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GRI-sisältöindeksi
GRI-sisältö Tilanne/Raportti/Sivu Lisätietoja

Visio ja strategia TK TP KKR
TK= Toimintakatsaus, TP= Tilinpäätös ja 
KKR= Kestävän kehityksen raportti                                                       

1.1 Visio ja strategia 8-11
1.2 Toimitusjohtajan katsaus 12-13 4-5 Katso myös kestävän kehityksen katsaus.
Profi ili
2.1 Raportoivan organisaation nimi Kansi
2.2 Tärkeimmät tuotteet ja palvelut Kansi
2.3 Operatiivinen rakenne 2-3
2.4 Liiketoiminta-alueet 2-3
2.5 Toimintojen maantieteellinen sijainti 50-52
2.6 Organisaation omistus ja juridinen sijainti 2-7 33
2.7 Markkinat 2-3
2.8 Raportoivan organisaation toiminnan laajuus 2-3
2.9 Sidosryhmät 40-43
Raportin laajuus
2.10 Yhteyshenkilöt 7
2.11 Raportointijakso 6
2.12 Edelliset raportit 7
2.13, 2.15 Laskentakokonaisuus ja rajoitteet 6
2.14 Muutokset laskentakokonaisuudessa 6

2.16 Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissa

Ei muutoksia. Kehitystrendejä kuvaavien 
indeksien vertailuvuosi ja Power-liiketoimintojen 
indeksin määritystapa on muuttunut kuvaamaan 
kattavammin nykyistä raportointikokonaisuutta.

Raportointiprofi ili

2.17 GRI periaatteet ja laskentaohjeet 7
Wärtsilä on tietoinen olemassa olevista lasken-
taohjeista, mutta ei ole täysin ottanut niitä 
käyttöön ohjeiden keskeneräisyyden vuoksi.

2.18 Käytetyt kriteerit ja määritelmät 7
2.19 Mittausmenetelmien muutokset 7
2.20 Sisäinen laadunvarmistus 7
2.21 Ulkoinen laadunvarmistus 7
2.22 Lisätiedot 7
Hallintokäytännöt ja johtamisjärjestelmät
3.1-3.2 Hallintotapa ja hallituksen kokoonpano 34-38
3.3 Hallituksen erityisasiantuntemus 34-38
3.4 Hallitustyöskentely  44-46
3.5 Palkitseminen 34-38

3.6 Yhteiskuntavastuun organisaatio
34-38, 
40-41

3.7 Arvot ja missio 8-11
3.8 Osakkeenomistajien osallistuminen 34-38
3.9 Sidosryhmien tunnistaminen ja valinta 40-43
3.10 Sidosryhmävuorovaikutuksen muodot 40-43
3.11-3.12 Sidosryhmävuorovaikutuksessa syntyneen 
tiedon käyttö

40-43

3.13 Varovaisuusperiaatteen soveltaminen 41, 44-46  
3.14 Vapaaehtoiset aloitteet ja sitoumukset 40
3.15 Jäsenyydet 43
3.16 Politiikat ja järjestelmät 40-41
3.17 Välilliset vaikutukset 40-41 8-61
3.18 Toiminnan muutoksia koskevat keskeiset päätökset 2, 12-13 5-13 58

3.19 Ohjelmat ja menettelyt 40-41
8-9, 

48,58
3.20 Sertifi oidut johtamisjärjestelmät 40-41
AVAINTUNNUSLUVUT: TALOUS
EC1 Liikevaihto 2 5 46-47
EC2 Markkinoiden maantieteellinen jakauma 3 22 46-47
EC3 Hankittujen tavaroiden, materiaalien ja palveluiden 
ostot

46-47

EC4 Prosenttiosuus sopimuksista, jotka on 
maksettu sopimusehtojen mukaisesti 

Konsernitason tietoa ei ole saatavilla. 
Uutta järjestelmää ollaan ottamassa käyttöön, 
ja tämän avaintunnusluvun raportointimahdolli-
suuksia ollaan selvittämässä. 

EC5 Maksetut palkat ja henkilöstökulut 46-47
EC6 Pääoman tuottajille maksetut korot 46-47
EC7 Yrityksen voittovarojen muutos raportointijaksolla 46-47
EC8 Maksetut verot 46-47
EC9 Saadut avustukset 46-47
EC10 Tuki yleishyödyllisille yhteisöille 46-47
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GRI-sisältö Tilanne/Raportti/Sivu Lisätietoja

AVAINTUNNUSLUVUT: YMPÄRISTÖ TK TP KKR
TK= Toimintakatsaus, TP= Tilinpäätös ja 
KKR= Kestävän kehityksen raportti                                                       

EN1 Materiaalien kokonaiskulutus 48-57
Konsernitason tietoa ei ole saatavilla. 
Ainoastaan käytetyt polttoaineet on raportoitu.

EN2 Raportoivan organisaation ulkopuolelta hankitun 
jätemateriaalin käyttö

52-54
Konsernitason tietoa ei ole saatavilla. 
Kierrätysmateriaaleja käytetään moottoreiden 
ja potkureiden valmistuksessa. 

EN3-EN4 Välitön ja välillinen energiankulutus 48-57

EN5 Veden kokonaiskulutus 48-57
EN22 Veden kierrätys ja uudelleenkäyttö. 
Katso sivu 54.

EN6-EN7 Kiinteistöjen sijainti luonnon monimuotoisu-
uden kannalta rikkailla alueilla ja vaikutukset mon-
imuotoisuuteen

50-51

EN8 Kasvihuonekaasujen päästöt 48-57
EN9 Otsonikatoa aiheuttavien aineiden käyttö ja päästöt 48-57 Ei ole sovellettavissa Wärtsilän osalta.
EN10 NOx, SOx ja muut merkittävät päästöt ilmaan 48-57
EN11 Jätteiden kokonaismäärät 48-57
EN12 Merkittävät päästöt vesistöihin 48-57
EN13 Merkittävät vuodot 48-57
EN14 Tuotteiden ja palveluiden ympäristövaikutukset 8-43
EN15 Uudelleen käytettävissä ja kierrätettävissä olevat 
materiaalit

11

EN16 Rikkomukset ja niistä aiheutuneet sakot 48-57
EN35 Ympäristömenot (valinnainen tunnusluku) 48-57
AVAINTUNNUSLUVUT: SOSIAALINEN VASTUU
LA1 Työvoima 58-61
LA2 Uusien työpaikkojen nettolisäys 58-61
LA3 Riippumattomiin ammattiliittoihin kuuluvien työnteki-
jöiden osuus työvoimasta

58-61

LA4 Yhteistoimintamenettelyt 58-61
LA5 Työperäisten sairauksien ja onnettomuuksien 
kirjaaminen

58-61

LA6 Viralliset työsuojelutoimikunnat 58-61
LA7 Tapaturmat, poissaoloon johtaneet tapaturmat ja 
poissaolotaajuus

58-61

LA8 HIV/AIDS –kysymyksiin liittyvät politiikat ja ohjelmat 58-61
Ei erillistä politiikkaa tai ohjelmaa. Nämä kysy-
mykset ovat osa työterveyshuoltoa.

LA9 Keskimääräiset koulutustunnit vuodessa 58-61
LA10 Tasa-arvoa koskevat politiikat ja ohjelmat 58-61 Katso sosiaalisen vastuun tavoitteet sivulta 58.
LA11 Organisaation ylimmän johdon ja hallintoelinten 
koostumus

34-39

HR1 Ihmisoikeusnäkökohtia koskevat politiikat 58-61 Katso sosiaalisen vastuun tavoitteet sivulta 58.

HR2 Ihmisoikeuksien huomioon ottaminen investo-
intipäätöksissä ja hankinnoissa

Raportoivaa näyttöä ei ole saatavilla.
Wärtsilä arvioi toimittajiaan Toimintakerto-
muksen sivuilla 40-41 esitetyllä tavalla ja 
yrityksiä yritysjärjestelyiden yhteydessä. 

HR3 Ihmisoikeuksien arviointi toimitusketjussa 58-61 Katso sosiaalisen vastuun tavoitteet sivulta 58.
HR4 Politiikka syrjinnän estämiseksi 58-61 Katso sosiaalisen vastuun tavoitteet sivulta 58.
HR5 Järjestäytymisen vapautta koskeva politiikka 58-61 Katso sosiaalisen vastuun tavoitteet sivulta 58.
HR6 Lapsityövoiman käytön kieltävä politiikka 58-61 Katso sosiaalisen vastuun tavoitteet sivulta 58.
HR7 Pakkotyövoiman käytön estävä politiikka 58-61 Katso sosiaalisen vastuun tavoitteet sivulta 58.

SO1 Paikallisyhteisöihin kohdistuvien vaikutusten hal-
lintaa koskevat politiikat

40-43 58-61
Ei erillistä menettelyohjeistoa tai valvon-
tajärjestelmää. Katso sosiaalisen vastuun 
tavoitteet sivulta 58.

SO2 Lahjontaa ja korruptiota koskeva politiikka 58-61 Katso sosiaalisen vastuun tavoitteet sivulta 58.
SO3 Poliittista lobbausta ja lahjoituksia koskeva politiikka 58-61
PR1 Asiakkaiden terveyttä ja turvallisuutta koskeva 
tuotepolitiikka

11, 41

PR2 Tuoteinformaatiota ja –merkintää koskeva politiikka 41 Ei ole sovellettavissa Wärtsilän osalta.
PR3 Kuluttajien yksityisyyden suojaa koskeva politiikka Ei ole sovellettavissa Wärtsilän osalta.
PR8 Asiakastyytyväisyyteen liittyvä politiikka 42 61

• Käsitelty • Osittain käsitelty • Ei käsitelty
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Wärtsilän moottoreiden polttoainevalikoima

Useat polttoaineet ovat laajalla laa-
tuvaihtelualueella soveliaita useim-
mille Wärtsilän moottoreille, mut-
ta tiettyjen polttoaineiden, kuten 
taulukossa esitettyjen erikoiskaasu-
jen ja biopolttoaineiden sopivuus 
tietylle moottorille tulee erikseen 
varmistaa.

Maakaasu on nykyisin usein 
ensisijainen polttoainevaihtoeh-
to maavoimaloissa, mikäli sitä on 
saatavissa. Kuitenkin vielä monis-
ta maista puuttuu maakaasun jake-
luverkosto ja tällöin nestemäisten 
polttoaineiden käyttö on pääasial-
linen vaihtoehto.

Wärtsilän DF-moottoreita voi-
daan käyttää samanaikaisesti sekä 
nestemäisellä kevytöljyllä että maa-
kaasulla. Mikäli nestemäisen polt-
toaineen käytölle on pidempiaikai-
nen yhtäjaksoinen tarve, DF-moot-
tori voidaan modifi oida helposti 
käyttämään myös halvempaa ras-
kasta polttoöljyä.

Mikäli raakaöljyä on saatavissa, 
se on usein käyttökelpoinen vaih-
toehto moottorin polttoaineeksi, 
etenkin syrjäisillä seuduilla. Täl-
laisia kohteita ovat esim. raakaöl-
jyputkistojen pumppausasemat se-
kä raakaöljykenttien öljynkäsittely-
yksiköt.

Raskaspolttoöljyjen jatkuvat 
hinnanvaihtelut ovat aiheuttaneet 
tarpeen kehittää myös uusia vaihto-
ehtoisia öljypohjaisia polttoaineita. 
Tämäntyyppisiä tuotteita edustavat 
mm. Orimulsion® sekä öljy-yhtiöi-
den jalostamoprosesseista saatavat 
korkeaviskoosiset pohjaöljyt.

Kehitystyössä panostetaan myös 
biopolttoaineiden käyttöön. Viime 
vuosien aikana Wärtsilän mootto-
reissa on testattu menestyksekkääs-
ti erityyppisiä ja eri tavoin käsitel-
tyjä kasvipohjaisia biopolttoainei-
ta, kuten rypsiöljyä, palmuöljyä, 
kookosöljyä sekä myös kaupalli-
sesti saatavina olevia tuotteita esi-
merkkinä Biodiesel (B100).

MOOTTORIN HYÖTYSUHDE
Moottorin hyötysuhteella tarkoi-
tetaan moottorin akselille tuote-
tun tehon ja polttoaineen mukana 
moottoriin syötetyn polttoainete-
hon suhdetta. Näin ollen prosessin 
korkea hyötysuhde on ensiarvoisen 
tärkeä polttoaineen säästämiseksi 
sekä kustannusten ja päästöjen mi-
nimoimiseksi. Esimerkiksi rikki- ja 
hiilidioksidien päästöt ovat suoraan 
verrannolliset kulutettuun poltto-
ainemäärään sekä polttoaineen si-
sältämän hiilen ja rikin pitoisuu-
teen. Isoilla diesel- ja kaasumootto-
reilla on tyypillisesti hyvin korkea 
hyötysuhde ja tämän vuoksi myös 

Nestemäiset öljypohjaiset 
polttoaineet

Kaasumaiset polttoaineet Biopolttoaineet (esimerkiksi)

Kevytöljy (LFO) Maakaasu (NG) Rypsiöljy

Raskasöljy (HFO) Nesteytetty maakaasu (LNG) Palmuöljy

Raakaöljy (CRO) Paineistettu maakaasu (CNG) Kookosöljy

Korkeaviskoosiset pohjaöljyt
Öljykenttien sivutuotekaasu 
(associated gas) Biodiesel (B100)

Orimulsion® Hiilikenttien (metaani) kaasu (coal bed gas)

Vesi - polttoaine - emulsiot

matalimmat SO2- ja CO2-ominais-
päästöt verrattaessa eri moottori-
tyyppejä keskenään samalla poltto-
ainelaadulla. 

Wärtsilän diesel- ja kaasu-
moottoreiden akselihyötysuhde 
on moot torityypistä riippuen 42 – 
50%. Esim. kaasuturbiineista poi-
keten korkea hyötysuhde saavute-
taan laajalla moottorin kuormitus-
alueella ja korkea hyötysuhde ja te-
ho pysyvät lähes muuttumattomina 
laajalla tuloilman lämpötila-alueel-
la. Tämä mäntämoottorin ominai-
suus on tärkeä sekä laivoissa että 
voimalaitoksissa. Laivoissa moot-
torin kuormitus vaihtelee suurim-
man osan ajasta alueella 30 – 85%, 
ja tuloilman lämpötilan vaihtelut 
ovat suuret vuodenajan ja maan-
tieteellisen sijainnin seurauksena. 

Wärtsilän parhaimpien 
moottoreiden akselihyötysuhteen 
kehitystrendi
%
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• Hiilikattila  . . . . . . . . . . . . . . 800
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Eri prosessien tyypillisiä hiili-
dioksidin (CO2) ominaispäästöjä 
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käytetään 23 MW suuruisia höyry-
turbiineja, ja näiden tehorajoituk-
sen vuoksi alusten koko sekä nope-
us ovat vakiintuneet tiettyihin ar-
voihin.

Mahdollisuus matalapaineisella 
kaasulla toimivan dieselmoottorin 
sekä sähköisen voimansiirron käyt-
töön on johtamassa koko alustyy-
pin koon ja toimintaparametrien 
uudelleen arviointiin. Tällöin voi-
daan joustavasti suunnitella ja val-
mistaa aluksia, joiden kokoluokka 
ja ominaisuudet ovat aikaisempaa 
paremmat.

Uusi koneistokonsepti
Hyötysuhteeltaan höyryturbii-
nia paremman kaasumoottorin 
(DF-moottorin) käytöllä poltto-
aineen kulutus pienenee, jolloin 
myös polttoainetankkien tilavuus 
voi olla pienempi. Usean mootto-
rin kuormitettavuus on yksittäistä 
höyryturbiinia joustavampi, kos-
ka tällöin voidaan paremmin toi-
mia käynnissä olevien moottorei-
den optimihyötysuhteella.

Kaasumoottorit voidaan sijoit-
taa höyryvoimalaitosta vapaammin 
laivan konehuoneeseen moottorei-
den pienemmän koon ja painon 
vuoksi. Tämä johtaa kokonaisuute-
na pienempään konehuoneen tila-
vuuteen ja myös hyötylastin mää-
rän kasvamiseen.

Koska DF-moottorit toimivat 
kaasulla (ja 1% kaasuöljyllä) ja niil-
lä on korkea terminen hyötysuh-
de, moottoreiden päästöt ovat höy-
ryinstallaatiota vähäisemmät.

Uuden aluksen suunnittelu
Kun höyryturbiinin standardikoko 
ei enää rajoita LNG-laivan suun-
nittelua, voidaan alus suunnitel-
la vapaammin. Tehdyt laskelmat 
osoittavat, että kokonaistaloudel-
linen optimi saavutetaan uudella 
alussuunnittelulla. Suunnittelussa 
tutkitaan rungon parametreja ta-
voitellen alhaisempaa kokonaisvas-
tusta, lastikapasiteetin ja nopeuden 
huomattavaa lisäystä nykyistä pi-
demmillä ja nopeammilla laivoil-
la. Tällöin kustannukset ja pääs-
töt ovat pienimmillään kuljetettua 
tonnia kohti. 

SOX, CO2 ja NOX päästöjen vertailu 

DF-moottoreissa, höyryturbiinissa ja 

2-tahtimoottoreissa.
1 Tiedot perustuvat laskelmiin, mallikokeisiin 

ja simulointiiin. Tiedot ovat toimineet moot-

toritoimitusten perustana.

• Muut kustannukset

• Laivan pääomakustannukset

• Huoltokustannukset

• Tarvikekustannukset

• Polttoainekustannukset

Edestakaisen matkan kokonais-
kustannukset1

(ei sisällä satamaoperaatioita)
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Edestakaisen matkan hiili-
dioksidipäästöt1

(ei sisällä satamaoperaatioita)
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• Raskasöljy

• Kaasuöljy, merimoottorit

• Lastikaasu, tehty

• Lastikaasu

Edestakaisen matkan kokonais-
energian kulutus1

(ei sisällä satamaoperaatioita)
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Edestakaisen matkan typpi-
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(ei sisällä satamaoperaatioita)
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Voimalaitoshuolto
Mikä tahansa voimantuotantoyk-
sikkö tarjoaa optimaalisen tuoton, 
käytettävyyden, päästöt ja eliniän, 
kun sitä käytetään ja huolletaan 
suunnitelmien mukaan käyttäen 
ammattitaitoa ja laadukkaita vara-
osia. Wärtsilän globaalin verkoston 
lähin tytäryhtiö osallistuu ja pereh-
tyy voimalatoimitukseen selvittäen 
logistiset, turvallisuus- ja ympäris-
tönäkökohdat ja antaa luovutuk-
sen jälkeen asiakkaalle ammattitai-
toisen tukensa, välittäen asiakkaan 
tarpeet ja palautteet organisaatioon 
installaation koko toiminnallisen 
iän aikana – sekä sen jälkeenkin.

CPT-Lungtan -voimala Taiwanissa tullaan toi-

mittamaan märällä natriumhydroksidipesurilla

Optimoitu logistiikka
Alkuperäisvaraosien oikea-aikainen 
saanti on varmistettu, paitsi globaa-
lein kuljetussopimuksin, myös säi-
lyttämällä useammin tarvittuja osia 
Singaporen ja Floridan HUB-va-
rastoissa. Niin moottoreiden kuin 
apujärjestelmien kriittiset osat ovat 
näin saatavilla kohtuullisen matkan 
päässä installaatiosta.

Kierrätystä, kunnostusta ja 
modernisointia
Wärtsilän huoltoverstaat hyödyn-
tävät sellaisenaan kunnostuskel-
poisia komponentteja ja kokonai-
sia moottoreita kunnostamalla ne 
asiakkaan laskuun sekä tarjoamalla 
kunnostettuja komponentteja (tai 
moottoreita) hyvittäen asiakasta 
kunnostuskelpoisista palautusosis-

ta. Teknologian uudet kehitysaske-
leet hyödynnetään modernisointi-
modifi kaatioiden muodossa mah-
dollistaen näin vanhemmankin 
tuotantoyksikön saattamista kiris-
tettyjä ympäristösäännöstöjä vas-
taavaan kuntoon, parantaen käyt-
töominaisuuksia tai vaikkapa mah-
dollistaen toisen, esimerkiksi ym-
päristön kannalta edullisemman, 
polttoaineen käyttö.

Käyttö- ja huoltokoulutusta
Wärtsilä Land & Sea Academyn 
kursseilla pyritään antamaan lai-
toshenkilöstölle tietotaitoa, jolla 
saavutetaan optimoidut elinkaari-
kustannukset ja ympäristösuori-
tuskyky samalla kun ylläpidetään 
tavoitteidenmukaiset tuotantota-
sot. Yleiskoulutusta tai laitoskoh-
taista koulutusta annetaan jossakin 
lukuisista koulutuskeskuksista tai 
tarvittaessa koulutettavien omassa 
käynnistettävässä laitoksessa. Kou-
lutusta annetaan myös e-learning –
muodossa ATK-yhteyksien avulla 
kaikkialle, jonne tarvittavat yhtey-
det saadaan luoduksi.

Teknistä tukea
Wärtsilä tarjoaa asiakkailleen ym-
pärivuorokautista puhelintukea, 
jossa annetaan käytännön neuvoja 
erilaisiin kysymyksiin. Lähimpään 
verkostoyhtiön palvelunumeroon 

soittamalla asiakas saa välittömäs-
ti ohjeita, joilla voidaan mahdolli-
sesti välttää esimerkiksi konerikko, 
päästö tai muu onnettomuus. Tek-
nisen tuen asiantuntijat julkaisevat 
myös huoltosuosituksia, suoritta-
vat mittauksia ja analyysejä, joiden 
avulla voidaan selvittää ongelmati-
lanteita, suorituskyvyn muutoksia, 
ja joiden avulla laitos voidaan sää-
tää optimitasolle.

Asiantuntijoiden suorittamal-
la kaukovalvonnalla ja diagnosti-
sella tuella voidaan tehdä pitkälle 
meneviä etä-analyysejä ongelma-
tilanteissa ja antaa tarvittavaa tu-
kea. Yhdistämällä tähän manuaali-
set tarkastukset voidaan laitteiston 
ylläpito optimoida kuntoon perus-
tuen ”Condition Based Mainte-
nance” (CBM). Samalla maksimoi-
daan laitoksen käytettävyys ja käyt-
töturvallisuus.

Käyttö- ja huoltopalvelu-
sopimukset
Wärtsilä tarjoaa asiakkailleen lu-
kuisia erilaisia elinkaaren aikaiseen 
kunnossapidon optimointiin pyr-
kiviä huoltosopimusmalleja: va-
raosatoimitussopimuksia, huol-
tosopimuksia sekä asiantuntijatu-
kisopimuksia mukaan lukien lai-
toksella tapahtuvaa tukea sisältäen 
asiantuntijatehtäviä, koulutusta, 
päivittäisrutiineja sekä raportointi- 
ja hallinnollisia tehtäviä.
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CBM-järjestelmä
Ylläpitokustannusten kehitys sisältäen varaosat ja 

työn 50 000 käyttötunnin ajalta eri polttoainelaaduilla 

vuoden 2002 hintatasolla.

kustannus

• Huonolaatuinen raskasöljy

• Normaalilaatuinen raskasöljy

• Diesel- tai kevytöljy
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Wärtsilä Biopower valmistaa se-
kä toimittaa kattila- ja voimalai-
toksia, joiden polttoaineina käyte-
tään biopolttoaineita sekä öljyä ja 
kaasua. Biopolttoaineilla toimivi-
en kattilalaitosten kapasiteetit ovat 
2-17 MWth. Öljyä ja kaasua polt-
toaineenaan käyttävien kattilalai-
toksien yksikkökoko on 1 MWth – 
15 MWth. Näillä polttoaineilla lai-
tokset voivat tuottaa kuumaa vet-
tä, höyryä sekä sähköä asiakkaiden 
tarpeisiin. Wärtsilä Biopowerin 
toimittamien laitosten kapasiteet-
ti vuonna 2004 oli 72 MWth/ 6,03 
MWe.

Biopower on keskittynyt bio-
massaa polttaviin kattila- ja voi-
malaitoksiin, joita toimitetaan va-
lituille markkina-alueille. Yhtiön 
patentoiman BioGrate-teknologian 
ansiosta voimalaitosten energian-
lähteenä voidaan käyttää erilaisia 
puupohjaisia biopolttoaineita ku-
ten kuorta, sahanpurua, haketta se-
kä turvetta. BioEnergy (BE) laitok-
set tuottavat kuumaa vettä ja höy-
ryä. BioPower (BP) laitokset tuot-
tavat puolestaan lämpöä ja sähköä. 
Kattilalaitoksen järjestelmät asen-
netaan ja rakennus tehdään val-

Kattilalaitokset

miiksi jo tehtaalla. Suurempien kat-
tilalaitoksien valmistus on optimoi-
tu hyödyntämällä mahdollisimman 
paljon tehdasvalmisteisia moduule-
ja, joista työmaalla kootaan kattila-
laitos. Tällä hetkellä käytössä on 
76 BioEnergy- ja BioPower-laitosta 
ympäri maailmaa.

Laitosten valmistus ja materiaali
Laitosten materiaalina käytetään 
erilaisia teräksiä ja muurausmate-
riaaleja. Kattila- ja polttolaitteis-
sa käytetään korkeaan lämpötilaan 
soveltuvia putkirakenteita, valssat-
tuja sekä valuteräksiä. Laitosratkai-
suissa, joissa savukaasua lauhdute-
taan, käytetään korroosion kestäviä 
teräksiä. Rakennuksen perustusma-
teriaalina käytetään tavallisesti be-
tonia. Kantaviin rakenteisiin käyte-

tään terästä sekä lämpötila- ja me-
lusuojauksiin tavallisia eristemate-
riaaleja. Sähkölaitteissa käytetään 
turvallisia standardimateriaaleja 
sähkönsiirtoon ja suojauksiin.

Energiantuotanto
Wärtsilän biokattilaratkaisut on 
suunniteltu puupohjaisille poltto-
aineille, jotka syntyvät tyypillisesti 
metsäteollisuuden prosesseissa si-
vumateriaalivirtoina.

Biopolttoaineen ominaispiirteitä:

• Vaihteleva ja korkea kosteus-
pitoisuus, jopa 65% (m/m)

• Vaihteleva lämpöarvo saapumis-
tilassa, alhaisimmillaan vain 

 5 MJ/kg
• Pienehkö, vaihteleva energia-

tiheys: 
 0,5 MWh/m3 < q < 1,2 MWh/m3

• Alhainen rikkipitoisuus 
 < 0,05% (m/m, kuiva) 
• Alhainen tuhkapitoisuus 
 0,5 – 3% (m/m, kuiva)
• Alhainen klooripitoisuus 
 < 0,05% (m/m, kuiva). 

Toimitukset 2004

Tuotteet MWth MWe

BioEnergy 18 

BioPower 34 6

Öljy/kaasu 20 
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Muottiin taotut terästuotteet
Imatra Kilsta AB on yksi maailman 
johtavista muottiin taottujen teräs-
komponenttien valmistajista, eri-
tyisesti raskasajoneuvoteollisuu-
delle. Imatra Kilsta on erikoistunut 
raskaiden ajoneuvomoottoreiden 
kampiakseleihin, ajoneuvojen etu-
akselipalkkeihin, tappiakseleihin ja 
muihin ohjauskomponentteihin. 

Takomo on varustettu uudenai-
kaisella teknologialla autoteollisuu-
den korkeiden laatu-, toleranssi-, 
luonnos- ja suunnitteluvaatimusten 
täyttämiseksi. Muiden laitteistojen 
ohella Imatra Kilsta omistaa maail-
man tehokkaimman ja täysin tieto-
koneohjatun taontapuristimen. Si-
tä käytetään raskaiden ajoneuvojen 
dieselmoottoreiden kampiakselien 
sekä kuorma- ja linja-autojen etu-
akselipalkkien tuotantoon. 

Imatra Kilstan tytäryhtiö, Scot-
tish Stampings, on Euroopan joh-
tava taottujen ja työstettyjen etu-
akselipalkkien valmistaja autote-
ollisuudelle. Scottish Stampingsin 
tuotantoprosessi sisältää viimeisin-
tä teknologiaa, jolla varmistetaan 
vaativimpien teollisuusstandardi-
en täyttävien palkkien valmistami-
nen asiakkaille. Scottish Stamping-
sin tuotteiden paino vaihtelee vä-
lillä 30 – 180 kg, jolloin yritys voi 
joustavasti toimittaa pieniä tai suu-
ria sarjakokoja vaihtelevilla materi-
aaleilla, lämpökäsitteltyinä ja vii-
meisteltyinä, sisältäen täyskoneis-
tuksen.  
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Ympäristövastuu – Wärtsilän Power -liiketoiminnat

Toiminnan kehittäminen kestävän 
kehityksen periaatteita noudattaen 
on keskeistä Wärtsilän toimintaym-
päristössä. Wärtsilä pyrkii sovelta-
maan niin toimintojensa, prosessi-
ensa kuin tuotteidensa kehityksessä 
uusinta tekniikkaa materiaalien ja 
energian kulutuksessa, päästöjen ja 
jätteiden vähentämisessä ja hallin-
nassa. Wärtsilän tavoitteet vuoden 
2005 loppuun mennessä on esitet-
ty taulukossa.

Wärtsilän periaatteena on ISO 
14001 -standardin mukaisten ser-
tifi oitujen ympäristöjärjestelmien 
käyttöönotto kaikissa Ryhmän yh-
tiöissä. Keskeiset tekijät ympäris-
töjärjestelmässä liittyvät lainmu-
kaiseen toimintaan, ympäristönä-
kökohtien, -vaikutusten ja -riskien 
tunnistamiseen ja niiden vähentä-
miseen, henkilöstön koulutukseen 
ja vastuiden määrittämiseen, toi-
mintatapojen ohjeistamiseen, hä-
tätilanteissa toimimiseen sekä suo-
rituskyvyn jatkuvaan parantami-
seen.

Wärtsilän merkittävimmät ym-
päristönäkökohdat liittyvät materi-
aalien ja raaka-aineiden käyttöön, 
energian kulutukseen, päästöjen 
ja jätteiden syntymiseen. Ympäris-
tötiedot sisältävät tuotannolliset, 
huolto- ja myyntiyksiköt.

Raportoinnin kattavuus on 
muuttunut vuoden 2002 raportis-
ta. Vuosien 2003 ja 2004 luvut si-
sältävät kattavamman osan Wärtsi-
lä-yhtiöistä kuin aiemmat vuodet. 
Tämän vuoksi edellä mainittujen 
vuosien osalta on havaittavissa ab-
soluuttisten arvojen kasvua.

Tavoite Ympäristöhyöty Tilanne vuoden 2004 lopussa

Suorittaa energia-analyysit ja parannus-
ohjelmat kaikilla tehtailla.

Primäärienergian kulutuksen vähentä-
minen, luonnonvarojen käytön tehosta-
minen ja päästöjen vähentäminen.

Osassa tehtaista on tehty energia-
analyysit ja parannusohjelmat.

Elinkaariarvioinnin tekeminen yhdelle 
Ship Power -sovellukselle ja yhdelle 
Voimalasovellukselle.

Elinkaarenaikaisten ympäristövaikutusten 
tarkempi ymmärtäminen.

Elinkaariarviointien tekeminen on 
meneillään.

ENERGIA
Kokonaisenergiankulutus
Alla esitetty kokonaisenergianku-
lutus (terajouleina) kattaa sähkön, 
lämmön ja polttoaineiden kulutuk-
sen Wärtsilä-yhtiöissä viime vuosi-
na.

Sähkö
Sähköä käytetään valmistustoimin-
nassa, esimerkiksi komponentti-
en koneistuksessa, huoltoverstailla 
ja toimistoissa. Moottoreiden koe-
ajoissa syntyvää energiaa hyödyn-
netään mahdollisuuksien mukaan 
sähkö- ja lämpöenergiana. Wärtsi-
län tavoitteena on käyttää itse osa 
tuotetusta sähköenergiasta ja myy-
dä osa paikalliselle energiayhtiölle. 

Moottorin koeajotoiminnan luon-
teen vuoksi sähköntuotanto ja yh-
tiön sähkön tarve eivät ole tasapai-
nossa, mikä mahdollistaa ylijää-
mäenergian myynnin paikalliselle 
energiayhtiölle.

• Ostettu sähkö 109

• Tuotettu sähkö 4

• Myyty sähkö 54

Sähkötase 2004, GWh

Vuosittainen kokonaisenergian 
kulutus
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