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Wärtsilä toimii 70 maassa

• Wärtsilä on edelläkävijä merenkulun ja 
energia-alan laitteiden, ratkaisujen sekä 
palvelujen toimittajana.

• Henkilöstön määrä noin 17 500 
• 160 toimipisteessä 70 maassa
• Liikevaihto vuonna 2010 4 600 milj. 

euroa, josta Ship Power -liiketoiminnan 
osuus 34%, Power Plants -liiketoiminnan 
31% ja Services-liiketoiminnan 35%

• www.wartsila.fi

Toimenpiteistä tuloksiin – Case Wärtsilä
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Nesteytetyn maakaasun käyttö 
laivoissa on ekoteko 

• Raakaöljyn tuotannon ja jalostuskapasiteetin niukkuus ja kasvanut 
kysyntä ovat nostaneet markkinahintoja viime vuosina. 

• Maakaasun käyttö on lisääntymässä parantuneen saatavuuden, 
ympäristöystävällisyyden ja edullisen ja vakaan hinnan vuoksi.

• Maakaasu on aikaisemmin ollut maavoimaloiden polttoaine, mutta 
nestemäisen maakaasun käyttö polttoaineena lisääntyy myös 
laivoissa.

• Wärtsilä on jo kehittänyt teknologioita kaasun käytön lisäämiseen.
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Toimenpiteistä tuloksiin – Case Yrityksen nimi
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Monipolttoainemoottoreilla ympäristöystävällisempää ja  
edullisempaa merenkäyntiä
• Erityyppisten polttoaineiden käyttö on tärkeä osa Wärtsilän 

tuotekehitystä.
• Ideana on, että asiakkaat voivat käyttää joustavasti samaa moottoria 

eri polttoaineilla.
• Monipolttoainemoottorit tarjoavat edullisia ja ympäristömyönteisiä 

ratkaisuja. 
• Moottoria voidaan käyttää ensivaiheessa raskaalla öljyllä ja vaihtaa 

polttoaine maakaasuksi maakaasun jakeluverkon valmistuessa, tai jopa 
biopolttoaineeksi.

• Polttoainejoustavuus varmistaa moottorin jatkuvan käytön 
polttoainetyypin mahdollisista saatavuusongelmista riippumatta. 

• Wärtsilän DF-moottoreita voidaan käyttää samanaikaisesti sekä 
nestemäisellä öljyllä että maakaasulla.
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Maakaasulla huomattavasti pienemmät 
päästöt
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Toimenpiteistä tuloksiin – Case Yrityksen nimi

Kuva: Wärtsilä

• Maakaasun hiilidioksidipäästöt:  25% öljyä pienemmät ja 
40% hiiltä pienemmät.

• Typen oksideita 85 % vähemmän, rikin oksidit ja 
hiukkaspäästöt häviävät kokonaan



Nesteytetyn maakaasun käyttö 
laivoissa on ekoteko
Yhteenveto
Case Wärtsilä
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Nesteytetty maakaasu laivoissa = ekoteko
• Maakaasun käyttö lisääntyy paremman saatavuuden, 

ympäristöystävällisyyden ja edullisen ja vakaan hinnan 
vuoksi.

• Monipolttoainemoottorit tarjoavat edullisia ja 
ympäristömyönteisiä ratkaisuja. 

• Moottoria voidaan käyttää ensivaiheessa raskaalla öljyllä 
ja vaihtaa polttoaine maakaasuksi jakeluverkon 
valmistuessa, tai jopa biopolttoaineeksi.

• Maakaasun hiilidioksidipäästöt:  
25% öljyä pienemmät ja 40% hiiltä 
pienemmät.

• Typen oksideita 85 % vähemmän, rikin 
oksidit ja hiukkaspäästöt häviävät
kokonaan ja nestemäisen jätteen 
määrä pienenee.
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