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Vaisala -konsernin tammi-maaliskuun 2012 osavuosikatsaustiedote 
 
 
Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto edellisen vuoden tasolla. Liiketulos 
miljoona euroa positiivinen. Saadut tilaukset laskivat, mutta tilauskanta on edelleen 
vahva. Ei muutoksia ennusteeseen.  
 
 
Tammikuu - maaliskuu 2012 

 
Tammi-maaliskuu lyhyesti 
- Saadut tilaukset: 55,7 (57,0) miljoonaa euroa, laskua 2 %. 
- Tilauskanta 131,1 (127,1) miljoonaa euroa, kasvua 3 %. 
- Liikevaihto 58,8 (58,9) miljoonaa euroa, laskua 0 %.  
- Liiketulos 1,0 (-0,9) miljoonaa euroa, kasvua 207 %.  
- Osakekohtainen tulos -0,01 (-0,13) euroa, kasvua 94 %. 
- Liiketoiminnan rahavirta 4,5 (14,7) miljoonaa euroa. 
- Rahavarat 50,2 (47,7) miljoonaa euroa.  
 

 
Kommentit ensimmäiseen vuosineljännekseen 
 
Liikevaihto oli 58,8 miljoonaa euroa ja samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Weather-
liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 41,0 miljoonaa euroa, kasvua 2 % edelliseen vuoteen verrattuna. 
Controlled Environment –liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 17,8 miljoonaa euroa, laskua 4 % 
edelliseen vuoteen verrattuna. 
 
Liikevaihto EMEA-alueella kasvoi 20 % edelliseen vuoteen verrattuna, mutta liikevaihto laski 
Americas-alueella 9 % ja APAC-alueella 12 % edelliseen vuoteen verrattuna.  
 
Saadut tilaukset olivat 55,7 miljoonaa euroa, laskua 2 % edelliseen vuoteen verrattuna. Tilauskanta 
on edelleen vahva, 131,1 miljoonaa euroa ja 3 % parempi kuin maaliskuun 2011 lopussa.  
 
Liiketulos oli 1,0 miljoonaa euroa, kasvua 207 % edelliseen vuoteen verrattuna. Weather-
liiketoiminta-alueen liiketulos oli -2,2 miljoonaa euroa, kasvua 55 % edelliseen vuoteen verrattuna. 
Controlled Environment –liiketoiminta-alueen liiketulos oli 3,3 miljoonaa euroa, laskua 18 % 
edelliseen vuoteen verrattuna. 
 
 
Avainluvut 
 
AVAINLUVUT         

01-03 01-03 Muutos 01-12 

2012 2011 (%) 2011 

  MEUR MEUR   MEUR 
Liikevaihto, konserni 58,8 58,9 0 273,6 



Weather  41,0 40,3 2 201,8 
Controlled Environment 17,8 18,6 -4 71,7 

Saatujen tilausten määrä 55,7 57,0 -2 278,8 
Tilauskanta 131,1 127,1 3 134,3 
Liiketulos, konserni 1,0 -0,9 207 16,1 

Weather  -2,2 -4,8 55 5,9 
Controlled Environment 3,3 4,0 -18 10,5 
Eliminoinnit ja muu toiminta -0,2 -0,1 -105 -0,3 

Tulos ennen veroja 0,0 -2,6 100 16,1 
Katsauskauden tulos -0,1 -2,3 94 10,4 
% Liikevaihdosta         

Liiketulos konserni (%) 1,6 % -1,5 %   5,9 % 
Tulos ennen veroja (%) 0,0 % -4,5 %   5,9 % 
Katsauskauden tulos (%) -0,2 % -3,9 %   3,8 % 

Osakekohtainen tulos -0,01 -0,13 94 0,57 
Oman pääoman tuotto (%) -0,3 % -5,3 %   5,7 % 

Liiketoiminnan rahavirta 4,5 14,7 -69 37,6 

Rahavarat katsauskauden lopussa 50,2 47,7 5 45,5 

          

 
 
Toimitusjohtaja Kjell Forsénin kommentit Vaisalan tuloksesta 
 
”Vaisalan ensimmäinen vuosineljännes on ohjeistuksen mukainen. Liikevaihto on edellisen vuoden 
tasolla ja liiketulos on parantunut kohtalaisesti. Tilauskanta on korkeammalla tasolla kuin viime 
vuonna huolimatta hiukan alhaisemmasta saatujen tilausten määrästä. Huomionarvoista on myös 
korkeampi bruttokatetasomme, mikä heijastaa parantunutta liiketoimintakykyä 
asiakasprojekteissa. Ensimmäinen vuosineljännes on tyypillisesti Vaisalalle vaatimaton, eikä 
kuluva vuosi ole poikkeus. Weather-liiketoiminta-alueen tulos parani edelliseen vuoteen verrattuna 
suotuisamman tuotemixin ja projektiliiketoimintamme parantuneen kannattavuuden ansiosta, kun 
taas Controlled Environment liiketoiminta-alue kärsi haasteista tietyillä markkinoilla. 
 
Euroalueella vallitsevasta epävarmuudesta huolimatta liikevaihto kasvoi EMEA-alueella 20 %, kun 
taas Americas-alueella liikevaihto laski 9 % julkisrahoitteisten hankkeiden jatkuvien haasteiden 
vuoksi. APAC-alueella liikevaihto laski 12 %, mikä heijastaa sitä, että Japani ei ole vielä täysin 
toipunut vuoden 2011 tsunamista. Myös hyvin vahva jeni aiheuttaa ongelmia Japanin 
teollisuudelle. 
 
Kaikkiaan Vaisala parantaa tehokkuuttaan ja toimitusketjunsa hallintaa, mikä näkyy lyhyemmissä 
toimitusajoissa ja paremmissa katteissa. Jatkamme kehitysohjelmiemme, kuten 
maailmanlaajuisen toiminnanohjausjärjestelmän, käyttöönottoa. Edistys eri puolilla organisaatiota 
on hyvää ja haluan kiittää saavutuksistamme osaavaa ja sitoutunutta henkilöstöämme.  
 
Vaisalan ohjeistus loppuvuoden osalta ei ole muuttunut”.  
 
 
Markkinanäkymät 
 
Maailmantalouden epävakauden ja valuuttakurssien muutosten odotetaan vaikuttavan Vaisalan 
liiketoimintaan. Vaisalan asiakasrakenteen ja saatujen tilausten perusteella yrityksen  
markkinatilanteen odotetaan pysyvän olennaisilta osin ennallaan vuonna 2012. 
 
 
 
 
 



Taloudellinen ohjeistus 
 
Vaisala arvioi vuoden 2012 liikevaihtonsa pysyvän samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. 
Liiketuloksen odotetaan paranevan kohtalaisesti. Vuoden 2011 liikevaihto oli 273,6 miljoonaa 
euroa ja liiketulos 16,1 miljoonaa euroa. 
 
Vaisalan pitkän tähtäimen liiketoimintanäkymä on ennallaan. 
 
 
Tilinpäätöstiedote 
Tämä tiedote on tiivistelmä Vaisalan tammi-maaliskuu 2011 osavuosikatsauksesta. Koko raportti 
taulukoineen on tämän pörssitiedotteen liitetiedostona ja saatavilla Vaisalan internetsivuilla 
osoitteessa www.vaisala.com/sijoittajat. (Finanssivalvonnan tiedonantovelvollisuudesta antama 
standardi 5.2b) 

Tiedotustilaisuus analyytikoille, salkunhoitajille ja medialle 
Sijoitusanalyytikoille, salkunhoitajille ja medialle järjestetään englanninkielinen tiedotustilaisuus 
klo 12.00 Paavo Nurmi -kokoustilassa, Hotelli Kämp, Pohjois Esplanadi, Helsinki. Osallistujia 
pyydetään ilmoittautumaan sähköpostitse liisa.ahtiluoto@vaisala.com.  

Verkkolähetys  
Tiedotustilaisuudesta lähetetään toimitusjohtaja Kjell Forsénin esitys reaaliaikaisena 
verkkolähetyksenä osoitteessa www.vaisala.fi/sijoittajat. Englanninkielinen lähetys alkaa klo 12.00 
ja esitys on saatavissa tallenteena noin klo 14 samasta osoitteesta.  

 
Lisätietoja 
Kaarina Muurinen, talousjohtaja, puh. 09 8949 2215, gsm 040 577 5066 
 
Vaisala on maailman johtava ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuja tarjoava yritys. 75-
vuotisen kokemuksensa avulla Vaisala mahdollistaa paremman elämänlaadun tarjoamalla kattavan 
valikoiman innovatiivisia havainto- ja mittaustuotteita ja palveluja meteorologian, säästä 
riippuvaisten toimialojen, sekä suljettujen tilojen mittaustarpeisiin. Vaisalan pääkonttori sijaitsee 
Suomessa, ja yhtiön palveluksessa on noin 1400 ammattilaista ympäri maailmaa. A-sarjan 
osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki arvopaperipörssissä.  
 
 
Jakelu: 
NASDAQ OMX Helsinki  
Keskeiset tiedotusvälineet 
www.vaisala.com 
 

http://www.vaisala.com/sijoittajat
mailto:liisa.ahtiluoto@vaisala.com
http://www.vaisala.com/

