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Vaisala-konsernin osavuosikatsaustiedote tammi-syyskuu 2012 
 
 
Heinä-syyskuun tulos edelleen hyvällä tasolla. Taloudellinen ohjeistus ennallaan.  
 
 
Heinä-syyskuu lyhyesti 

- Saadut tilaukset 74,3 (79,5) miljoonaa euroa, laskua 7 % 
- Tilauskanta 129,2 (136,9) miljoonaa euroa, laskua 6 % 
- Liikevaihto 69,5 (62,6) miljoonaa euroa, kasvua 11 %  
- Liiketulos 5,3 (0,9) miljoonaa euroa 
- Osakekohtainen tulos 0,16 (0,11) euroa 
- Liiketoiminnan rahavirta 9,1 (6,8) miljoonaa euroa 
- Rahavarat 55,8 (30,7) miljoonaa euroa 

 
 
Tammi-syyskuu lyhyesti 

- Saadut tilaukset 198,6 (191,3) miljoonaa euroa, kasvua 4 % 
- Liikevaihto 203,6 (183,3) miljoonaa euroa, kasvua 11 % 
- Liiketulos 17,7 (3,1) miljoonaa euroa  
- Osakekohtainen tulos 0,66 (0,08) euroa 
- Liiketoiminnan rahavirta 26,7 (19,5) miljoonaa euroa 

 
 
Heinä-syyskuun kommentit 
 
Heinä-syyskuun 2012 liikevaihto oli 69,5 miljoonaa euroa ja kasvoi 11 % edellisestä vuodesta. 
Weather-liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 48,9 miljoonaa euroa ja kasvoi 9 % edelliseen 
vuoteen verrattuna. Controlled Environment -liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 20,8 miljoonaa 
euroa ja kasvoi 16 % edelliseen vuoteen verrattuna. 
 
Heinä-syyskuun 2012 liikevaihto EMEA-alueella kasvoi 10 %, Americas-alueella 9 % ja APAC-
alueella 15 % edelliseen vuoteen verrattuna.  
 
Saadut tilaukset heinä-syyskuussa 2012 olivat 74,3 miljoonaa euroa ja laskivat 7 % edelliseen 
vuoteen verrattuna. Tilauskanta oli 129,2 miljoonaa euroa, 6 % alhaisempi kuin syyskuun 2011 
lopussa.  
 
Heinä-syyskuun 2012 liiketulos oli 5,3 miljoonaa euroa ja kasvoi 4,4 miljoonaa euroa tai 517 % 
edellisen vuoden 0,9 miljoonasta eurosta. Liiketuloksen kasvu johtui lisääntyneestä myynnistä ja 
suotuisasta tuotemixistä. Käynnissä olevat projektit tehokkuuden ja prosessien parantamiseksi 
sekä toimitusprojektien hallinnan kehittäminen parantavat myös kannattavuutta. Weather-
liiketoiminta-alueen liiketulos oli 3,0 miljoonaa euroa, kasvua 4,5 miljoonaa euroa edellisen 
vuoden -1,5 miljoonasta eurosta kasvaneen myynnin ja suotuisan tuotemixin johdosta. 
Controlled Environment -liiketoiminta-alueen liiketulos oli 3,0 miljoonaa euroa ja kasvoi 15 % 
edellisen vuoden 2,6 miljoonasta eurosta. 
 
 
 



     
 
 
 

Avainluvut (tilintarkastamaton) 
 

7-9 7-9 Muutos 1-9 1-9 Muutos 1-12 

2012 2011 % 2012 2011 % 2011 

  MEUR MEUR  MEUR MEUR  MEUR 
Liikevaihto, konserni 69,5 62,6 11 203,6 183,3 11 273,6

Weather  48,9 44,7 9 146,7 130,0 13 201,8
Controlled Environment 20,8 17,8 16 56,9 53,3 7 71,7

Saadut tilaukset 74,3 79,5 -7 198,6 191,3 4 278,8
Tilauskanta 129,2 136,9 -6 129,2 136,9 -6 134,3
Liiketulos, konserni 5,3 0,9 517 17,7 3,1 466 16,1

Weather  3,0 -1,5 307 10,8 -4,1 361 5,9
Controlled Environment 3,0 2,6 15 8,3 8,7 -4 10,5
Eliminoinnit ja muu  
toiminta -0,7 -0,3 -153 -1,4 -1,5 6 -0,3

Tulos ennen veroja 4,9 2,2 118 17,5 2,2 687 16,1
Kauden tulos 2,8 2,0 44 11,9 1,4 724 10,4
% Liikevaihdosta         

Liiketulos konserni 7,7 % 1,4 %  8,7 % 1,7 %  5,9 %
Tulos ennen veroja 7,1 % 3,6 %  8,6 % 1,2 %  5,9 %
Kauden tulos 4,1 % 3,1 %  5,8 % 0,8 %  3,8 %

Osakekohtainen tulos 0,16 0,11 46 0,66 0,08 728 0,57
Oman pääoman tuotto 8,7 % 1,1 %  8,7 % 1,1 %  5,7 %
Liiketoiminnan rahavirta 9,1 6,8 34 26,7 19,5 37 37,6
Rahavarat kauden lopussa 55,8 30,7 82 55,8 30,7 82 45,5
 
 
Toimitusjohtaja Kjell Forsénin kommentit Vaisalan tuloksesta: 
 
“Vaisalan hyvä kehitys jatkui kolmannella vuosineljänneksellä. Liikevaihto kasvoi 11 % ja 
liiketulos parani 0,9 miljoonasta eurosta 5,3 miljoonaan euroon. Saadut tilaukset laskivat 7 % ja 
tilauskanta pieneni, ollen kutenkin edelleen hyvällä tasolla.  
 
Molemmat Vaisalan liiketoiminnat suoriutuivat hyvin. Valuttakurssit auttoivat niiden 
liikevaihdon kasvussa, ja liiketulokseen vaikuttivat positiivisesti suotuisa tuotemix ja Vaisalan 
vahvasti sitoutuneen henkilöstön toiminta. 
 
Liikevaihto kasvoi kaikilla maantieteellisillä alueilla edelliseen vuoteen verrattuna. Kasvu oli 
vahvinta APAC-alueella. Weather-liiketoiminta-alueella kasvu oli suurinta Meteorology ja New 
Weather Markets -asiakasryhmissä. Meteorology-asiaksryhmässä nähtiin erityistä edistystä 
Kiinassa, jossa olemme päässeet meteorologisten sääasemien markkinoille yhdessä paikallisten 
partneriemme kanssa. Controlled Environment -asiakasryhmistä Life Science jatkoi kasvun 
veturina vakaalla suorituksellaan Pohjois-Amerikassa, mutta avaukset ovat olleet lupaavia myös 
Aasiassa ja Euroopassa.  
 
Vaisalan kassavirta vahvistui 34 % 9.1 miljoonaan euroon ja rahavarat kasvoivat 55,8 miljoonaan 
euroon, mikä kertoo yrityksen vahvasta ja vakaasta asemasta.  
 
Jatkossa sekä sää- että teollisuusmarkkinat ovat edelleen epävakaat ja alttiit epävarmuudelle. 
Toistaiseksi tämän vuoden liikevaihdon kausivaihtelu on ollut poikkeava aikaisempiin vuosiin 
verrattuna. Vuoden 2012 ohjeistuksemme on ennallaan”. 
 



     
 
 
 

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 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. 
 
Tulosennusteen saavuttaminen riippuu myyntimixistä, projektien edistymisestä ja 
valmistumisesta, valuuttakurssien vaihtelusta sekä maailmantalouden ja rahoitusmarkkinoiden 
kehityksestä. 
 
Vaisalan pitkän tähtäimen liiketoimintanäkymä on ennallaan. 
 
Tilinpäätöstiedote 
 
Tämä tiedote on tiivistelmä Vaisalan tammi-syyskuun 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 tiedotus-
tilaisuus klo 16:00 tänään osoitteessa Tapahtumatalo Bank, Unioninkatu 20, Helsinki. 
Osallistujia pyydetään ilmoittautumaan tilaisuuteen sähköpostitse osoitteeseen 
helena.marjaranta[at]vaisala.com.  
 
Tiedotustilaisuudesta lähetetään toimitusjohtaja Kjell Forsénin esitys reaaliaikaisena 
verkkolähetyksenä (audiocast) osoitteessa www.vaisala.fi/sijoittajat. Lähetys on englannin-
kielinen ja se alkaa klo 16:00. Esitys julkaistaan tallenteena klo 18:00 samassa osoitteessa. 
 
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 


