikuun lopulla 2020 
sähkönkulutus putosi merkittävästi (-12%) viikon ajaksi verrattuna 

samaan ajanjaksoon vuonna 2019. Samaan aikaan uusiutuvan 
energian tuotanto oli poikkeuksellisen suurta (+45%) suotuisten 
tuuli- ja aurinko-olosuhteiden ansiosta. Tässä tilanteessa uusiutu-
vien tuotannon päivittäinen osuus oli yli 65% koko kyseisen viikon 
ajan. Edullisen tuulisähkön tuotantopiikki pudotti sähkön hinnan 
syöksyyn, mikä tarkoitti sitä, että lämpövoimaloiden oli joko kes-
keytettävä tuotanto tai myytävä sähköä tappiolla. Suurimmat vai-
kutukset ovat kohdistuneet hiileen.

Transition Lab -alustan tietojen perusteella hiilivoimaloiden lisäksi 
myös nykyaikaiset perusvoimantuotantoon suunnitellut kaasukäyt-
töiset kombivoimalat vaikuttavat jäävän ylimääräiseksi varakapa-
siteetiksi. Espanjan koko kaasuturbiinikapasiteetin (30 GW) käyt-
tökerroin vuonna 2020 oli 21% (29% vuonna 2019), mikä aiheutti 
kannattavuushaasteita. Tämä oli todellisuutta jo vuosina 2019 ja 
2020 paljon uusiutuvia energialähteitä hyödyntävissä energiajärjes-
telmissä: kaasua käytetään kuormituksen joustavaan tasaamiseen, 
ei perusvoiman tuotantoon.

Wärtsilä Energy Transition Lab on laatuaan ensimmäinen työkalu 
koko energia-alalla. Kyseessä on energiateollisuudelle suunnattu 
avoin data-alusta, jonka tarkoituksena on parantaa koronapande-
mian vaikutusten ymmärtämystä ja nopeuttaa meneillään olevaa 
energiamurrosta. Työkalu yhdistää Entso-E-yhdistyksen datan 
yhteen, helppokäyttöiseen alustaan, joka tarjoaa yksityiskohtaista 
tietoa sähkön tuotannosta, kysynnästä ja hinnoittelusta kaikissa 27 
EU-maassa ja Isossa-Britanniassa. Sen avulla käyttäjät voivat mallin-
taa vahvemmin uusiutuvaan energiaan nojautuvien tulevaisuuden jär-
jestelmien toimintaa, havaita ongelmakohdat ja nostaa esiin alueet, 
joihin poliittiset toimenpiteet ja investoinnit kannattaa kohdentaa.

Wärtsilä Energy Transition Lab on käytettävissä osoitteessa: 
www.wartsila.com/energy/transition-lab
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HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS
LIIKETOIMINTAMALLI
Wärtsilä toimittaa merenkulku- ja energiamarkkinoille älykkäitä teknolo-
gioita ja optimoituja elinkaaripalveluita. Energia teollisuudessa Wärtsilä 
tarjoaa joustavia voimalaitoksia sekä energian hallinta- ja varastointijärjes-
telmiä joko yksittäis asennuksina tai kokonaisratkaisuina. Merenkulkualan 
tarjonta käsittää voimantuotanto- ja liikennöintiratkaisut, pakokaasujen 
käsittelysovellukset sekä kaasu- ja akselistoratkaisut. Wärtsilällä on tarvit-
tava kyky yhdistää merenkulkualan tuotteensa laajemmiksi järjestelmiksi ja 
ratkaisuiksi. Wärtsilän palveluvalikoima kattaa kaiken varaosista ja tekni-
sestä osaamisesta elinkaariratkaisuihin, jotka varmistavat asiakkaiden lai-
tosten maksimaalisen elinkaaren ja paremman hyötysuhteen sekä takaavat 
suorituskyvyn. Yhtiö pyrkii maksimoimaan ympäristötehokkuuden ja  
taloudellisen suorituskyvyn painottamalla kestävän kehityksen mukaisia, 
datalähtöisiä innovaatioita ja kokonaishyötysuhdetta. 

Wärtsilän 258 toimipistettä 73 maassa käsittävä verkosto tarjoaa pai-
kallisen tuen koko maailmanlaajuiselle asiakaskunnalle. Wärtsilä toimii 
ensisijaisesti tytäryhtiöiden ja strategisten yhteisyritysten kautta. Yhtiön 
tuotantomalli perustuu kokoonpanoon, joten pitkäjänteiset suhteet maa-
ilmanlaajuiseen toimittajaverkostoon ovat erittäin tärkeitä. Wärtsilällä 
on noin 1 200 suoraa maailmanlaajuista toimittajaa. Wärtsilän henkilös-
töön kuuluu noin 18 000 työntekijää, jotka edustavat 139 kansallisuutta. 
Rekrytoimalla ja pitämällä yhtiössä parhaat mahdolliset osaajat  
Wärtsilällä on edellytykset olla ensisijainen yhteistyökumppani asiakkaille 
sekä kiinnostava työnantaja nykyisille ja uusille työntekijöille. Wärtsilä  
on sitoutunut harjoittamaan liiketoimintaansa vastuullisesti ja edistää 
vastuullisia käytäntöjä arvoketjunsa kaikissa vaiheissa.

KONSERNIJOHTAJAN NIMITYS
Syyskuussa Håkan Agnevall (s. 1966, DI, MBA) nimitettiin Wärtsilä Oyj 
Abp:n uudeksi konsernijohtajaksi. Agnevall aloitti tehtävässä 1.2.2021. 
Hänen edeltäjänsä Jaakko Eskola jatkaa hallituksen ja johtokunnan  
neuvonantajana kunnes jää eläkkeelle 30.6.2021.

Agnevall on osoittanut kykynsä kehittää organisaatioita ja liiketoimintoja 
keskittyen vahvasti asiakkaisiin, teknologiaan ja ihmisiin. Hänen koke-
muksensa uraauurtavasta sähköistyksestä ja autonomisesta liikenteestä 
vahvistaa Wärtsilän toimintaa vastaavilla osa-alueilla.

STRATEGIA
Strategian toteutus vuonna 2020
Liiketoimintaan kohdistuneista koronavirukseen liittyvistä häiriöistä huo-
limatta Wärtsilän sitoutuminen tutkimus- ja kehitystoimintaan on pysynyt 
muuttumattomana. Vuoden aikana otettiin edistysaskeleita mootto-
riteknologian kestävyyden varmistamisessa pitkälle tulevaisuuteen 
maailmanlaajuisen hiilineutraaleihin energia- ja merenkulkumarkkinoi-
hin tähtäävän suuntauksen mukaisesti. Käytännön toimenpiteitä olivat 
esimerkiksi ammoniakin polttoainekäytön täysimittaisen testauksen 
käynnistäminen Wärtsilän nelitahtisilla polttomoottoreilla sekä ilmoitus 
kaasumoottoreiden polttoprosessin kehittämisestä siten, että ne voisi-
vat ajan myötä käyttää sataprosenttista vetypolttoainetta. Markkinoille 
esiteltiin myös useita uusia konsepteja, jotka parantavat asiakkaiden 
toimintojen tehokkuutta, vastuullisuutta ja turvallisuutta tiedonsiirron ja 
digitalisaation avulla. Nämä sisälsivät älykkään navigoinnin ratkaisuja, 
etätukipalveluita sekä etäkoulutusta tukevan pilvipohjaisen simulaa-
tioalustan. Energiamarkkinoille Wärtsilä lanseerasi Energy Transition 
Labin eli avoimen data-alustan, joka auttaa energia-alaa ymmärtämään 
sekä uusiutuvan energian kasvavan käytön että koronaviruspandemian 
vaikutuksia ja nopeuttamaan energiamurrosta.

Smart Marine- ja Smart Energy -strategioidensa mukaisesti Wärtsilä 
korostaa kehitystyössään uusimman teknologian hyödyntämistä, mikä 
johti useisiin merkittäviin tilauksiin vuoden aikana. Merenkulkumarkki-
noilta saatiin useita hybridiratkaisujen tilauksia. Yksi näistä oli täysin 
integroidun Wärtsilän hybridiratkaisun toimitus Misje Rederin kolmeen 
uuteen ympäristötehokkaaseen 5 000 DWT:n irtolastialukseen. UltraShip 
Denmark puolestaan tilasi kaikkiin aluksiinsa pilvipohjaisen Wärtsilä 

Fleet Operations Solution (FOS) -ratkaisun, mikä on esimerkki mark-
kinoiden kasvavasta kiinnostuksesta alusten hyötysuhdetta paranta-
via ja ympäristövaikutuksia vähentäviä digitaalisia ratkaisuja kohtaan. 
Energiasektorilla tarve uusiutuvan energian käytön lisäämistä ja sähkö-
verkon luotettavuutta tukeville joustaville ratkaisuille näkyi energian 
varastointiratkaisujen kysynnän säilymisenä hyvällä tasolla. Saatuihin 
tilauksiin sisältyi ensimmäisen GridSolv Quantum -energianvarastointi-
järjestelmän toimitus. Kyseessä on täysin integroitu, modulaarinen ja 
kompakti ratkaisu, joka mahdollistaa kustannustehokkaan energian 
varastoinnin nopean käyttöönoton. Toinen joustavuuden etuja heijas-
tava tilaus käsitti neljä Eurooppaan toimitettavaa maakaasuvoimalaa, 
joiden yhteisteho on lähes 300 megawattia. Uudet, nopeasti käynnisty-
vät voimalat tarjoavat joustavaa säätövoimaa, kun sähköjärjestelmään 
lisätään uusiutuvaa energiaa.
   
Yhteistyö sidosryhmien kanssa on olennaisen tärkeää kehitettäessä 
markkinoiden muuttuviin vaatimuksiin vastaavia teknologioita. Yhteis-
hankkeisiin sisältyi sopimuksia, jotka pyrkivät vauhdittamaan meri-
teollisuuden käynnissä olevaa digitalisaatiota, kehittämään autonomista 
merenkulkua sekä tutkimaan uusien teknologioiden ja vaihtoehtoisten 
polttoaineiden käyttöä hiilineutraaliuden edistämiseksi.

Henkilöstön terveys ja turvallisuus on Wärtsilälle aina erittäin tärkeää. 
Vuonna 2020 teema korostui entisestään maailmanlaajuisen korona-
pandemian myötä. Wärtsilän monimuotoiseen, globaaliin henkilöstöön 
kuuluu tuhansia ihmisiä, jotka työskentelevät kentällä tai asiakkaiden 
tiloissa. Nopeasti kehittyvää tilannetta seuraamaan ja tarvittavista  
toimenpiteistä päättämään perustettiin globaali kriisiryhmä sekä maa-
kohtaisia johtoryhmiä. Välttämätön matkustus turvattiin noudattaen 
asianmukaisia turvallisuus- ja varotoimenpiteitä. Lukuisat Wärtsilän 
työntekijät siirtyivät etätyöhön. Uudenlaisen työskentelytavan mahdol-
listamiseksi ja käytännön muutosten sujuvuuden varmistamiseksi  
Wärtsilä tarjosi työntekijöille digitaalisia yhteistyövälineitä ja -menetel-
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miä. Lisäksi henkilöstölle tarjottiin ohjeistusta ja välineitä asianmukaisen 
etätyöympäristön järjestämiseksi. Yhtiön tavoitteena on yhä poissa-
oloon johtavien työtapaturmien nollataso maailmanlaajuisesti. Vuonna 
2020 poissaoloon johtaneiden tapaturmien taajuusindeksi oli 2,03 (2,25) 
eli 10% alhaisempi kuin edellisvuonna.

Taloudelliset tavoitteet ja toteuma vuonna 2020
Wärtsilän pitkän aikavälin tavoitteena on kasvaa nopeammin kuin 
maailmanlaajuinen BKT sekä pitää liikevoittomarginaali 14%:n  
(korkeasuhdanne) ja 10%:n (matalasuhdanne) välillä. Lisäksi tavoit-
teena on pitää nettovelkaantumisaste alle 0,50:ssä ja jakaa osinkona 
vähintään 50% osakekohtaisesta tuloksesta yli suhdannesyklin.

Wärtsilän taloudellinen tulos vuonna 2020 oli pitkän aikavälin tavoi-
tetta alhaisempi johtuen koronaviruspandemian vaikutuksista yhtiön 
kysyntäympäristöön ja liiketoimintaan. Liikevaihto laski 11%, minkä 
myötä liikevaihdon keskimääräinen muutos viiden vuoden ajanjaksolla 
oli -2% vuodessa. Maailmanlaajuisen BKT:n keskimääräinen kasvu 
viiden vuoden ajanjaksolla oli 2,3% vuodessa (lähde: IMF:n arvio loka-
kuussa 2020). Wärtsilän vertailukelpoinen liiketulos oli 275 miljoonaa 
euroa eli 6,0% liikevaihdosta. Nettovelkaantumisaste laski 0.18:een. 
Hallituksen osinkoehdotus 0,20 euroa osaketta kohti on 88,2% osake-
kohtaisesta tuloksesta.

VUOSI 2020
Liiketoimintaympäristö
Merenkulkumarkkinat
Koronaviruspandemian (COVID-19) vaikutukset heikensivät merkittävästi 
laitteiden ja palvelujen kysyntää merenkulku- ja laivanrakennusmarkki-
noilla koko vuoden 2020 ajan. Meriliikenteen väheneminen ja matkus-
tusrajoitukset vaikuttivat erityisesti matkustaja-alusten käyttöasteisiin ja 
rajoittivat halua investoida uusiin aluksiin. Tämän seurauksena vuoden 
aikana tehtiin vain 815 alustilausta (1 153 vuonna 2019 lukuun ottamatta 
raportointikauden jälkeen rekisteröityjä tilauksia). Myös varaosien ja huol-
totoiminnan kysyntä laski. Marraskuussa julkaistut uutiset koronarokot-
teen tuloksista lisäsivät luottamusta sekä uusien alusten että palveluiden 
kysynnän palautumiseen kaikilla alussegmenteillä.

Risteilytoimintaan vaikuttivat voimakkaasti matkustusrajoitukset ja liiken-
nöintikiellot. Huolimatta risteilyaktiviteetin vähäisestä kasvusta vuoden 
loppua kohden suurin osa laivastosta on edelleen poissa käytöstä. Virus-
pandemian ensipuhkeamisen jälkeen ilmenneiden häiriöiden jälkeen 
matkustajalauttoja otettiin asteittain uudelleen käyttöön kesän aikana 
mutta jälleen pois käytöstä neljännellä vuosineljänneksellä, kun tyypillisen 
kausiluonteisen kysynnän laantumisen lisäksi uusi koronavirusaalto iski 
Euroopan markkinoille. Offshore-sektoria painoi edelleen huomattavasti 
öljyn alhainen kysyntä. Vähäisen öljynetsintätoiminnan vuoksi poraus-

Konsernitilinpäätöksen päälaskelmat

Kehitys vuonna 2020 Kehitys vuonna 2019

Liikevaihdon kasvu nopeampi kuin globaali BKT:n kasvu -11% 0%

Vertailukelpoinen liikevoittomarginaali 10–14% 6,0% 8,8%

Nettovelkaantumisaste alle 0,50 0,18 0,30

Osingonmaksu vähintään 50% osakekohtaisesta tuloksesta yli suhdannesyklin 88,2%* 130,8%

* Hallituksen ehdotus

lauttojen ja tukialusten käyttöasteet laskivat vuoden 2014 jälkeisen mark-
kinasyklin tasolle. Toisaalta merituulivoimahankkeiden odotettu kasvu 
lisäsi erikoistuneiden alusten kysyntää ja tarjosi siten mahdollisuuksia 
tuulipuistoihin liittyvien uusien alusten ja palveluiden saralla. Nesteytetyn 
maakaasun (LNG) kuljetussektorilla rahtihinnat alkoivat kehittyä positiivi-
sesti kolmannella vuosineljänneksellä johtuen LNG:n kysynnän nopeasta 
kasvusta Aasiassa. Kysynnän kasvun taustalla olivat kausivaihtelut sekä 
useiden nesteytysterminaalien seisokkien aiheuttama rajallinen tarjonta. 
Konttialusmarkkinat toipuivat nopeasti koronaviruksen aiheuttamasta 
ensisokista tukenaan kuljetusmäärien jatkuva kasvu, joka johti kor-
keampiin rahtihintoihin ja käyttämättömän kapasiteetin vähenemiseen. 
Raaka öljy- ja tuotesäiliöalusten tuotot olivat yhä huomattavan paineen 
alla loppuvuoden aikana, mikä johtui öljyntuotannon leikkausten ja kel-
luvien varastojen purkamisen aiheuttamasta öljyn kysynnän laskusta. 
Vaikka irtolastialusten tuotot kasvoivat toisella vuosipuoliskolla johtuen 
rautamalmin suuremmasta kysynnästä Kiinassa, poissa käytöstä olevien 
alusten määrä on edelleen tavallista korkeampi.

Vähärikkisen ja rikkipitoisen polttoaineen välinen hintaero kaventui merkit-
tävästi johtuen sekä öljyn hinnan jyrkästä laskusta että vähärikkisen poltto-
aineen paremmasta saatavuudesta. Tämä hidasti sekä olemassa oleviin 
että uusiin aluksiin tehtäviä rikkipesuriasennuksia. Marraskuussa öljyn hinta 
nousi koronarokoteläpimurroista kertovien positiivisten uutisten jälkeen, 
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minkä seurauksena myös polttoaineiden hintaero nousi noin 80 dollariin 
tonnilta. Rikkipesurimarkkinoille on kuitenkin edelleen ominaista suuri 
epävarmuus, joka aiheutuu lähinnä tulevaisuuden hintaerojen heikosta 
ennustettavuudesta.

Vaikka pandemia on vähentänyt kaupankäyntiä merkittävästi, on se myös 
nopeuttanut digitaalista murrosta siten, että uusien teknologioiden ja 
digitaalisten sovellusten käyttöönottoa pidetään nyt välttämättömänä. 
Matkustusrajoitukset ovat lisänneet myös pilvipohjaisten etäratkaisujen 
käyttöä. Alusten ja satamien välinen viestintä sekä asiakirjojen ja tiedon 
vaihto tehdään yhä useammin sähköisesti henkilökohtaisen vuorovai-
kutuksen sijaan sekä aluksilla että satamissa. Lisäksi alusten toimintoja 
optimoivien ja suorituskyvyn hallintaa tukevien teknologioiden ymmärre-
tään olevan keskeisessä roolissa kannattavuuden turvaamisessa kilpail-
luilla markkinoilla. 

Samaan aikaan muutos kohti hiilineutraalia merenkulkualaa kiihtyi edel-
leen. Vaihtoehtoisia polttoaineita käyttävien alusten osuus kaikista 
uusien alusten tilauksista kasvoi vuoden aikana. LNG on vahvistanut 
asemaansa yleisimmin käytössä olevana vaihtoehtoisena polttoaineena, 
koska se mahdollistaa välittömät kasvihuonekaasupäästöjen vähen-
nykset. Lisäksi nesteytetyn maakaasun polttamiseen käytettävä moni-
polttoainemoottoriteknologia on polttoainejoustavaa, mikä pienentää 
tulevaisuuden polttoaineisiin liittyvän epävarmuuden aiheuttamia liiketoi-
mintariskejä. Kiinnostus myös hiilettömiä polttoaineita, kuten biopoltto-
aineita, ammoniakkia ja vetyä, sekä erilaisia energiansäästöteknologioita 
kohtaan kasvaa. Kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO julkaisi mar-
raskuussa suunnitelman, joka vie merenkulkualaa kohti sen kunnianhi-
moisia hiilineutraaliustavoitteita. Siihen liittyvät toimintaohjeet tulevat 
voimaan vuodesta 2022 alkaen. Lisäksi Euroopan parlamentti hyväksyi 
ehdotuksen meriliikenteen sisällyttämisestä päästökauppajärjestelmään. 
Koska uusien sääntöjen odotetaan tulevina vuosina vaativan varusta-
moita vähentämään päästöjään teknisillä tai operatiivisilla toimenpi-
teillä, alalla vallitsee yhä suurempi yksimielisyys siitä, että alusten tulisi 
kasvavassa määrin ottaa käyttöön yhteentoimivaa verkkoteknologiaa 
yhdistääkseen aluksella olevat laitteet, navigointi, lastinkäsittely ja muut 

järjestelmät. Tällainen teknologia vähentää polttoaineen kulutusta ja on 
tärkeä askel matkalla kohti hiilineutraaliutta ja korkeampaa tehokkuutta.

Energiamarkkinat
Koronaviruspandemialla ja sitä seuranneella taloudellisen toiminnan 
hidastumisella oli negatiivinen vaikutus maailmanlaajuisiin kaasulla ja 
nestemäisillä polttoaineilla käyvien voimalaitosten markkinoihin koko 
vuoden 2020 ajan. Vaikka markkinatilanne on tasaantunut ja vaikuttaa 
jossain määrin paranevan, vallitseva epävarmuus pandemian kestosta, 
kehityksestä ja taloudellisista vaikutuksista saa asiakkaat edelleen lyk-
käämään investointeja uuteen voimalaitoskapasiteettiin. Lisäksi energia-
politiikan kehittäminen kunnianhimoisten hiilineutraaliustavoitteiden 
saavuttamiseksi ja julkisten laitosten yhä jatkuva investointistrategioiden 
päivitystyö aiheuttavat epävarmuutta ja viivästyksiä päätöksenteossa.  
Energian varastoinnin kysyntä oli kuitenkin hyvällä tasolla johtuen kas-
vavasta lyhytaikaisen joustavan kapasiteetin tarpeesta sähköjärjestel-
missä, joissa uusiutuvien energialähteiden osuus on suuri. Vaikka liikku-
misrajoitukset vaikeuttivat palvelutoimintaa, palveluiden kysyntä pysyi 
kohtuullisen hyvällä tasolla, ja asiakkaat osoittivat edelleen kiinnostusta 
pitkäaikaisia palvelusopimuksia kohtaan. 

Wärtsilän osuus enintään 500 MW:n laitosten markkinaseg mentistä oli 
vakaa 9% (9) samalla, kun maailmanlaajuiset maakaasu- ja nestevoi-
malaitosten tilaukset kasvoivat 3% 16,6 gigawattiin syyskuussa 2020 
päättyneellä 12 kuukauden ajanjaksolla (16,0 GW kesäkuun lopussa). 
Tilausmäärä sisältää kaasuturbiinit ja Wärtsilän toimitukset, joissa 
voimakone on kooltaan vähintään 5 MW. Tiedot ovat peräisin McCoy 
Power Report -julkaisusta.

Tilauskertymä ja tilauskanta
Wärtsilän tilauskertymä vuonna 2020 laski 18% 4 359 miljoonaan 
euroon (5 327) edellisvuoteen nähden. Koronaviruspandemiaan ja sen 
pitkäaikaisvaikutuksiin liittyvä epävarmuus heikensi kysyntää kaikissa 
liiketoiminnoissa. Tilaus-laskutussuhde oli 0,95 (1,03). Palveluiden 
tilauskertymä laski 16% 2 267 miljoonaan euroon (2 683), kun taas  
laitteiden tilauskertymä laski 21% 2 091 miljoonaan euroon (2 644).

Vuoden lopun tilauskanta laski 14% 5 057 miljoonaan euroon (5 878). 
Tilausten peruutukset olivat vuoden aikana pitkälti normaalilla, alhai-
sella tasolla. Wärtsilä on kiristänyt uusien ja olemassa olevien projektien 
tilauskannassa esittämisen edellytyksiä. Tämän seurauksena yhteis-
arvoltaan noin 340 miljoonan euron tilaukset poistettiin tilauskannasta 
vuoden aikana johtuen pääasiassa projektien puutteellisesta edistymi-
sestä tai saamatta jääneistä maksuista sekä joistakin peruutuksista. 
Wärtsilän tämänhetkisestä tilauskannasta on määrä toimittaa vuoden 
2021 aikana 3 298 miljoonaa euroa (3 571).
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Liikevaihto ja liiketulos
Wärtsilän liikevaihto vuonna 2020 laski 11% 4 604 miljoonaan euroon  
(5 170) edellisvuoteen nähden. Palveluiden liikevaihto laski 10%  
2 255 miljoonaan euroon (2 505). Laitteiden liikevaihto laski 12%  
2 349 miljoonaan euroon (2 665). Wärtsilän liikevaihdosta noin 65%  
oli euromääräistä ja 20% Yhdysvaltain dollareissa. Loppuosa liike-
vaihdosta jakautui usean valuutan kesken.

Liiketulos oli 234 miljoonaa euroa (362) eli 5,1% liikevaihdosta (7,0). 
Tulosta rasittivat palveluvolyymien lasku, koronaviruksen aiheuttama 
kustannusten nousu ja kapasiteetin alhaisempi käyttöaste. Vertailukel-
poinen liiketulos oli 275 miljoonaa euroa (457) eli 6,0% liikevaihdosta 
(8,8). Vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin sisältyi 41 miljoonaa euroa 
sekä yritysmyynteihin että rakennejärjestelyihin liittyviä kuluja (95).  
Vertailukelpoinen oikaistu EBITA oli 308 miljoonaa euroa (498) eli 6,7% 
liikevaihdosta (9,6). Hankintamenojen allokointeihin liittyvät poistot 
olivat 33 miljoonaa euroa (41).

Rahoituserät olivat yhteensä -43 miljoonaa euroa (-47). Nettokorot olivat  
yhteensä -10 miljoonaa euroa (-12). Tulos ennen veroja oli 191 miljoonaa 
euroa (315). Verot olivat yhteensä 58 miljoonaa euroa (97), mikä vastaa 
30,3 prosentin efektiivistä verokantaa (30,7). Tilikauden tulos oli 133 
miljoonaa euroa (218). Osakekohtainen tulos oli 0,23 euroa (0,37).  
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli 7,1% (11,5) ja oman pääoman tuotto 
(ROE) 5,8% (9,0).
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Tulos

Toimitetut megawatit

2020 2019 Muutos

Marine Power 1 257 1 505 -16%

Energy 1 172 2 072 -43%

Wärtsilän toimitukset yhteensä 2 429 3 577 -32%

Yhteisyritysten toimitukset 274 432 -37%

Toimitukset yhteensä 2 703 4 009 -33%
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Rahoitus ja rahavirta
Wärtsilän liiketoiminnan rahavirta vuonna 2020 kasvoi 681 miljoonaan 
euroon (232) nettokäyttöpääoman pienenemisen ansiosta. Nettokäyttö-
pääoma vuoden lopussa laski 257 miljoonaan euroon (732). Laskun 
taustalla oli vaihto-omaisuuden pieneneminen sekä saatavien perinnän 
vahvistaminen luottoriskin alentamiseksi. Saatujen ennakoiden määrä oli 
452 miljoonaa euroa (452). Lisäksi yhtiöllä oli 38 miljoonaa euroa myytä-
vinä oleviin omaisuuseriin liittyviä ennakoita.

Wärtsilä pyrkii jatkuvasti varmistamaan riittävän likviditeetin tehokkaalla 
kassanhallinnalla ja pitämällä käytettävissään riittävän määrän vahvis-
tettuja ja vahvistamattomia luottolimiittejä. Jälleenrahoitusriskiä halli-
taan tasapainoisella ja riittävän pitkällä lainasalkulla. Wärtsilä on edel-

leen vahvistanut likviditeettiään vuoden aikana koronaviruspandemian 
vuoksi. Toteutettuihin toimenpiteisiin sisältyvät vahvistettujen luotto-
limiittisopimusten jatkaminen ja lisälainoja koskevat neuvottelut.

Rahavaroja oli vuoden lopussa 919 miljoonaa euroa (358). Lisäksi  
yhtiöllä oli 14 miljoonaa euroa myytävinä oleviin omaisuuseriin liittyviä 
rahavaroja (11). Vahvistettuja ja käyttämättömiä luottolimiittisopimus-
ohjelmia oli 660 miljoonaa euroa (640).

Wärtsilällä oli vuoden lopussa korollisia lainoja yhteensä 1 327 miljoonaa 
euroa (1 096). Lyhytaikaisia lainoja, jotka erääntyvät seuraavan 12 kuu-
kauden sisällä, oli yhteensä 198 miljoonaa euroa. Pitkäaikaisia lainoja 
oli yhteensä 1 129 miljoonaa euroa.
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Korollisen lainapääoman nettomäärä oli 394 miljoonaa euroa (726).  
Nettovelkaantumisaste oli 0,18 (0,30) ja omavaraisuusaste 38,1% (40,8). 
Osakekohtainen oma pääoma oli 3,68 euroa (4,05).

Investoinnit
Aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin liittyvät investoinnit olivat 
yhteensä 115 miljoonaa euroa (116) vuonna 2020. Yrityshankintoihin ja 
osakkeisiin liittyvät investoinnit olivat yhteensä 2 miljoonaa euroa (6). 
Poistot ja arvonalentumiset olivat yhteensä 174 miljoonaa euroa (180).

Vuonna 2021 aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin liittyvien  
investointien odotetaan olevan poistoja ja arvonalentumisia alemmalla 
tasolla.
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aluksilla ja LNG-bunkkerialuksilla sekä pitämään rahti viileänä kaikissa 
olosuhteissa. Kompaktin rakenteensa ansiosta järjestelmä voidaan 
asentaa olemassa oleviin aluksiin ilman laajoja muutostöitä. Vuoden 
aikana Wärtsilä myös paransi 31DF-monipolttoainemoottorinsa tehoa, 
mikä vähentää kasvihuonekaasupäästöjä tehden moottorista yhä ympä-
ristömyötäisemmän sekä pienentää asennus- ja ylläpitokustannuksia.

Merenkulun siirtyessä uuteen innovaatioiden ja ennennäkemättömän 
tehokkuuden aikakauteen Wärtsilä hyödyntää liitettävyyttä ja digitali-
saatiota kaikkien merenkulun sovellusten sekä asiakkaiden toiminnan 
tehokkuuden, kestävyyden ja turvallisuuden parantamiseksi ja optimoimi-
seksi. Älykkääseen navigointiin liittyviin saavutuksiin kuului Navi-Portin  
lanseeraus. Uusi ratkaisu mahdollistaa saumattoman tiedonvaihdon 
aluksen ja sataman välillä ja siten oikea-aikaisen saapumisen satamaan. 
Ratkaisu toteutettiin yhdessä Carnival Maritime -yhtiön ja Hampurin 
alusten koordinointikeskuksen (HVCC) kanssa. Lisäksi Wärtsilä Voyage 
ja PSA Marine saivat onnistuneesti päätökseen IntelliTug-projektin 
ensimmäiset merikokeet Singaporessa. Kokeet todistivat IntelliTugin 
kyvyn välttää erilaisia esteitä, mukaan lukien virtuaaliset ja tosielämän 
liikkuvat alukset. Kyseessä oli ensimmäinen koe, jossa käytettiin  
Singaporen merenkulku- ja satamaviranomaisen (MPA) MASS-säänte-
lyä (Maritime Autonomous Surface Ship), joka on laadittu helpottamaan 
autonomisten pinta-alusten ja muiden autonomisten teknologioiden 
testausta turvallisessa ja valvotussa ympäristössä Singaporen sata-
massa. Wärtsilä testasi menestyksekkäästi myös Wärtsilä SmartMove 
Suite -ratkaisua, joka on ainutlaatuinen anturiteknologian ja navigointi-
järjestelmien yhdistelmä alusten puoliautonomiseen liikkumiseen.  
The American Steamship Company otti ensimmäisenä yhtiönä käyttöön 
Wärtsilä SmartMove -ratkaisun kauttakulkuliikenteessä  
Cuyahoga-joella Ohiossa, Yhdysvalloissa.

Vuonna 2020 lanseerattiin myös useita etätukipalveluja, kuten maailman-
laajuinen Smart Support Center -palvelu, joka on suunniteltu tarjoamaan 
operatiivista tukea virtuaalisten huoltoinsinöörien kautta kaikille Wärtsilä 
Voyage -laitteille. Assured Operations -etätukipalvelu puolestaan lansee-
rattiin asiakkaille, jotka käyttävät Wärtsilän neli- ja kaksitahtimoottoreita. 
Palvelu antaa teknisille asiantuntijoille mahdollisuuden arvioida ja ratkoa 

Innovaatiot, tutkimus ja kehitys
Wärtsilä on sitoutunut tukemaan meri- ja energiateollisuuksien ympäris-
töjalanjäljen minimointia. Investoinnit tutkimukseen ja kehitykseen ovat 
keskeisiä Wärtsilän tulevaisuuden aseman turvaamiseksi ja jatkuvat 
markkinoiden vallitsevasta epävarmuudesta huolimatta. Keskeisiä tutki-
mus- ja kehitysalueita ovat vaihtoehtoisten, kaupallisesti elinkelpoisten 
ja ympäristöystävällisten tulevaisuuden polttoaineiden käytön kehittä-
minen sekä asiakkaiden toimintojen liitettävyyden, tehokkuuden, kestä-
vyyden ja turvallisuuden parantaminen digitaalisten ratkaisujen käyttöä 
lisäämällä. Elinkaariratkaisujen avulla Wärtsilä pystyy pelkän kunnossa-
pidon ja käytön sijasta tarjoamaan taatun suorituskyvyn, joka perustuu 
yhteisesti sovittuihin tavoitetasoihin. Tutkimukseen ja tuotekehitykseen 
liittyvät kulut olivat vuonna 2020 yhteensä 153 miljoonaa euroa (164) eli 
3,3% liikevaihdosta (3,2). 

Merenkulkumarkkinat
Tulevaisuuden polttoaineiden kehityksen edistämiseksi Wärtsilä käynnisti 
vuonna 2020 tiiviissä yhteistyössä Knutsen OAS Shipping AS:n, Repsolin 
ja Sustainable Energy Catapult Centren kanssa maailman ensimmäisen 
pitkäaikaisen, täysimittaisen ammoniakin testauksen polttoaineena neli-
tahtisessa laivan polttomoottorissa. Testausta tukee Norjan tutkimus-
neuvoston DEMO 2000 -ohjelman kautta tarjoama 20 miljoonan Norjan 
kruunun apuraha.

Tuotetarjooman parantamiseen liittyviin keskeisiin kehitysaskeleisiin  
kuului Wärtsilän nestekaasupolttoainejärjestelmän täysimittainen 
testaus täysikokoisella kaksitahtisella merimoottorilla, joka käyttää polt-
toaineenaan nestekaasua (LPG). Testit toteutettiin tekemällä järjestel-
män jälkiasennus neljään erittäin suureen kaasunkuljetusalukseen, jotka 
omistaa norjalainen laivayhtiö BW LPG. Lisäksi Wärtsilä toi markkinoille 
FuelFlex Injection Control Unit -päivitysratkaisun, joka mahdollistaa 
RT-flex-kaksitahtimoottorin käytön sekä jäännös- että matalaviskosi-
teettisilla meripolttoaineilla. Tämä on erityisen tärkeää ottaen huomioon, 
että meriteollisuudessa käytetään yhä enemmän vähärikkisiä polttoai-
neita rikkipäästöjä koskevan sääntelyn noudattamiseksi. Wärtsilä esit-
teli myös Compact Reliq -uudelleennesteytyslaitoksen. Järjestelmä on 
suunniteltu nesteyttämään höyrystymiskaasu uudelleen kaasunkuljetus-

operatiivisia ongelmia avomerialusten ja Wärtsilän asiantuntijakeskus-
ten välillä toimivan etäyhteyden kautta. Vuoden aikana Wärtsilä myös toi 
digitaalisen ennakoivan huollon tuotteen Expert Insightin saataville kaksi-
tahtimoottoreille. Samanaikaisesti yhtiö julkaisi ensiversion rikkipesurei-
den etävalvontatuotteesta, joka tarjoaa jatkuvan koko laivaston kattavan 
kuvan alusten vaatimustenmukaisuudesta ja rikkipesureiden käytöstä. 
Lisäksi Wärtsilä Voyage nopeutti Wärtsilän uuden pilvipohjaisen simulaa-
tioalustan lansee rausta, jotta meriakatemiat ja merenkulkukoulut voisivat 
jatkaa koulutustaan huolimatta koronaviruksen puhkeamista seuranneista 
sulkutoimenpiteistä ja etäisyysvaatimuksista. Johtava alusten hallintayri-
tys Anglo-Eastern valitsi kyseisen ratkaisun tuomaan verkkopohjaista 
kapasiteettia yrityksen koulutuskeskuksiin Intiassa, Filippiineillä ja  
Ukrainassa. Pilvipohjaisia simulaattoreita käytetään navigointi-,  
suunnittelu- ja nestemäisten lastien käsittelykoulutuksessa.

Energiamarkkinat
Johtaakseen tavoitteensa mukaisesti siirtymää kohti tulevaisuutta, 
jossa sähkö tuotetaan sataprosenttisesti uusiutuvalla energialla,  
Wärtsilä lanseerasi Energy Transition Labin eli avoimen data-alustan,  
joka auttaa energia-alaa ymmärtämään sekä uusiutuvan energian 
käytön lisääntymisen että koronaviruspandemian vaikutuksia ja nopeut-
tamaan energiamurrosta. Työkalu tarjoaa yksityiskohtaista tietoa sähkön 
tuotannosta, kysynnästä ja hinnoittelusta EU-maissa ja Isossa-Britanni-
assa. Sen avulla käyttäjät voivat mallintaa, kuinka järjestelmät voisivat 
toimia tulevaisuudessa enemmän uusiutuvia energianlähteitä käyttäen. 
Työkalu auttaa havaitsemaan ongelmakohdat ja sen, mihin politiikat ja 
investoinnit kannattaa kohdistaa.

Moottoriteknologian kehitykseen liittyvä keskeinen saavutus oli Wärtsilän 
erittäin tehokkaan 12 MWe:n Wärtsilä 31SG -kaasugeneraattorin saama 
tyyppihyväksyntä DNV GL -luokituslaitokselta. Kyseessä on maailman-
laajuisesti suurin tämän teknologian mukainen synkroninen generaat-
tori, joka on saanut sertifikaatin täysimittaisen testauksen jälkeen.  
Sertifiointi varmistaa, että suunnittelu- ja tekniset standardit ovat täysin 
Saksan sähköverkkokoodien vaatimusten mukaiset. Saksa on ensim-
mäinen maa Euroopassa, joka on ottanut käyttöön verkkokoodiohjeis-
tuksen. Myös muut maat ovat jo vaatineet tai vaatimassa vastaavan 
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ohjeistuksen noudattamista. Vuoden aikana Wärtsilä ilmoitti myös kehit-
tävänsä kaasumoottoreidensa polttoprosessia, jotta ne voisivat ajan 
myötä käyttää sataprosenttista vetypolttoainetta. Wärtsilä on tutkinut 
vetyä polttoaineena 20 vuoden ajan ja testannut moottoreitaan seok-
silla, jotka sisältävät jopa 60% vetyä ja 40% maakaasua. Tämä kehitys 
on osa strategiaa, jonka mukaan yhtiö pyrkii varmistamaan moottoritek-
nologiansa kestävyyden pitkälle tulevaisuuteen maailmanlaajuisen hiili-
neutraaleihin energia- ja merenkulkumarkkinoihin tähtäävän suuntauk-
sen mukaisesti. Vedyn lisäksi tulevaisuuden sovelluksia varten tutkitaan 
myös muita mahdollisia uusiutuvia polttoaineita. Wärtsilän moottorit 
pystyvät jo nyt polttamaan sataprosenttista synteettistä hiilineutraalia 
metaania ja metanolia.

power-to-gas -laitoksen kannattavuutta Vantaan Energian jätevoimalan 
yhteydessä. X-Ahead-hankkeen tavoitteena on kehittää Power-to-X:n 
sekä tekniseen että liiketoimintapotentiaaliin liittyvää syvällistä asian-
tuntemusta, joka edistää hiilineutraalia taloutta Suomessa. Se auttaa 
myös määrittämään Wärtsilän roolin osana globaalia siirtymää kohti 
hiilineutraaleja ratkaisuja. Vantaan Energian power-to-gas -laitoksen on 
määrä tuottaa hiilineutraalia synteettistä biokaasua hyödyntäen jätevoi-
malassa tuotettavaa sähköenergiaa ja syntyvää hiilidioksidia. Yhteistyö-
hankkeen tarkoituksena on vahvistaa hankkeen optimaalinen koko ja 
kaukolämmössä käytettävän synteettisen biokaasun kustannukset sekä 
ymmärtää hankkeen toteuttamisen rajaehdot.

Strategiset projektit
Helmikuussa Wärtsilä ja DNV GL sopivat tekevänsä yhteistyötä edis-
tääkseen meneillään olevaa meriteollisuuden digitaalista murrosta.  
Yritykset haluavat erityisesti tutkia tarkemmin digitaalisten teknolo-
gioiden käyttömahdollisuuksia, yhteistyöhön perustuvaa tiedonjakoa 
ja standardisointia olemassa olevien tuotteiden ja palvelujen suori-
tuskyvyn parantamiseksi sekä uusien kehittämiseksi. Hankkeessa 
tarkastellaan digitaalisen teknologian soveltamista esimerkiksi auto-
nomisissa aluksissa, edistyksellisissä etäpalveluissa, uusissa komento-
siltateknologioissa ja tiedonjaossa. Myös kyberturvallisuus on luonteva 
yhteistyön alue.

Maaliskuussa Wärtsilä sai osana yhteenliittymää, johon kuuluu lisäksi 
kuusi muuta teollista ja akateemista kumppania, EU-rahoitusta  
SeaTech-nimiseen suurhankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on vähentää 
polttoaineenkulutusta ja alentaa merenkulun päästöjä kehittämällä laiva-
moottori- ja propulsiojärjestelmiä, jotka mahdollistavat moottorin tarkan 
ohjauksen ja aaltoenergian käytön lisätyöntövoiman tuottamiseksi. 
Lisäksi Wärtsilä solmi japanilaisen Kuribayashi Steamshipin kanssa 
lisenssi- ja yhteistyösopimuksen, joka koskee porttiperäsinten tulevai-
suuden kehitystä, myyntiä ja huoltoa. Valtuutettuna lisenssinhaltijana 
ja yhteistyökumppanina Wärtsilä aikoo integroida porttiperäsimet pro-
pulsiotuotteisiinsa ja keskittyy Japanin ulkopuolisiin maailmanlaajuisiin 
markkinoihin. Porttiperäsintekniikka vähentää polttoaineenkulutusta ja 
päästöjä parantaen samalla ohjattavuutta ja kurssin vakautta sekä tyy-
nellä säällä että kovassa merenkäynnissä.

Kesäkuussa Wärtsilä liittyi maailmanlaajuiseen konsortioon kehittä-
mään Mayflower Autonomous -laivaprojektia, joka mahdollistaa maa-
ilman ensimmäisen täysin autonomisen, miehittämättömän aluksen 
Atlantin ylityksen. Wärtsilä Voyage toimittaa laivaan Wärtsilä RS24 
-järjestelmän, uraauurtavan nopean, korkearesoluutioisen FMCW 
K-Band -tutkan, joka on suunniteltu tarjoamaan optimaalinen tilan-
nekuva etenkin ahtaissa merenkulkuympäristöissä. Lisäksi Wärtsilä 
perusti yhdessä ING Bankin, Engien ja Rotterdamin satamaviranomai-
sen kanssa Zero Emission Services B.V. (ZES) -yrityksen, jonka tavoit-
teena on tehdä sisävesiliikenteestä kestävämpää. Konsepti perustuu 
uusiutuvalla energialla ladattujen vaihdettavien akkukonttien käyttöön. 
Konseptia käyttää tulevaisuudessa muun muassa Heineken-olutyhtiö, 
ja sitä tukee Alankomaiden infrastruktuuri- ja vesiministeriö.

Heinäkuussa Wärtsilä liittyi kuljetus- ja logistiikka-alojen energiamurrok-
sen nopeuttamiseen tähtäävään maailmanlaajuiseen koalitioon yhdessä 
markkinoiden johtavien yritysten kanssa, jotka edustavat laajaa joukkoa 
alan sidosryhmiä. Koalition tavoitteena on edistää energialähteiden ja 
teknologioiden kehitystä ilmaston lämpenemisen hillitsemiseksi, ilman-
saasteiden vähentämiseksi ja biodiversiteetin suojelemiseksi. Jäsenet 
yhdistävät tutkimus- ja kehitystyönsä kolmen keskeisen tavoitteen saa-
vuttamiseksi: puhtaiden energialähteiden laajemman valikoiman käyt-
töönotto, kuljetettujen tavaroiden energiankulutuksen vähentäminen 
kilometriä kohti ja ilmakehään joutuvien haitallisten päästöjen elimi-
nointi merkittävissä määrin.

Lokakuussa Wärtsilä allekirjoitti yhteisymmärryspöytäkirjan, joka liittyy 
roottoripurjeiden myyntiä ja huoltoa koskevaan lisenssi- ja yhteis-
työsopimukseen brittiläisen Anemoi Marine Technologiesin kanssa. 
Roottoripurjeet koostuvat pystysylintereistä, jotka pyöriessään hyö-
dyntävät uusiutuvaa tuulivoimaa alusten liikuttamisessa. Nämä erit-
täin tehokkaat mekaaniset purjeet lisäävät alusten työntövoimaa sekä 
vähentävät huomattavasti polttoaineenkulutusta ja päästöjä. Wärtsilä 
integroi Anemoi Marine Technologiesin roottoripurjeet propulsioliike-
toimintaansa täysin ja edistää ratkaisun käyttöä sekä uusissa että ole-
massa olevissa aluksissa.

2016 2017 2018 2019 2020

200

150

100

50

0

%MEUR

 Tutkimus- ja kehitysmenot 

 Prosenttia liikevaihdosta

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

Tutkimus- ja kehitysmenot

Kehitysaskeleisiin Power-to-X:n saralla sisältyi Business Finlandin 
myöntämä rahoitus X-Ahead-projektille sekä Vantaan Energian kanssa 
solmittu yhteistyösopimus koskien konseptiselvitystä, jossa tutkitaan 
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Joulukuussa Wärtsilä liittyi CHEK-projektiin, jonka tavoitteena on pääs-
tötön merenkulku. Hankkeessa kehitetään ja esitellään tuulienergialle 
optimoitu irtolastialus ja vetykäyttöinen risteilyalus, jotka on varustettu 
innovatiivisilla teknologioilla, jotka vähentävät kasvihuonekaasupääs-
töjä 99%, saavuttavat vähintään 50%:n energiansäästöt ja vähentä-
vät mustan hiilen päästöjä yli 95%. CHEK-kumppanit ovat Vaasan 
yliopisto (koordinaattori), Wärtsilä, Cargill International, MSC Cruises, 
Lloyd’s Register, World Maritime University, Silverstream Technologies, 
HASYTEC Electronics, Deltamarin, Climeon ja BAR Technologies.

Muutokset resursoinnissa
Maaliskuussa Wärtsilä ilmoitti ennakoivista toimenpiteistä, joilla pyrittäi-
siin minimoimaan koronaviruspandemian ja sen hillitsemiseksi käynnis-
tettyjen toimenpiteiden negatiiviset vaikutukset liiketoimintaan. Toimen-
piteisiin sisältyivät työtuntien vähentäminen, lomautukset, rekrytoinnin 
rajoittaminen sekä ulkoisen henkilöstön ja konsulttien käytön vähentä-
minen. Myös harkinnanvaraisia kuluja vähennettiin ja muita kuin kriittisiä 
kehitysprojekteja lykättiin. Väliaikaisia kustannusten vähentämistoimen-
piteitä koskevia päätöksiä tehtiin keskeisissä maissa, joissa niitä pidet-
tiin tarpeellisina. Toteutettujen toimenpiteiden myötä vuoden aikana 
kirjattiin alkuperäisten odotusten mukaisesti väliaikaisia kustannussääs-
töjä noin 100 miljoonaa euroa. Markkinatilannetta seurataan jatkuvasti, 
ja lisätoimenpiteitä tehdään tarpeen mukaan.

Muutokset organisaatiorakenteessa
Wärtsilän uusi organisaatiorakenne astui voimaan 1.7.2020. Uuden 
rakenteen avulla Wärtsilä pyrkii nopeuttamaan strategian toteutusta 
ja parantamaan pitkän aikavälin tuloksentekokykyä. Marine Power, 
Marine Systems ja Energy keskittyvät kannattavaan kasvuun vahvista-
malla tarjoomiaan ja tuotteiden koko elinkaaren kattavia arvolupauk-
siaan. Viime vuosina tehtyjen Eniramin ja Transasin kaltaisten useiden 
yritysostojen myötä muodostunut Voyage tekee Wärtsilästä kau-
pallisen meriteollisuuden digitaalisten ratkaisujen markkinajohtajan. 
Luodakseen pohjan pitkän aikavälin kestävälle ja kannattavalle kas-
vulle Voyage keskittyy liiketoiminnan skaalaamiseen ja kehittämiseen 
toteuttamalla jatkuvasti investointeja tutkimukseen ja kehitykseen 
sekä myyntiin ja markkinointiin. Portfolio Businessia johdetaan itsenäi-

senä liiketoimintakokonaisuutena, jonka tavoitteena on vapauttaa sel-
laisten liiketoimintayksikköjen koko potentiaali, jotka eivät ole  
Wärtsilän strategian kannalta keskeisiä.

Henkilöstö
Wärtsilän henkilöstömäärä oli vuoden lopussa 17 792 (18 795). Keski-
määräinen henkilöstömäärä oli vuonna 2020 18 307 (19 110).

Wärtsilän henkilöstöstä 21% (20) työskenteli Suomessa ja 41% (42) 
muualla Euroopassa. Henkilöstöstä 22% (23) työskenteli Aasiassa,  
11% (11) Amerikassa ja 5% (4) muissa maissa.
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Muutokset ylimmässä johdossa
Uuden konsernijohtajan nimityksen lisäksi Wärtsilän johtokunnassa 
tapahtuivat seuraavat muutokset vuoden 2020 aikana:

Wärtsilän ilmoitettua Marine-liiketoimintansa jakamisesta kolmeksi itse-
näiseksi liiketoiminnaksi Roger Holm (s. 1972, kauppatieteiden mais-
teri), aiemmin Wärtsilä Marine -liiketoiminnan johtaja ja johtokunnan 
jäsen, nimitettiin Wärtsilä Marine Powerin johtajaksi ja johtokunnan 
jäseneksi 5.3.2020 alkaen, Tamara de Gruyter (s. 1972, laivanrakennus-
tekniikan kandidaatti) nimitettiin Wärtsilä Marine Systemsin johtajaksi 
ja johtokunnan jäseneksi 5.3.2020 alkaen, ja Sean Fernback (s. 1963, 
elektroniikkatekniikan tutkinto) nimitettiin Wärtsilä Voyagen johtajaksi ja 
johtokunnan jäseneksi 4.5.2020 alkaen.

Heinäkuussa Sushil Purohit (s. 1972, insinööri, MBA) nimitettiin Wärtsilä 
Energyn johtajaksi ja Wärtsilän johtokunnan jäseneksi 3.8.2020 alkaen. 
Hänen edeltäjänsä Marco Wirén jätti Wärtsilän 31.8.2020 siirtyäkseen 
toiseen tehtävään yhtiön ulkopuolella.
 
Selvitys muista kuin taloudellisista tiedoista
Kasvava ympäristötietoisuus tuo perustavanlaatuisia muutoksia sekä 
merenkulku- että energia-alalle. Wärtsilällä on erilaisten teknologioi-
densa ja erikoistuneiden palveluidensa ansiosta hyvät valmiudet vähen-
tää päästöjä ja luonnonvarojen käyttöä sekä auttaa asiakkaitaan varau-
tumaan uusiin lainsäädännöllisiin vaatimuksiin. Wärtsilän tutkimus- ja 
tuotekehitystoiminnot keskittyvät jatkossakin edistyksellisten ympä-
ristöteknologioiden ja -ratkaisujen kehittämiseen. Yhtiö on sitoutunut 
tukemaan YK:n Global Compact -aloitteen ihmisoikeuksia, työvoimaa, 
ympäristöä ja korruption torjuntaa koskevia perusperiaatteita. Wärtsilä 
on myös sitoutunut tukemaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteita, 
jotka käsittelevät asioita, joihin Wärtsilällä on positiivinen vaikutus.  
Tällaisia ovat esimerkiksi puhdas energia, vähähiilinen merenkulun eko-
systeemi ja vastuullinen liiketoiminta. 
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Vastuullinen liiketoiminta 
Wärtsilän toimintaperiaatteet (Code of Conduct) määrittävät koko hen-
kilöstöä sitovat säännöt ja ohjaavat Wärtsilän liiketoiminnan vastuul-
lisuutta koskevia päätöksiä. Toimintaperiaatteita täydentävät koko 
konsernin kattavat politiikat, mukaan lukien laatu-, ympäristö-, työter-
veys- ja työturvallisuuspolitiikka, yhtäläisiä mahdollisuuksia ja oikeuden-
mukaisia työsuhdekäytäntöjä koskeva politiikka sekä lahjonnan ja lah-
justen torjuntaa, säännöstenmukaisuuden raportointia sekä hankintoja 
ja ostoja koskevat politiikat.

Wärtsilä soveltaa toimintaperiaatteitaan aktiivisesti, edistää niiden 
täytäntöönpanoa tehokkaalla henkilöstölle suunnatulla viestinnällä ja 
valvoo sisäisesti periaatteiden noudattamista varmistaakseen, että ne 
ymmärretään ja niihin sitoudutaan kaikkialla organisaatiossa. Code of 
Conduct -koulutuksen oli suorittanut vuoden 2020 lopussa 17 039 työn-
tekijää eli 96% koko henkilöstöstä.

Toimittajat ja liikekumppanit ovat olennainen osa Wärtsilän tuotteiden 
ja palveluiden kokonaisarvoketjua. Heidän edellytetään noudattavan 
samoja korkeita juridisia ja eettisiä normeja sekä liiketoimintatapoja kuin 
Wärtsilä itsekin noudattaa. Tiedot Wärtsilän vaatimuksista sisällytetään 
toimittajille suunnattuihin sopimusmalleihin. 

Ympäristövastuu 
Wärtsilän pääasiallinen panos yritysten ympäristösuorituskyvyn paran-
tamiseen on tarjota asiakkaille luotettavia ja turvallisia teknologioita ja 
palveluja, jotka tukevat merenkulku- ja energia-alojen kestävää kehi-
tystä ja auttavat täyttämään ympäristömääräykset. Wärtsilän tuottei-
den ja ratkaisujen suunniteltu käyttöikä on jopa 30 vuotta. Siksi kes-
kittyminen tuotteen tai järjestelmän suorituskyvyn parantamiseen on 
ratkaisevan tärkeä osa tutkimus- ja kehitystyötä, samoin kuin koko 
elinkaaren aikainen suorituskyvyn optimointi. Tuotteidensa ja ratkai-
sujensa ympäristösuorituskyvyn parantamisen lisäksi Wärtsilä valvoo 
jatkuvasti oman toimintansa vaikutuksia ja pyrkii vähentämään energi-
ankulutusta tuotantolaitoksissaan. 

Wärtsilän laatu-, ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuuspolitiikka 
määrittää yhtiön tuotteiden ja palvelujen ympäristövaikutusten hallinnan 
periaatteet. Ympäristöasioihin ja ilmastonmuutokseen liittyvät mahdol-
liset riskit liittyvät pääasiassa päästörajoituksiin ja asiakkaiden asen-
nemuutoksiin polttomoottoreiden ja fossiilisten polttoaineiden käytön 
osalta. Riskejä hallitaan keskittymällä tutkimus- ja kehitystoiminnassa 
tuotteiden hyötysuhteen parantamiseen ja päästöjen vähentämiseen 
sekä kehittämällä laaja tuotevalikoima, johon sisältyy jätteiden ja melun 
vähentämiseen sekä jätevesien ja painolastivesien käsittelyyn liitty-
viä teknologioita. Vuonna 2020 tutkimus- ja kehitysinvestoinnit olivat 
yhteensä 153 miljoonaa euroa eli 3,3% liikevaihdosta. Näistä inves-
toinneista valtaosa tähtäsi ympäristösuorituskyvyn parantamiseen. 
Merkittäviin kestävän kehityksen innovaatioihin liittyviin saavutuksiin 
kuuluivat edistysaskeleet moottoriteknologian kehittämisessä hiilettö-
mien polttoaineiden käyttöä varten. Merenkulkumarkkinoille Wärtsilä 
lanseerasi useita ratkaisuja, jotka tukevat sen visiota älykkäästä meren-
kulun ekosysteemistä. Nämä sisälsivät älykkään navigoinnin ratkai-
suja, useita etätukipalveluita sekä etäkoulutusta tukevan pilvipohjaisen 
simulaatioalustan. Energiasektorille Wärtsilä esitteli GridSolv Quantum 
-energianvarastointijärjestelmän eli täysin integroidun, modulaarisen ja 
kompaktin ratkaisun, joka mahdollistaa kustannustehokkaan energian 
varastoinnin nopean käyttöönoton, sekä datapohjaisia ratkaisuja, jotka 
auttavat ymmärtämään energiamurroksen vaikutuksia.

Sosiaalinen vastuu ja työsuhdeasiat 
Wärtsilä on vastuullinen työnantaja ja tarjoaa henkilöstölle työpaikan, 
jossa vallitsevat avoimuus, toisten kunnioitus, luottamus, tasa-arvo 
sekä mahdollisuudet henkilökohtaiseen kehittymiseen. Wärtsilä on alle-
kirjoittanut YK:n Global Compact  aloitteen ja tukee kansainvälisen työ-
järjestön ILO:n määrittelemiä työhön liittyviä oikeuksia. Työntekijöiden 
tasavertaisia mahdollisuuksia ja oikeudenmukaisia työsuhdekäytäntöjä 
koskeva konsernipolitiikka ohjaa yhtenäisesti kaikkien Wärtsilä-yhti-
öiden käytäntöjä. Henkilöstöjohtamisen prosesseja, työkaluja ja toi-
mintatapoja kehitetään johdonmukaisuuden varmistamiseksi maa- ja 
organisaatiorajoista riippumatta. Wärtsilän kaikki yksiköt noudattavat 
globaalia tehtävien vaativuusluokittelua ja yhtenäisiä palkitsemisperiaat-
teita, joilla varmistetaan läpinäkyvyys ja kaikkien työntekijöiden oikeu-
denmukainen kohtelu. 

Wärtsilän henkilöstöjohtamisstrategian tavoitteena on varmistaa, 
että liiketoiminnoilla on käytettävissään tarvitsemansa resurssit sekä 
osaavat ja motivoituneet työntekijät. Osaamisen kehittämiseksi hen-
kilöstölle tarjotaan laajasti erilaisia sisäisiä koulutuksia, joiden aiheita 
ovat mm. teknologia, työterveys ja -turvallisuus, kielet ja kulttuuri,  
projektinhallinta, ympäristö ja johtaminen. Wärtsilän henkilöstölle kertyi 
keskimäärin 1,1 koulutuspäivää vuonna 2020. 

Wärtsilä pyrkii tarjoamaan työntekijöilleen ja sopimuskumppaneilleen 
turvallisen työskentely-ympäristön sekä minimoimaan tuotteidensa ja 
palvelujensa käyttöön liittyvät terveys- ja turvallisuusriskit. Yhtiön työ-
terveys- ja työturvallisuusperiaatteet määritellään yhtiön toimintaperi-
aatteissa, laatu-, ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuuspolitiikassa 
(QEHS) sekä ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuusdirektiivissä (EHS). 
Kaikilta Wärtsilän yksiköiltä vaaditaan QEHS-politiikan sekä EHS- 
direktiivin mukainen johtamisjärjestelmä. Johtamisjärjestelmän lisäksi 
Wärtsilä-yhtiöissä on käytössä paikallisen lainsäädännön edellyttämiä 
työsuojeluohjelmia. Wärtsilän pitkän aikavälin tavoitteena on nolla tapa-
turmaa. Vuonna 2020 konsernin poissaoloon johtaneiden tapaturmien 
taajuusindeksi oli 2,03 (2,25).

Ihmisoikeuksien kunnioittaminen 
Wärtsilä tukee ja kunnioittaa YK:n yleismaailmalliseen ihmisoikeuksien 
julistukseen kirjattuja ihmisoikeuksia. Wärtsilä on myös allekirjoittanut 
YK:n Global Compact -aloitteen ja on siten sitoutunut sen ihmisoikeuk-
sia, työvoimaa, ympäristöä ja korruption torjuntaa koskeviin periaat-
teisiin. Työntekijät eivät saa rikkoa näitä oikeuksia millään tavoin, eivät 
suoraan eivätkä välillisesti. Wärtsilä ei hyväksy minkäänlaista pakko-
työtä tai lapsityövoiman käyttöä. Ihmis- ja työelämän oikeudet ovat osa 
toimintaperiaatekoulutusta, ja ne on sisällytetty Wärtsilän tasavertaisia 
mahdollisuuksia ja oikeudenmukaisia työsuhdekäytäntöjä koskevaan 
politiikkaan sekä yhtiön toimittajakäsikirjaan.

Korruption ja lahjonnan vastaiset menettelyt 
Wärtsilän toimintaperiaatteet, korruption vastainen politiikka ja itsenäisiä 
välittäjiä koskeva ohjeistus (broker directive) nimenomaisesti kieltävät 
yhtiötä ja sen työntekijöitä ottamasta tai tarjoamasta minkäänlaista lah-
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juksena pidettävää etua sekä ryhtymästä minkäänlaisiin toimiin, jotka 
voisivat johtaa eturistiriitaan tai lojaaliusrikkomukseen. Näissä ohjeissa 
velvoitetaan noudattamaan paikallisia korruption vastaisia lakeja  
kaikissa maissa, joissa Wärtsilä toimii tai aikoo toimia, ja kehotetaan 
raportoimaan mahdollisista rikkomuksista. 

Wärtsilä tiedostaa riskin joutua ulkopuolisten toimijoiden vilpin koh-
teeksi, ja että korruption ja vilpin riski on korostunut monilla yhtiön 
toiminta-alueilla. Siksi kaikilta työntekijöiltä edellytetään tiukkojen kor-
ruption vastaisten menettelytapojen ehdotonta noudattamista. Henki-
löstölle järjestetään laajalti koulutusta lahjonnan vastaisista periaatteista 
ja lainsäädännöstä sekä yhtiön niitä koskevista politiikoista ja toiminta-
tavoista. Vuoden 2020 loppuun mennessä 93% Wärtsilän työntekijöistä 
oli osallistunut lahjonnan torjuntaa koskevaan koulutukseen. Henkilös-
töä kannustetaan antamaan palautetta ja kertomaan havaitsemastaan 
kyseenalaisesta toiminnasta linjajohdolle tai suoraan compliance-toi-
minnolle, lakiasiainosastolle tai sisäiselle tarkastukselle. Wärtsilällä on 
myös työkalu, jonka kautta työntekijät voivat ilmoittaa rikkomuksista.

Raportointisegmentit
Wärtsilä Marine Power
Marine Powerin tilauskertymä vuonna 2020 laski 23% 1 737 miljoonaan 
euroon (2 247) edellisvuoteen nähden. Tilaus-laskutussuhde oli 0,99 
(1,17). Palveluiden tilauskertymä laski 19% 1 070 miljoonaan euroon  
(1 315). Lasku oli suurinta risteilyalussegmentillä, jossa alusten käyttö-
aste pysyi matalana koko vuoden ajan. Laitteiden tilauskertymä laski 
28% 667 miljoonaan euroon (931). Kysyntä oli vahvinta sekä perintei-
set kauppalaivat että kaasunkuljetusalukset sisältävällä kauppalaiva-
segmentillä, jonka osuus tilauskertymästä oli 35% laitteissa ja 42% 
palveluissa. Tältä segmentiltä saatiin huomattavan suuri monipoltto-
ainemoottoreiden tilaus kuuteen uuteen LNG-alukseen sekä täysin  
integroidun Wärtsilän hybridiratkaisun tilaus Misje Rederin kolmeen 
uuteen ympäristö tehokkaaseen 5 000 DWT:n irtolastialukseen. Muita 
huomattavia tilauksia olivat moottoreiden ja sähköratkaisujen toimitus 
kahteen uuteen Finnlinesille rakenteilla olevaan lauttaan sekä Wärtsilä  
14 EUR Stage V -yhteensopivien moottoreiden ja niihin liittyvien päästö-
jenhallinnan jälkikäsittelyjärjestelmien toimitus kahteen uuteen matkusta-

jalauttaan, jotka rakennetaan Sveitsin ja Ranskan väliseen liikenteeseen. 
Vuoden lopun tilauskanta laski 9% 1 839 miljoonaan euroon (2 019).

Liikevaihto laski 9% 1 748 miljoonaan euroon (1 923) edellisvuoteen 
nähden. Palveluiden liikevaihto laski 14% 1 096 miljoonaan euroon  
(1 279), kun taas laitteiden liikevaihto kasvoi 1% 652 miljoonaan euroon 
(643). Vertailukelpoinen liiketulos oli 137 miljoonaa euroa (273) eli 7,8% 
liikevaihdosta (14,2). Tulosta rasittivat koronavirukseen liittyvä palvelulii-
ketoiminnan väheneminen ja kapasiteetin alhaisempi käyttöaste. 
 

Wärtsilä Marine Systems
Marine Systemsin tilauskertymä vuonna 2020 laski 28%  
539 miljoonaan euroon (754) edellisvuoteen nähden poltto aineiden  
pienentyneiden hintaerojen vähentäessä rikkipesuri-investointeja.  
Tilaus-laskutussuhde oli 0,67 (0,79). Palveluiden tilauskertymä laski 11% 
205 miljoonaan euroon (230). Laitteiden tilauskertymä laski 36%  
334 miljoonaan euroon (523). Vuoden aikana saatuihin huomattaviin  
tilauksiin sisältyi ensimmäinen Compact Reliq -uudelleennesteytyslaitok-
sen tilaus. Järjestelmä on suunniteltu nesteyttämään höyrystymiskaasu  
(boil-off gas, BOG) uudelleen kaasunkuljetusaluksilla ja LNG-bunkkeri-
aluksilla sekä pitämään rahti viileänä kaikissa olosuhteissa. Wärtsilä sai 
myös tilauksen toimittaa ja rakentaa vuosikapasiteetiltaan noin 100 000 
tonnin hiilineutraalien nestemäisten liikennepolttoaineiden tuotantolaitos 
Kölniin, Saksaan. Vuoden lopun tilauskanta laski 31% 857 miljoonaan 
euroon (1 232) rikkipesuritilausten puutteesta johtuen.

Liikevaihto laski 15% 808 miljoonaan euroon (952) edellisvuoteen 
nähden. Palveluiden liikevaihto kasvoi 8% 219 miljoonaan euroon (202), 
kun taas laitteiden liikevaihto laski 22% 588 miljoonaan euroon (750). 
Vertailukelpoinen liiketulos oli 83 miljoonaa euroa (60) eli 10,3% liike-
vaihdosta (6,3). Vertailukauden liiketulosta heikensivät eräiden kaasu-
ratkaisuprojektien kustannusylitykset. 

Wärtsilä Voyage
Voyagen tilauskertymä vuonna 2020 laski 16% 262 miljoonaan euroon 
(310) edellisvuoteen nähden. Tilaus-laskutussuhde oli 1,06 (1,11). Pal-
veluiden tilauskertymä laski 22% 92 miljoonaan euroon (117), kun taas 

laitteiden tilauskertymä laski 12% 170 miljoonaan euroon (193). Vaikka 
koronavirus painoi risteilytoimialalta saatuja tilauksia, alusten toimintoja 
optimoivien ratkaisujen tilauskertymä kehittyi hyvin. Wärtsilä sai myös 
suuria uudisprojektien tilauksia muilta segmenteiltä. Vuoden kohokoh-
tiin kuului UltraShip Denmarkin kanssa solmittu sopimus pilvipohjaisen  
Wärtsilä Fleet Operations Solution (FOS) -ratkaisun asentamisesta 
yhtiön koko laivastoon, mikä mahdollistaa suoran, reaaliaikaisen yhtey-
den rannikon ja alusten välillä ja siten yhteistyössä tapahtuvan matkan 
suunnittelun ja toteuttamisen. Vuoden lopun tilauskanta oli vakaa  
275 miljoonaa euroa (274). 

Liikevaihto laski 12% 248 miljoonaan euroon (280) edellisvuoteen 
nähden. Laskun taustalla oli pääasiassa koronaviruspandemia, joka on 
johtanut projektien lykkäyksiin sekä muiden kuin sopimuspohjaisten 
palveluiden kysynnän laskuun. Palveluiden liikevaihto laski 18%  
85 miljoonaan euroon (103), kun taas laitteiden liikevaihto laski 8%  
163 miljoonaan euroon (177). Vertailukelpoinen liiketulos oli -41 miljoonaa  
euroa (-31) eli -16,5% liikevaihdosta (-11,2). Tulosta heikensivät alhai-
semmat myyntivolyymit ja palveluiden epäsuotuisampi jakauma. Lisäksi 
investointeja digitaaliseen osaamiseen on lisätty Wärtsilän älykkään 
merenkulun strategian toteutuksen nopeuttamiseksi. Sekä päättyneellä 
että vertailukaudella liiketulosta rasittivat edelleen monista yritysostoista 
aiheutuvat poistot.

Wärtsilä Energy 
Energyn tilauskertymä vuonna 2020 laski 7% 1 653 miljoonaan euroon 
(1 769) edellisvuoteen nähden. Tilaus-laskutussuhde oli 1,02 (0,99).  
Palveluiden tilauskertymä laski 9% 840 miljoonaan euroon (920), kun 
taas laitteiden tilauskertymä laski 4% 813 miljoonaan euroon (849). 
Laitteiden kysyntä jakautui alueittain tasaisesti. Vuoden aikana saatuihin 
huomattaviin laitetilauksiin sisältyi Etelä-Amerikkaan toimitettava  
200 MW:n joustavaa perusvoimaa tuottava voimalaitos, joka tukee 
uusiutuvan energian integrointia. Energian varastointimarkkinoilla 
kysyntä pysyi hyvällä tasolla. Tilauksiin sisältyivät Kaakkois-Aasiaan toi-
mitettava 90 MW/90 MWh:n varastointijärjestelmä, joka tarjoaa jousta-
vuutta ja tasapainottaa verkkoa, 123 MW/185 MWh:n varastointijärjes-
telmän tilaus suuren uusituvan energian projektin tueksi Yhdysvalloissa 
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sekä kaikkien aikojen ensimmäisen GridSolv Quantum -varastointijär-
jestelmän toimitus Yhdysvaltoihin. Saatuihin palvelutilauksiin sisältyi 
viisivuotinen huoltosopimus, joka tukee Kambodžassa sijaitsevan 200 
MW:n voimalaitoksen käytettävyyttä, suorituskykyä ja luotettavuutta, 
sekä kaasukonversioprojekti Brasiliassa ja siihen liittyvän kymmenen 
vuoden käyttö- ja kunnossapitosopimuksen uusiminen. Vuoden lopun 
tilauskanta laski 9% 1 830 miljoonaan euroon (2 014).

Liikevaihto laski 9% 1 620 miljoonaan euroon (1 779) edellisvuoteen 
nähden. Palveluiden liikevaihto laski 2% 782 miljoonaan euroon (802), 
kun taas laitteiden liikevaihto laski 14% 838 miljoonaan euroon (977). 
Vertailukelpoinen liiketulos oli 101 miljoonaa euroa (155) eli 6,3% liike-
vaihdosta (8,7). Tulosta rasittivat koronaviruksen vaikutukset, kuten toi-
mitusten viivästyminen, kapasiteetin alhaisempi käyttöaste ja kasvaneet 
projektien toteutuskustannukset, sekä niiden projektien toimitukset, 
joiden ilmoitettiin vuonna 2019 kärsivän kustannusylityksistä.

Muut liiketoiminnot
Wärtsilä Portfolio Business
Portfolio Businessin tilauskertymä vuonna 2020 laski 32% 168 miljoo-
naan euroon (248) edellisvuoteen nähden. Kysyntä oli suurinta American 
Hydro -liiketoimintayksikössä, jonka vuoden aikana saamiin tilauksiin 
sisältyi peruskorjauspalvelujen suorittaminen sekä kahden yksikön  
päivittäminen ja kunnostaminen Keokuk-vesivoimalassa Iowassa,  
Yhdysvalloissa. Water & Waste ja Entertainment Systems -liiketoiminta-
yksiköt jatkoivat tiivistä yhteistyötä italialaisen laivanrakentajan  
Fincantierin kanssa useiden alusten parissa, mikä johti tilauksiin toimit-
taa täydelliset jätteenkäsittelyjärjestelmät ja makean veden generaat-
torit kahteen alukseen sekä viihdejärjestelmät kahdelle uudelle alus-
sarjalle, joihin kuuluu kahdeksan alusta. Vuoden lopun tilauskanta laski 
24% 257 miljoonaan euroon (338).

Liikevaihto laski 24% 181 miljoonaan euroon (236) edellisvuoteen 
nähden. Koronavirus heikensi kysyntää erityisesti Water & Waste ja 
Entertainment Systems -liiketoimintayksiköissä varsinkin risteilyalus-
segmentillä. Vertailukelpoinen liiketulos oli -6 miljoonaa euroa (0) eli 
-3,1% liikevaihdosta (0,1). Vuoden aikana kirjattiin vertailukelpoisuu-

teen vaikuttavia eriä yhteensä 24 miljoonaa euroa johtuen suurelta 
osin Wärtsilä JOVYATLAS GmbH:n ja Wärtsilä Valves Ltd:n yritys-
myynneistä.

Yritysmyynnit
Syyskuussa Wärtsilä ilmoitti myyvänsä 100% omistamansa Wärtsilä 
JOVYATLAS GmbH:n osakkeista saksalaiselle teollisuusyhtiölle Jacob 
Waitz Industrie GmbH:lle. Wärtsilä JOVYATLAS tarjoaa keskeytymättö-
män virransyötön järjestelmiä, tasasuuntaajia, muuntajia, taajuusmuut-
tajia ja vastuksia sekä niihin liittyviä palveluita. Yrityksestä tuli osa  
Wärtsilää L-3 Communications MSI:n hankinnan yhteydessä vuonna 
2015. Yritys sijaitsee Saksan Jemgumissa, ja sillä on tällä hetkellä noin 
125 työntekijää. Sen liikevaihto oli 20 miljoonaa euroa vuonna 2019. 
Yritysmyynti edistää Wärtsilän tavoitetta vahvistaa ja yksinkertaistaa 
ydinliiketoimintaansa.

Lokakuussa Wärtsilä ilmoitti myyvänsä 100% omistamansa Wärtsilä 
Valves Ltd -yhtiön osakkeista New Yorkissa, Yhdysvalloissa sijaitsevalle 
Evergreen Capital L.P.:lle. Sen toiminnot sisältävät nikkelialumiinipronssi- 
ja erikoisteräsventtiilien suunnittelun, kokoonpanon, testauksen, myynnin 
ja toimituksen merenkulku-, öljy- ja kaasu- sekä energiamarkkinoille. 
Lisäksi se tarjoaa venttiilituotesovelluksia FPSO- ja LNG-aluksille, petro-
kemian laitoksille, voimantuotantoon, merivoimille, merenkulkupalvelui-
hin, jätevedenpuhdistamoille ja putkistoihin. Wärtsilä Valves tuli osaksi 
Wärtsilää Hamworthyn hankinnan yhteydessä vuonna 2012. Yhtiö sijait-
see Ison-Britannian Brough’ssa, ja sillä on tällä hetkellä noin 65 työnteki-
jää. Yhtiön liikevaihto oli noin 15 miljoonaa euroa vuonna 2019.

Joulukuussa Wärtsilä sai päätökseen Wärtsilä ELAC Nautik GmbH:n 
(ELAC Nautik) myynnin Ison-Britannian pörssiin listatulle Cohort plc:lle, 
joka on erikoistunut puolustus-, turvallisuus- ja niihin liittyviin markkina-
sektoreihin. ELAC Nautikista tuli osa Wärtsilää L-3 Communications 
MSI:n oston yhteydessä vuonna 2015. Sen painopisteenä markkinoilla 
ovat kaikuluotaimet, mukaan lukien ääniluotaimet, vedenalaiset viestintä-
järjestelmät sekä kaikujärjestelmät pienille ja keskikokoisille asevoimien 
sukellusveneille. Yritys sijaitsee Saksan Kielissä, ja sillä on 125 työnteki-
jää. Vuotuinen liikevaihto oli noin 20 miljoonaa euroa vuonna 2019.

Riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät
Koronaviruspandemian (COVID-19) puhkeaminen ja sen leviämisen estä-
miseksi tehtävät toimenpiteet muodostavat keskeisimmän riskin liiketoi-
minnalle ja kysyntäympäristölle lyhyellä aikavälillä. Vaikutukset ulottuvat 
maailmanlaajuiseen energiankulutukseen, meriliikenteeseen sekä kulutta-
jien luottamukseen risteily- ja matkustajalauttaliikennettä kohtaan. Liikku-
misrajoitukset vaikuttavat yhä liiketoimintaan, projektien toimitusaikatau-
luihin ja palvelumahdollisuuksiin. Koronavirustartuntojen uusista aalloista 
aiheutuvat häiriöt maailmanlaajuisiin toimitusketjuihin ovat riski tehtaiden 
toiminnalle, varaosatoimituksille ja palvelutoiminnalle. Vaikka koronaroko-
tukset ovat alkaneet monissa maissa, pandemian kesto ja maakohtaisten 
rokotusohjelmien täytäntöönpanon nopeus maailmanlaajuisesti aiheutta-
vat edelleen huomattavaa epävarmuutta.

Merenkulkumarkkinoilla riski heikon kysynnän pitkittymisestä vaikuttaa 
varustamoiden ja laivayhtiöiden investointipäätöksiin ja pakottaa ne 
arvioimaan uudelleen sekä uusia että olemassa olevia aluksia koskevia 
strategioitaan sekä leikkaamaan investointeja ja liiketoiminnan kuluja. 
Vallitsevat markkinaolosuhteet voivat ylläpitää hintapainetta ja kasvat-
taa tilausten peruutusten tai toimitusten lykkäysten riskiä. Ylimääräinen 
kapasiteetti voi edelleen kannustaa telakoita, varustamoita ja laivayhti-
öitä yhdistymään joillakin segmenteillä, mikä puolestaan saattaa johtaa 
pienempään laite- ja palvelumyyntiin, kun suhteet asiakkaiden kanssa 
muuttuvat. Liikennöintikieltojen jatkuminen, ihmisten rajallinen kyky ja 
halu matkustaa sekä koronaviruksen tartuntamäärien kasvu ovat riski 
risteily- ja matkustajalauttamarkkinoiden toipumiselle. Offshore-teol-
lisuudessa raakaöljyn hintavaihtelu pakottaa öljy-yhtiöt vähentämään 
menojaan, öljynetsintätoimintaa ja operatiivisia kustannuksiaan, mikä 
johtaa yhä useamman porausyksikön ja tukialuksen poistamiseen käy-
töstä. Vähärikkisen ja rikkipitoisen polttoaineen välisen keskimääräi-
sen hintaeron arvioidaan pysyvän lähitulevaisuudessa pienenä, mikä 
vähentää sekä olemassa oleviin että uusiin aluksiin tehtäviä rikkipesuri- 
investointeja. Samaan aikaan öljyn alhainen hinta kasvattaa olemassa 
olevien polttoaineiden ja ympäristömyötäisten vaihtoehtojen välistä hin-
taeroa. Tämä yhdistettynä varustamoiden kohtaamiin markkinahaastei-
siin korostaa sääntely-ympäristön selkeän ja ennakoitavan kehityksen 
tärkeyttä merenkulun hiilestä irtautumisen perusedellytyksenä.
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Energiamarkkinoilla taloudellisen toiminnan hidastuminen, valuuttakurs-
sien heilahtelut ja mahdolliset rahoitusta koskevat rajoitteet todennäköi-
sesti lykkäävät uutta voimantuotantokapasiteettia koskevia sijoituspää-
töksiä. Energiamurros voi väliaikaisesti hidastua, kun huomio keskittyy 
viruksen leviämisen hillitsemiseen ja sen vaikutusten lieventämiseen. 
Jo sovittuihin ja ehdotettuihin elvytyspaketteihin, jotka tähtäävät uusiu-
tuviin energianlähteisiin tehtävien investointien nopeuttamiseen, sisäl-
tyy edelleen epävarmuutta rahoituksen kohdistamisen periaatteista. 
Elvytystoimenpiteiden toteutuessa joustavien voimajärjestelmien tarve 
kuitenkin korostuu. Ilmastopolitiikan ja sääntelyn muutokset aiheutta-
vat epävarmuutta markkinoilla, koska ne voivat vaikuttaa asiakkaiden 
teknologiavalintoihin. Myös geopoliittiset jännitteet ja kauppapakotteet 
luovat merkittäviä haasteita kysyntäympäristölle. Vallitsevasta kilpailu-
ympäristöstä johtuva hintapaine on edelleen riski. 

Konserni on vastaajana eräissä oikeusjutuissa, jotka liittyvät sen nor-
maaliin liiketoimintaan. Oikeusjutut koskevat muun muassa sopimus- 
ja muita vastuita, työsuhdeasioita, omaisuusvahinkoja sekä säänte-
lyasioita. Konserni saa ajoittain erisuuruisia ja vaihtelevassa määrin 
perusteltuja korvausvaatimuksia. Eräs saaduista vaatimuksista on 
erityisen suuri. Konsernin periaatteisiin kuuluu varausten tekeminen 
vaatimusten sekä oikeudenkäyntien ja välimiesmenettelyjen varalta 
silloin, kun epäsuotuisa lopputulos on todennäköinen ja kulujen suuruus 
voidaan kohtuullisella varmuudella arvioida. 

Vuosikertomuksen Riskit ja riskienhallinta -osio sisältää perusteellisem-
man kuvauksen Wärtsilän riskeistä ja riskienhallinnasta.

Osakkeet ja osakkeenomistajat
Vuonna 2020 Wärtsilän osakkeita vaihdettiin Nasdaq Helsingissä  
635 449 872 kappaletta. Vaihdettujen osakkeiden arvo oli  
4 865 miljoonaa euroa. Wärtsilän osakkeilla käydään kauppaa myös 
vaihtoehtoisilla kaupankäyntipaikoilla kuten Turquoisessa, BATS 
CXE:ssä ja BATS BXE:ssä. Osakkeita vaihdettiin näillä vaihtoehtoisilla 
kaupankäyntipaikoilla yhteensä 199 394 959 kappaletta.

Osakkeet Nasdaq Helsingissä

31.12.2020 Osake ja äänimäärä Osakevaihto 1–12/2020

WRT1V 591 723 390 635 449 872

1.1.–31.12.2020 Ylin Alin Keskikurssi* Päätöskurssi

Osakekurssi 12,00 5,01 7,66 8,15

*Kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi

Markkinaarvo 31.12.2020 31.12.2019

MEUR 4 823 5 828

Ulkomaalaisomistus 31.12.2020 31.12.2019

% 50,7 52,8



38

WÄRTSILÄN VUOSI 2020 Tämä on Wärtsilä Kestävä kehitys Taloudelliset tiedot

Liputusilmoitukset
Wärtsilä sai tietoonsa seuraavat omistuksessa tapahtuneet muutokset vuonna 2020:

Tapahtumapäivä Osakkeenomistaja Kynnys Suora omistus, % Kokonaisomistus, %

24.3.2020 BlackRock, Inc. Yli 5% 4,85 5,11

31.3.2020 BlackRock, Inc. Alle 5% 4,30 4,82

1.4.2020 BlackRock, Inc. Yli 5% 4,48 5,00

2.4.2020 BlackRock, Inc. Alle 5% 4,37 4,94

25.5.2020 BlackRock, Inc. Yli 5% 4,48 5,00

26.5.2020 BlackRock, Inc. Alle 5% Alle 5% Alle 5%

18.6.2020 BlackRock, Inc. Yli 5% 4,69 5,13

15.7.2020 BlackRock, Inc. Yli 5% 5,02 5,80

23.7.2020 BlackRock, Inc. Alle 5% 4,88 5,33

24.7.2020 BlackRock, Inc. Yli 5% 5,12 5,54

27.7.2020 BlackRock, Inc. Alle 5% 4,98 5,44

28.7.2020 BlackRock, Inc. Yli 5% 5,01 5,47

29.7.2020 BlackRock, Inc. Alle 5% 4,95 5,40

31.7.2020 BlackRock, Inc. Yli 5% 5,04 5,48

5.8.2020 BlackRock, Inc. Alle 5% 4,99 5,43

6.8.2020 BlackRock, Inc. Yli 5% 5,08 5,47

11.8.2020 BlackRock, Inc. Alle 5% 4,96 5,31

11.9.2020 BlackRock, Inc. Yli 5% 5,03 5,58

18.9.2020 BlackRock, Inc. Alle 5% 4,78 5,57

21.10.2020 BlackRock, Inc. Alle 5% Alle 5% Alle 5%

14.12.2020 BlackRock, Inc. Yli 5% 4,89 5,00

15.12.2020 BlackRock, Inc. Alle 5% Alle 5% Alle 5%

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
Wärtsilän 5.3.2020 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätök-
sen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden 
tilikaudelta 2019.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi kahdeksan. Hallituksen 
jäseniksi valittiin Maarit Aarni-Sirviö, Karen Bomba, Karin Falk,  
Johan Forssell, Tom Johnstone, Risto Murto, Mats Rahmström ja 
Markus Rauramo.

Tilintarkastajaksi vuodelle 2020 valittiin tilintarkastusyhteisö  
PricewaterhouseCoopers Oy.

Osingonjako
Yhtiökokous vahvisti hallituksen ehdotuksen, että osinkoa maksetaan 
kahdessa erässä yhteensä 0,48 euroa/osake. Osingon ensimmäinen erä 
0,24 euroa/osake maksettiin 16.3.2020 ja toinen erä 0,24 euroa/osake 
17.9.2020.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta
Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustami-
sesta. Toimikunta valmistelee hallituksen nimitys- ja palkitsemisasiat. 
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys hyväksyttiin ehdo-
tuksen mukaisesti. Työjärjestys on saatavilla Wärtsilän verkkosivuilla.

Nimitystoimikunta koostuu viidestä jäsenestä, joista neljä edustaa 
neljää suurinta osakkeenomistajaa. Viides jäsen on Wärtsilän hallituksen 
puheenjohtaja. Neljä suurinta osakkeenomistajaa määräytyvät Euroclear 
Finland Oy:n ylläpitämän osakasluettelon perusteella yhtiökokousta 
edeltävän kesäkuun 1. päivän tilanteen mukaisesti.



39

WÄRTSILÄN VUOSI 2020 Tämä on Wärtsilä Kestävä kehitys Taloudelliset tiedot

Wärtsilän osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan valittiin seuraavat 
jäsenet:

• Petra Hedengran (lakiasiainjohtaja, Investor AB), Invaw Investor AB:n 
nimeämänä

• Reima Rytsölä (varatoimitusjohtaja, sijoitukset, Keskinäinen työeläke-
vakuutusyhtiö Varma), Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman 
nimeämänä

• Mikko Mursula (varatoimitusjohtaja, sijoitukset, Keskinäinen Eläke-
vakuutusyhtiö Ilmarinen) Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen 
nimeämänä

• Satu Huber (toimitusjohtaja, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo) 
Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon nimeämänä

• Tom Johnstone (Wärtsilän hallituksen puheenjohtaja)

Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen
Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 57 000 000 yhtiön oman 
osakkeen hankkimisesta. Hankkimisvaltuutus on voimassa seuraavan 
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään  
18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä.

Osakeantivaltuutus
Hallitus valtuutettiin päättämään uusien osakkeiden antamisesta tai 
yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta. Osakean-
nin suuruus on enintään 57 000 000 osaketta. Osakkeita voidaan antaa 
maksua vastaan tai maksutta. Osakkeita voidaan myös antaa suunna-
tulla annilla muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on 
etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita, jos siihen on yhtiön kannalta 
painava taloudellinen syy. Osakeantivaltuutus on voimassa kolme vuotta 
yhtiökokouksen päätöksestä, ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 
7.3.2019 antaman valtuutuksen omien osakkeiden luovuttamiseen.

Hallituksen järjestäytyminen
Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouk-
sessa puheenjohtajaksi Tom Johnstonen ja varapuheenjohtajaksi Markus 

Rauramon. Hallitus päätti perustaa tarkastusvaliokunnan ja henkilöstöva-
liokunnan. Hallitus valitsi keskuudestaan valiokuntiin seuraavat jäsenet:

Tarkastusvaliokunta: puheenjohtaja Markus Rauramo,  
Maarit Aarni-Sirviö, Risto Murto

Henkilöstövaliokunta: puheenjohtaja Maarit Aarni-Sirviö,  
Johan Forssell, Tom Johnstone

WÄRTSILÄN NÄKYMÄT VUODELLE 2021
Wärtsilä ennakoi lyhyen aikavälin kysyntäympäristön olevan samankal-
tainen kuin viime vuoden vastaavalla ajanjaksolla. Ennustettavuus on 
kuitenkin edelleen rajallinen, ja vallitsevat markkinaolosuhteet tekevät 
näkymästä epävarman.

HALLITUKSEN VOITONJAKOEHDOTUS
Hallitus ehdottaa, että tilivuodelta 2020 maksetaan osinkoa 0,20 euroa/
osake. Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 974 008 736,28 euroa, 
josta tilikauden voitto on 264 838 387,72 euroa. Osinkoon oikeuttavia 
osakkeita on 591 723 390 kappaletta. Osinko maksetaan kahdessa 
erässä.

Ensimmäinen erä 0,10 euroa/osake maksetaan osakkeenomistajalle, 
joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 8.3.2021 merkitty Euroclear 
Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus esittää, että tämän 
erän osinko maksetaan 15.3.2021.

Osingon toinen erä 0,10 euroa/osake maksetaan syyskuussa 2021. 
Osingon toinen erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingon-
maksun täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään 
osakasluetteloon. Hallitus päättää 9.9.2021 pidettäväksi sovitussa 
kokouksessaan toisen osinkoerän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja 
osingonmaksupäivän. Suomalaisen arvo-osuusjärjestelmän nykyisten 
sääntöjen mukaisesti osingon täsmäytyspäivä olisi silloin 13.9.2021 ja 
osingon maksupäivä 20.9.2021.

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

EUR

 Osinko per osake

 Osakekohtainen tulos

1,00

0,75

0,50

0,25

0,00

Yhtiökokouksen 8.3.2018 hyväksymä maksuton 
osakeanti nosti osakkeiden kokonaismäärän  
591 723 390 osakkeeseen. Vertailukausien 2011–2017 
luvut on oikaistu vastaamaan uutta osakemäärää.

Osinko

0,380,30 0,400,33 0,430,35 0,46 0,48 0,48 0,20

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
Tammikuussa 2021 Wärtsilä ilmoitti myyvänsä 100% omistamansa 
Entertainment-liiketoiminnan, Wärtsilä Funa GmbH:n, osakkeista  
ranskalaiselle pörssiyhtiölle Videlio SA:lle. Wärtsilä Entertainment  
suunnittelee, valmistaa ja integroi viihde-, valaistus-, valaistuksen 
säätö-, kuulutus- ja digitaalisen äänentoiston järjestelmiä risteilyaluk-
siin ja huvipuistoihin. Yrityksestä tuli osa Wärtsilää L-3 Communications 
MSI:n oston yhteydessä vuonna 2015. Sillä on 172 työntekijää viidessä 
maassa, suurin osa Saksan Emdenissä. Liikevaihto vuonna 2020 oli 
noin 50 miljoonaa euroa.
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KONSERNIN TULOSLASKELMA

MEUR 2020 2019

Liikevaihto 4 604 5 170

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 104 137

Valmistus omaan käyttöön 19 18

Liiketoiminnan muut tuotot 61 67

Materiaalit ja palvelut 2 551 -3 003

Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut 1 192 -1 260

Tuotot nettopositioiden suojista 1

Poistot ja arvonalentumiset 174 -180

Liiketoiminnan muut kulut 431 -578

Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista 3 -9

Liiketulos 234 362

prosentteina liikevaihdosta 5,1 7,0

Rahoitustuotot 16 27

Rahoituskulut 59 -74

Tulos ennen veroja 191 315

Tuloverot 58 -97

Tilikauden tulos 133 218

Jakautuminen:

emoyhtiön osakkeenomistajat 134 217

määräysvallattomat omistajat 1 1

133 218

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osakekohtainen tulos 
(laimentamaton ja laimennettu):

Tulos/osake (EPS), laimentamaton ja laimennettu, euroa 0,23 0,37

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN PÄÄLASKELMAT
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LAAJA TULOSLASKELMA

MEUR 2020 2019

Tilikauden tulos 133 218

Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen:

Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi

Etuuspohjaisen nettovelan uudelleenmäärittämisestä johtuvat erät 6 -20

Verot eristä, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi 1 5

Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi, yhteensä 5 -16

Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi

Muuntoerot

emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osuus 74 42

määräysvallattomien omistajien osuus 1

siirretty tuloslaskelmaan 6

Osakkuus- ja yhteisyritysten osuus laajasta tuloksesta 2 -1

Rahavirran suojaukset

arvonmuutokset 3 4

siirretty tuloslaskelmaan 6 19

Verot eristä, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi

Rahavirran suojaukset

siirretty tuloslaskelmaan 1 -4

Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi, yhteensä 81 60

Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 76 45

Tilikauden laaja tulos yhteensä 57 263

Laajan tuloksen jakautuminen:

emoyhtiön osakkeenomistajat 59 262

määräysvallattomat omistajat 1 1

57 263
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KONSERNIN TASE

MEUR 31.12.2020 31.12.2019

Varat

Pitkäaikaiset varat

Liikearvo 1 325 1 380

Aineettomat hyödykkeet 391 397

Aineelliset hyödykkeet 282 307

Käyttöoikeusomaisuuserät 162 185

Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä 23 42

Muut sijoitukset 19 18

Korolliset sijoitukset 1 1

Laskennalliset verosaamiset 183 155

Myyntisaamiset 30 19

Muut saamiset 11 15

Pitkäaikaiset varat yhteensä 2 427 2 518

Lyhytaikaiset varat

Vaihto-omaisuus 1 192 1 365

Myyntisaamiset 922 1 237

Verosaamiset 27 42

Sopimukseen perustuvat varat 389 515

Muut saamiset 258 281

Rahavarat 919 358

Lyhytaikaiset varat yhteensä 3 706 3 797

Myytävänä olevat omaisuuserät 99 82

Varat yhteensä 6 232 6 398

Oma pääoma ja velat

Oma pääoma

Osakepääoma 336 336

Ylikurssirahasto 61 61

Muuntoerot 197 -114

Arvonmuutosrahasto 9 -11

Etuuspohjaisen nettovelan uudelleenmäärittämisestä johtuvat erät 45 -55

Kertyneet voittovarat 2 030 2 178

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 2 177 2 396

Määräysvallattomien omistajien osuus 11 14

Oma pääoma yhteensä 2 188 2 410

Velat

Pitkäaikaiset velat

Korolliset velat 1 129 997

Laskennalliset verovelat 76 83

Eläkevelvoitteet 139 155

Varaukset 55 45

Sopimukseen perustuvat velat 51 38

Muut velat 1 1

Pitkäaikaiset velat yhteensä 1 451 1 317

Lyhytaikaiset velat

Korolliset velat 198 99

Varaukset 269 278

Ostovelat 411 624

Verovelat 56 100

Sopimukseen perustuvat velat 926 880

Muut velat 664 622

Lyhytaikaiset velat yhteensä 2 524 2 603

Velat yhteensä 3 975 3 920

Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat 68 68

Oma pääoma ja velat yhteensä 6 232 6 398
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KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

MEUR 2020 2019

Liiketoiminnan rahavirta:

Tilikauden tulos 133 218

Oikaisut:

Poistot ja arvonalentumiset 174 180

Rahoitustuotot ja -kulut 43 47

Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot ja muut 
oikaisut 9 -15

Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista 3 9

Tuloverot 58 97

Muut oikaisut, joilla ei ole rahavirtavaikutusta 7 3

Liiketoiminnan rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 403 540

Käyttöpääoman muutos:

Korottomien saamisten lisäys (-) / vähennys (+) 338 9

Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+) 122 -213

Korottomien velkojen lisäys (+) / vähennys (-) 32 74

Käyttöpääoman muutos 428 -130

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 832 410

Rahoituserät ja verot:

Korkotuotot 4 4

Korkokulut 14 -13

Muut rahoitustuotot ja -kulut 19 -27

Maksetut verot 122 -141

Rahoituserät ja verot 150 -178

Liiketoiminnan rahavirta 681 232

Investointien rahavirta:

Yrityshankinnat 1 -4

Muut sijoitukset 1 -2

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin 115 -116

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynnit 13 25

Tytäryhtiöosakkeiden myynnit 22 1

Osakkuusyhtiö- ja yhteisyritysosakkeiden myynnit 27

Investointien rahavirta 55 -95

Rahavirta investointien jälkeen 627 137

Rahoituksen rahavirta:

Pitkäaikaisten lainojen nostot 317 150

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut ja muut muutokset 76 -105

Lainasaamisten lisäys (-) / vähennys (+) 1 2

Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+) / vähennys (-) -18

Maksetut osingot 286 -284

Rahoituksen rahavirta 44 -256

Rahavarojen muutos, lisäys (+) / vähennys (-) 582 -119

Rahavarat tilikauden alussa* 369 487

Valuuttakurssien muutosten vaikutus 19

Rahavarat tilikauden lopussa* 932 369

* Rahavarat 31.12.2020 ja 31.12.2019 sisältävät myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät rahavarat.
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LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

Määräys
vallattomien 

omistajien 
osuus

Oma 
pääoma 

yhteensä

MEUR
Osake

pääoma
Ylikurssi

rahasto Muuntoerot

Arvon
muutos
rahasto

Etuus
pohjaisen

nettovelan
uudelleen

määrittämi
sestä joh
tuvat erät

Kertyneet 
voittovarat Yhteensä

Oma pääoma 1.1.2019 336 61 -155 -31 -39 2 245 2 418 14 2 432

Muuntoerot 41 41 41

Rahavirran suojaukset

käyvän arvon nettomuutos verojen jälkeen 4 4 4

siirretty tuloslaskelmaan, veroilla vähennettynä 16 16 16

Etuuspohjaiset eläkejärjestelyt -16 -16 -16

Laajan tuloksen erät 41 20 -16 45 45

Tilikauden tulos 217 217 1 218

Tilikauden laaja tulos yhteensä 41 20 -16 217 262 1 263

Maksetut osingot -284 -284 -1 -285

Oma pääoma 31.12.2019 336 61 -114 -11 -55 2 178 2 396 14 2 410
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Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

Määräys
vallattomien 

omistajien 
osuus

Oma 
pääoma 

yhteensä

MEUR
Osake

pääoma
Ylikurssi

rahasto Muuntoerot

Arvon
muutos
rahasto

Etuus
pohjaisen

nettovelan
uudelleen

määrittämi
sestä joh
tuvat erät

Kertyneet 
voittovarat Yhteensä

Oma pääoma 1.1.2020 336 61 -114 -11 -55 2 178 2 396 14 2 410

Muuntoerot -76 -76 -1 -77

Muuntoerot, siirretty tulolaskelmaan -6 -6 -6

Rahavirran suojaukset

käyvän arvon nettomuutos verojen jälkeen -3 -3 -3

siirretty tuloslaskelmaan, veroilla vähennettynä 5 5 5

Etuuspohjaiset eläkejärjestelyt 5 5 5

Muut muutokset 5 -5

Laajan tuloksen erät -82 2 10 -5 -75 -1 -76

Tilikauden tulos 134 134 -1 133

Tilikauden laaja tulos yhteensä -82 2 10 129 59 -1 57

Maksetut osingot -284 -284 -2 -286

Muut muutokset 7 7 7

Oma pääoma 31.12.2020 336 61 -197 -9 -45 2 030 2 177 11 2 188



OTA YHTEYTTÄ

Wärtsilä on kansainvälisesti johtava älykkään teknologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja meren- 
kulku- ja energiamarkkinoilla. Wärtsilä maksimoi asiakkaiden alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden  
ja taloudellisuuden keskittymällä kestäviin innovaatioihin, data-analytiikkaan ja kokonaishyötysuhteeseen.
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