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Vaisala-konsernin tammi-kesäkuun 2012 osavuosikatsaustiedote 
 
Huhti-kesäkuun liikevaihto kasvoi 22 %. Liiketulos 11,4 miljoonaa euroa. 
Tulosennustetta nostetaan.  
 
 
Huhti-kesäkuu lyhyesti 
 
- Saadut tilaukset 68,6 (54,8) miljoonaa euroa, kasvua 25 % 
- Tilauskanta 124,5 (120,0) miljoonaa euroa, kasvua 4 % 
- Liikevaihto 75,3 (61,9) miljoonaa euroa, kasvua 22 %  
- Liiketulos 11,4 (3,2) miljoonaa euroa 
- Osakekohtainen tulos 0,51 (0,10) euroa 
- Liiketoiminnan rahavirta 13,0 (-1,5) miljoonaa euroa 
- Rahavarat 48,4 (29,8) miljoonaa euroa 
 
Tammi-kesäkuu lyhyesti 
 
- Saadut tilaukset 124,3 (111,8) miljoonaa euroa, kasvua 11 % 
- Liikevaihto 134,1 (120,8) miljoonaa euroa, kasvua 11 % 
- Liiketulos 12,4 (2,3) miljoonaa euroa  
- Osakekohtainen tulos 0,50 (-0,03) euroa 
- Liiketoiminnan rahavirta 17,6 (12,7) miljoonaa euroa 
 
 
Huhti-kesäkuun kommentit 
 
Huhti-kesäkuun 2012 liikevaihto oli 75,3 miljoonaa euroa ja kasvoi 22 % edellisestä vuodesta. 
Weather-liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 56,8 miljoonaa euroa, kasvua 26 % edelliseen vuoteen 
verrattuna. Controlled Environment -liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 18,5 miljoonaa euroa, 
kasvua 9 % edelliseen vuoteen verrattuna. 
 
Huhti-kesäkuun 2012 liikevaihto EMEA-alueella kasvoi 48 %, Americas-alueella 7 % ja APAC-
alueella 16 % edelliseen vuoteen verrattuna.  
 
Saadut tilaukset huhti-kesäkuussa 2012 olivat 68,6 miljoonaa euroa, kasvua 25 % edelliseen 
vuoteen verrattuna. Tilauskanta on edelleen vahva, 124,5 miljoonaa euroa, mikä on 4 % suurempi 
kuin kesäkuun 2011 lopussa.  
 
Huhti-kesäkuun 2012 liiketulos oli 11,4 miljoonaa euroa, kasvua 8,2 miljoonaa euroa tai 261 % 
edellisen vuoden 3,2 miljoonasta eurosta. Weather-liiketoiminta-alueen liiketulos oli 9,9 miljoonaa 
euroa, kasvua 355 % verrattuna 2,2 miljoonaan euroon edellisenä vuonna, kasvaneen myynnin ja 
suotuisan tuotemixin vuoksi. Controlled Environment -liiketoiminta-alueen liiketulos oli 2,0 
miljoonaa euroa, samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. 
 
 
 
 



Avainluvut (tilintarkastamaton) 
 
             

4-6 4-6 Muutos 1-6 1-6 Muutos 1-12 

2012 2011 % 2012 2011 % 2011 

  MEUR MEUR   MEUR MEUR   MEUR 
Liikevaihto, konserni 75,3 61,9 22 134,1 120,8 11 273,6 
     Weather  56,8 44,9 26 97,8 85,3 15 201,8 
     Controlled Environment 18,5 16,9 9 36,2 35,5 2 71,7 
Saadut tilaukset 68,6 54,8 25 124,3 111,8 11 278,8 
Tilauskanta 124,5 120,0 4 124,5 120,0 4 134,3 
Liiketulos, konserni 11,4 3,2 261 12,4 2,3 446 16,1 
     Weather  9,9 2,2 355 7,7 -2,6 399 5,9 
     Controlled Environment 2,0 2,0 0 5,3 6,0 -12 10,5 
     Eliminoinnit ja  
     muu toiminta -0,4 -1,1 62 -0,6 -1,2 48 -0,3 
Tulos ennen veroja 12,6 2,6 380 12,6 0,0 52 491 16,1 
Kauden tulos 9,2 1,8 412 9,1 -0,5 1 852 10,4 
% Liikevaihdosta               
     Liiketulos konserni 15,1 % 5,1 %   9,2 % 1,9 %   5,9 % 
     Tulos ennen veroja 16,7 % 4,2 %   9,4 % 0,0 %   5,9 % 
     Kauden tulos 12,2 % 2,9 %   6,8 % -0,4 %   3,8 % 
Osakekohtainen tulos 0,51 0,10 414 0,50 -0,03 1 855 0,57 
Oman pääoman tuotto 10,0 % -0,6 %   10,0 % -0,6 %   5,7 % 
Liiketoiminnan rahavirta 13,0 -1,5 986 17,6 12,7 38 37,6 
Rahavarat kauden lopussa 48,4 29,8 63 48,4 29,8 63 45,5 
 
 
Toimitusjohtaja Kjell Forsénin kommentit Vaisalan tuloksesta: 
 
“Vaisalan toinen vuosineljännes oli vahva. Etenkin Weather-liiketoiminta-alue ylsi hyvään 
suoritukseen, ja maantieteellisesti EMEA-alue kasvoi eniten. Tämä on melkoinen saavutus 
markkinatilanne huomioon ottaen sekä selkeä osoitus siitä, että pitkän tähtäimen 
kehitysohjelmamme ja uusittu strategiamme alkavat tuottaa suunniteltua tulosta.  
 
Toisen vuosineljänneksen myynti kasvoi 22 % ja liiketulos parani 3,2 miljoonasta eurosta 11,4 
miljoonaan euroon. Saadut tilaukset kasvoivat 25 % ja tilauskanta 4 %. Kun otetaan huomioon 
liiketoimintamme jakautuminen globaalisti ja projektitoimitusten vaihtelevat olosuhteet, nämä 
luvut eivät olisi mahdollisia ilman erittäin hyvin toimivaa jakeluorganisaatiota. Haluan kiittää 
kaikkia tähän positiiviseen kehitykseen vaikuttaneita.  
 
Vaisalan Weather-liiketoiminta-alueen hyvä kehitys vuosineljänneksen aikana ei ole ainoastaan 
paremman toimituskyvyn vaan myös suotuisan tuotemixin ansiota. Myynti kasvoi 26 % ja 
liiketulos parani 2,2 miljoonasta eurosta 9,9 miljoonaan euroon. Saadut tilaukset kasvoivat 31 %.  
 
Controlled Environment -liiketoiminta-alueemme hyötyi valuuttakurssien muutoksista ja sen 
myynti kasvoi 9 %, kun taas saadut tilaukset kasvoivat 11 %. Liiketulos pysyi 2,0 miljoonassa 
eurossa. Kasvutavoitteidemme kärjessä oleva Life Science -liiketoiminta pärjäsi jälleen hyvin.  
 
Nostamme ohjeistustamme koko vuoden liiketuloksesta. Lisääntyvä epävarmuus markkinoilla 
vaikuttaa kuitenkin sekä valtiollisiin- että teollisuusasiakkaisiimme.” 
 
 
 



Markkinanäkymät 
 
Maailmantalouden epävarmuuden ja talouskriisien odotetaan vaikuttavan Vaisalan liike-
toimintaan. Vaisalan asiakasrakenteen ja saatujen tilausten perusteella yrityksen markkina-
tilanteen odotetaan pysyvän olennaisilta osin ennallaan vuonna 2012. 
 
 
Taloudellinen ohjeistus 
 
Vaisala nostaa tulosennustettaan vuodelle 2012.  
 
Vaisala arvioi vuoden 2012 liikevaihtonsa pysyvän samalla tasolla kuin edellisenä vuonna ja 
liiketuloksensa paranevan. Liikevaihto vuonna 2011 oli 273,6 miljoonaa euroa ja liiketulos 16,1 
miljoonaa euroa. 
 
Päivitetyn tulosennusteen saavuttaminen riippuu myyntimixistä, projektien edistymisestä ja 
valmistumisesta, valuuttakurssien vaihtelusta sekä maailmantalouden ja rahoitusmarkkinoiden 
kehityksestä.  
 
Vaisalan pitkän tähtäimen liiketoimintanäkymä on ennallaan. 
 
 
Aiempi 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-kesäkuun 2012 osavuosikatsauksesta. Koko raportti 
taulukoineen on tämän pörssitiedotteen liitetiedostona ja saatavilla Vaisalan internetsivuilla 
osoitteessa www.vaisala.fi/sijoittajat. (Finanssivalvonnan tiedonantovelvollisuudesta antama 
standardi 5.2b) 
 
 
Tiedotustilaisuus analyytikoille, salkunhoitajille ja medialle sekä verkkolähetys 
 
Sijoitusanalyytikoille, salkunhoitajille ja medialle järjestetään englanninkielinen tiedotustilaisuus 
klo 12.00 Hotelli Kämpin Paavo Nurmi -kokoustilassa (Pohjois Esplanadi, Helsinki). Osallistujia 
pyydetään ilmoittautumaan sähköpostitse sanna.nystrom@vaisala.com.  
 
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 ja valittujen 
säästä riippuvaisten toimialojen sekä teollisuuden mittaustarpeisiin. Vaisalan pääkonttori sijaitsee 
Suomessa, ja yhtiön palveluksessa on noin 1400 ammattilaista ympäri maailmaa. A-sarjan 
osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki arvopaperipörssissä. www.vaisala.fi 
 
Jakelu: 
NASDAQ OMX Helsinki  
Keskeiset tiedotusvälineet 
www.vaisala.com 
 


