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KWH-yhtymän vuosikertomus 2011 koostuu
vuosikatsauksesta ja tilinpäätösraportista.
Vuosikatsaus esittelee KWH-yhtymän
ja sen liiketoiminnan 2011 ja sisältää
konsernin tuloslaskelman ja taseen. Vuosikatsaus on julkaistu myös yhtiön kotisivuilla
www.kwhgroup.com. Vuosikatsaus on laadittu suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.
Tilinpäätösraportti sisältää tilinpäätöksen liitetietoineen, ja sen voi tilata osoitteesta info@kwhgroup.com tai puhelimitse
020 778 7111. Tilinpäätösraportti on laadittu
ruotsiksi.

Konsernijohtajan katsaus

V

uonna 2011 maailma oli kriisissä: talous ja varsinkin
EU:n rahoitustilanne heikkenivät, mikä vaikutti teollisuuteen negatiivisesti. Kysymys kuuluukin: ajaudummeko taantumaan nyt vai lamaan myöhemmin?

Kuinka syvään ja pitkäkestoiseen? Koskeeko se vain Euroopan
unionia vai leviääkö lama myös Yhdysvaltoihin?
Valtiontalouksien jatkuva alijäämäisyys ja kasvava velkaantuminen hidastavat toipumista, ja todennäköisesti edessämme
on pitkä hitaan kasvun aika. Alijäämien supistuminen vaatisi
kauppataseen ylijäämäisyyttä tai säästötoimia ja/tai kulutuksen ja investointien rajoittamista. Jälkimmäinen tarkoittaa
automaattisesti kasvun heikkenemistä. Ulkomaisten velkojen
maksu edellyttää vientiä, mihin lähes kaikki maat tähtäävät tällä
hetkellä. Mutta kuka tässä tilanteessa harjoittaa tuontia ja kuka
on kilpailukykyinen?
Talouskriisin paha poika Kreikka enää ole pelastettavissa,
vaan se ajautuu väistämättä konkurssiin. Epäselvää on enää,
milloin poliitikot myöntävät tosiasian ja sallivat konkurssin. Sen
seuraukset ovat hämärän peitossa, ja tänä vuonna on odotettavissa paljon epävarmuutta ja häiriöitä. Olemme menossa kohti
aikaa, jolloin käynnistyy suuri pääomien hävitys, mitä Suomikin
osittain joutuu rahoittamaan.
Euroopan unionin suuret pankit joutuvat jälleenrahoittamaan oman pääomansa, tai ne on kansallistettava ja luultavasti
myös EKP:n pääomaa on vahvistettava. EKP:n rooli pankkien
rahoittajana on ratkaisevassa asemassa, kun EU:n rahoitussektorin uskottavuus punnitaan.
Kiinan asema maailmantaloudessa on mielenkiintoinen.
Kiina haluaa nyt rahoittajana tukea Euroopan unionin ja lähinnä

Peter Höglund, konsernijohtaja
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Jatkuva uusiutuminen
on strategiamme ja
suunnitelmiemme
lähtökohta.

ehkä Kreikan vakautta. Kiinan mielenkiinnon

KWH uskoo kasvuun 2012

sellisia mahdollisuuksia, jos pystymme ne

taustalla on maan riippuvuus vientimarkki-

Vuodeksi 2012 olemme budjetoineet sekä

hyödyntämään!

noista, pääosin Yhdysvalloista ja Euroopan

liikevaihtoon että tulokseen hienoista kasvua.

unionista. Kun molempien blokkien kysyntä

Tulosparannus edellyttää myyntimarginaa-

perustuvat jatkuvaan uusiutumiseen, mutta

heikkenee, Kiinalle on tärkeää, mikäli mahdol-

lien parantumista edellisvuodesta. Onko

pakon edessä joudumme sopeutumaan tilan-

lista, tukea näitä markkinoita. Kiinan koti-

se realistista tämänhetkisessä tilanteessa,

teeseen. Pyrimme eteenpäin, mutta olemme

markkinat eivät tällä hetkellä pysty nielemään

kun sekä EU-maissa että Yhdysvalloissa on

pragmaatikkoja emmekä dogmaatikkoja,

vientipainotteisen teollisuuden tavaravirtoja.

odotettavissa uusi taantuma? Kasvu vaatii

joten suunnitelmamme eivät ole staattisia.

Toinen velkainen maa, josta tosin ei pal-

tuottavuuden huomattavaa kohentumista,

Strategiamme ja suunnitelmamme

Heikoista suhdannenäkymistä huolimatta

jonkaan puhuta, on Japani. Japanin valtava

koska kilpailu kiristyy. Kun globaali kasvu on

uskomme budjettiimme ja selkeään tulos-

velanotto omilta kotimarkkinoilta ei väestön

vaarassa, voi oikeutetusti kysyä, mistä löytyy

parannukseen konsernitasolla. Uskomme,

vanhetessa voi jatkua ilman ulkomaisia

vientimarkkinoita.

että kaikki liiketoimintaryhmämme tekevät

lainanantajia. Japanissa on ainekset uuteen

Vienti voidaan pelastaa heikentämällä

vakaata positiivista tulosta vuonna 2012.

taloudelliseen katastrofiin, jonka vaikutukset

euron arvoa muihin suuriin valuuttoihin

Tämän pitäisi olla mahdollista viime vuosina

maailmantalouteen olisivat laajakantoiset.

verrattuna. Se on mahdollista, jos EKP jatkaa

toteutettujen toimenpiteiden ansiosta.

suurten lainojen myöntämistä edullisin
KWH 2011 – liikevaihto kasvoi

ehdoin eli myöntää lainaa kolmeksi vuodeksi

Liikevaihdon 10 prosentin kasvutavoite

yhden prosentilla korolla vakuusvaatimusten

saavutettiin, mutta tulos jäi tavoitteesta.

jäädessä erittäin pieniksi. EKP takaa tällöin

Edellisvuodesta tulos tosin parani yllättävän

Euroopan pankkien rahansaannin ja tukee

hyvän loppuvuoden ansiosta.

kriisimaita obligaatio-ostoin joko suoraan tai

Konsernin liikevaihto kasvoi noin 11 %,

välillisesti. Käytännössä se tarkoittaa samaa

mutta kaventuneet myyntikatteet ja nopeasti

kuin EKP painaisi rahaa, mikä voi pelastaa

kasvavat kiinteät kustannukset heikensivät

kriisiltä mutta johtaa pitkällä tähtäyksellä

tulosta. Suurin pettymys oli KWH Pipen

inflaatioon. Mutta EKP:n on pakko löytää

heikko tulos useimmilla markkinoilla lukuun

ratkaisu, sillä muuten korttitalo sortuu.

ottamatta Kanadaa, jossa kehitys oli erittäin

Tärkeää on muistaa, että lamaantumista

positiivinen. Lisäksi KWH Plastin rakenne-

vastaan on taisteltava. Suuret vaarat merkit-

muutos on yhä kesken.

sevät suuria riskejä mutta myös poikkeuk-
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KWH 2011
Avainlukuja
Liikevaihto, milj. €

2010

2011

484,5

537,4

Liiketulos, milj. €

22,1

24,8

Tulos ennen veroja, milj. €

21,0

21,6

Sidotun pääoman tuotto, %

7

7

Oman pääoman tuotto, %

5

6

24,2

30,3

64

64

8

3

2 627

2 691

Investoinnit, milj. €
Vakavaraisuus, %
Velkaantumisaste, %
Henkilöstö

Osuus konsernin
liikevaihdosta

Liikevaihto
markkina-alueittain
KWH Pipe 44 %

Suomi 37 %

KWH Mirka 30 %

Muu Eurooppa 39 %

KWH Logistics 21 %

Pohjois-Amerikka 17 %

KWH Invest 5 %

Aasia 6 %
Muut 1 %
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iikevaihdon kymmenen prosentin
kasvutavoite saavutettiin, mutta tulos
jäi tavoitteesta. Edellisvuodesta tulos
tosin parani yllättävän hyvän loppu-

vuoden ansiosta.
Konsernin liikevaihto kasvoi noin 11 %,
mutta kaventuneet myyntikatteet ja kohonneet kiinteät kustannukset heikensivät
tulosta.

KWH 2007–2011
2007

2008

2009

2010

2011

Suomi, milj. €

188,2

216,1

172,1

186,1

206,0

Vienti Suomesta, milj. €

172,5

156,4

130,5

148,6

156,1

Ulkomaantoiminta, milj. €

195,4

219,4

167,9

156,1

181,7

551,6

587,5

467,5

484,5

537,4
129,1

Tietoja tuloslaskelmasta
Liikevaihto

Yhteensä, milj. €

121,6

127,0

115,0

121,0

Poistot ja arvonalentumiset, milj. €

27,3

26,6

35,1

26,7

25,1

Liikevoitto, milj. €

36,8

27,6

12,1

22,1

24,3

Palkat ja henkilösivukulut, milj. €

Nettorahoituskulut, milj. €

5,0

6,6

1,3

1,1

2,7

Tulos ennen veroja, milj. €

31,8

21,0

10,9

21,0

21,6

9,4

5,4

3,3

6,4

5,0

22,5

15,6

7,5

18,4

13,6

Pitkäaikaiset varat, milj. €

227,1

236,1

233,5

234,1

231,5

Vaihto-omaisuus, milj. €

111,7

91,3

70,6

80,3

82,2

93,2

96,6

80,0

87,0

90,6

Verot tuloslaskelman mukaan, milj. €
Tulos verojen jälkeen vähemmistöosuuksineen, milj. €
Tietoja taseesta

Saamiset, milj. €

17,5

33,6

42,8

48,0

57,1

Oma pääoma, milj. €

260,3

267,6

270,6

284,6

293,8

Vieras pääoma, milj. €

167,6

Rahat ja pankkisaamiset, milj. €

189,2

189,9

156,0

164,8

Korolliset nettovelat, milj. €

66,7

57,7

34,7

24,1

7,8

Taseen loppusumma, milj. €

449,5

457,5

426,6

449,4

461,4

Tunnuslukuja
2

6

-20

4

11

67

64

64

64

63

KWH Pipe, %

51

52

50

44

44

KWH Mirka, %

26

24

26

30

30

KWH Logistics, %

13

15

18

19

21

KWH Invest ja muut, %

10

9

7

7

5

Sidotun pääoman tuotto, %

11

8

4

7

7

9

6

3

5

6

Omavaraisuusaste, %

58

59

64

64

64

Nettovelkaantumisaste, %

26

22

13

8

3

Liikevaihdon muutos, %
Vienti ja ulkomaantoiminta, %
Osuus konsernin liikevaihdosta

Oman pääoman tuotto, %

Muita tietoja
Bruttoinvestoinnit, milj. €

48,6

43,3

32,7

24,2

30,3

Nettoinvestoinnit, milj. €

46,3

40,8

31,1

21,3

25,5

Henkilöstö keskimäärin

2 852

2 916

2 696

2 627

2 691

1 155

1 188

1 116

1 061

1 060

193

201

173

184

200

josta ulkomailla
Liikevaihto/henkilö, 1000 €

Sidotun pääoman tuotto
Tulos ennen veroja plus korko- ja rahoituskulut
prosentteina taseen loppusummasta miinus
korottomat velat (keskimäärin).
Oman pääoman tuotto
Nettotulos prosentteina omasta pääomasta plus
vähemmistöosuudet (keskimäärin).

Omavaraisuusaste
Oma pääoma plus vähemmistöosuudet prosentteina
taseen loppusummasta miinus saadut ennakot.
Nettovelkaantumisaste
Korottomat velat miinus rahat ja pankkisaamiset
prosentteina omasta pääomasta miinus
vähemmistöosuudet.
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KWH pähkinänkuoressa
KWH-yhtymä kehittää, valmistaa ja markkinoi muovituotteita ja hiomatarvikkeita maailmanlaajuisesti
sekä tarjoaa logistiikka-alan palveluja.

KWH Pipe

Johtava kansainvälinen muoviputkijärjestelmien asiantuntija
Muoviputket ja -putkijärjestelmät VV- ja LVI-alalle, ympäristö- ja
energiatuotteet, eristetyt putkijärjestelmät sekä erikoiskoneet ja
tuotantoteknologia

KWH Mirka

Hiomapaperit, -kankaat ja -verkot sekä hiomahuopatuotteet,
hiomakoneet ja kiillotusaineet; täydelliset hiomajärjestelmät
maalausta tai muuta pintakäsittelyä edeltävään pinnan työstöön
Suurimmat asiakasryhmät: autonkorjaus sekä ajoneuvo- ja
huonekaluteollisuus

KWH Logistics

KWH Freeze (Cold Storage) on Suomen johtava kaupallinen
pakastevarastointiyritys.
Backman-Trummer-konserni (liiketoimintayksiköt Port & Sea ja
Freight Forwarding) tarjoaa ahtaus- ja varastointi- sekä kuljetus- ja
huolintapalveluja.

KWH Invest
KWH Invest

Prevex valmistaa LVI-tuotteita ja asiakaskohtaisia komponentteja.
Skandinavian johtava tiskipöytien vesilukkojen valmistaja.
KWH Plast valmistaa pakkaus- ja etikettikalvoja sekä synteettistä
paperia.

6
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Päätoimipaikka Vaasassa

Liikevaihto
234 M€

44 %

Kymmenen tehdasta ja viisi myyntiyhtiötä Euroopassa,
Kaakkois-Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa

Henkilöstö
1 238

46 %

Viennin ja ulkomaantoimintojen osuus noin 66 %

Osuus KWH-yhtymästä

Tehtaat Jepualla, Oravaisissa ja Karjaalla

Liikevaihto
162 M€

30 %

Ulkomailla 14 myyntiyhtiötä ja 3 myyntikonttoria
Vienti noin 96 % tuotannosta

Henkilöstö
883

33 %

Vienti pääosin Eurooppaan, Yhdysvaltoihin ja Kaukoitään

Osuus KWH-yhtymästä

KWH Freezen (Cold Storage) pakastevarastot
Vantaalla ja Inkoossa.
Port & Sea ja Freight Forwarding toimivat
kymmenessä Länsi-Suomen satamassa sekä Haminassa.

Liikevaihto
112 M€

21 %

Henkilöstö
378

14 %

Osuus KWH-yhtymästä

Tehdas Uudessakaarlepyyssä
Vienti noin 80 % tuotannosta
Tehdas Pietarsaaressa
Vienti noin 82 % tuotannosta

Liikevaihto
34 M€

5%

Henkilöstö
181

7%

Osuus KWH-yhtymästä

Yhteensä

Liikevaihto
537 M€
Henkilöstö
2 691

KWH pähkinänkuoressa • Vuosikatsaus 2011 • KWH-yhtymä
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Kestäviä ratkaisuja
vaativiin kohteisiin

K

WH Pipe tarjoaa kestäviä ratkaisuja

Alueelliset erot suuria

mistä kertoo Plastic Pipes Instituten rapor-

ja uusinta teknologiaa nesteiden

Vuonna 2011 toimintailmapiirin voi sanoa pa-

toima 19 %:n kasvu PE-HD-paineputkien

ja kaasujen kuljetukseen ja va-

rantuneen mutta pysyneen edelleen erittäin

kokonaismyynnissä (16 % edellisenä vuonna).

rastointiin, jätevesien käsittelyyn

haasteellisena. Taantuman jälkeinen elvytys

Tämä oli tosin pääosin öljyn- ja kaasuntuotan-

ja energiateollisuuteen. KWH Pipe tuntee

vähensi julkisen sektorin infrastruktuuri-

non ansiota, ja varsinkin liuskeöljyesiintymien

asiakkaidensa tarpeet ja prosessit – ja tarjoaa

investointeja, minkä lisäksi tilannetta han-

hyödyntämiseen kehitetty parempi tekniikka

parhaat ratkaisut. Tuotevalikoimaan kuuluu

kaloittivat Euroopan unionin ja Yhdysvaltain

kasvatti kysyntää.

putkijärjestelmiä, säiliöitä sekä ympäristö- ja

makrotalousongelmat. Yksityissektori elpyi

matalaenergiatuotteita. Tuotteet ja palvelut

jonkin verran ja ryhtyi kannattavuutensa pa-

kasvuaan. Myös Thaimaan taloudella meni

antavat merkittävää lisäarvoa asiakkaalle läpi

rannuttua investoimaan vilkkaammin, mutta

hyvin aina syksyn tulviin saakka.

koko elinkaarensa ja ovat ympäristöystäväl-

investoinnit jäivät finanssikriisiä edeltävää

lisiä.

aikaa vähäisemmiksi. Raaka-aineiden hinnat

mija, jonka markkina-asema vaihtelee eri koti-

heilahtelivat, mikä heikensi tulosta.

markkina-alueilla Pohjois- ja Itä-Euroopassa.

KWH Pipelle hyvä kannattavuus on liikevaihdon kasvua tärkeämpi. Siihen päästään

Maantieteellisten alueiden välillä oli

Useimmat Aasian talouksista jatkavat

Euroopassa KWH Pipe on paikallinen toi-

Suomessa tuotevalikoima on laajin. Joillakin

keskittymällä erikoismarkkinoihin, joilla

suuria eroja. Euroopassa KWH Pipe toimii

markkina-alueilla Pipe on erikoistunut muuta-

lisäarvotuotteille ja -palveluille on kysyntää.

pääasiassa markkinoilla, jotka ovat selvinneet

miin tuotteisiin tai käyttökohteisiin.

Volyymituotteissa pyritään kustannustehok-

finanssikriisistä keskivertoa paremmin. Infra-

kuuteen ja riittävän suuriin valmistusmääriin.

struktuurirakentaminen tosin hiipui, mutta

käsittelyä koskeneiden säädösten muutta-

talonrakentaminen jatkui vilkkaana.

minen on olennaisesti leikannut markkina-

Markkina-alueilla, joilla KWH Pipe itse
ei kilpaile, se tarjoaa muovialan yrityksille
lisenssi- tai franchising-sopimuksia.

Pohjois-Amerikassa oli nähtävissä selvää
piristymistä jo toisena peräkkäisenä vuonna,

Suomessa haja-asutusalueiden jätevesien

potentiaalia ja liiketoimintaan tehdyt
mittavat investoinnit ovat valuneet hukkaan.

Monet merkit viittaavat
siihen, että markkinat
ovat elpymässä ja yhtiön
strateginen suunta on
oikea.

Jan-Erik Nordmyr, toimitusjohtaja

KWH Pipe
Tuotteet
Markkinat
Toimipisteet

Muoviputket ja -putkijärjestelmät teollisuuteen, infrarakentamiseen ja rakennuksiin, ympäristö- ja energiatuotteet,
eristetyt putkijärjestelmät, erikoiskoneet ja tuotantoteknologia
Eurooppa, Pohjois-Amerikka, Kaakkois-Aasia
Kymmenen tuotantolaitosta Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Puolassa, Tsekissä, Thaimaassa ja Kanadassa
Myyntiyhtiöt Isossa-Britanniassa, Liettuassa, Saksassa, Virossa ja Venäjällä
Weholite-tuotteiden lisenssivalmistajat Isossa-Britanniassa, Islannissa, Omanissa, Etelä-Afrikassa, Malesiassa, Japanissa ja
Chilessä

KWH Pipe • Vuosikatsaus 2011 • KWH-yhtymä
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Muissa Pohjois-Euroopan maissa potentiaalia

monikerrosputken lanseeraus on edennyt ja

Erikoistuotteita vaativiin kohteisiin

kuitenkin vielä riittää.

tuonut mielenkiintoisia kaupallisia projek-

Vaikka markkinaympäristö kokonaisuutena

teja ja uusia mahdollisuuksia. Volyymit ovat

pysyikin haasteellisena, monet valopilkut

Epätietoisuus EU:n horjuvien talouksien
ja euron tulevaisuudesta ovat jarruttaneet

toistaiseksi jääneet

liiketoimintaa ja vaikeuttaneet investoin-

varsin vaatimatto-

teja ja rakennustoimintaa useimmissa

miksi mutta ovat

maissa.

nyt kasvussa kuten

elpymässä ja yhtiön strateginen suunta on
oikea.
Ympäristötuotteet tekivät uuden alue-

myös marginaalit.

valtauksen, kun Norjassa asennettiin tähän

putkien valmistaja ja perinteisesti vahva

Yhtiö on menestyk-

saakka suurin jätevesienkäsittelylaitos,

suurten putkien valmistajana. Ennus-

sekkäästi kehittänyt

WehoPuts 1020; numero kertoo, monelleko

teiden mukaan juuri suurten putkien

myös erikoistyökalu-

hengelle puhdistuslaitos on mitoitettu.

KWH Pipe on Kanadan suurin PE-HD-

markkinat kasvavat Pohjois-Amerikassa
nopeimmin. Kiristynyt kilpailu, valuutta-

ja erilaisten putkityyppien ekstrudointiin.

Tanskassa monikerrosputkien myynti
sujui hyvin. Puolassa markkinat pysyivät vilk-

kurssien heilahtelu ja Yhdysvaltain hallituk-

Kysynnän jatkuessa tavallista laimeampana

kaina. Venäjällä vuosi oli hyvä onnistuneen

sen tilapäispäätös myöntää elvytysrahaa vain

KWH Pipe on tarkistanut toimintojaan ja

kaivotuotemyynnin ja vaativan Novosibirskin

amerikkalaisten tuotteiden ostamiseen han-

sopeuttanut organisaationsa ja aktiviteet-

projektin ansiosta; Novosibirskissä putket

kaloittivat edelleen vientiä Yhdysvaltoihin.

tinsa nykyistä tilannetta vastaavaksi. Myös

asennettiin Ob-joen alle. Ruotsissa suuri

henkilöstömäärää on tästä syystä jouduttu

kaivosyhtiö LKAB tilasi vedentäyttämään

vaikuttivat tulvat, jotka pakottivat investoin-

leikkaamaan. Vähemmän kiireelliset inves-

avolouhokseen kelluvan tyhjennysjärjestel-

tien uudelleenjärjestelyihin. Vientimahdol-

toinnit on siirretty tulevaisuuteen. Varsinkin

män. Tämä projekti käsitti sekä putket että

Thaimaassa julkisen sektorin kysyntään

lisuudet paranivat, mutta kilpailu kiristyi.

asennuksen. Suomessa Weholite-säiliöiden

Thaimaan yhtiö jatkaa toimialaorganisaa-

käyttö mm. hulevesi- ja keräyssäiliöinä sekä

tioiden valistamista tiedottamalla riskeistä,

alkalointilaitoksina vilkastui, minkä odotetaan

joita liittyy niihin raaka-aineisiin, joita ei ole

jatkuvan. WehoEnergy-kalliolämpötuotteiden

tarkoitettu putkien tuotantoon, mutta joita

menekki kasvoi olennaisesti.
Aasian yhtiö sai lokakuussa tilauksen,

halpatuotevalmistajat usein käyttävät.

joka käsittää raakaveden pääsyöttöputki-

Kaukolämpöputkiliiketoiminnalle vuosi
2011 oli jälleen vaikea, koska kysyntä pysyi

linjan putket ja asennuksen uuteen

alhaisena ja kilpailutilanne muuttui. Syksyllä

1 600 MW:n voimalaitokseen Saraburin

markkinat alkoivat vilkastua ja kilpailutilanne

provinssiin Bangkokin pohjoispuolelle. Hinta-

helpotti hieman. Eristettyjen teollisuus-

kilpailu Thaimaan markkinoilla jatkui kireänä.

putkien markkinointi ja tarjottu tekninen tuki

Euroopassa raaka-ainehinnat nousivat

alkoivat tuottaa tulosta.

alkuvuodesta olennaisesti mutta laskivat

Technology-liiketoiminnassa, jonka
päätoimialueita ovat IVY-maat ja Lähi-itä,
taantuman vaikutukset olivat vielä kou-

Pohjois-Amerikassa KWH Pipen onnistuneet Weholite-hulevesiallastoimi-

vuoden jälkipuoliskolla hitaasti edellis-

tukset saivat jatkoa: Saskatoonin

vuoden lopun tasolle.

alueella toteutettiin useita projek-

Osa Ruotsin toiminnoista myytiin Wa-

teja, ja uusina alueina mukaan tuli-

riintuntuvia ja kysyntä varsin epätasaista.

vinille 1.1.2011. Kauppa koski PE-paine-

vat mm. Regina ja Winnipeg. Yksi

Vaikka tarjouspyyntöjen määrä on kasvanut,

putkien tuotantoa ja myyntiä sekä niiden

Weholite-putkien tärkeä käyttö-

tilausten vahvistuminen tuottaa ongelmia.

parissa työskennellyttä henkilökuntaa.

kohde on tierumpujen saneeraus,

Tilaukset ja toimitukset jäivät odotetusta.

KWH Pipe Sverige AB muutti uusiin tiloihin

mihin yhtiö panostaa vahvasti. Yh-

Ulricehamniin. Se keskittyy Weholite-,

tiö on aloittanut BNQ:n (Bureau

Osaaminen ja kilpailukyky vahvistuvat

kaukolämpö- ja ympäristötuotteisiin

de Normalisation du Quebéc)

Yhtiön kilpailukyvyn vahvistamiseksi tuote-

täysin yhtiön päästrategian –

ja NSF:n kanssa sertifiointi-

kehitys keskittyy erikoistuotteisiin. Yksi

keskittyminen paremmin kannattaviin

prosessin, jolla varmistetaan,

keskeisiä kohteita ovat liitos- ja tuotanto-

erikoistuotteisiin – mukaisesti.

että tuotteet vastaavat ASTM

menetelmät mukaan lukien ainutlaatuiset
Weholite-putket.
Yhtiö on kehittänyt uudentyyppisen

Koko yhtiössä prosessien ja

F894:n vaatimuksia. Tämä

kustannustehokkuuden paran-

on auttanut kasvattamaan

tamista jatkettiin Lean-periaatteiden

lämmönvaihtimen, joka tuodaan markkinoille

mukaisesti. Tulokset ovat olleet hyviä, ja uusia

Suomessa vuonna 2012. Functional Piping

parannuksia tehdään päivittäin.

Solutions -tuoteperheeseen kuuluvan
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antoivat viitteitä siitä, että markkinat ovat
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markkinaosuuksia Quebecissä
ja Indianassa; nämä osavaltiot ovat
olleet avainkasvualueita.
Kaukolämpöputkien eristysaineen paran-

tuneet lämmönjohtoarvot ja tekniset tieto-

Liikevaihto

paketit, joita tarjotaan haastavia projekteja

Liikevaihto kasvoi 212 miljoonasta eurosta

tekeville asiakkaille, saivat markkinoilla hyvän

234 miljoonaan euroon. Eniten edellisvuo-

vastaanoton. Jönköpingin kaukolämpö-

desta paransivat Ulvila, Puola, Venäjä, Tsekki

messuilla esiteltiin uusi kuoriputki, jossa on

ja Kanada. Kasvaneen liikevaihdon ansiosta

polymeerisuojakerros. Sen eristysarvot säily-

koko ryhmän tulos parani vuodesta 2010,

vät entistä parempina putkien koko eliniän.

vaikkakaan ei vielä yltänyt tyydyttävälle

Suomi Vienti ja ulkomaantoiminta

Technologyn ja sen yhteistyökumppa-

Liikevaihto, milj. €
300

200

100

tasolle.
07

neiden ensimmäinen kaupallinen WehoCoat-

08

09

10

11

09

10

11

projekti toteutettiin 2010. Siinä teräksisten
kaasuputkien liitokset päällystettiin polyeteenillä korroosion ehkäisemiseksi. Projekti

Henkilöstö

houkutteli paikalle useita potentiaalisia asiak-

KWH Pipen palveluksessa oli keskimäärin

kaita. Vuonna 2011 on tehty testejä ja saatu

1 238 henkeä. Tässä on vähennystä edellis-

hyväksynnät, joten läpilyöntiä odotetaan

vuodesta 38.

Henkilöstö
1500

Suomessa Ulkomailla

1000

vuonna 2012. Tärkeimmät toimitukset lähtivät
toimintavuonna Suomeen ja Venäjälle, jonne

500

asennettiin useita puhalluskalvolinjoja.
Laatu ja turvallisuus huipputasoa

07

08

KWH Pipe -ryhmän tuotantolaitokset on
sertifioitu ISO 9001:2008 -standardin mukaan.
Yritys tekee tiivistä yhteistyötä asiakkaidensa

Investoinnit

kanssa vastatakseen heidän tarpeisiinsa ja

KWH Pipe -konsernin bruttoinvestoinnit

tarjoaa uusia tuotteita ja kokonaisratkaisuja

olivat toimintavuonna edellisvuoden tasoa,

kilpailukykyisesti.

mutta selvästi alhaisemmat kuin ennen

KWH Pipe ei missään olosuhteissa
tingi tuotteidensa laadusta. Niin yksittäisten

Investoinnit, milj. €
15

10

taantumaa. Investoinnit tuotekehitykseen ja
prosessien tehostamiseen ovat jatkuneet.
5

putkien kuin kokonaisten putkijärjestelmienkin valmistuksessa käytetään ainoastaan kansainvälisten standardien mukaisia

07

08

09

10

11

raaka-aineita, jotka on testattu yhtiön omissa
laboratorioissa. KWH Pipe tekee yhdessä
paikallisten raaka-ainetoimittajien, toimialaorganisaatioiden ja viranomaisten kanssa
valistustyötä parantaakseen asiakkaidensa

Osuus
konsernin
liikevaihdosta

Osuus
sidotusta
pääomasta

laatutietoisuutta.

44 %

Korkealaatuisia tuotteita tarjoamalla

36 %

KWH Pipe auttaa asiakkaitaan suojelemaan
ympäristöä. Tiiviit, kestävät putkijärjestelmät
ja säiliöt minimoivat niin juomavesi- kuin
erityyppisten jätevesiputkienkin vuodot,
mikä edesauttaa luonnonvarojen tehokasta
hyödyntämistä ja estää ympäristövahinkoja.

KWH Pipe

2007

2008

2009

2010

2011

Käytöstä poistettavat PE-putket voidaan

Liikevaihto, milj. €

281,7

307,5

233,3

212,1

234,1

7

9

-24

-9

10

Vienti ja ulkomaantoiminta, %

67

66

68

65

66

tutkimus osoittaa, että erityyppisten muovi-

Osuus konsernin liikevaihdosta, %

51

52

50

44

44

putkien ympäristövaikutukset ovat niiden

Investoinnit, milj. €

15,9

13,1

7,7

5,8

5,8

elinaikana erittäin vähäisiä muista materiaa-

Henkilöstö

1 436

1 449

1 352

1 276

1 238

kierrättää moniin eri tarkoituksiin. Toimiala-

Muutos, %

organisaatio The European Plastic Pipes and
Fittings Associationin (TEPPFA) teettämä
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leista valmistettuihin putkiin verrattuna.

Samaan aikaan Technology-liiketoi-

Kasvaneen liikevaihdon ansiosta koko

minta organisoitiin uudelleen: se keskittyy

ryhmän tulos parani vuodesta 2010, vaikka-

liiketoiminnan edellytys. KWH Pipen tuotan-

erikoiskoneisiin, lisensiointiin ja franchising-

kaan ei vielä yltänyt tyydyttävälle tasolle.

toyksiköissä kiinnitetään erityistä huomiota

myyntiin yhdessä Extron Engineeringin

turvallisiin työmenetelmiin, jotta henkilö-

kanssa, jota vetää johtaja Jari Mylläri.

Turvallinen työympäristö on tehokkaan

KWH Pipe

vahingot vältettäisiin ja tuottavuus paranisi.

panostaa

Loppuvuodesta esimerkiksi Kanadan yhtiö

Pipe Suomen tulos oli nykyisessä markkinatilanteessa hyväksyttävä.
Erityisesti Ruotsissa kaukolämpöputkiliiketoiminta kärsi edelleen heikosta kysynnästä, mikä piti marginaalit alhaisina.

liittyi ”Road to Zero” -kampanjaan,

Technology-yksikön tulos heikkeni rajusti

koska se haluaa vähentää onnettomuuksia ja parantaa turvallisuus-

vuodesta 2010, koska myynti notkahti ja pro-

tilastoja. Osana tätä kampan-

jektien budjettikustannukset ylittyivät.
Aasiassa tulos jäi heikoksi kireän kilpailun

jaa yhtiön koko henkilöstö

vuoksi, vaikka liikevaihto kasvoi 29 %.

koulutettiin tunnistamaan

Pohjois-Amerikassa tulos koheni useiden

turvallisuusohjelman mukaiset

haasteellisten vuosien jälkeen, kun markkinat

vastuunsa.

vuosina 2010 ja 2011 alkoivat piristyä.

Esimiehille järjestettiin

Pipe-ryhmän kassavirta oli reippaasti

turvallisuus- ja lakiasiain kou-

positiivinen ja samaa tasoa kuin edellisenä

lutusta.

vuonna.
Toimintaa tehostetaan
Näkymät 2012

Vuoden 2012 alussa KWH Pipessa päätettiin toteuttaa organisaatiouudistus, jossa

vahvasti henkilöstön työtaitojen, työkyvyn ja

Vuoden 2012 näkymät riippuvat suurelta osin

Suomen muovi- ja kaukolämpöputkitoiminta

hyvinvoinnin edistämiseen.

siitä, miten vahva maailmantalous on. Sekä
Euroopan unioni että Yhdysvallat kamp-

yhdistettiin.
Liikevaihto kasvoi ja tulos koheni

pailevat taloutensa kanssa, mikä heikentää

nimitettiin Juha Kainulainen ja tuotantojoh-

Liikevaihto kasvoi 212 miljoonasta eurosta

kysyntää maailmalla. Vaikka yksityissektorin

tajaksi Jan Rolin. Supply Chain Management

234 miljoonaan euroon. Eniten edellisvuo-

kysyntä edelleen vilkastuisi, julkinen sektori

-päälliköksi nimitettiin Cay Backlund. He

desta paransivat Ulvila (Suomi), Puola, Venäjä,

pystyy velkaantumisensa vuoksi investoi-

rapoirtivat tj. Jan-Erik Nordmyrille.

Tsekki ja Kanada.

maan vain kohtalaisesti. Tästä syystä kasvu

Uudessa organisaatiossa myyntijohtajaksi

12

KWH-yhtymä • Vuosikatsaus 2011 • KWH Pipe

jäänee heikoksi useiden tulevien vuosien
ajan.
Tällä hetkellä on vaikea arvioida, miten
merkittävät seuraukset Lähi-idän jatkuvilla
poliittisilla levottomuuksilla ja etenkin Iranin
tilanteella on. Jatkuva epävarmuus nostaa
öljyn hintaa ja siten myös muoviteollisuuden
raaka-ainekustannuksia, mikä suoraan vaikuttaa kilpailukykyyn ja supistaa marginaaleja.
Vuoden 2012 alun perusteella voi olettaa,
että raaka-ainehinnat nousevat rajusti jo
hiljaisemman sesongin aikana.
KWH Pipen keskittyminen erikoistuotteisiin tarkoittaa lisääntyvää aktiivisuutta alueilla, jotka kasvavat muita markkinoita nopeammin ja joilla tuottavuus on parempi. Tämä
tarkoittaa samalla heikompien toimintojen
alasajoa. Haasteellinen markkinaympäristö
kiihdyttää uusiutumisvauhtia entisestään.
KWH Pipe pyrkii säilyttämään positiivisen
kassavirran ja toimimaan kustannustehokkaasti, kunnes kysyntä ja markkinatilanne

Tiiviit, kestävät putkijärjestelmät ja säiliöt
minimoivat vuodot
niin juoma- kuin
jätevesiputkissakin.
Tämä edesauttaa
luonnonvarojen
tehokasta hyödyntämistä ja estää
ympäristövahinkoja.
Käytöstä poistettavat
PE-putket voidaan
kierrättää moniin eri
tarkoituksiin.

palaavat normaaleiksi, mutta suhtautuu
uusinvestointeihin entistä positiivisemmin.

KWH Pipe • Vuosikatsaus 2011 • KWH-yhtymä
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Uudet tuotteet ja järjestelmämyynti vauhdittivat kasvua

K

WH Mirkan tuotevalikoima on erittäin laaja; Mirka valmistaa erityyppi-

ainutlaatuisen tuotevalikoimansa ansiosta.
Wood-markkinasektori keskittyy pieniin

kasvoi reippaasti. Kasvu oli nopeaa kaikissa
niissä maissa, joissa Mirka toimii. Maailman-

sissä hiomaprosesseissa tarvittavia

ja keskisuuriin käyttäjiin. Pölytön hionta verk-

laajuisesti alalla toimii noin 140 joustavien

hiomatuotteita, kiillotusaineita ja

kotuotteilla kasvattaa jatkuvasti suosiotaan.

hiomatuotteiden valmistajaa. Ajoneuvo-

hiomakoneita, jotka soveltuvat automaalaa-

CEROS-hiomakone on vahvistanut Mirkan

teollisuus lähti uuteen kukoistukseen, minkä

moiden ja -tehtaiden (OEM), komposiittiosien

imagoa Wood-sektorilla.

ansiosta Mirkan ainutlaatuisten tuotteiden

valmistajien, huonekaluvalmistajien ja metal-

Uusi, hiomakoneita ja -tarvikkeita valmis-

kysyntä kasvoi nopeasti. Ripeintä kasvu oli

lintyöstäjien käyttöön ja rauta- ja värikauppo-

tava ja markkinoiva Power Tools -liiketoiminta-

Saksassa, Ranskassa ja BRIC-maissa (Brasilia,

jen sekä koneliikkeiden välitettäväksi.

yksikkö kasvoi kuluneena vuonna nopeasti.

Venäjä, Intia, Kiina).

Myynti on entistä selkeämmin

Yksikkö on lanseerannut uusia ainutlaatuisia

järjestelmämyyntiä, joten tuotevalikoimaa
täydentävät oheistuotteet kuten hiomalaikat,

hiomakonemalleja ja lisää on kehitteillä.
Engineered Surface Finishing on uusi

ART-autonkorjaussektorilla kasvu oli
prosentuaalisesti suurinta, mutta myös
DPT (Decoration, Paint and Trade) ja Wood

hiomatuet, pölynimurit ja muut tarvikkeet.

kehitysyksikkö, joka kehittää OEM-sektorille

kasvoivat nopeasti. Peltikorjaamoiden määrä

Niiden merkitys kasvaa koko ajan.

mikrotuotteita ja hakee uusia, kiinnostavia

autonkorjaussektorilla on vähenemässä, ja

markkina-alueita. Useita uusia, ainutlaatuisia

käynnissä on konsolidointi. Vakuutusyhtiöt

käsittää automaalaamot (ART-Automotive

mikrotuotteita on jo tuotu markkinoille ja

sekä maali- ja autotehtaat ovat ottamassa au-

Refinish Technology), autoteollisuuden ali-

vielä useampia on kehitteillä.

tonkorjauksen entistä tiukempaan otteeseen.

Surface Finishing -markkinasektorilla, joka

KWH Mirka on joustavat hiomatarvikkeet

hankkijoineen sekä vene- ja komposiittiteollisuuden, Mirka on maailman johtavia yrityksiä.

Ripeää kasvua

-toimialan aktiivisimpia ja menestyksekkäim-

Tämän aseman se on saavuttanut erikoistu-

KWH Mirka toimii kypsällä alalla, jolla kasvu

piä toimijoita ja lienee myyntivolyymiltaan

misstrategiansa ja korkealuokkaisen, osin

yleensä on hidasta, mutta viime vuonna ala

alan neljänneksi suurin ja hyvin lähellä

Markkinat ovat
oppineet arvostamaan
pölytöntä hiontaa,
ja verkkotuotteiden
menekki kasvaa
nopeimmin kaikilla
sektoreilla.

Ralf Karlström, toimitusjohtaja

KWH Mirka
Tuotteet
Markkinat
Toimipisteet

Tavaramerkit

Hiomapaperit, -kankaat ja -verkot, hiomahuopatuotteet, hiomakoneet, kiillotusaineet
Eurooppa, Yhdysvallat, Kaukoitä
Tehtaat Jepualla, Oravaisissa ja Karjaalla
Myyntiyhtiöt Isossa-Britanniassa, Saksassa, Yhdysvalloissa, Ruotsissa, Ranskassa,
Italiassa, Espanjassa, Meksikossa, Brasiliassa, Singaporessa, Kiinassa, Venäjällä, Kanadassa ja Intiassa
Myyntikonttorit Norjassa, Tanskassa ja Virossa
AbraClean, Abralon®, Abranet®, Autonet®, Basecut, Decosander®, EcoWet, Mirlon Total®, Miro 955®,
Polarshine®, Polarstar®, Q.Silver®, Ultimax®, Unimax.
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kolmanneksi suurinta. Paperipohjaisten

keuksellisen ripeää vuodesta 2010. Erityisen

tää polttoaineenaan muita biopolttoaineita.

hiomatarvikkeiden valmistajana Mirka lienee

ilahduttavaa oli Yhdysvaltain markkinoiden

Ekokem rakentaa laitoksen KWH:n alueelle, ja

toiseksi suurin.

nopea kasvu.

Mirka ostaa lämpöenergiaa Ekokemiltä. Laitoksen arvioidaan valmistuvan syksyllä 2013.

Kuluneena vuonna maailman ainoa uusi
hiomatarvikelinja rakennettiin Sveitsiin. Kii-

Tehtailla täystyöllisyys

nassa ja Euroopassa vanhoja linjoja kunnos-

Uudenkaarlepyyn (Jepuan) ja

tettiin lähinnä energiansäästösyistä tai laadun

Oravaisten yksiköt valmista-

ja tuottavuuden parantamiseksi.

vat hiomapaperia, -kankaita

Useimmilla markkina-alueilla kysyntä oli
kuluneena vuonna vilkasta. Autonkorjaussektorilla Mirka keskittyi yksittäisten tuotteiden
markkinoinnin sijaan järjestelmämyyntiin,
mikä onnistui hyvin.
Pölyttömän hionnan merkitys on vähitel-

ja verkkoja, hiomahuopatuotteita ja hiomakoneita.
Verkkotuotteiden tekstiilipohjamateriaalit valmistetaan Karjaalla.
Ulkomaiset tytäryhtiöt markkinoivat tuotteet ja hoitavat paikallisen

len valjennut markkinoille, ja verkkotuottei-

jakelun. Espanjan tytäryhtiö myös jatko-

den menekki on kaikilla sektoreilla kasvanut

jalostaa päättömiä hiomanauhoja.

nopeimmin.
KWH Mirkan tärkein markkina-alue on
edelleen EMEA (Eurooppa, Lähi-itä, Afrikka),

Puolivalmisteiden tuotannossa oli
kuluneena vuonna täystyöllisyys, ja ajoittain
jouduttiin turvautumaan viikonloppuihin.

Jakelukeskuksista lyhyet toimitusajat

jonka osuus myynnistä oli 71 %. Pohjois-

Asiakkaat arvostavat lyhyitä toimitusaikoja,

Amerikan osuus oli 21 %. Erittäin nopeasti

minkä vuoksi Mirka on rakentanut varastoja
useisiin maanosiin. Tällä hetkellä Mirkalla

kasvaneen Asia Pasificin osuus oli 8 %. Loput

on yksitoista jakelukeskusta, viisi Eu-

liikevaihdosta tulee Etelä-Amerikasta, jossa

roopassa, kaksi Pohjois-Amerikassa,

myös kasvu oli nopeaa.

yksi Etelä-Amerikassa ja kolme
Täydelliset hiomaratkaisut
tuovat asiakkaalle lisäarvoa

Siirty-

tot sijaitsevat Intiassa ja

Mirkan profiloituminen täydellisten hioma-

minen en-

Venäjällä.

ratkaisujen toimittajaksi on vahvistanut

tistä laadukkaam-

Mirkan imagoa innovatiivisena yrityksenä.

piin verkkotuotteisiin

taan jakeluvarastoihin

Hiomajärjestelmät parantavat asiakkaan

jatkui. Valmistuotteiden

pääasiassa maanteitse ja

tuottavuutta, mikä on erittäin tärkeää entistä

kuten pyöröjen ja arkkien tuo-

meritse. Osa toimitetaan

kilpaillummilla hiomatarvikemarkkinoilla.

tanto kasvoi reippaasti vuodesta 2010.

Asiakkaille tarjottu lisäarvo on vauhdittanut

Nopeimmin kasvoivat hiomahuopatuotteet

Mirkan selvästi alan keskiarvoa parempaan

sekä vaahtolaminoidut paperituotteet ja

Korkea laatutaso

kasvuun. Saamansa taloudellisen lisäarvon

verkkotuotteet.

KWH Mirkan kaikki kolme tehdasta on

ohella asiakkaat arvostavat positiivisia vai-

Karjaan

Tuotteet kuljete-

lentorahtina.

sertifioitu standardien ISO 9001 (Laatu),
ISO 14001 (Ympäristö) ja OHSAS

kutuksia työympäristöön kuten pölyttömiä

tehtaalle

hiontaratkaisuja ja ergonomisia hiomatyö-

hankittiin

18001 (Työterveys ja turvallisuus)

kaluja.

uusi teks-

mukaisesti. Ruotsin, Yhdysvaltain,

tiilienkä-

Ison-Britannian ja Saksan tytäryhtiöt

ja markkinointi ovat tuoneet tärkeän lisän

sittelylinja

on sertifioitu ISO 9001 (Multi-site)

Mirkan hiomajärjestelmämyyntiin. Kiillotus-

ja tehok-

-laatujärjestelmän mukaan.

aineet ovat toinen esimerkki tuotevalikoiman

kaampia

uutuuksista.

neulonta-

Omien hiomakoneiden kehittäminen

Markkinointi- ja myyntiorganisaatiota

koneita, mikä

vahvistettiin useimmilla markkinoilla, mutta

oli suurin investointi

erityisesti Aasiassa ja Etelä-Amerikassa resurs-

lisäkapasiteettiin.

seja lisättiin. Näillä markkinoilla kasvu olikin
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Aasiassa. Uusimmat varas-

Vuonna 2011 päätettiin yhdessä Ekokem

Laatutyössä keskitytään johdon
vahvistamiin yleisiin laatutavoitteisiin. Tavoite-, mittaus- ja seurantajärjestelmiä on jatkuvasti parannettu.
Multi-site-laatujärjestelmään kuuluvat
osana ”Cross audits”, joissa yhden tytäryhtiön

nopeinta. Myös kypsillä markkina-alueilla

Oy Ab:n kanssa suunnitella bioenergialaitos,

henkilökunnan edustajat osallistuvan toisen

kuten esim. Länsi-Euroopassa kasvu oli poik-

joka Mirkan hiomatuotejätteen ohella käyt-

tytäryhtiön auditointiin.
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Liikevaihto, milj. €

Laatujärjestelmän työkalut ja dokumentointi on liitetty osaksi uutta dokumenttien-

160

hallintajärjestelmää; samoin erikoissovellettu
120

auditoinnin suunnittelu- ja poikkeamien
käsittelyohjelma.

Vienti

80

Tuotanto- ja kehitysosastojen nykyaikai40

Suomi

set laatutyökalut kuten Lean ja Six Sigma ovat
varmistaneet asiakkaiden vaatiman tuote-

07

laadun.

08

09

10

11

09

10

11

Myös raaka-aineiden laatutason seurantaa, koneiden suorituskyvyn valvontaa
Henkilöstö

Henkilöstö

Henkilöstön määrä kasvoi kuluneena vuonna
Turvallinen työympäristö

75 hengellä eli reilut 9 %. Suomessa lisäys

Riskikartoitukset ja havaittujen puutteiden

oli 51 henkeä. Vuoden 2011 lopussa Mirkan

korjaaminen jatkuvat kaikkien tehtaiden

palveluksessa oli yhteensä 895 henkeä.

900
Ulkomaat

ja ajantasaisseurantaa on edelleen tehostettu.

600

jokaisella linjalla. Tärkeimpänä tavoitteena

300
Suomi

on ehkäistä vaaratilanteet, joissa on olemassa vakavien tapaturmien tai työperäisten
07

sairauksien riski.

08

Tapaturma-/läheltä piti -raportointi on
edelleen aktiivista. Tämä osoittaa henkilöstön
tiedostavan työturvallisuuden merkityksen ja

Investoinnit

johdon arvostavan henkilöstön aktiivisuutta.

Suurin investointi lisäkapasiteettiin olivat

Turvallisuuskiertokäyntien ohjelmaan

Karjaan tehtaalle hankittu uusi tekstiilien-

Investoinnit, milj. €

kuuluu nykyisin myös laadun ja järjestyksen

käsittelylinja ja tehokkaammat neulonta-

tarkistaminen.

koneet.

9

6

3

Tuotekehityksen vilkas vuosi
KWH Mirkan tuotekehitysmenot olivat kuluneena vuonna 2,9 % liikevaihdosta. Ainut-

07

08

09

10

11

laatuisten tuotteiden osuus myynnistä kasvoi
edelleen.
KWH Mirkan tuotekehityksessä vuosi
oli kiireinen. Useita tuotekehitysprojekteja
vietiin päätökseen.

Osuus
konsernin
liikevaihdosta

Osuus
sidotusta
pääomasta

Pitkäaikainen panostus Engineered

30 %

Surface Finishing -yksikön uuteen mikrotuot-

30 %

teiden valmistustekniikkaan on nyt tuottanut
tulosta, ja ensimmäiset tuotteet on saatu
markkinoille.
Polarstar SR -tuoteperhe on tarkoitettu
ajoneuvoteollisuuden käyttöön vastamaalattujen autojen maalikerrokseen jääneiden

KWH Mirka

2007

2008

2009

2010

2011

pölyhiukkasten hiontaan. Mirkalla on näin

Liikevaihto, milj. €

143,6

139,4

121,4

144,9

161,9

1

-3

-13

19

12

Vienti ja ulkomaantoiminta, %

93

94

94

95

96

hiontaan on kehitetty mikrofilmituote, joka

Osuus konsernin liikevaihdosta, %

26

24

26

30

30

tuodaan piakkoin markkinoille.

Investoinnit, milj. €

8,1

8,6

5,5

5,0

7,2

811

835

790

796

883

vihdoinkin tarjottavanaan oma ainutlaatui-

Muutos, %

nen tuoteperheensä tähän tarkoitukseen.
ART- ja OEM-teollisuuden käyttöön maalin-

Mirkan kiillotusainevalikoima täydentyi,

Henkilöstö
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ja yhtiöllä on nyt tarjottavanaan täydellinen

323 (287) ulkomailla. Henkilöstön vaihtuvuus

Eri osa-alueilla toimii useita vapaaehtoisia

oma tuotevalikoima myös vene- ja ART-

oli 2,9 (5,7) %.

yhteistyöelimiä.

Kuluneena vuonna henkilöstö- ja

sektoreille. Monet Polarshine-tuotteet sopivat

osaamiskehityksen tavoitteena oli tuotanto-

on motivoida henkilökuntaa terveyden ja

kiillotukseen.

henkilöstön moniosaamisen lisääminen.

kunnon aktiiviseen ylläpitämiseen.

Gold-perhe sai kaksi uutta jäsentä: Gold

Myös palkkausjärjestelmät uusittiin siten,

Proflex joustavat käsihioma-arkit ja Gold Soft

että moniosaaminen ja joustavuus palkitaan.

2011 oli hyvä vuosi

-pyöröt arkojen maalipintojen koneelliseen

Syynä olivat kasvaneet vaatimukset lyhyistä

Ainutlaatuisen tuotevalikoiman ja asiakkaille

hiontaan.

toimitusajoista. Kemian tekniikan oppisopi-

tarjottavien kokonaisratkaisujen ansiosta

muspohjaiset koulutukset jatkuivat suunni-

kannattavuus vuonna 2011 oli hyvä. Raaka-

telmien mukaan.

aineiden suuret hinnankorotukset pystyttiin

KWH Mirkan tuotekehitys sai kuluneena
vuonna Tekesin (Teknologian ja innovaa-

Johtamisosaamista kehitettiin ”Success

tioiden kehittämiskeskus) kehitystukea
mikrotuoteteknologian ja -käyttökohteiden

Driven by People” -henkilöstöpolitiikan

kehittämiseen.

suuntaviivojen mukaisesti. Markkinointi- ja

Tekes on rahoittanut myös Ekokemin ja

myyntiorganisaatioon tehtiin organisaatio-

Mirkan yhteistyöprojektia, jolla kehitetään

muutok-

uutta ainutlaatuista teknologiaa materiaali-

sia ,

tehokkaisiin energiaratkaisuihin. Tämän

minkä

projektin perusteella Ekokem päätti investoi-

ta-

da uuteen bioenergialaitokseen, joka turvaa

voit-

Jepuan tehtaan koko energiantarpeen.

teena
on nos-

Moniosaava henkilöstö

taa organisaa-

Henkilöstön määrä kasvoi kuluneena vuonna

tion osaamisen tasoa,

75 hengellä eli 9,1 %. Suomessa kasvua oli

jotta se pystyy vastaamaan

51 henkeä. Vuoden 2011 lopussa Mirkan

tulevaisuuden haasteisiin.

palveluksessa oli yhteensä 895 henkeä.

18

Laajan vapaa-ajantoiminnan tavoitteena

erinomaisesti myös maalattujen puupintojen

Yrityksessä toimii yhteis-

Keskimäärin Mirkan palveluksessa oli 883

työtoimikunta, jossa eri henki-

(796) henkeä, joista 560 (509) Suomessa ja

löstöryhmät ovat edustettuina.

KWH-yhtymä • Vuosikatsaus 2011 • KWH Mirka

osittain siirtämään tuotteiden hintoihin.

Mirka uskoo tulevaisuuteen
Mirka aikoo vuoden 2012 kuluessa tuoda
markkinoille useita uusia tuotteita etenkin
mikroalueella, joten se uskoo vuodesta
tulevan hyvän.
Uudet aluevaltaukset tekevät Mirkasta
entistä kiinnostavamman yhteistyökumppanin, ja uusia erikoissovelluksia on jatkuvasti
työn alla.

Omien hiomakoneiden
kehittäminen ja markkinointi ovat tuoneet
tärkeän lisän hiomajärjestelmien myyntiin.
Kiillotusaineet ovat
toinen esimerkki tuotevalikoiman uutuuksista.

KWH Mirka • Vuosikatsaus 2011 • KWH-yhtymä
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Laadukkaat kokonaisratkaisut
turvaavat vakaan kasvun

K

WH Logistics koostuu kolmesta

neesta epävarmuudesta, tavaravirrat säilyivät

toimittajanaan. Tämän vision kulmakivenä on

liiketoimintayksiköstä: Cold Storage,

hyvällä tasolla vuoden 2011 loppuun asti.

strategisen osaamisen ja logistiikkaprosessien
jatkuva kehittäminen.

Port & Sea ja Freight Forwarding.
Cold Storage -liiketoiminta-

Kilpailu jatkui kireänä

yksikön muodostaa Oy KWH Freeze Ab, joka

Markkinatilanne logistiikkatoimialueella säilyi

Cold Storage

on Suomen johtava kaupallinen pakaste-

kireänä kovan kilpailun vuoksi.

KWH Freeze on Suomen johtava kaupallinen

varastointiyritys.
Port & Sea ja Freight Forwarding -liiketoi-

Backman-Trummer-ryhmä ja KWH Freeze
onnistuivat kuitenkin säilyttämään markkina-

pakastevarastointiyritys, jonka pakastevarastot sijaitsevat Vantaalla ja Inkoossa.
Yritys keskittyy pääasiassa elintarvikealan

mintayksiköt kuuluvat Backman-Trummer-

asemansa ja jopa vahvistamaan sitä laaduk-

konserniin, jonka toimialoja ovat satama-

kaitten ja kilpailukykyisten palvelukonsep-

palveluihin. Järjestelmällisen kehitystyön

operointi, varastointi, kuljetukset, huolinta ja

tiensa ansiosta.

tuloksena Freeze voi tarjota asiakkailleen
tehokkaimman mahdollisen lenkin pakas-

logistiset kokonaisratkaisut.
Jatkuva kehitys

tettujen elintarvikkeiden logistiikkaketjussa.

lamasta viime vuoden aikana, joskin tiettyjen

KWH Logisticsin visiona on olla yksi rahdin-

Yrityksen vahva asiakas- ja tuotetuntemus

Euroopan maiden velkakriisi lisäsi markkinoi-

käsittelyn, kansainvälisen logistiikan sekä

mahdollistaa palvelujen sovittamisen markki-

den epävarmuutta.

varastoinnin johtavista toimijoista valituilla

noiden tarpeisiin.

Maailmantalous jatkoi toipumistaan

Kysyntä Aasiassa ja varsinkin Kiinassa py-

erikoissegmenteillä.

Freeze tarjoaa myös räätälöityjä pakaste-

Asiakkaiden toivotaan arvostavan

varastointiratkaisuja: esimerkkinä on palvelu,

transito- ja kaivosteollisuuden tuotteiden

tarjottavia logistiikkapalveluja ja pitävän

jossa asiakas vuokraa varastosta käyttöönsä

viennissä. Huolimatta markkinoilla vallin-

KWH Logisticsia ensisijaisena logistiikka-

tilat ja tuotteiden käsittelystä vastaa asiak-

syi hyvänä, mikä näkyi tavaravirtojen kasvuna

kaan oma henkilökunta.

KWH Logisticsin
visiona on olla yksi
rahdinkäsittelyn,
kansainvälisen
logistiikan sekä
varastoinnin johtavista
toimijoista valituilla
erikoissegmenteillä.

Hannu Uusi-Pohjola, liiketoimintaryhmän päällikkö

KWH Logistics
Palvelut

Pakaste- ja kylmävarastot Vantaalla ja Inkoossa
Ahtaus- ja varastointi- sekä kuljetus-, huolinta- ja laivanselvityspalvelut Kalajoella, Kokkolassa, Vaasassa,
Kristiinankaupungissa, Porissa, Uudessakaupungissa, Naantalissa, Turussa, Hangossa ja Haminassa
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Vuodesta 2011 lähtien asiakkaille tarjotaan myös kylmävarastointia.
Yrityksen suurimpia asiakasryhmiä ovat

tiin edelleen ja erityistä huomiota kiinnitettiin
sisäisiin toimintoihin kustannustehokkuuden

mukaan ja liikevaihto kasvoi runsaat 48 %

parantamiseksi.

edellisvuodesta. Tuloskehitys oli hyvä, ja

Suomen johtavat tukkukaupat, suuret elin-

Venäjän transitovolyymit ja suomalaisen

tavoitteet saavutettiin uusien liiketoiminto-

tarviketuottajat ja maahantuojat. Toimintaa

kaivosteollisuuden bulkkivolyymit kasvoivat

jen ja Kokkolan paikallisen suurteollisuuden

valvotaan SFS-EN-ISO 9001 (2008) ja SFS-

voimakkaasti etenkin Kiinan suotuisan mark-

lisääntyneen yhteistyön ansiosta.

EN-ISO 14001 (2004) -standardien mukaan

kinatilanteen ansiosta.

sertifioiduilla laatu- ja ympäristöjärjestelmillä.

Paikallisen teollisuuden ja sisaryhtiö Kok-

Vuoden 2012 aikana odotetaan toiminnan edelleen vilkastuvan ja tavoitteena on

kolan Lastaus Oy:n tiivistyneen yhteistyön

laajentua uusille toimialueille. Tehokkaille

tyydyttävällä tasolla ja käsiteltyjen tavara-

pohjalta kehitettiin uusia kokonaislogistiikan

kone- ja logistiikkapalveluille on suur-

määrien kokonaisvolyymit kasvoivat. Liike-

ratkaisuja, jotka parantavat entisestään teolli-

teollisuudessa paljon kysyntää.

vaihto kasvoi lähes 11 % ja oli 12,68 (11,45)

suuden kilpailukykyä.

Varastotilojen käyttöaste oli vuonna 2011

miljoonaa euroa. Tulos oli tyydyttävä.

Suuret satama-alueet, infrastruktuuri,

Blomberg Stevedoring — Vaasa

13 metrin väyläsyvyys, irtotavaran käsittely-

Yhtiö toimii Vaasan ja Kalajoen satamissa.

on laajentaa varastokapasiteettia markki-

järjestelmät ja kappaletavaran joka sään

Vuoden aikana käsitellyissä määrissä oli lie-

noiden ja kysynnän kasvaessa ja toimia

terminaali (AWT) tarjoavat myös jatkossa

vää kasvua edellisvuodesta. Kokonaisvolyymi

asiakkaidensa ensisijaisena yhteistyökump-

erinomaiset edellytykset kehittää kilpailu-

Vaasassa ja Kalajoella oli yhteensä 428 000

panina alallaan. Vuoden 2012 näkymät ovat

kykyistä ja korkeatasoista ahtaus- ja huolinta-

tonnia.

positiiviset.

toimintaa Kokkolassa.

KWH Freezen pitkän aikavälin strategiana

Kokkolassa volyymit ovat kasvaneet,

Liikevaihto kasvoi noin 10 % ja tulos oli
tyydyttävä. Liikevaihdon nousu johtui lähinnä

Port & Sea

mikä luo hyvät edellytykset tehokkaalle toi-

Backman-Trummer-konserni on yksi Suomen

minnalle. Toiminnan perustana on paikallisille

suurimmista satamaoperaattoreista ja alueel-

teollisuuslaitoksille menevän ja niiltä lähte-

terästuotteiden ja paperin tuonti kasvoivat.

liselta kattavuudeltaan Suomen suurin. Sillä

vän tavaran, kaivosteollisuuden tavaran sekä

Viljan vienti sen sijaan supistui noin neljän-

on toimintaa kymmenessä Länsi-Suomen

Venäjän transitotavaran käsittely ja kuljetus.

neksen, mikä johtui lähinnä vuoden 2011

satamassa Kalajoelta Hankoon sekä Haminassa. Konsernin varastojen yhteenlaskettu

Myös muun teollisuuden erilaiset tavaravirrat ovat merkittävä osa toimintaa.

2

ns. lisäarvopalvelujen kasvusta.
Myös kappaletavaraliikenne, erityisesti

kaurasadon laadusta toiminta-alueella.
Merkittävin investointi oli Vaasan
Vaskiluotoon Reininlaiturille valmistunut

pinta-ala on noin 180 000 m .
Kokkolan Lastaus — Kokkola

kappaletavaraterminaali. Lämpöeristetty

tarjoavat räätälöityjä logistiikkapalveluja

Kokkolan Lastaus Oy on kasvava ja monipuo-

2 000 m2:n varasto palvelee ennenkaikkea

perinteisestä ahtaustoiminnasta logistiikka-

linen yritys, jonka tarjoaa suurteollisuudelle

projektiliikennettä. Kalajoelle saatiin lisätilaa

prosessin kaikki vaiheet kattaviin kokonais-

kone- ja logistiikkapalveluja sekä harjoittaa

vuokraamalla vuoden aikana valmistunut

ratkaisuihin.

koneenvuokrausta ja tavarankäsittelyä.

1 800 m2:n bulkkivarasto.

Konsernin satamaoperaattoriyritykset

Konsernin satamaoperaattoriyritykset kä-

Laajan ja ajanmukaisen osaamisen ja moni-

Lähivuosien aikana henkilökuntaa on

sittelivät vuoden aikana yhteensä 10,2 (7,27)

puolisen konekannan ansiosta yhtiö pystyy

lisääntyvässä määrin siirtymässä eläkkeelle,

miljoonaa tonnia tavaraa, mikä on 40,3 %

tarjoamaan useimpia bulkin käsittelyssä,

mitä silmälläpitäen kuluneen vuoden aikana

enemmän kuin vuonna 2010.

tehdaspalvelussa, korjaamopalveluissa ja

on palkattu uusia työntekijöitä.

Eniten kasvoivat Oy M. Rauanheimo Ab:n

kunnossapidossa tarvittavia palveluja ja

volyymit Kokkolan satamassa.

laitteita.

M. Rauanheimo — Kokkola

suurteollisuusalueella ja sata-

Yritys tarjoaa lähinnä ahtaus-, huolinta- ja

massa.

Yhtiö toimii pääasiassa Kokkolan

laivanselvityspalveluja Kokkolan satamassa.
Käsitellyt liikennemäärät kasvoivat vuoden
aikana 6,27 (5,05) miljoonaan tonniin eli
24,2 %. Liikevaihto kasvoi 19,6 % ja oli 55 (46)
miljoonaa euroa.
Vahvan kasvun ansiosta kulunut vuosi oli
Rauanheimolle jälleen ennätyksellinen. Tuloskehitys oli hyvä ja rakenteellinen uudistustyö
jatkui. Vuoden aikana yhtiön strategiaa hiot-
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Yhtiön toimintavuosi sujui suunnitelmien
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Liikevaihto, milj. €

Lastinkäsittelyn erikoisammattitutkintoa
suorittaa parhaillaan kolme yrityksen työn-

120

johtajaa.
Vuoden 2012 odotukset kohdistuvat pro-

80

jekti- ja muuhun kappaletavaraliikenteeseen.
Myös lisäarvopalvelujen kasvuun ja toimin-

40

nan tehostamiseen panostetaan. Shortsealiikenteen odotetaan niin ikään edelleen
07

vilkastuvan. Merenkurkun liikenne ja sen

08

09

10

11

09

10

11

jatkuminen vaikuttaa myös monella tapaa
Blomberg Stevedoringin tavaravirtoihin.
Henkilöstö

Henkilöstö

Kristinestads Stevedoring — Kristiinankaupunki

Ryhmän palveluksessa oli keskimäärin 378

Kasvaneen hiilentuonnin ansiosta kokonais-

(347) henkeä. Cold Storage työllisti 73 (70),

volyymi kasvoi neljänneksen noin 471 000

Port & Sea 266 (240) ja Freight Forwarding

tonniin. Muu liikenne pysyi edellisen vuoden

sekä Backman-Trummerin hallinto 39 (37)

tasolla. Liikevaihto kasvoi vastaavasti, ja tulos

henkeä. Kasvu perustuu pitkälti Port & Sea

oli tyydyttävä.

ja Cold Storage -yksiköiden toiminnan muu-

Liikenteen monipuolistaminen ja riippu-

400
300
200
100

toksiin.
07

mattomuus hiilestä on pitkään ollut keskeise-

08

nä tavoitteena. Toimenpiteet uuden laiturin ja
lisäkentän rakentamiseksi Karhusaareen ovat
toistaiseksi vielä suunnitteluvaiheessa.

Investoinnit

Investoinnit, milj. €

Investoinnit olivat 15,4 (11,4) miljoonaa

20

Stevena — Naantali

euroa. Suurin yksittäinen investointi oli KWH

Stevena Oy on Backman-Trummer-konsernin

Freezen vanhimman kylmävaraston perus-

toiseksi suurin satamaoperaattoriyritys.

korjaus. Se otettiin käyttöön marraskuun

Stevena harjoittaa konventionaalista ahtaus-

puolivälissä 2011.

15
10
5

toimintaa Lounais-Suomessa, Porin, Uudenkaupungin, Naantalin ja Turun satamissa sekä
roro-liikenteen ahtaustoimintaa Hangon

07

08

09

10

11

satamassa. Stevenalla on toimipiste myös
Haminassa.
Stevenan käsittelemät volyymit kasvoivat
reippaasti eli 2,34 (1,46) miljoonaan tonniin.
Kasvua kertyi 60 %.

Osuus
konsernin
liikevaihdosta

Osuus
sidotusta
pääomasta

Nopeinta kasvu oli Naantalin satamassa,

21 %

mutta myös Hangossa ja Uudessakaupungis-

24 %

sa päästiin hyvälle kasvu-uralle.
Stevenan suurin yksittäinen kehityshanke
oli sementtiterminaalin laajennus Naantalin
kantasatamassa. Terminaali otettiin käyttöön
huhtikuun alussa 2011.
Talavuo — Pori

KWH Logistics

Talavuo Oy, joka harjoittaa ahtaustoimintaa

Liikevaihto, milj. €

Porin Tahkoluodon satamassa, siirtyi yritys-

2007

2008

2009

2010

2011

74,2

92,4

82,3

95,4

111,9

Muutos, %

-6

25

-11

16

17

Osuus konsernin liikevaihdosta, %

13

15

18

19

21

Investoinnit milj. €

12,4

16,0

16,6

11,4

15,4

Henkilöstö

302

339

330

347

378

kaupalla Backman-Trummer-konsernin
omistukseen kesäkuun 2011 alussa.
Talavuo täydentää hyvin konsernin
palvelutarjontaa Porin satamassa, jossa myös
Stevena toimii.
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BT-Logistore — Naantali

Freight Forwarding

luoneet pohjan viime aikojen kasvulle. Edellä

Vuoden 2010 alussa toimintansa aloittanut

Freight Forwardingin toiminta-alueen

mainitut kolme tekijää yhdessä alueen kehi-

BT-Logistore Oy Ab tarjoaa logistiikkapalve-

kulunut vuosi on ollut vakautumisen aikaa.

tyspotentiaalin sekä yhteistyömahdollisuudet

luja satama-alueen ulkopuolella. Näihin pal-

Kustannustehokas toiminta ja toiminnan

Port & Sea -ryhmän kanssa mahdollistavat

veluihin kuuluvat monipuoliset varastointi-,

laajuuteen sopeutettu organisaatio ovat

hallitun kasvun.

terminaali- ja lisäarvopalvelut.

olleet varovaisen kasvun ja jatkuneen kan-

Yhtiöllä on modernit toimipisteet hyvien
liikenneyhteyksien varrella Naantalissa ja
Porissa.

nattavuuden perusta yhtymän tavoitteiden

Laatu ja ympäristö

mukaisesti.

Laatujärjestelmät perustuvat ISO 9001:2008

Asiakkaat ovat ottaneet hyvin vastaan

-standardiin ja ympäristöjärjestelmät ISO

Freight Forwardingin tarjoamat eri toiminta-

14001:2004 -standardiin. Sertifioidut järjes-

Vaasa Stevedoring — Vaasa

muodoista räätälöidyt logistiikkaratkaisut.

telmät ovat käytössä KWH Logisticsin kaikissa

Vaasa Stevedoring Oy, joka on monipuolinen

Freight Forwarding on yhteistyössä asiakkai-

yhtiöissä.

kone- ja telinevuokraukseen erikoistunut yri-

den kanssa kehittänyt toimivan konseptin.

tys, on kuluneen vuoden aikana kasvattanut

Paikallistuntemus, kansainväliset yhteistyö-

erittäin tärkeää, koska laadulla on suuri

liikevaihtoaan toiminnallisen ja nykyaikaisen

verkot ja sopeutetut logistiikkaratkaisut ovat

merkitys optimoitaessa asiakkaiden toimitus-

konekantansa ansiosta.

Toiminnan korkea laatu on jatkossakin

ketjun kokonaiskustannuksia.

Uskollinen asiakaskunta, lähinnä
rakennusala, on ottanut hyvin vastaan konekannan jatkuvan uusimisen.

Henkilöstön
kehittäminen ja hyvinvointi
Liiketoimintaryhmän palveluksessa oli
keskimäärin 378 (347) henkeä vuonna
2011. Cold Storage työllisti 73 (70),
Port & Sea 266 (240) ja Freight Forwarding ja Backman-Trummerin hallinto
39 (37) henkeä. Henkilömäärän kasvu
perustuu pitkälti Port & Sea ja Cold Storage
-yksiköiden toiminnan muutoksiin.
Visio 2015:n ja strategian mukaisesti KWH
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Logistics panostaa jatkossakin henkilöstönsä
osaamiseen, työkykyyn ja hyvinvointiin.
KWH Logistics aktivoi ja tukee henkilöstönsä liikuntaharrastuksia ja työkykyä
ylläpitävää toimintaa.
Huomattavat investoinnit
Investoinnit kasvoivat noin 34 % vuoteen
2010 verrattuna ja olivat edelleenkin toiminnan laajuuteen suhteutettuna korkealla
tasolla.
Liiketoimintaryhmän bruttoinvestoin-

Toiminnan korkea
laatu on jatkossakin
erittäin tärkeää, koska
laadulla on suuri
merkitys optimoitaessa
asiakkaiden
toimitusketjun
kokonaiskustannuksia.

nit vuonna 2011 olivat 15,4 (11,4) miljoonaa
euroa.
Kuluneen vuoden suurin yksittäinen
investointi oli KWH Freezen vanhimman
kylmävaraston peruskorjaus. Varasto otettiin
käyttöön marraskuun puolivälissä 2011.
Vuoden 2012 näkymät
Vuoden 2012 näkyvät ovat suotuisat ja
volyymien uskotaan jatkavan kasvuaan.

KWH Logistics • Vuosikatsaus 2011 • KWH-yhtymä
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Käyttäjäystävälliset vesilukot
tuovat kustannussäästöjä

P

revex valmistaa vähän tilaa vieviä

Myyntiorganisaation muodostavat Suo-

ja käyttäjäystävällisiä vesilukko-

messa ja Skandinaviassa työskentelevät omat

ja, jotka ovat ominaisuuksiltaan

myyjät sekä puolalainen agentti.

ainutlaatuisia koko maailmassa.

Yhtiön liikevaihto oli 18,5 (16,1) miljoonaa

varansa ennen kaikkea innovatiivisiin ja ainutlaatuisiin ratkaisuihin.
Käyttäjäystävälliset ja edulliset tuotteet

Skandinaviassa yhtiö on teollisuussektorin

euroa. Tuotannosta 80 % viedään ulkomaille.

Tuotekehitys ja -suunnittelu yhdistävät

markkinajohtaja.

Yhtiö markkinoi tuotteitaan valituille asiakas-

asiakkaan toiveet ja kustannustehokkaan

ryhmille ja käy asiakkaidensa kanssa jatkuvaa

valmistuksen. Lopputuloksena syntyy

aktiviista dialogia.

käyttäjäystävällisiä ja edullisia tuotteita, joita

Aktiivista yhteistyötä asiakkaiden kanssa
Yhtiö on menestyksekkäästi tehnyt yhteis-

Prevex pitää huolta ympäristöstä ja toimii

markkinat arvostavat. Esimerkkinä voidaan

työtä useiden suurten toimijoiden kanssa,

koko ajan aktiivisesti vähentääkseen tuotan-

mainita vesilukkojen ainutlaatuinen tele-

ja vesilukkojen volyymikasvu on ollut hyvä.

non ympäristövaikutuksia. Yhtiön toimintaa

skooppirakenne, joka helpottaa asennusta ja

Vesilukot ovat yhtiön toiminnan ydin, ja

tukevat sertifioidut ISO 9001-2000 ja ISO

mahdollistaa asennuksen kaikkiin kohteisiin.

niiden osuus liikevaihdosta on 80 %.

14001-2001 -laatu- ja ympäristöjärjestelmät.
Henkilöstön hyvinvointi tärkeä

Läheistä ja aktiivista yhteistyötä asiakkaiden kanssa tarvitaan myös räätälöityjä

Nykyaikainen Lean-tehdas

Henkilöstö on aktiivisesti mukana laatutyös-

tuoteratkaisuja kehitettäessä. Erinomai-

Sekä tuotanto- että asennusprosesseissa

sä. Tavoitteena on jatkuva parantaminen, joka

nen esimerkki tästä on Skandinavian

pyritään tehokkuuden nostamiseen ja sitä

koskee tuotteiden ja toimitusten laatua sekä

kaukolämpöputkiteollisuuden käyttämät

kautta kustannussäästöihin. Vesilukkojen

prosessien seurantaa ja ohjausta.

keskitysrenkaat ja -nauhat. Uuden suku-

täysautomaattinen valmistus mahdollistaa

polven keskitysnauhat täyttävät kaukolämpö-

tehokkaan tuotantoprosessin ja parantaa

löstöryhmät ovat edustettuina, kokoontuu

teollisuuden kaikki viranomaisvaatimukset.

sisäistä logistiikkaa. Yhtiö panostaa voima-

säännöllisesti.

Sisäinen logistiikka
tehostui entisestään,
kun yhtiö sai
käyttöönsä suuremmat
tilat. Päämääränä
on nykyaikainen
Lean-tehdas, jossa
tavaravirtojen kulku
optimoidaan.

Yhteistyötoimikunta, jossa kaikki henki-

Investoinnit
Investoinnit olivat 1,3 (1,4) miljoonaa euroa.
Pääosa sijoitettiin tuotantokoneiden ja
-laitteiden hankintaan; puolet käytettiin
kaksikomponenttitekniikan hankintaan.
Henkilöstö
Vuoden päättyessä yhtiön palveluksessa oli
105 (109) henkeä. Keskimäärin henkilöstöä oli
111 (109) henkeä.
Kannattavuus 2011 ja näkymät 2012
Yhtiön kannattavuus oli erittäin hyvä.
Nykyisten sekä uusilla markkinoilla esiteltävien uusien tuotteiden myynnin suotuisan
kehityksen ansiosta kannattavuuden odotetaan pysyvän hyvänä.

Kjell Antus, liiketoimintaryhmän päällikkö

Prevex
Tuotteet
Markkinat
Toimipisteet

KWH Invest

Vesilukot; asiakaskohtaiset tuoteratkaisut
Skandinavia ja Puola; muu Eurooppa, Kiina
Tehdas Uudessakaarlepyyssä

2007

2008

2009

2010

2011

55,8

50,6

31,4

37,7

34,1

-13

-9

-38

20

-10

Vienti ja ulkomaantoiminta, %

83

80

75

79

81

Osuus konsernin liikevaihdosta, %

10

9

7

7

5

Investoinnit, milj. €

12,1

4,8

2,1

1,9

1,5

Henkilöstö

291

281

212

196

181

Liikevaihto, milj. €
Muutos, %

Taulukko ja grafiikka - koko KWH Invest.
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KWH Plast
Tuotteet
Asiakkaat
Markkinat
Toimipisteet

Liikevaihto, milj. €

Muovikalvot
Pakkausala, elintarvike- ja etikettiteollisuus
Eurooppa
Tehdas Pietarsaaressa

5%

Osuus
konsernin
liikevaihdosta

6%

Osuus
sidotusta
pääomasta

60

Vienti

40

Suomi

20

07

08

09

10

11

Henkilöstö

Investoinnit, milj. €
12

200

8

Suomi Ulkomaat

300

100

07

08

09

10

11

Taulukko ja grafiikka - koko KWH Invest

4

0
07

08

09

10

11

Erikoiskalvot
korkealaatuiseen pakkaamiseen

K

WH Plast kehittää joustavia pak-

listen yritysten tiukkaa otetta markkinoista,

keinoja, joihin Plast turvautuu pyrkiessään

kauskalvoja ja synteettisiä etiketti-

minkä vuoksi pienemmät yritykset keskittyvät

olemaan mielenkiintoinen yhteistyökump-

kalvoja erilaisille kapeille sektoreille,

kapean sektorin markkinoihin.

pani niin asiakaskohtaisissa ratkaisuissa kuin

jotka asettavat kalvoille omat eri-

koisvaatimuksensa.
Suomessa, Saksassa ja Tanskassa KWH

Kilpailluilla markkinoilla innovaatiot ja

vakiotuotteissakin. Tässä apuna on kuluneena

verkostoituminen tuovat menestymisen

vuonna käyttöön otettu ”Converter Partner

mahdollisuuksia. Tuotteiden suorituskyvyn

Program”.

Plast vastaa itse myynnistä ja markkinoin-

parantaminen sekä siirtyminen lasi- ja muista

nista. Muilla markkina-alueilla asiakkaita

kovista pakkauksista kevyempiin, joustaviin

tuottaa tulosta. Kuluneena vuonna lanseerat-

palvelee oma agentti- ja jälleenmyyjäverkos-

pakkauksiin, jotka pidentävät tuotteen elin-

tiin useita barrieerituotteita sekä etiketti- että

to. Euroopan agenttiverkostoa vahvistettiin

ikää ja täyttävät asiakkaiden toiveet helposti

pakkaussektoreilla.

kuluneena vuonna. KWH Plast vie 82 % tuo-

avattavista, mikrouuniin soveltuvista pakka-

tannostaan ulkomaille, pääosin Eurooppaan.

uksista ovat trendejä, joiden uskotaan tuovan

Tulevaisuuden näkymät

suurimman kasvun.

Alan vakiotuotteiden hintapaineen odo-

Innovaatiot tie menestykseen

Vuoden 2011 alussa kysyntä oli normaa-

KWH Plastin määrätietoinen kehitystyö

tetaan jatkuvan 2012, mikä heikentää

Joustavien pakkausten maailmanmarkkinoi-

lia, mutta loppuvuotta leimasi varovaisuus

kannattavuutta. Uusien barrieerikalvojen ja

den ennakoidaan kasvavan noin 5 %

ja vahva hintatietoisuus. Tämä näkyi myös

asiakaskohtaisten tuotteiden lanseerauksen

vuodessa aina vuoteen 2015. Painopiste-

Plastin loppuvuoden volyymeissa.

odotetaan vaikuttavan positiivisesti sekä
volyymeihin että kannattavuuteen. ”Con-

alueita ovat Aasia, latinalainen Amerikka ja
Itä-Eurooppa; Länsi-Euroopassa kasvu on

Vahva osaaja

verter Partner Programin” ja laajentuneen

heikkoa. Meneillään olevan yhdistymisaallon

Vahva osaaminen, joustava tuotanto sekä

myyntiverkoston uskotaan synnyttävän uusia

odotetaan edelleen vahvistavan monikansal-

tuotteiden ja palvelujen korkea laatu ovat

liiketoimintamahdollisuuksia.

Henkilöstö
Vuonna 2011 Plastin palveluksessa oli 69
henkeä.
Volyymien lasku syksyn aikana johti
saneeraukseen. Lomautusten ja irtisanomisten kautta Plast sopeutti henkilöstön määrän
sekä Suomessa että ulkomailla vastaamaan
yhtiön tarpeita.
Koko henkilöstö osallistuu Lean-periaatteiden mukaisesti yhtiön jatkuvaan parantamiseen.
Yhtiö on kouluttanut henkilökuntaansa
ja ottanut käyttöön uusia työmenetelmiä
myyntiprosessin käsittelyssä.

Vahva osaaminen,
joustava tuotanto ja
korkealaatuiset tuotteet
ja palvelut ovat Plastin
keinoja vastata kireään
kilpailuun.
KWH Invest • Vuosikatsaus 2011 • KWH-yhtymä
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Hallitus

Henrik Höglund

Syntynyt 1949
Diplomiekonomi
Vöyri
Puheenjohtaja vuodesta 1998
Hallituksen jäsen vuodesta 1974

Gösta von Wendt

Klas Damstén

Syntynyt 1945
Ekonomi
Björkboda
Hallituksen jäsen vuodesta 1985

Syntynyt 1941
Diplomiekonomi
Maalahti
Hallituksen jäsen vuodesta 2002

Ola Tidström

Peter Höglund

Syntynyt 1944
Kauppatieteiden maisteri
Vöyri
Varapuheenjohtaja vuodesta 1993
Hallituksen jäsen vuodesta 1975

Syntynyt 1949
Filosofian kandidaatti
Vaasa
Hallituksen jäsen vuodesta 1973
Puheenjohtaja 1988–1997

Kurt Betlehem

Kurt Betlehem

Syntynyt 1945
Merkonomi
Uusikaarlepyy
Hallituksen jäsen vuodesta 2005

Holger Wester

Syntynyt 1942
Dosentti
Uusikaarlepyy
Hallituksen jäsen 1977–1980 ja
vuodesta 1988
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Kjell Antus

Syntynyt 1965
Kauppatieteiden maisteri
Mustasaari
Hallituksen sihteeri vuodesta 2002

Konsernijohto, tilintarkastajat

Peter Höglund

Syntynyt 1949
Filosofian kandidaatti
Vaasa
Konsernijohtaja
Palveluksessa vuodesta 1975

Hannu Uusi-Pohjola

Ralf Karlström

Kjell Antus

Syntynyt 1948
Filosofian maisteri
Uusikaarlepyy
Liiket.ryhmän pääll. KWH Mirka
Palveluksessa vuodesta 1977

Syntynyt 1965
Kauppatieteiden maisteri
Mustasaari
Liiket. ryhmän pääll. KWH Invest
Palveluksessa vuodesta 1989

Jan-Erik Nordmyr

Syntynyt 1957
Kauppatieteiden maisteri
Närpiö
Liiket.ryhmän pääll. KWH Pipe
Palveluksessa vuodesta 2003

Hannu Uusi-Pohjola

Syntynyt 1957
Insinööri
Vähäkyrö
Liiketoim.ryhmän pääll. KWH
Logistics
Palveluksessa vuodesta 2003

Tilintarkastajat
Varsinaiset tilintarkastajat
Kjell Berts
Kauppatieteiden maisteri, KHT, Ernst & Young Oy
Roger Rejström
Diplomiekonomi, KHT, Ernst & Young Oy
Varatilintarkastajat
Bengt Nyholm
Kauppatieteiden maisteri, KHT, Ernst & Young Oy
Kristian Berg
Kauppatieteiden maisteri, KHT, Ernst & Young
Valvontatilintarkastaja
Ernst & Young Oy
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Konsernin tuloslaskelma

1000 €

1.1.–31.12.2011

1.1.–31.12.2010

537 435

484 488

3 565

4 467

654

8 130

2 426

2 206

-285 045
-129 112
-25 115
-80 521

-258 269
-121 021
-26 690
-71 198

Liikevoitto

24 288

22 112

Rahoitustuotot
Rahoituskulut

4 097
-6 816

5 347
-6 475

Voitto ennen veroja

21 569

20 984

Välittömät verot

-4 990

-6 421

Tilikauden voitto

16 579

14 563

Jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajille
Vähemmistölle

16 950
-372

14 816
-252

Tilikauden voitto

16 579

14 563

16 579

14 563

6
-1

-1
1

-1 988
-684
-1 218
902

1 357
62
4 390
-1 907
-31

Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen, yhteensä

-2 983

3 869

Tilikauden laaja tulos yhteensä

13 596

18 432

Jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajille
Vähemmistölle

14 048
-452

18 103
329

Tilikauden laaja tulos

13 596

18 432

Liikevaihto
Liiketoiminnan muut tuotot
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen
lisäys (+) / vähennys (-)
Valmistus omaan käyttöön
Materiaalit ja palvelut
Henkilöstökulut
Poistot ja arvonalentumiset
Liiketoiminnan muut kulut

Laaja tuloslaskelma
Tilikauden voitto
Voitot/tappiot myytävissä olevista sijoituksista
- nettovoitot/-tappiot
- siirretty tuloslaskelmaan
Kassavirtojen suojaus
- nettotappiot/-voitot
- siirretty tuloslaskelmaan
Muuntoeron muutos
Voitto/tappio nettosijoitusten suojauksesta
Lopetettujen tytäryht. kertyn. muuntoerojen siirto tuloslaskelmaan
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Konsernin tase

Varat 1000 €
Pitkäaikaiset varat
Aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet
Goodwill
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
Sijoituskiinteistöt
Myytävissä olevat sijoitukset
Pitkäaikaiset työsuhde-etuudet (eläkkeet)
Rahoitusleasingsaamiset
Muut rahoitussaamiset
Laskennalliset verosaamiset

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus
Rahoitusleasingsaamiset
Myyntisaamiset ja muut saamiset
Verosaamiset
Rahavarat

Oma pääoma ja velat 1000 €

31.12.2011

31.12.2010

8 877
1 184
214 434
1 699
1 125
68
2 535
45
1 536
231 503

6 968
1 487
216 424
1 810
1 138
875
2 845
436
2 138
234 121

82 217
310
89 708
527
57 139
229 900

80 317
303
86 082
512
48 047
215 261

461 403

449 382

31.12.2011

31.12.2010

Oma pääoma
Osakepääoma
Ylikurssirahasto
Vararahasto
Muuntoerot
Käyvän arvon rahasto
Kertyneet voittovarat

3 756
9 533
401
1 811
73
275 252

3 756
9 533
385
2 047
2 594
262 738

Vähemmistön osuus

3 110

3 566

293 789

284 618

1 296
15 275
2 093
24 968
1 145
880
45 657

706
18 256
2 632
34 378
1 356

36 426
269
81 152
4 110
121 957

33 559
262
71 818
1 797
107 436

461 403

449 382

Oma pääoma
Pitkäaikaiset velat
Varaukset
Laskennalliset verovelat
Pitkäaikaiset työsuhde-etuudet (eläkkeet)
Korolliset velat
Rahoitusleasingvelat
Ostovelat ja muut velat

Lyhytaikaiset velat
Korolliset velat
Rahoitusleasingvelat
Ostovelat ja muut velat
Verovelat

57 328
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Organisaatio 31.3.2012

Konsernihallitus

Peter Höglund
Konsernijohtaja

KWH Pipe

Oy KWH Pipe Ab, Suomi
Jan-Erik Nordmyr

Jan-Erik Nordmyr
Liiketoimintaryhmän
päällikkö

KWH Mirka
Ralf Karlström
Liiketoimintaryhmän
päällikkö

KWH Logistics
Hannu Uusi-Pohjola
Liiketoimintaryhmän
päällikkö

KWH Invest
Kjell Antus
Liiketoimintaryhmän
päällikkö
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Oy KWH Mirka Ab
Ralf Karlström

KWH Pipe Eurooppa
Peter Engstrand
KWH Pipe Sverige AB
Peter Engstrand

KWH Pipe Lietuva UAB
Piotr Jablonski

KWH Pipe (Danmark) A/S
Hans-Kristian Høen-Beck

ZAO KWH Pipe
Victoria Kirsanova

KWH Pipe (UK) Ltd
George Merry

KWH Pipe Eesti AS
Juha Kainulainen

KWH Pipe Pohjois-Amerikka
Paul van Warmerdam

KWH Pipe Aasia
Burin Kunatippapong

KWH Pipe (Canada) Ltd
Paul van Warmerdam

Wiik & Hoeglund, PLC
Burin Kunatippapong

Extron Engineering Oy
Jari Mylläri
KWH Tech GmbH
Jari Mylläri

FinTherm Praha-KWH Pipe a.s.
Michal Vimr

KWH Pipe (Poland) Ltd
Piotr Jablonski

Mirka Abrasives UK Ltd
Craig Daycock

Mirka Scandinavia AB
Lennart Andersson

Mirka Mexicana S.A. de C.V.
Adonai Garcia

Mirka Trading Shanghai Co,.
Ltd, Ilpo Meskanen

Mirka Schleifmittel GmbH
Theo Sakalis

Mirka Abrasifs s.a.r.l.
Nicolas Couty

Mirka Brasil Ltda.
Robertson Cardoso

Mirka India Pvt. Ltd
Manoj Soni

Mirka Abrasives Inc.
Mark Kush

Mirka Ibérica S.A.U.
Jose Maria Sanchez

Mirka Asia Pacific Pte Ltd
Vinay Mathur

Mirka Abrasives Canada Inc.
John Booth

Mirka Italia s.r.l.
Alfio Mariani

Mirka Rus LLC
Henrik Gräsbäck

Oy Backman-Trummer Ab
Hannu Uusi-Pohjola
Port & Sea
Oy M. Rauanheimo Ab
Joakim Laxåback

Ab Kristinestads
Stevedoring Oy
Sakari Mäki-Fränti

Kokkolan Lastaus Oy
Joakim Laxåback

Stevena Oy
Markku Mäkipere

Talavuo Oy
Markku Mäkipere

Oy Blomberg Stevedoring Ab
Sakari Mäki-Fränti

BT-Logistore Oy Ab
Markku Mäkipere

Vaasa Stevedoring Oy
Håkan Rönngård

Oy Prevex Ab
Mikael Lillvik

Freight Forwarding

Cold Storage

Freight Forwarding
Bernt Björkholm

Oy KWH Freeze Ab
Peter Lång

Oy KWH Plast Ab
Annika Sundell
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Osoitteet
KWH Group

KWH Mirka

KWH Logistics

KWH-yhtymä Oy
PL 21, 65101 Vaasa
Puh. 020 778 7111
Fax 020 778 7916
www.kwhgroup.com
info@kwhgroup.com

Oy KWH Mirka Ab
Pensalantie 210, 66850 Jepua
Puh. 020 760 2111
Fax 020 760 2290
www.mirka.com
sales@mirka.com

Oy Backman-Trummer Ab
PL 49, 65101 Vaasa
Puh. 020 777 1111
Fax 020 777 1150
www.backman-trummer.fi

Mirka (UK) Ltd
www.mirka.co.uk

KWH Pipe
Oy KWH Pipe Ab
PL 21, 65101 Vaasa
Puh. 020 778 7111
Fax 020 778 7901
www.kwhpipe.fi
marketing@kwhpipe.com

Mirka Abrasives Inc., USA
www.mirka-usa.com
Mirka Scandinavia AB
www.mirka.se

Extron Engineering Oy
www.extron.fi

Mirka Abrasifs s.a.r.l., Ranska
www.mirka.fr

KWH Pipe Sverige AB
www.kwhpipe.se

Mirka Italia s.r.l.
www.mirka.it

KWH Pipe (Danmark) A/S
www.kwhpipe.dk

KWH Mirka Ibérica S.A.U., Espanja
mirkaiberica@mirka.com

KWH Pipe (UK) Ltd
www.kwhpipe.co.uk

KWH Mirka Mexicana, S.A. de C.V.
www.mirka.com.mx

KWH Tech GmbH, Saksa
www.kwhtech.com

Mirka Brasil Ltda.
www.mirka.com.br

KWH Pipe (Poland) Ltd
www.kwh.pl

Mirka Asia Pacific Pte Ltd, Singapore
www.mirka-asiapac.com

KWH Pipe Eesti AS
www.kwhpipe.ee

Mirka Trading Shanghai Co., Ltd, Kiina
www.mirka.com.cn

KWH Pipe Lietuva UAB
www.kwhpipe.lt

Mirka Rus LLC, Venäjä
www.mirka.ru

ZAO KWH Pipe, Venäjä
www.kwhpipe.ru

Mirka Abrasives Canada Inc
sales.ca@mirka.com

KWH Pipe Ltd, Venäjä
Representative Office (Technology)
www.kwhpipe.ru

Mirka India Pvt Ltd
sales.in@mirka.com

Fintherm Praha - KWH Pipe a.s., Tšekki
www.fintherm.cz
KWH Pipe (Canada) Ltd
www.kwhpipe.ca
Wiik & Hoeglund, PLC, Thaimaa
www.wiik-hoeglund.com
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Mirka Schleifmittel GmbH, Saksa
www.mirka.de
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Oy Blomberg-Stevedoring Ab
www.blomberg.fi
BT-Logistore Oy Ab
sales@bt-logistore.fi
Kokkolan Lastaus Oy
sales@kokkolanlastaus.fi
Ab Kristinestads Stevedoring Oy
www.kristinestadsstevedoring.fi
Oy M. Rauanheimo Ab
www.rauanheimo.com
Stevena Oy
www.stevena.fi
Talavuo Oy
talavuo@talavuo.fi
Vaasa Stevedoring Oy
rentsales@vaasastevedoring.fi
Oy KWH Freeze Ab
www.kwhfreeze.fi

KWH Invest
KWH Invest
PL 21, 65101 Vaasa
Puh. 020 778 7111
Fax 020 778 7901
www.kwhgroup.com
Oy KWH Plast Ab
PL 32, 68601 Pietarsaari
Puh. 020 768 6111
Fax 020 768 6222
www.kwhplast.com
Oy Prevex Ab
66900 Uusikaarlepyy
Puh. 06 781 8000
Fax 06 781 8099
www.prevex.com

www.kwhgroup.com

