




Ship Power Huolto

• Liikevaihto 631,2 milj. euroa (686,1)
• Saadut tilaukset 836,7 milj. euroa (626,4)
• Tilauskanta kauden lopussa 812,7 milj. euroa (606,8)

Wärtsilä on johtava laivojen koneisto- sekä propulsio- ja 
ohjausjärjestelmien toimittaja. Wärtsilä toimittaa moot-
toreita ja aggregaatteja, alennusvaihteita, propulsiolait-
teistoja, valvontajärjestelmiä sekä tiivisteratkaisuja kai-
kentyyppisiin aluksiin ja offshore-sovelluksiin.

Wärtsilän merimoottoreiden markkina-asema

• Liikevaihto 936,8 milj. euroa (885,3)
• Henkilöstö kauden lopussa 6 378 (5 993)
• Pitkäaikaiset huoltosopimukset 9.609 MW (9.629)
• Käyttöpalvelusopimukset 2.569 MW (2.289)

Wärtsilä tukee asiakasta toimitetun järjestelmän koko 
elinkaaren ajan. Wärtsilä huoltaa ja kunnostaa sekä laivo-
jen koneistoja että voimaloita. Huoltotoimintaa laajen-
netaan innovatiivisilla, asiakkaan liiketoimintaa tukevilla 
palveluilla kuten merkkiriippumattomalla huollolla maail-
man pääsatamissa, ennakoivalla ja moottorien kun-
toon perustuvalla huollolla, sekä käyttö- ja huoltopalvelu-
sopimuksilla.

Wärtsilän moottorikanta
1,000 MW

Voimalat

• Liikevaihto 651,9 milj. euroa (577,5)
• Saadut tilaukset 1.019,5 milj. euroa (639,3)
• Tilauskanta kauden lopussa 752,4 milj. euroa (357,2)

Wärtsilä on merkittävä toimittaja hajautetun energiantuo-
tannon voimalamarkkinoilla. Tarjoamme voimalaratkaisu-
ja, jotka perustuvat öljy- sekä kaasu- ja monipolttoaine-
moottoreihin sekä biovoimaloita.

Moottori- ja kaasuturbiinitilaukset voimaloihin
1-60 MW

Wärtsilän osuus kaasu- ja öljyvoimaloissa 
1-60 MW

Imatra Steel

• Liikevaihto 254,4 milj. euroa (202,7)
• Liikevoitto 20,4 milj. euroa (0,7)
• Henkilöstö kauden lopussa 1 259 (1 213)

Imatra Steel on Wärtsilän erikoisteräsyhtiö. Imatra 
Steelin tuotteita ovat pyörö- neliö- ja lattatangot sekä 
taotut moottori- ja etuakselikomponentit. Yhtiön asiakkai-
ta ovat Euroopan auto- ja konepajateollisuus. 

Imatra Steelin liikevaihto markkina-alueittain 2004

• Ship Power

• Voimalat

• Hidaskäyntiset

• Keskinopeat

• Wärtsilä 12% (5)

• Muut moottorivalmistajat 55% (61)

• Kaasuturbiinit 33% (32)

 Kokonaismarkkinat 19,464 MW (17,096)

Keskinopeat päämoottorit

• Wärtsilä 34% (28)

• Muut moottorivalmistajat 66% (72)

Hidaskäyntiset päämoottorit

• Wärtsilä 18% (25)

• Muut moottorivalmistajat 82% (75)

Apumoottorit

• Wärtsilä 9% (8)

• Muut moottorivalmistajat 91% (92)
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• LFO 1% (1)

• Kaasu 5% (3)

• HFO 71% (33)

Lähde: Wärtsilän oma markkinatieto. Lisätietoja sivulla 16.

Lähde: Diesel & Gas Turbine Worldwide ja Wärtsilä

Ajalta kesäkuu 2003 – toukokuu 2004

• Suomi 16% (15)

• Muut Pohjoismaat 38% (38)

• Muut EU-maat 44% (46)

• Muut maat 2% (2)

Design: Incognito Oy

Kuvat: Indav Oy ja Wärtsilän kuva-arkisto

Kirjapaino: Libris Oy
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