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Tietoja osakkeenomistajille

Yhtiökokous Aspo Oyj:n varsinainen yhtiökokous 
pidetään torstaina 25. huhtikuuta 2002 klo 14.00 
Aspo Oyj:n pääkonttorissa, Suolakivenkatu 1, 
00810 Helsinki. Osakkeenomistajan, joka haluaa 
osallistua yhtiökokoukseen, tulee olla merkittynä 
Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön 
osakasluetteloon viimeistään 15.4.2002 ja hänen 
tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen viimeistään 
22.4.2002 ennen klo 16 joko puhelimitse Hilkka 
Jokiniemelle (09) 7595 368, faksilla numeroon 
(09) 785 301, sähköpostitse osoitteeseen 
hilkka.jokiniemi@aspo.fi tai kirjallisesti osoitteeseen 
Aspo Oyj, Hilkka Jokiniemi, Suolakivenkatu 1, 
00810 Helsinki. 

Osingonmaksu Hallituksen ehdotuksen mukaan 
0,56 euron osinko vuodelta 2001 maksetaan 
8.5.2002 osakkeenomistajille, jotka on merkitty 
Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään osakas-
luetteloon viimeistään 30.4.2002.  

Osakerekisteri Osakkeenomistajaa pyydetään 
ilmoittamaan osoitteen-, nimen- ja omistuksenmuu-
tokset siihen arvo-osuusrekisteriin, jossa hänellä on 
arvo-osuustili.

Taloudellinen informaatio Aspo Oyj julkaisee 
vuonna 2002 kolme osavuosikatsausta seuraavasti:

Perjantaina 3.5. osavuosikatsaus tammi–maaliskuulta
Torstaina 15.8. osavuosikatsaus tammi–kesäkuulta
Torstaina 31.10. osavuosikatsaus tammi–syyskuulta

Katsaukset ovat vä littömästi julkistamisen jä lkeen 
luettavissa Aspon internetsivuilla osoitteessa 
www.aspo.fi

Aspo Oyj:n sijoittajasuhteet
Gustav Nyberg
Toimitusjohtaja
Puh. (09) 7595 256
Faksi (09) 785 301
gustav.nyberg@aspo.fi

Dick Blomqvist
Talousjohtaja
Puh. (09) 7595 300
Faksi (09) 785 301
dick.blomqvist@aspo.fi 
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Vuosi 2001 lyhyesti
Tunnusluvut 2001 2000 Muutos, %

Liikevaihto, M€ 123,1 107,5 14,5
Liikevoitto, M€ 8,7 5,6 55,4
 osuus liikevaihdosta, % 7,1 5,2 
Tulos ennen satunnaiseriä ja veroja, M€ 8,0 4,4 81,8
 osuus liikevaihdosta, % 6,5 4,1 
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, M€ 1,9 6,4 -70,3
 osuus liikevaihdosta, % 1,5 6,0

Tulos/osake (EPS), € 0,65 0,35 85,7
Oma pääoma / osake, € 6,44 7,18 -10,3

Omavaraisuusaste, % 52,7 53,5 
Sijoitetun pääoman tuotto, % (ROI) 11,4 6,4 
Oman pääoman tuotto, % (ROE) 9,4 4,7 

Henkilöstön määrä 31.12. 435 384 13,3

Aspo tarjoaa teollisuuden logistiikkapalveluja. Palvelemme energia-alan 

ja prosessiteollisuuden yrityksiä liiketoiminta-alueilla, joissa 

vaaditaan vahvaa erityisasiantuntemusta sekä logistista osaamista. 

Meillä on kolme toimialaa:

Aspo Chemicals markkinoi maahantuomiaan teollisuuskemikaaleja 

sekä muoviraaka-aineita.

Aspo Shipping huolehtii energia-alan ja teollisuuden tehokkaasta 

raaka-aineiden saannista.

Aspo Systems valmistaa huoltamoiden jakeluautomaatiojärjestelmiä.

Aspo lyhyesti
Teollisuuden 
partneri
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Toiminta-ajatus

Aspo tarjoaa teollisuuden logistiikkapalveluja. Palvelemme energia-alan ja prosessi-

teollisuuden yrityksiä liiketoiminta-alueilla, joissa vaaditaan vahvaa erityisasian-

tuntemusta sekä logistista osaamista. Aspolla on merkittävä rooli asiakkaidensa 

arvoketjussa. Pyrimme asiakkuuksissamme pitkäaikaisiin, kiinteisiin kumppanuuksiin. 

Aspon visiona on kasvattaa yrityksen arvoa ja osaamista pitkäjänteisesti, sukupol-

vesta toiseen. Tavoitteena on rakentaa kestäviä, vahvaan partneriuteen ja kumuloitu-

neeseen erikoisosaamiseen perustuvia asiakassuhteita. Näin voimme parhaiten luoda 

arvoa osakkeenomistajillemme.

Tärkeä osa asiakkaan 
arvoketjua

Enemmän kuin osiensa summa Aspo on 
monialayhtiö, jonka toimialoilla on kuitenkin paljon 
yhteisiä , kokonaisuudelle arvokasta synergiaa tuovia 
piirteitä: palve lemme vaativia b-to-b-asiakkaita ja 
vastaamme keskeisestä linkistä heidän logistisessa 
ketjussaan. Lisäksi asiakassuhteemme perustuvat 
vankkaan asiantuntemukseen ja luottamukseen.

Toiminta-ajatus

Eri toimialoilta saadut kokemukset auttavat toimin-
nan laajentamista uusille, vastaavaa osaamista vaati-
ville markkinoille. Meillä on myös suuria asiakkaita, 
jotka tekevä t yhteistyötä kaikkien toimialojemme 
kanssa. Tämä auttaa meitä ymmä rtämään hyvin 
asiakkaiden kokonaisstrategian ja siten palvelemaan 
heitä entistä paremmin.
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Aspo Chemicals – linkki valmistajien ja loppukäyttä jien vä lillä 
Aspo Chemicals markkinoi maahantuomiaan teollisuuskemikaaleja sekä muoviraaka-
aineita. Teollisuuskemikaaleissa Aspo Chemicalsin strategiana on toimia linkkinä 
raaka-ainevalmistajien ja kemikaalien loppukäyttä jien vä lillä . Raaka-ainevalmistajat 
ovat ulkoistamassa muiden kuin pää tuotteidensa myyntiä ja markkinointia distri-
buuttoreille. Samoin lopputuotteiden valmistajat ulkoistavat vähemmän strategisten 
tuotteiden hankintaa luotettaville kumppaneille. Logistisen osaamisensa ansiosta 
Aspo Chemicalsilla on hyvä t edellytykset hakea kasvua ottamalla vastuulleen osan 
niin valmistajien kuin loppukäyttä jienkin liiketoiminnasta.

Muoviraaka-aineissa strategiana on palvella muoviosia tekeviä pieniä ja keskisuuria 
alihankkijayrityksiä . Nämä yritykset joutuvat reagoimaan asiakkaidensa muuttuviin 
toiveisiin hyvinkin nopealla aikataululla, joten joustava paikallinen jakelija on niille 
vä lttämä tön. Aspo Chemicals voi toimittaa asiakkailleen juuri oikean mää rän juuri 
vaaditun vä ristä muoviraaka-ainetta. 

Asiakkuudet 
pitkäaikaisia 
kumppanuuksia

Aspo Shipping – täsmä llisiä toimituksia Aspo Shippingin strategiana on 
huolehtia energia-alan ja teollisuuden mahdollisimman tehokkaasta raaka-aineiden 
saannista. Varustamo huolehtii erityisesti täsmä llisiin aikatauluihin perustuvaa just 
on time -toimintatapaa hyödyntävien yritysten tä rkeistä kuljetuksista. Just on time 
vaatii varustamolta hyvin suurta joustavuutta ja luotettavuutta, joten vuosien kuluessa 
syventyneet asiakassuhteet ja hyvä maine ovat Aspo Shippingille selvä kilpailuetu.

Aspo Systems – luotettavaa kokonaispalvelua Huoltamoiden jakeluauto-
maatiojä rjestelmiä valmistavan Aspo Systemsin strategiana on toimia markkinoiden 
johtavien huoltamoketjujen pitkäaikaisena, kustannustehokkaita ratkaisuja tarjoavana 
kumppanina. Miehittämä ttömien huoltoasemien mää rän kasvaessa huoltamoketjut 
hakevat luotettavaa palvelutarjoajaa, jolta ne saavat huoltamoiden maksuautomatiik-
kaan liittyvä t jä rjestelmä t, laitteet ja kunnossapidon. Teknisesti edistyneet jä rjestel-
mä t ja maantieteellisesti kattava huoltopalvelu tekevä t Aspo Systemsistä luotettavan 
kumppanin.

www.aspo.fi
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Toimitusjohtajan 
Määrätietoisen
kasvun vuosi

katsaus
Vuosi 2001 oli Aspolle määrätietoisen 

ja kannattavan kasvun vuosi. Kaikki 

toimialamme kasvattivat selvästi sekä 

tulostaan että liikevaihtoaan. Orgaa-

nisen kasvun lisäksi vahvistimme 

asemiamme strategisesti merkittävillä 

yritysostoilla. Pystyimme myös selvästi 

parantamaan pääomien tuottoa.

su ASPO vsk 01 11.4.2002, 14:444



5

Mennyt vuosi loi vankan pohjan myös tulevaisuuden 
kasvulle. Vuoden lopulla Systems-toimiala teki esi-
sopimuksen Pohjoismaiden johtavan polttoaineauto-
matiikan yrityksen, ruotsalaisen Autotankin ostosta. 
Kaupasta sovittiin lopullisesti kuluvan vuoden tammi-
kuussa. Uusi Autotank-nimeä käyttävä konserni on 
Itämeren alueen selvä markkinajohtaja, jonka vah-
vuuksia ovat ainutlaatuinen teknologinen osaaminen 
sekä asiakaslähtöinen, ennakoiva kunnossapitopal-
velu.

Aspon jakautuessa vuonna 1999 asetimme tavoit-
teeksi Systemsin liikevaihdon kasvattamisen 200 
miljoonaan markkaan. Uuden Autotank-konsernin 
yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2001 oli noin 37 
miljoonaa euroa, ja se on nyt selkeästi samalla 
tasolla Aspon muiden toimialojen kanssa. Hyvä toi-
mintakonsepti sekä tuotekehityksestä , komponent-
tihankinnoista ja markkinoinnista saatavat synergia-
edut antavat Autotank-konsernille vahvan aseman 
laajentaa markkinoitaan. Itämeren alueella ja Venä -
jä llä on paljon kasvupotentiaalia, molemmilla markki-
noilla huoltamoiden automaatioaste on vielä selvästi 
Pohjoismaita alhaisempi.

Chemicals eteni niin Baltiassa kuin Venä jä lläkin. 
Virolaisen Kemirolin osto vahvisti markkina-
 asemaamme autokemikaaleissa. Pietariin perustettu 
tytä ryritys teki heti ensimmä isenä toimintavuotenaan 
odotuksia paremman tuloksen. Asteittainen etenemi-
nen lähialueilla jatkuu: Baltian ja Venä jän organisaa-
tioita on edelleen vahvistettu ja toimintojen odote-
taan jatkavan kannattavaa kasvuaan.

Uuden aluksen myötä Shippingin laivaston kapasi-
teetti kasvoi noin viidenneksellä . Uuden laivan 
integroiminen varustamon toimintaan on aina iso ja 
haastava projekti. Siitä selvittiin hyvin; ms Eiran 
kapasiteetti saatiin nopeasti tehokkaaseen käyttöön. 
Ms Eirasta tehtiin ns. bareboat-sopimus, jolla alus 
myytiin ja vuokrattiin takaisin varustamon käyttöön. 
Aluksen onnistunut käyttöönotto antoi uusia koke-
muksia, joista on paljon hyötyä kun laivastoa seuraa-
van kerran kasvatetaan.

Shippingille on tyypillistä lastien keskinä isten osuuk-
sien voimakaskin vuotuinen vaihtelu. Viime vuonna 
kivihiilen osuus kasvoi, mutta pitkän aika vä lin tavoit-
teena on edelleen vähentää sen osuutta varustamon 
kaikista kuljetuksista.

Monialayhtiönä Aspolla on tarkka, useista eri 
kontak tipinnoista muodostuva näkemys liiketoiminta-
ympä ristön kehityksestä . Voimme myös helposti 
hyödyntää yhdellä toimialalla hankittuja kokemuksia 
muilla toimialoilla ja muissa asiakkuuksissa. Kaikilla 
toimialoilla on lisäksi yhteinen Itämeren ympä rille 
keskittyvä markkina-alue. Nämä tekijä t tuovat koko-
naisuuteen synergiaa ja auttavat meitä palvelemaan 
asiakkaitamme mahdollisimman asiantuntevasti.

Monialayhtiön luonteeseen kuuluu myös jatkuvasti 
arvioida eri liiketoimintojen vahvuutta suhteessa 
toisiinsa. Kun Systems-toimiala on nyt selkeästi 
keskittynyt polttoaineautomatiikkaan, olemme ryhty-
neet neuvottelemaan tappiollisen Navintran myymi-
sestä sen pääyhteistyökumppanille, japanilaiselle 
Furunolle. Nä in Aspo-konsernin voimavarat voidaan 
parhaiten keskittää alueille, joissa meillä on selkeim-
mä t mahdollisuudet kannattavaan kasvuun.

Kannattavuuden osalta viime vuosi merkitsi selvää 
parannusta. Keskeiset tunnusluvut kehittyivä t suo-
tuisasti: sekä tulos/osake että sijoitetun pääoman 
tuotto nousivat merkittävästi. Parantunut tulostahti 
näkyi myös yrityksen arvossa. Aspon osakekurssi 
oli vahvalla nousu-uralla, vastoin Helsingin Pörssin 
yleistä kehitystä . Olemme myös noudattaneet aktii-
vista, kassavirtaan perustuvaa osinkopolitiikkaamme. 
Tavoitteena on jatkossakin jakaa osinkoina keski-
mää rin vähintään puolet vuoden tuloksesta.

Kahdessa vuodessa Aspon omistajien mää rä on  
kaksinkertaistunut. Haluankin lämpimästi kiittää 
niin uusia kuin vanhojakin osakkeenomistajiamme 
sekä asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme. 
Menestyksekkäästä vuodesta kunnia kuuluu asian-
tuntevalle ja kovaan työhön tottuneelle henkilöstöl-
lemme.

Helsingissä 5. huhtikuuta 2002

Gustav Nyberg
Toimitusjohtaja
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Aspo Chemicals 

Teollisuuskemikaaleissa asiakkaita ovat mm. vä ri-, 
prosessi-, kemian- ja lääketeollisuuden yritykset Suo-
messa,  Venä jä llä ja Baltian maissa. Kilpailuetuna 
ovat alan monipuolisin varastointijä rjestelmä ja teho-
kas logistiikka, laaja tuotevalikoima sekä pitkäaikai-
nen yhteistyö maailman johtavien kemianalan valmis-
tajien kanssa. Yksikön varastot sijaitsevat lähellä asi-
akkaita ja se pystyy toimittamaan tarkasti rää tä löityjä 
erikoiseriä . 

Muoviraaka-aineissa asiakkaita ovat mm. sähkö- ja 
elektroniikkateollisuuden yritykset sekä eri kulut-
tajatuotteita valmistavat yritykset, joille toimitetaan 
volyymi- ja teknisiä muoveja. Yksiköllä on vahva mark-
kina-asema Suomessa ja Baltian maissa. Venä jä llä 
muovikauppa on juuri käynnistynyt uuden tytä r yhtiön 
myötä . Muoviraaka-aineissa kilpailuetuja ovat tehokas 

Aspo Chemicals on Suomen johtava teollisuuskemikaalien ja muoviraaka-aineiden 

distribuuttori. Liiketoimintayksikön vahvuutena on vuosien saatossa kumuloitunut 

erikoisosaaminen asiakkaiden prosesseissa vaadittavista raaka-aineista.

Aspo Chemicals 
Linkki valmistajien 
ja loppukäyttäjien välillä

logistiikka, alan tekninen asiakaspalvelu sekä rää -
tä löidyt toimitukset suoraan asiakkaan tuotantoon.

Lisäksi Aspo Chemicals valmistaa ja markkinoi 
autokemikaalien merkkituotteita. Omista raaka-
aineista Suomessa ja Virossa valmistetut tuotteet 
toimitetaan sekä Suomen että lähialueiden markki-
noille.

Aspo Chemicalsilla on tytä ryhtiöt Virossa, Latvi-
assa, Liettuassa sekä Venä jä llä . 

Tuloskehitys ja tulevaisuuden näkymät 
Aspo Chemicalsin liiketulos vuonna 2001 oli 2,4 
M€ (2000 1,9 M€). Liikevaihto oli 57,0 M€ (2000 
54,7 M€).

Chemicalsin 

liikevaihto, M€

97 98 99 00 01 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

Chemicalsin 

liikevoitto, M€

2,5

2,0 

1,5 

1,0 

0,5 

97 98 99 00 016

Chemicalsin avainluvut  2001 2000 1999 1998 1997

Liikevaihto, M€ 57,0 54,7 45,5 42,8 46,1

Liikevoitto, M€ 2,4 1,9 2,1 1,6 2,2

Henkilöstö keskimäärin 67 61 60 58 50
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Tulokseen vaikuttaneet tekijä t sekä tulevaisuuden 
näkymä t on eritelty osastokohtaisesti. 

Teollisuuskemikaaleissa (n. 45 % Chemicalsin 
liikevaihdosta) kysyntä markkinoilla kasvoi alku-
vuonna, mutta jä i vuoden toisella puoliskolla edellis-
vuoden alle. Useimpien kemikaalien hinnat laskivat 
selvästi. Yksikön liikevaihto oli vuoden 2000 tasolla, 
mutta liiketulos parani selvästi. Liiketuloksen parane-
miseen vaikutti erityisesti erittä in tarkka kustannus-
ten kontrollointi.

Vuoden 2002 näkymä t ovat ristiriitaiset. Kemikaaleja 
valmistavien yritysten kannattavuus romahti vuonna 

2001, mikä luo paineita tuotteiden hintojen korotuk-
sille. Maailmanlaajuinen kysyntä on kuitenkin alhai-
nen, mikä hidastaa pysyvien hinnankorotusten läpi-
menoa. Arviomme mukaan kysynnän ja tarjonnan 
vä linen tasapaino saavutetaan aikaisintaan vuoden 
2002 toisella puoliskolla. Vuoden ensimmä isen puo-
liskon aikana koetaan todennäköisesti useita hinta-
heilahteluita sekä ylös että alas.

Autokemikaaleissa (n. 10 % liikevaihdosta) vuosi 
oli erittä in hyvä . Liikevaihto kasvoi yli viidenneksen 
ja liiketulos nousi tappiollisesta hyvin tyydyttäväksi. 
Kasvun ja tulosparannuksen taustalla olivat raaka-
ainehankintojen jä rkeistäminen, kustannusten kar-
siminen ja voimakas panostaminen markkinointiin. 
Näkymä t vuodelle 2002 ovat edelleen hyvä t.

Tradingissa (n. 10 % liikevaihdosta) liikevaihto 
ja liiketulos pienenivä t noin 20 prosenttia edellis-
vuodesta. Yksikön liiketoiminnan kasvu- ja kannatta-
vuusnäkymä t arvioitiin uudelleen suhteessa toimin-
taan liittyviin riskeihin. Arvioinnin perusteella pää -
tettiin toiminnan voimakkaasta supistamisesta ja 
sen sulauttamisesta teollisuuskemikaalit-yksikköön 
vuoden 2002 alusta. Vaikka liiketoiminnan kokoa ja 
riskejä supistetaan oleellisesti, tradingin kannatta-
vuuden odotetaan kuluvana vuonna sä ilyvän vuoden 
2001 tasolla.

Muovien (n. 20 % liikevaihdosta) kysyntä sekä 
maailmalla että Suomessa laski edellisestä vuo-
desta. Yksikkö onnistui kasvattamaan volyymejaan, 
mutta silti vuosi 2001 oli pettymys. Liikevaihto oli 
vuoden 2000 tasolla ja liiketulos putosi yli 50 pro-
senttia johtuen alkuvuoden kalliista dollarista ja koko 
vuoden laskeneista hinnoista.

Vuoden 2002 näkymä t ovat haasteelliset. Vaikka 
maailmanlaajuinen kysyntä on edelleen heikko, 
useat valmistajat ovat lisäämässä tuotantokapasi-
teettiaan. Koska raaka-ainevalmistajien kannattavuus 
romahti vuonna 2001, kaikissa tuotteissa on suuria 
hinnankorotuspaineita.

Ulkomaisista yksiköistä (n. 15 % liikevaihdosta) 
Baltian kasvu jatkui nopeana, mutta tulos jä i edellis-
vuotista ja budjetoitua heikommaksi. Heikko tulos 
johtui Virosta, jossa perusliiketoiminnan kannatta-
vuus kehittyi odotettua heikommin. Lisäksi maalis-
kuussa ostetun autokemikaalivalmistajan Kemirolin 
kaupasta aiheutui kertaluonteisia kuluja. Viron 
toimin tojen ongelmat on analysoitu ja korjaavat toi-
menpiteet aloitettu. Latviassa ja Liettuassa sekä 
kasvu että tulos kehittyivä t jopa ennakoitua parem-
min. Vuonna 2002 Baltian kasvun odotetaan jatkuvan 
ripeänä; tuloksen odotetaan parantuvan selvästi.

Vuonna 2001 Pietarissa käynnistetyn tytä ryrityksen 
OOO Aspokemin kasvu oli odotettua pienempi, 
mutta tulostavoitteet ylitettiin reilusti. Yrityksen orga-
nisaatiota on selvästi vahvistettu ja vuoden 2002 
liikevaihdon ja tuloksen uskotaan moninkertaistuvan 
vuoteen 2001 verrattuna. Venä jän uskotaan olevan 
Aspo Chemicalsin vuoden 2002 nopeimmin kasvava 
markkina-alue.

Vahvuutena 
tehokas 
logistiikka

7

www.aspo.fi > chemicals
Chemicalsin osuus  

Aspon liikevaihdosta

 46,3 %

Chemicalsin osuus 

Aspon henkilöstömäärästä

16,2 %
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Aspo Chemicalsin päämiehille hyvä ympä ristömaine 
on yksi toiminnan vä lttämä ttömiä edellytyksiä . Siksi 
suuret länsimaiset raaka-ainevalmistajat odottavat 
myös jakelijoiltaan kaikkein tiukimpien ympä ristönor-
mien noudattamista. Osa päämiehistä ei tyydy pelk-
kään sertifiointiin, vaan haluaa myös itse auditoida 
jakelijan laatu- ja ympä ristöjä rjestelmän.

Aspo Chemicalsin hyvä maine ympä ristöasioissa 
koostuu monien vuosien luotettavasta, moitteetto-
masta toiminnasta sekä toimintojen jatkuvaan paran-
tamiseen tähtäävistä ja alan tiukimmat normit täyttä -
vistä laatujä rjestelmistä .

Kemianteollisuudessa tieto onnettomuuksista leviää 
samantien koko alan keskuuteen. Siksi onnettomuuk-
sista vapaa historia ja hä iriötön toiminta on keskei-
nen kilpailuetu.

Aspo Chemicals on mukana Responsible Care 
-ohjelman kemikaalikauppaan painottuvassa versi-
ossa. Ohjelmassa sitoudutaan ympä ristö-, terveys- 
ja turvallisuusasioiden jatkuvaan omaehtoiseen 
parantamiseen. Yrityksellä on myös ISO 9002 -stan-
dardin mukainen laatusertifikaatti.

Aspo-konsernin visiona on kasvattaa yrityksen arvoa 
ja osaamista pitkä jänteisesti, yli sukupolvien. Siksi 
Aspo Chemicals haluaa hoitaa kriittiset ympä ristö-
asiat yli lain ja mää räysten edellyttämien minimi-
rajojen. Esimerkiksi Rauman terminaalissa tehdään 
täysin vapaaehtoista maaperä tutkimusta. Nä in edis-
tetään hyviä ja luottamuksellisia suhteita myös pai-
kallisiin sidosryhmiin.

Kaikilla ympä ristötoimilla halutaan ylläpitää ja vah-
vistaa yrityksen hyvää ympä ristömainetta. Hyvä 
maine toimii tietynlaisena puskurina, siitä on apua 
mahdollisissa vahinkotilanteissa. Tämä on erityisen 
tä rkeää suhteessa viranomaisiin, sillä heillä on valta 
jopa keskeyttää vahingosta kä rsineen laitoksen toi-
minta. Koska Aspo Chemicalsissa ympä ristöasiat 
ovat jatkuvan parantamisen kohteena, viranomaiset 
tietävä t, että yritys tekee kaikkensa myös mahdolli-
sissa ongelmatilanteissa.

Ennakoivaa huoltoa huoltoasemille Suurille 
kansainvä lisille öljy-yhtiöille huoltoasemien turvalli-
suus on merkittävä yrityskuvaa ja brandia rakentava 
tekijä . Koska jokainen huoltoasema on iso potentiaa-
linen riski, asemien keskeisiin laitteisiin ja jä rjestel-
miin kohdistuu suuria vaatimuksia.

Aspo Systems voi ottaa asemien kriittisestä tekno-
logiasta koko elinkaaren mittaisen vastuun. Koko-
naispalveluun kuuluvat ympä ristöystävä llistä tekno-

Hyvä ympäristömaine edistää liiketoimintaa

logiaa sisä ltävä t tuotteet, virheistä nopeasti kertova 
kaukodiagnostiikka sekä ennakoiva kunnossapitopal-
velu. Kaikki tuotteet on suunniteltu tukemaan tä tä 
kokonaisajattelua.

Aspo Systemsissä ympä ristöystävä llisyys on keskei-
nen tuotekehitystä ja kunnossapitopalveluiden suun-
nittelua ohjaava arvo. Jokaisessa valmistettavassa 
laitteessa hyödynnetään uusinta mahdollista tekno-
logiaa, jotta laitteet olisivat mahdollisimman tarkkoja 
ja antaisivat hä lytyksiä mahdollisimman varhaisessa 
vaiheessa.

Huoltoasemat ovat enenevässä mää rin siirtymässä 
kaukodiagnostiikkaan, jolloin jä rjestelmä hä lyttää 
automaattisesti mahdollisista vuodoista. Nä in 
vuodot voidaan havaita aiemmin ja vahingot pysty-
tään pitämään mahdollisimman pieninä . 

Kunnossapitopalvelu täydentää korkean teknologian 
tuotteiden ja kaukodiagnostiikan muodostamaa 
kokonaispalvelua. Ennakoiva, proaktiivinen huolto 
muodostaa yhä tä rkeämmän osan huoltosopimuk-
sista. Trendi onkin, että vikakorjauksista ollaan 
siirtymässä kokonaisvaltaisempaan kunnossapitoon. 
Asiakkaille tämä merkitsee parempia käyntiaikoja, 
vähemmän käyttöhä iriöitä ja pienempää onnetto-
muusriskiä .

Ö ljy-yhtiöiden oma-aloitteisen ympä ristöstä huoleh-
timisen lisäksi huoltoasemien ympä ristöinvestointei-
hin vaikuttavat myös erilaiset viranomaispää tökset. 
Kauppa- ja teollisuusministeriön pää tös N:o 415/98 
kiristää polttonesteen jakeluun ja varastointiin liitty-
viä vaatimuksia. Pää töksellä pyritään muun muassa 
parantamaan vuotojen havaitsemista ja rajaamaan 
vuodoista aiheutuvia vahinkoja. Huoltoasemien on 
täytettävä kiristyneet ympä ristövaatimukset vuoden 
2002 loppuun mennessä .

Pää töksen vuoksi tehdyt investoinnit ovat jo tuoneet 
Aspo Systemsille tilauksia erityisesti mä rkävaraston 
mittajä rjestelmille. Samassa yhteydessä asiakkaat 
ovat usein myös investoineet muihin mittarikentän 
laitteisiin.

Viranomaispää tökset vaihtelevat maittain ja esi-
merkiksi Ruotsissa huoltoasemien toimille on ase-
tettu hyvinkin yksityiskohtaisia mää räyksiä . Ruot-
sissa muun muassa vaaditaan bensiinihöyryjen takai-
sinotto auton tankista, aiemmin vastaava mää räys 
on ollut vain Kaliforniassa. Autotank-kaupan myötä 
tiukkoihin ympä ristömää räyksiin kehitettyihin tekno-
logioihin liittyvä tietotaito on nyt koko konsernin käy-
tössä .
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Responsible Care -ohjelma 
edellyttää jatkuvaa parantamista 

Elina Korpilo

“ESAD on päämiehillemme erittä in tä rkeä . Kaikki-
aan Euroopassa ESAD-arvioinnin on läpikäynyt vain 
vajaa 30 yritystä”, Aspo Chemicalsin ympä ristö- ja 
laatupää llikkö Elina Korpilo sanoo.

ESADin läpikäyminen vei kahdelta auditoijalta kaksi 
työpä ivää . Tarkistettavat kysymykset liittyvä t mm. 
tehdastiloihin, laitteisiin, tuotteisiin ja toimintatapoi-
hin.

“Akkreditoidun auditoijan käyttäminen antaa pää -
miehille luotettavan ulkopuolisen näkemyksen. Sen 
pohjalta osa päämiehistä on halunnut vielä esittää 
omia lisävaatimuksia. Tyypillisesti tä llaiset lisäpyyn-
nöt liittyvä t esimerkiksi heille tä rkeiden mittareiden 
kalibrointiin tai tuotteiden käyttöohjeisiin.”

“Auditoinnin jä lkeen valitsemme itse omia kehitys-
kohteitamme. Tämä työhän ei lopu sertifikaatteihin, 
vaan edellyttää nimenomaan toimintojen jatkuvaa 
parantamista.”

Korpilon mukaan ympä ristö- ja laatuasioista huoleh-
timinen näkyy hyvän maineen lisäksi myös kustan-
nuksissa, muun muassa jä tteen mää rän vähenemi-
senä . Pitkä jänteinen toiminta vaikuttaa myös asen-
teisiin.

“Koko organisaatio ylintä johtoa myöten on vahvasti 
sitoutunut ympä ristömyötä iseen toimintaan. Se 
näkyy kaikkien vaarallisten kemikaalien kanssa teke-
misissä olevien asenteissa ja työtavoissa. Turvallis-
ten toimintatapojen sisä istäminen pienentää riskejä 
entisestään.”

Korpilon mukaan ympä ristöasiat nousevat koko ajan 
tä rkeämpään rooliin niin päämiesten kuin asiakkai-
denkin keskuudessa.

”Asiakkaat ovat hyvin kiinnostuneita meidän ympä -
ristö-, laatu-, terveys- ja turvallisuusjä rjestelmis-
tämme. Kun sertifikaattimme on menemässä van-
haksi, osa asiakkaista jo soittelee ja pyytää lähettä -
mään kopion uudesta.”

1990-luvun alkupuolella Aspo Chemicals sitoutui Resposible Care -ohjelman 

kemikaalikauppaan painottuvaan versioon, joka edellyttää ympäristö-, terveys- ja 

turvallisuusasioiden jatkuvaa parantamista. Ulkopuolinen auditoija, Det Norske 

Veritas, on todentanut ohjelmaan sitoutumisen käyttäen apunaan yli 250 yksit-

täistä kysymystä sisältävää ESAD-arviointilomaketta.
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Aspo Shipping 

Varustamon vuonna 2001 kuljettamista lasteista kivi-
hiilen osuus oli 68 prosenttia. Rautamalmin osuus oli 
17 prosenttia ja kalkkikiven yhdeksän prosenttia.

Aspo Shippingin kilpailuetuna ovat Itämeren alueen 
olosuhteisiin varta vasten suunnitellut itsepurkavat 
alukset. Jäävahvisteisina ja matalakulkuisina ne pää -
sevä t täydessä lastissa turvallisesti myös matalakul-
kuisiin ja ahtaisiin satamiin. Kaikissa aluksissa on 
lisäksi keulapotkuri sekä omat nosturit. Tämä vähen-

Aspo Shipping on johtava Itämeren alueen kuivalastien kuljettaja. Yksikkö palvelee 

energiantuottajia sekä mm. teräs- ja kemianteollisuutta, joille varustamon alukset 

kuljettavat kuivia raaka-aineita. Tärkeiden raaka-ainekuljetusten myötä Aspo Shipping 

on olennainen osa asiakkaidensa logistista ketjua.

Täsmällisiä 
toimituksia

Aspo Shipping 

tää alusten riippuvuutta satamien lastaus- ja purku-
laitteista tai hinaajapalveluista. Lisäksi varustamon 
alukset pystyvä t purkamaan ja lastaamaan aluksia 
nopeasti myös merellä . 

Aspo Shippingin vahvuutena on joustava ja täsmä lli-
nen toiminta. Tämän mahdollistaa riittävän suuri ja eri 
aluskokoja käsittävä moderni laivasto. Kaikki alukset 
purjehtivat Suomen lipun alla ja niissä on suomalai-
nen miehistö.

Shippingin 
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Shippingin avainluvut 2001 2000 1999 1998 1997

Liikevaihto, M€ 41,7 34,8 27,5 27,7 34,1

Liikevoitto, M€ 7,8 6,3 2,4 4,2 7,5

Henkilöstö keskimäärin 180 160 152 164 144
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dosta aiheutuneet korjaukset veivä t 12 pä ivää; 
proomu oli kuitenkin koko ajan toiminnassa, sillä kor-
jaukset tehtiin satama-aikoina.

Ms Hesperia, ms Kontula ja ms Pasila varustettiin 
elektronisilla merikorteilla. Kaikilla varustamon aluk-
silla ms Arkadiaa lukuunottamatta on nyt käytössään 
elektroniset merikortit.

Tulevaisuuden näkymät Hiilikuljetusten maailman-
laajuisen kysynnän odotetaan jatkavan kasvuaan 
parina seuraavana vuotena. Muut raaka-aineet ovat 
tä llä hetkellä herkempiä maailmantalouden muutok-
sille ja esimerkiksi terästeollisuuden mahdollisille 
rangaistustulleille. Vuonna 2002 rakennettavien 
bulkkialuksien tonnisto asettunee n. 11,5 miljoonan 
dwt:n tasolle. Kapasiteettitilanteen tasapainottu-
misen uskotaan nostavan valtamerirahteja vuoden 
2002 toisella puoliskolla.

Hiilen tuonnin ja kulutuksen ei uskota muuttuvan 
merkittävästi edellisestä vuodesta. Suomen ja koko 
Itämeren alueen terästeollisuuden uskotaan jatku-
vasti lisäävän romun käyttöä raaka-aineena. Vuonna 
2002 Aspo Shippingin liikevaihdon ja tuloksen usko-
taan kasvavan maltillisesti. 

Tuloskehitys Aspo Shippingin liiketulos vuonna 
2001 oli 7,8 M€ (2000 6,3 M€). Varustamon kuljet-
tama lastimää rä oli 7,1 miljoonaa tonnia (2000 6,0 
miljoonaa tonnia), lisäksi aluksilla tehtiin lastinsiirtoja 
n. 0,4 miljoonaa tonnia. Liikevaihto nousi 20 prosent-
tia ja oli 41,7 M€ (2000 34,8 M€).

Liikevaihdon kasvu johtui korkeasta kapasiteetin 
kysynnästä sekä helmikuussa käyttöön otetusta 
uudesta aluksesta ms Eirasta. Tuloksen paranemi-
seen vaikutti lisäksi dollarin korkea kurssi. 

Varustamon telakoinnit olivat vuonna 2001 keski-
mää rä isellä tasolla.

Liiketoimintaympäristö Kivihiilen kuljetukset 
ovat Itä - ja Pohjanmerellä pysyneet suhteellisen 
vakaina. Energiahiilen kuljetukset käynnistyivä t alku-
vuonna hitaasti, kuukausimää rien ollessa reilu 
200 000 tonnia. Kasvu jatkui koko vuoden ja joulu-
kuussa kuukausimää rä oli jo yli 500 000 tonnia. 
Kasvu selittyy hiilikaupan ajoituksilla ja niistä johtu-
villa kuljetussopimuksilla. Muutoin kivihiilen kulutus 
ja varastot ovat noudattaneet normaalia linjaa.

Itämeren rahtitaso on pysynyt suhteellisen vakaana. 
Varustamon alukset olivat pääasiassa Itämeren lii-
kenteessä , paitsi ms Arkadia, joka liikennöi suurim-
man osan vuodesta spot-markkinoilla. Kapasiteetin 
käyttöaste oli koko vuoden korkea. Varustamon aluk-
sista telakoitiin suunnitellusti ms Arkadia, ms Hespe-
ria ja ms Tali. Ms Hesperia sai pohjakosketuksen 
Vysotskin edustalla elokuussa ja oli 20 pä ivää kor-
jaustelakalla. Proomu Espan painolastiputken vuo-

Kilpailuetuna 
Itämeren oloihin 
suunnitellut 
alukset

www.aspo.fi > shipping
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Shippingin osuus  

Aspon liikevaihdosta
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Shippingin osuus 

Aspon henkilöstömäärästä

43,7 %
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mattavasti laajemmalla rintamalla kuin yhden toimi-
alan yrityksissä . Aspolla on suuria asiakkaita, jotka 
tekevä t yhteistyötä kaikkien toimialojen kanssa. 
Laajasta kontaktipinnasta on paljon hyötyä asiakkai-
den kokonaisstrategian ymmä rtämisessä ja uusien 
yhteistyömahdollisuuksien löytämisessä .

Tiiviit suhteet molempien etu Asiakassuhtei-
den syveneminen on usein itseään ruokkiva kierre. 
Mitä rää tä löidympiä ratkaisuja asiakkaille tarjotaan, 
sitä tiiviimmäksi suhde muodostuu ja sitä vaikeampi 
kilpailijoiden on päästä vä liin.

Aspo Chemicals on tiiviisti mukana asiakkaidensa 
prosesseissa. Esimerkiksi korkeamman jalostusar-
von muoveissa asiakas ei useinkaan osta pelkkää 
raaka-ainetta, vaan myös sen ympä rille kerään-
tynyttä tietotaitoa. Asiakkaita voidaan auttaa 
esimerkiksi muoviosien ruiskuvaluun tai muihin pro-
sesseihin liittyvissä ongelmissa.

Aspo Shippingissä laivastoa on kehitetty palvele-
maan mahdollisimman hyvin tiettyjen asiakkaiden 
kuljetustarpeita. Aspo Systemsissä taas jä rjestel-
mä t sisä ltävä t paljon asiakaskohtaisia piirteitä . 
Huoltamoketjuille on rakennettu yksilöllisiä ratkai-
suja, jotka mahdollistavat esimerkiksi nopeamman 
tankkauksen tai suuremman valikoiman erilaisia 
maksumuotoja. Kunnossapitopalveluiden merkityk-
sen kasvu on myös entisestään tiivistänyt Aspo 
Systemsin uuden Autotank-konsernin asiakkuuksia. 

Mitä vahvempi asema meillä on suhteessa asiakkaa-
seen, sitä herkempi on oltava siinä , että asemaa 
ei käytä vää rin. Esimerkiksi Aspo Shippingin toi-
minnassa tulee tilanteita, joissa asiakkailta voisi 
lyhytnäköisesti veloittaa korkeampia hintoja. Tämä 
ei kuitenkaan edistä isi pitkän aikavä lin tavoitteita. 
Hyödyt tulevat siitä , että myös asiakkaat joustavat 
omassa toiminnassaan. Asiakas voi esimerkiksi 
suostua siihen, että lasti toimitetaan sovittua aikai-
semmin. Nä in Aspo Shipping pystyy optimoimaan 
laivaston liikennöinnin mahdollisimman tehokkaasti.

Monialayhtiönä Aspo voi hyödyntää yhdellä toi-
mialalla hankkimiaan kokemuksia myös muilla 
toimialoilla ja eri asiakkuuksissa. Esimerkiksi yritys-
ostojen haltuunotosta tai uusille markkina-alueille 
etabloitumisesta saadut kokemukset ovat nopeasti 
koko konsernin käytössä . Nä in hyödyt pystytään 
vä littämään nopeasti myös asiakkaille.

Aspon visiona on kasvattaa yrityksen arvoa ja osaa-
mista pitkä jänteisesti, sukupolvesta toiseen. Tässä 
vahvaan partneriuteen ja vuosien saatossa kumu-
loituneeseen erikoisosaamiseen perustuvat asiakas-
suhteet ovat keskeisessä asemassa. 

Aspon asiakkuuksista valtaosa on hyvin pitkäaikai-
sia, tiiviitä yhteistyösuhteita. Suhteet ovat kiinteitä , 
koska yleensä vastuullamme on jokin keskeinen 
linkki asiakkaidemme logistisesta ketjusta. Koska 
olemme mukana asiakkaidemme tä rkeissä pro-
sesseissa, suhteilta vaaditaan syvää luottamusta. 
Luottamuksen rakentaminen vie aikaa, mutta sen 
saavuttaminen tuo myös paljon etuja. Partnerisuh-
teissa esimerkiksi uusien investointien riskit ovat 
yleensä pienemmä t, lisäksi suhteet kantavat hel-
pommin myös laskukausien yli.

Kiinteissä asiakkuuksissa vaihdetaan jatkuvasti 
tietoa ja näkemyksiä siitä , mihin suuntaan liiketoimin-
taympä ristö ja asiakkaan toiminta ovat kehittymässä . 
Tulevaisuuden näkymä t ovat siltä osin selvemmä t, 
mikä luo vankemman pohjan investointipää tösten 
tueksi. Kaikilla toimialoilla on ollut myös tilanteita, 
joissa asiakkailta on tullut selkeitä pyyntöjä kapasi-
teetin lisäämiseksi. Esimerkiksi Aspo Shippingin 
uusimman aluksen Ms Eiran tilaukseen vaikutti se, 
että syvempien satamien päässä olevat asiakkaat 
toivoivat, että varustamo voisi kerralla kuljettaa 
suu   rempia lasteja. Kannattavuuslaskelmien jä lkeen 
uuden aluksen tilaaminen osoittautui kaikkia osa-
puolia hyödyttäväksi, asiakassuhteita entisestään 
lujittavaksi ratkaisuksi.

Kun näkemys markkinoiden suunnasta on muodos-
tettu, yhteistyö voi toisinaan poikia pienimuotoisia 
tuotekehitysprojekteja tai jopa yhteisiä start-upeja, 
jotka tähtäävä t uuden tuotteen tai palvelun kehit-
tämiseen ja kaupallistamiseen. Esimerkiksi sykäys 
huoltamoiden jakeluautomaatiojä rjestelmien kehitys-
työn aloittamiseen tuli aikoinaan Neste Oy:ltä , silloi-
selta Aspo Shippingin asiakkaalta.

Vahvoille asiakassuhteille on tyypillistä , että niihin 
löytyy aina uusia ulottuvuuksia. Kun asiakkaan luot-
tamus onnistutaan hyvä llä toiminnalla lunastamaan, 
asiakkuus yleensä laajenee myös muihin tuotteisiin 
ja myöhemmin usein myös konsernin muille toimi-
aloille. 

Monialayrityksessä asiakkuuden hoitaminen ja 
syventäminen helpottuu, koska tieto vaihtuu huo-

Osaamisena asiakkuus
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“Käymme aina aamuisin läpi laivojen sijainnit sekä 
eri satamien tilanteet. Tavoite on, että laivaston lii-
kennöinti sujuu mahdollisimman joustavasti ja että 
laivat eivä t joudu odottamaan satamissa.”

Oman haasteensa logistiikan suunnitteluun tuovat 
merenkululle tyypilliset muutokset: vaihtuvat sääolot, 
jää tilanne ja eri satamien valmiudet vaativat usein 
nopeita pää töksiä alusten reiteistä . Koska opera-
tiivinen ryhmä istuu samassa avokonttorissa, tieto 
laivojen ja lastien reiteistä on nopeasti koko ryhmän 
tiedossa.

“Meillä kaikilla on koko ajan selkeä kuva kokonais-
tilanteesta, tiedämme missä mikäkin lasti liikkuu. 
Nä in pystymme palvelemaan asiakkaita mahdollisim-
man hyvin. He saavat nopeasti tiedon lastinsa tilan-
teesta ja arvioidusta saapumisajankohdasta.”

Seppin mielestä operatiivisen ryhmän samoin kuin 
koko Aspo Shippingin toimintatavat oli helppo omak-
sua. Organisaatiokulttuuriin pääsi nopeasti sisä lle.

“Aspo Shippingin toiminta pohjautuu pitkiin perintei-
siin. Toimintatavat ovat ehtineet hioutua oikein tehok-
kaiksi ja joustaviksi. Tänne on ollut helppo tulla 
mukaan.”

Logistiikan suunnittelun lisäksi Sepp osallistuu 
myös rahtaussopimusten neuvottelemiseen. Kaikki-
aan hänellä on alalta 15 vuoden kokemus, kaksi 
vuotta on vierähtänyt merillä .

“Meillä toimistolla kaikki laivojen kanssa pä ivittä in 
tekemisissä olevat ovat myös itse olleet merillä . Se 
on selkeä etu, se helpottaa keskusteluja laivojen 
henkilöstön kanssa. Merillä oppii ymmä rtämään lai-
vojen toimintatapaa, tietää että olosuhteiden vuoksi 
kaikki ei ole aina mahdollista. Toisaalta tiedämme 
myös mikä on mahdollisuuksien rajoissa ja mitä lai-
voilla voidaan tehdä , jotta asiakkaille annetut lupauk-
set pystytään pitämään.”

Kokemus meriltä 
eduksi toimistossa

Urmas Sepp

Vuoden 2001 elokuusta Aspo Shippingissä työskennellyt Urmas Sepp on 

varustamon operatiivisen ryhmän uusin jäsen. Neljän hengen ryhmä vastaa 

laivojen operoinnista ja suunnittelee kuljetusten logistiikan. 
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Tammikuussa 2002 Aspo Systems osti Skandina-
viassa toimivan huoltoasemien laite- ja kunnossapi-
topalvelujen toimittajan Autotankin koko osakekan-
nan. Autotankin liikevaihto vuonna 2001 oli 19,6 M€ 
ja tulos miljoona euroa. Konsernin palveluksessa on 
93 henkilöä . Yrityskauppa vahvistaa Aspo Systemsin 
asemaa maksujä rjestelmien kehittämisen edelläkä -
vijänä . 

Aspo Systems Oy on Itämeren alueen johtava huol-
tamoautomaation laitteiden ja jä rjestelmien sekä 
niihin liittyvien palvelujen toimittaja. Autotank-kaupan 
myötä päämarkkinat ovat Pohjoismaissa sekä Balti-
assa. Yrityksellä on tytä ryhtiöt Virossa, Latviassa, 
Liettuassa, Puolassa ja Tsekissä sekä kolmanneksen 
osuus Inuctan Oy:stä , jolla on edustusto Mosko-
vassa.

Aspo Systems valmistaa ja kehittää huoltamoiden jakeluautomaatiojärjestelmiä 

(Aspo Systems Oy) sekä merenkulun navigointijärjestelmiä (Navintra Oy). Vuonna 

2001 Aspo Systems Oy:n osuus yksikön liikevaihdosta oli noin 75 prosenttia ja 

Navintra Oy:n osuus noin 25 prosenttia.

Luotettavaa 
kokonaispalvelua

Aspo Systems 

Aspo Systems Oy:n asiakkaina ovat kansainvä liset ja 
paikalliset huoltamoketjut. Tuotepaletti koostuu mak-
suautomaateista, mittarikentän ohjaimista, kassa-
jä rjestelmistä , jakelumittareista, mä rkävaraston val-
vontajä rjestelmistä sekä monipuolisista asennus- ja 
huoltopalveluista. Asiakkaat saavat lisäarvoa jakelua 
ja myyntiä tehostavasta korkeasta automaatioas-
teesta sekä turvallisista ja ympä ristöystävä llisistä 
jä rjestelmistä . Tehokas huoltopalvelu parantaa käyt-
töastetta sekä palvelua loppukäyttä jille.

Maksuautomaatti on huoltamoautomaation ytimessä 
oleva tuote, jonka toimittajana Aspo Systems Oy on 
ottanut jä rjestelmä integraattorin roolin. Strategiana 
on rakentaa pitkäaikaisia suhteita markkinoiden joh-
taviin öljy-yhtiöihin. Huoltopalvelulla on tässä keskei-
nen rooli.

Aspo Systems 
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Systemsin avainluvut 2001 2000 1999 1998 1997

Liikevaihto, M€ 24,4 18,0 10,5 9,6 10,6

Liikevoitto, M€ 1,2 -0,7 0,5 0,5 0,5

Henkilöstö keskimäärin 157 144 137 56 57
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maksujä rjestelmien automatisoitumisen uskotaan jat-
kuvan entistä nopeampana. Uudet maksutavat, erityi-
sesti langaton maksaminen, tuovat huoltamoketjuille 
lähivuosina uusia investointitarpeita.

Suurena ja yhtenä isenä markkina-alueena Puola on 
yksi Itämeren alueen lupaavimmista markkinoista. 
Vuonna 2001 Aspo Systems pää ttikin perustaa tytä r-
yhtiön Puolaan. Yhtiö keskittyy kunnossapitopalvelui-
hin ja tehostaa myös paikallista markkinointia.

Tulevaisuuden näkymät Kauppa- ja teollisuus-
ministeriön pää töksen 415/98 mukaisesti kaikkien 
huoltoasemien on vuoden 2002 loppuun mennessä 
täytettävä kiristyneet ympä ristövaatimukset koskien 
polttoaineiden käsittelyä ja varastointia. Nä iden 
investointien odotetaan jatkuvan koko vuoden. 
Lisäksi alkuvuonna on vielä odotettavissa euron 
käyttöönottoon liittyviä investointeja.

Vuonna 2002 kannattavuuden odotetaan paranevan. 
Viennin odotetaan vahvistuvan niin Baltiaan, Puolaan 
kuin Venä jä llekin. Autotank-kaupan synergiaetuja 
odotetaan aikaisintaan toisella vuosipuoliskolla.

Autotankin vahvan ja tunnetun tuotemerkin vuoksi 
Aspo on pää ttänyt keskittää kaikki huoltamoiden 
jakeluautomaatiojä rjestelmiin liittyvä t toimintansa 
Autotank-nimen alle. Aspon Systems-toimialaan 
kuuluvat siten Autotank sekä Navintra.

Systems-toimialan painopisteen siirryttyä selvemmin 
jakeluautomatiikkaan Aspo ryhtyi neuvottelemaan 
Navintran myymisestä sen pääyhteistyökumppanille 
japanilaiselle Furunolle. Kaupasta on tarkoitus sopia 
kevään 2002 aikana.

Navintran asiakkaita ovat varustamot ja muut alan 
toimijat, joille toimitetaan merenkulun navigointi-
jä rjestelmiä , sähköistä merikarttateknologiaa sekä 
rannikkovalvonnassa käytettävää erikoiselektroniik-
kaa. Navintran kilpailuetuna ovat pitkä lle rää tä löidyt 
sovellukset ja kokonaispalvelu. 

Tuloskehitys Koko Aspo Systems -toimialan liiketu-
los oli 1,2 M€ (2000 -0,7 M€). Liikevaihto oli 
24,4 M€ (2000 18,0 M€).

Aspo Systems Oy:n liiketulos kehittyi suotuisasti ja 
parani erityisesti loppuvuonna. Kotimaan myynti ylitti 
odotukset. Kysyntää kasvattivat muun muassa huol-
tamoiden kiristyneistä ympä ristövaatimuksista joh-
tuneet uusintainvestoinnit ympä ristöystävä llisempiin 
laitteisiin ja jä rjestelmiin. Nä illä investoinneilla oli 
myös positiivinen spin off -vaikutus: asiakkaat uusi-
vat samalla muita mittarikentän laitteita. Loppu-
vuonna kysyntää kasvattivat lisäksi euron käyttöön-
otosta aiheutuneet muutos- ja pä ivitystyöt. Kunnos-
sapitopalveluiden osuus liikevaihdosta oli yli puolet.

Baltiassa ja Puolassa kansainvä liset öljy-yhtiöt 
investoivat alkuvuonna, mutta loppuvuodesta myynti 
laski ja lopulta vienti jä i odotetusta. Viennin osuus 
koko laite- ja jä rjestelmäkaupasta oli vajaa puolet. 

Navintra Oy:n tilauskanta oli vuoden 2001 alussa 
korkeampi kuin koskaan aikaisemmin. Liikevaihto 
kasvoikin merkittävästi edellisestä vuodesta. Kan-
nattavuus jä i tavoitteista, koska merkittävä osa 
tilauksista oli ensimmä istä kertaa toimitettavia 
jä rjestelmä ratkaisuja.

Liiketoimintaympäristö Miehittämä ttömien ase-
mien osuus kaikista asemista on kasvussa. Maksu-
automaatein varustetut huoltamot tarvitsevat toimiak-
seen luotettavia kunnossapitopalveluja, joita huol-
tamoketjut enenevässä mää rin ulkoistavat. Myös 

www.aspo.fi > systems
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Systemsin osuus 

Aspon liikevaihdosta

 19,8 %

Systemsin osuus

Aspon henkilöstömäärästä

38,1 %

Joustava 
huoltopalvelu 
tuo lisäarvoa
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Itämeren alue on Aspolle luontainen kotimarkkina. 
Se tarjoaa mahdollisuuksia hallittuun kasvuun, sillä 
alueen riskit voidaan helposti suhteuttaa yhtiön ris-
kinsietokykyyn. Alue on myös maantieteellisesti ja 
logistisesti selkeä kokonaisuus.

Aspo Shippingille keskittyminen Itämeren alueen 
kuljetuksiin on ollut selvästi lisäarvoa tuova tekijä . 
Varustamon alukset on varta vasten suunniteltu 
Itämeren vaativiin olosuhteisiin. Jäävahvisteiset ja 
matalakulkuiset alukset pystyvä t palvelemaan asiak-
kaita täsmä llisesti kaikissa olosuhteissa, mikä on 
osaltaan johtanut hyvin tiiviisiin asiakassuhteisiin.

Aspo Systemsissä menestyminen uutta teknologiaa 
hyödyntävissä jakeluautomaatiojä rjestelmissä edel-
lytti yrityskoon selkeää kasvattamista. Autotank-
kaupan myötä tuotekehitykseen pystytään panosta-
maan riittävästi resursseja. Autotank-kaupan ansi-
osta Aspo Systems on selvä markkinajohtaja Itäme-
ren alueella; yhtiöllä on hyvin vahva asema Pohjois-
maissa ja Baltiassa.

Aspo Chemicals on päämiehilleen portti itään. Bal-
tian ja Venä jän toimintojen vuoksi suurille raaka-
ainevalmistajille pystytään tarjoamaan riittävän suuri 
ja mielenkiintoinen markkina-alue. Aspo Chemicals 
on vahvistanut edelleen asemiaan ostamalla virolai-
sen autokemikaaliyrityksen Kemirolin sekä laajenta-
malla Pietarissa sijaitsevan tytä ryhtiön OOO Aspo-
kemin toimintaa.

Kasvua lännessä ja idässä Itämeren alue 
tarjoaa mielenkiintoisia mahdollisuuksia liiketoimin-
nan laajentamiseen. Kasvua on haettavissa län-
nestä , etelästä ja idästä . Laajeneminen suhteute-
taan Aspon riskinsietokykyyn. Erityisesti Venä jä llä 
on paljon lupaavia, mutta myös hyvin riskipitoisia 
markkinoita. Venä jä llä liiketoiminnan koko onkin jat-
kuvasti suhteutettava pahimman vaihtoehdon ske-
naarioon.

Aspo sai Autotank-kaupan myötä Ruotsissa vahvan 
jalansijan ja myös aivan uudenlaista näkyvyyttä . 
Aspo Systemsin nousu aidosti pohjoismaiseksi toi-
mijaksi tekee Asposta paljon konkreettisemman 
yhteistyökumppanin myös muilla aloilla. Kaupan ansi-
osta Aspolla on nyt Ruotsissa näkyvä tuote- ja yri-
tysnimi. Hyvä llä toiminnalla meillä on entistä parem-
mat mahdollisuudet herä ttää kiinnostusta saman-
tyyppisessä asiakaskunnassa kuin mitä meillä on 
parhaillaan Suomessa. Esimerkiksi Aspo Shipping 
voi hakea kasvua ruotsalaisten energiayhtiöiden ja 
terästeollisuuden kuljetuksista.

Autotankilla on myös hyvä mahdollisuus viedä tuot-
teitaan ja osaamistaan etelämmäksi Eurooppaan. 
Pohjoismaat ovat monessa suhteessa huoltoasemien 
kehityksen kä rjessä . Miehittämä ttömä t huoltoase-
mat ovat tää llä selvästi yleisempiä kuin muualla 
Euroopassa. Samoin maksujä rjestelmä t ovat Skandi-
naviassa huomattavasti edistyksellisempiä . Esimer-
kiksi langattomaan maksamiseen liittyvä llä tietotai-
dolla on selkeää vientipotentiaalia.

Markkinoiden kasvattamista auttaa myös Autotankin 
vahva brandi. Autotankissa on kehitetty edistyksel-
listä teknologiaa jo useamman vuosikymmenen ajan, 
joten yhtiö ja sen tuotteet tunnetaan hyvin maailman 
öljy-yhtiöissä . Tunnettuutta rakensi myös se, että 
Autotank oli  vuosina 1981–1986 L.M.Ericssonin 
tytä ryhtiö. Tuolloin Autotank laajeni emoyhtiön tuella 
voimakkaasti Eurooppaan ja Pohjois-Amerikkaan. 

Venä jä suuri mahdollisuus Idässä Venä jä llä 
Aspon osaamiselle on paljon tarvetta ja kiinnostavia 
markkinoita. Kaikki toimialat toimivat jo laajalla kon-
taktipinnalla sekä Baltiassa että Venä jä llä .

Aspo Chemicalsilla on Baltiassa vahva jalansija eri-
tyisesti autokemikaaleissa ja muoviraaka-aineissa. 
Varovaisen etabloitumisen jä lkeen Pietarin tytä ryri-
tyksen OOO Aspokemin organisaatiota on selvästi 
vahvistettu ja Venä jän uskotaankin olevan Aspo 
Chemicalsin vuoden 2002 nopeimmin kasvava mark-
kina-alue.

Aspo Systems on esitellyt Venä jä llä maan ensim-
mä isen yleiseen jakelukäyttöön hyväksytyn maksu-
automaatin. Venä jä llä edetään myös yhteistyössä 
länsimaisten huoltamoketjujen kanssa. Maan palkka-
tason nousu voi aikanaan nopeuttaa miehittämä ttö-
mien huoltoasemien yleistymistä .

Aspo Shipping kuljettaa Venä jä ltä jo huomattavan 
paljon lasteja. Venä jä ltä viedään suuria mää riä 
erilaisia bulk-tuotteita kuten kivihiiltä , rautamalmia 
ja romua. Suomenlahden satamaverkkoa kehitetään 
voimakkaasti ja maan uuden poikittaisradan myötä 
Pohjois-Venä jän raaka-ainekuljetusten odotetaan 
edelleen kasvavan. Vuonna 2001 Venä jän osuus oli 
noin 40 prosenttia Aspo Shippingin kuljetuksista.

Venä jä llä etenemisessä Aspon monialaisuudesta on 
selkeää etua. Yhdellä toimialalla hankittua markki-
noiden erikoispiirteiden ja kulttuurin tuntemusta voi-
daan nopeasti hyödyntää myös muilla toimialoilla. 

Kotimarkkinana Itämeren alue
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“Pohjoismaissa kuluttajat ovat nopeita omaksumaan 
uusia teknologioita ja maksuvälineitä . Tuotekehityk-
semme on aina ollut vilkasta, jo 1970-luvulla valmis-
timme hyvin pitkä lle integroituja järjestelmiä . Meillä 
kävikin usein vieraita eri puolilta maailmaa ihmet-
telemässä pohjoismaisten huoltoasemien edistyk-
sellistä teknologiaa”, toimitusjohtaja Paul Johnson 
sanoo.

Johnsonin mielestä Autotank tuo Aspo Systemsiin 
ennen kaikkea kokemusta.

“Koska meillä on paljon kokemusta eri markkinoilla 
toimivista asiakkaista, meidän on helpompi miettiä 
millaisia ratkaisuja he tarvitsevat tulevaisuudessa. 
Öljy-yhtiöt odottavat meiltä uusia teknologioita ja 
uusia ajatuksia polttonesteen jakeluun ja maksa-
miseen. Jotta voimme vastata heidän tarpeisiinsa, 
meillä on oltava vahva tuotekehitys.”

Tuotekehitysinvestointien jakaminen onkin Johnsonin 
mukaan yksi tärkeimpiä Aspo Systemsin ja Autotan-
kin fuusion hyötyjä . Synergiaa tulee lisäksi markki-
noinnin ja komponenttihankintojen yhdistämisestä . 
Robottitankkaus on yksi potentiaalinen tuotekehitys-
kohde.

“Robottitankkausta olemme tutkineet jo 
1980-luvulla. Olen aivan varma, että 15 vuoden 
päästä autoilijoiden ei enää tarvitse seisoa ulkona 
tankkaamassa. Uudet maksutavat, esimerkiksi mat-
kapuhelimella maksaminen, täydentävä t tä tä kehi-
tystä .”

Johnson näkee tulevaisuudessa paljon mahdollisuuk-
sia. Fuusion myötä Autotank on myös entistä val-
miimpi muuttamaan mahdollisuudet menestykseksi.

 “Olen innoissani siitä , että löysin Asposta vahvan 
partnerin. Meillä on hyvin samanlaiset näkemykset 
tästä liiketoiminnasta, olemme monessa suhteessa 
samalla aaltopituudella. Olen myös mielissäni siitä , 
että Autotankin vahva tuotenimi tulee koko Aspo 
Systemsin jakeluautomaatiotoimintojen nimeksi. Kau-
pasta sovittaessa nimestä ei ollut puhetta, mutta 
Autotank-nimen käyttö tulee varmasti helpottamaan 
integraatiota ja koko tuoteperheemme myyntiä . 
Tämä fuusio tekee meistä erittä in vahvan, tulevaisuu-
teen innostuneesti katsovan yrityksen.”

Vuonna 1964 Tukholmassa esiteltiin maailman ensimmäinen huoltamoiden 

seteliautomaatti. Tuon keksinnön ympärille syntyi ruotsalainen Autotank. 

Autotank 
automatisoinnin kärjessä

Paul Johnson
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Henkilöstö

Osaava ja motivoitunut henkilöstö on menestyvän liiketoiminnan perusedellytyksiä. 

Aspo pyrkii kaikin tavoin edistämään työntekijöittensä ammattitaidon kartuttamista 

ja kannustavan ilmapiirin syntymistä. Avoin vuorovaikutus ja hyvät työolosuhteet 

auttavat yhteisten tavoitteiden saavuttamisessa.

Henkilöstön hyvinvointi ja osaaminen 
on tärkeä osa yrityksen kehittämistä 
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Henkilöstön jakauma 

maittain

Latvia 2 %

Viro 4 %

Suomi 92 %

Venäjä 1 %

Liettua 1 %

Henkilöstön palvelusvuosien 

määrän jakauma

49 %

14 %

24 %

10 % 
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Työhyvinvoinnista pidetään huolta Aspo yllä -
pitää henkilöstönsä hyvinvointia jä rjestämä llä hyvä t 
henkiset ja fyysiset työolosuhteet. Vapaa-ajanviet-
tomahdollisuuksien edistämisellä pidetään huolta 
työntekijöiden jaksamisesta. Aspossa tuetaan erityi-
sesti kuntoiluun ja kulttuuriin liittyviä harrastuksia, 
jotka ovat myös tilaisuuksia vapaamuotoisempaan 
ajatustenvaihtoon työntekijöiden kesken. Työntekijä t 
voivat käyttää myös Aspon vapaa-ajan asuntoja 
virkistäytymiseensä .

Ammattitaidon kehittymiseen investoidaan
Koulutukseen ja ammattitaidon kehittämiseen kiin-
nitetään erityistä huomiota, ja siihen investoidaan 
kaikilla organisaatiotasoilla. Organisaation oppimi-
nen ja jatkuva kehittyminen on nopeasti muuttuvassa 
maailmassa vä lttämä töntä tavoitteiden saavuttami-
seksi ja kilpailukyvyn sä ilyttämiseksi. Eri liiketoi-
mintayksiköt suunnittelevat kukin omien tarpeittensa 
mukaiset koulutus- ja kehittämisohjelmat.

Henkilöstö kasvaa liiketoiminnan mukana
Aspon henkilöstön mää rä kasvoi edellisvuodesta 
noin 10 prosenttia. Eniten lisäystä oli Shippingissä , 
ja myös Systemsiin tuli lisää työntekijöitä . Henkilös-
tön jakautuminen toimialoittain ei kuitenkaan olennai-
sesti muuttunut aikaisemmasta.  Lisääntyneen hen-
kilöstömää rän taustalla ovat vuoden aikana tehdyt 
yrityskaupat sekä liiketoimintojen kasvun myötä syn-
tyneet rekrytointitarpeet. 

Johtaminen perustuu avoimuuteen Henki-
löstön johtaminen pohjautuu avoimeen sisä iseen 
viestintään, joka tukee sitoutumista ja kannustaa 
hyviin suorituksiin. Tavoitteena on edistää työnte-
kijöiden henkilökohtaisten, liiketoimintayksiköiden ja 
koko Aspon tavoitteiden sisä istämistä . Tavoitteiden 
saavuttamisessa tä rkeää on henkilöstön motivoitu-
neisuus ja hyvä ammatillinen osaaminen. Kehitys-
keskustelut ovat keskeinen vä line henkilöstöjohtami-
sessa.  

Kannustimet motivoinnin vä lineenä Yhtiöllä 
on käytössään liiketoimintayksiköittä in erilaisia kan-
nustinmalleja työntekijöittensä palkitsemiseen. Kan-
nustimien tavoitteena on yhtä lailla liiketoiminnal-
listen tavoitteiden saavuttaminen kuin henkilöstön 
motivoiminenkin. Palkitsemisjä rjestelmä t on sidottu 
kunkin yksikön taloudellisen tuloksen saavuttami-
seen.

19

Henkilöstön 

sukupuolijakauma

Naiset  17 %

Miehet  83 %

Henkilöstön

ikäjakauma

18–25 v 10 %

26–35 v 23 %

36–45 v 33 %

46–55 v 27 %

56–65 v 7 %
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Toiminnan yleispiirteet Aspo Oyj:n jakautumi-
sessa lokakuussa 1999 syntyneen Aspo-konsernin 
kasvu jatkui teollisuuden logistiikkaan liittyvillä Che-
micals-, Shipping- ja Systems-toimialoilla. Konsernin 
liikevaihto ylitti 123 miljoonaa euroa. Tulos vahvistui 
huomattavasti ja pääomien tuottoa kuvaavat tunnus-
luvut paranivat. 

Liiketoimintaa kehitettiin vuonna 1999 laaditun 
toimi alakohtaisen strategian mukaisesti. Orgaani-
sen kasvun lisäksi liiketoimintaa kasvatettiin yritys-
ostoin. Vuoden alussa Chemicals-toimiala teki 
Virossa yritys kaupan ja vuoden lopussa allekirjoi-
tettiin esisopimus Systems-toimialaa vahvistavasta 
yrityskaupasta Ruotsissa. 

Chemicals-toimialalla vuoden painopistealueita 
olivat toiminnan tehostaminen sekä Virosta ostetun 
Kemirol AS:n haltuunotto. Markkinatilanteen muu-
toksista johtuen tradingtoimintaa supistettiin 
vuoden aikana. 

Shipping-toimialalla laivaston kapasiteetti lisääntyi 
noin 20 %, kun varustamon uusi irtolastialus, 
ms Eira, vastaanotettiin 9. helmikuuta 2001. 
Samalla tehtiin ns. bareboat-sopimus, jolla alus 
myytiin ja vuokrattiin takaisin varustamon käyttöön. 
Kapasiteetti oli pääosin täydessä käytössä ja rahti-
mää rä t kasvoivat. Vahva dollari vaikutti myönteisesti 
varustamon tulokseen.

Suomen siirtyminen euroon vaikutti Systems-
 toimialaan kuuluvan Aspo Systems -konsernin 
toimintaan varsinkin loppuvuonna. Liiketoiminta 
kasvoi ja toiminnan tulos kääntyi voitolliseksi. 
Vuoden lopussa Aspo Systems Oy teki aiesopi-
muksen itseään suuremman, Skandinaviassa toi-
mivan Autotank -konsernin ostamisesta. Systems- 
toimialaan kuuluvan Navintra Oy:n liikevaihto kasvoi 
edelleen voimakkaasti, mutta yhtiön tulosta ei onnis-
tuttu kääntämään voitolliseksi.

Liikevaihto Konsernin liikevaihto kasvoi 15,6 mil-
joonalla eurolla 123,1 miljoonaan euroon. Konsernin 
suora vienti yhdessä ulkomaisten tytä ryhtiöiden 
liikevaihdon kanssa oli 17,7 miljoonaa euroa (15,7 
milj. euroa). 

Chemicals-ryhmän liikevaihto nousi 4,2 % ja oli 
57,0 miljoonaa euroa (54,7 milj. euroa). Shipping-
ryhmän liikevaihto kasvoi 19,8 %:lla 41,7 miljoo-
naan euroon (34,8 milj. euroa). Systems- ryhmän 
liikevaihto kasvoi 35,6 %:lla 24,4 miljoonaan euroon 
(18,0 milj. euroa).

Liikevaihto liiketoimintaryhmittä in

     2001 2000   Muutos,  Muutos,
     M€ M€         M€           %
Chemicals                              
Aspokem Oy 52,1 51,4          0,7              
Aspokem Eesti AS 3,8 3,2          0,6              
Aspokem Latvia SIA 2,9 2,1          0,8              
UAB Aspokemlit 1,5 1,0          0,5              
OOO Aspokem 1,9          1,9              
Sisäinen liikevaihto -5,2 -3,1         -2,1              
Yhteensä 57,0 54,7          2,3         4,2
     
Shipping                              
ESL Shipping Oy 41,7 34,7          7,0              
Oy Bomanship Ab  0,2 0,2                            
Sisäinen liikevaihto -0,2 -0,2         -0,1              
Yhteensä 41,7 34,8          6,9       19,8
    
Systems                              
Aspo Systems Oy 17,4 13,7          3,7              
Aspo Systems 
Eesti Oü 0,7 1,1         -0,4              
SIA Aspo Systems 
Latvia 0,3          0,3              
UAB “Aspo Systems” 0,3          0,3              
Aspo Systems 
Ceska s.r.o. 0,2 0,1          0,1              
Navintra Oy 6,5 3,9 1)        2,6              
Sisäinen liikevaihto -1,0 -0,7         -0,3              
Yhteensä 24,4 18,0          6,4       35,6
     
Liikevaihto
yhteensä 123,1 107,5        15,6       14,5
    
1)10 kk

Tulos Konsernin liikevoitto oli 8,7 miljoonaa euroa 
(5,6 milj. euroa). 

Chemicals-ryhmän liikevoitto kasvoi 0,5 miljoonalla 
eurolla 2,4 miljoonaan euroon. Markkinointiyhtiöt 
Aspokem Eesti AS, UAB Aspokemlit ja Aspokem 
Latvia SIA paransivat liikevaihtoaan ja liikevoittoaan 
viime vuoteen verrattuna.

Shipping-ryhmän liikevoitto kasvoi 1,5 miljoonalla 
eurolla edellisvuotisesta ja oli 7,8 miljoonaa euroa.

Systems-ryhmän liikevoitto oli 1,2 miljoonaa euroa 
(-0,7 milj. euroa).

Hallituksen toimintakertomus

su ASPO vsk 01 11.4.2002, 14:4720



21

Konsernin poistot kasvoivat 0,7 miljoonalla eurolla ja 
olivat 7,6 miljoonaa euroa. Nastolan kiinteistöstä on 
kirjattu ylimääräinen 0,7 miljoonan euron arvonalen-
nus. Chemicals-ryhmän poistot olivat yhteensä 0,6 
miljoonaa euroa ja Shipping-ryhmän poistot 4,6 mil-
joonaa euroa.  

Konsernin nettorahoituskulut olivat 0,6 % liikevaih-
dosta eli 0,7 miljoonaa euroa (1,1 milj. euroa). 
Valuuttakurssivoitot vuoden aikana olivat 0,2 miljoo-
naa euroa.

Voitto ennen satunnaiseriä ja veroja oli 8,0 miljoo-
naa euroa (4,4 milj. euroa) eli nousu edellisvuoti-
sesta oli 3,6 miljoonaa euroa. Satunnaisena kuluna 
on huomioitu 7,2 milj. euron vero. Voitto ennen 
veroja oli 0,8 miljoonaa euroa (4,3 milj. euroa). Kon-
sernin vä littömät verot ja laskennallisen verovelan 
muutos olivat 2,4 miljoonaa euroa (1,3 milj. euroa).

Liikevoitto liiketoimintaryhmittäin
 
     2001 2000   Muutos,  Muutos,
     M€ M€         M€           %
     
Chemicals 2,4 1,9          0,5       26,3
Shipping 7,8 6,3          1,5       23,8
Systems  1,2 -0,7          1,9     271,4
Muu toiminta -2,7 -1,9         -0,8       42,1
Liikevoitto yhteensä 8,7 5,6          3,1       55,3

Investoinnit ja rahoitus  
Konsernin investoinnit olivat yhteensä 1,9 miljoonaa 
euroa (6,4 milj. euroa). ABB Credit Oy:n omistama 
ja ESL Shippingille bareboat-sopimuksella vuok-
rattu uudisrakennus, ms Eira, vastaanotettiin helmi-
kuussa 2001 japanilaiselta Tsuneishi Shipbuilding 
Co. Ltd:n telakalta.
 
Konsernin rahoitustilanne oli koko vuoden hyvä . 
 Likvidejä varoja oli tilinpää töshetkellä 6,0 miljoonaa 
euroa (7,7 milj. euroa). Konsernitaseen tilinpää tös-
hetken velat olivat yhteensä 15,7 miljoonaa euroa 
(21,8 milj. euroa). Korottomat velat olivat 16,5 mil-
joonaa euroa (14,7 milj. euroa).

Konsernin omavaraisuusaste verovelka huomioon 
ottaen oli 52,7 % (53,5 %).

Investoinnit liiketoimintaryhmittäin

           2001      2000
              M€         M€

   
Chemicals           0,8         1,2
Shipping           0,2         4,6
Systems           0,7         0,5
Muu toiminta           0,2         0,1
Investoinnit yhteensä           1,9         6,4

Osakepääoma ja osakkeet
Aspo Oyj:n osakepääoma 31.12.2001 oli 
17 540 832 euroa ja osakkeiden lukumää rä 
8 770 416. Osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo 
on 2 euroa. 

Yhtiökokoukselta saamansa valtuutuksen nojalla 
Aspo Oyj:n hallitus pää tti 26.10.2001 hankkia 
markkinahintaan Helsingin Pörssin julkisessa kau-
pankäynnissä enintään 438 520 yhtiön omaa osa-
ketta, josta mää rästä vähennetään yhtiölle jo 
hankitut 186 234 osaketta. Osakkeet vastaavat noin 
5 prosenttia yhtiön koko osakemää rästä . Valtuu-
tuksen nojalla yhtiö on ostanut yhteensä 219 695 
omaa osaketta 5,66 euron keskihintaan. Osakkei-
den yhteenlaskettu hankintahinta, 1 243 201,43 
euroa, on vähennetty konsernin vapaasta omasta 
pääomasta ja siirretty omien osakkeiden rahastoon. 
Yhtiön hallussa olevat 219 695 osaketta edustavat 
2,5 prosenttia koko osake- ja äänimää rästä . Valtuu-
tus on voimassa 26.4.2002 saakka.

Hallituksella on valtuudet myös yhtiölle hankittujen 
omien osakkeiden luovuttamiseen osakkeenomista-
jien etuoikeudesta poiketen. Lisäksi hallituksella on 
valtuutus pää ttää osakepääoman korottamisesta 
sekä vaihtovelkakirjalainan tai optiolainan liikkee-
seenlaskusta. Hallitus ei ole käyttänyt valtuutuksia, 
jotka ovat voimassa 26.4.2002 saakka.

Aspo Oyj:n osakkeet noteerataan Helsingin Pörssin 
pää listalla monialayritykset-toimialaryhmässä kau-
pankäyntitunnuksella ASU1V. Pörssierä on 50 
osaketta. Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjä r-
jestelmään 1.10.1999 lukien.
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Tilikauden aikana Aspo Oyj:n osakkeen vaihto Hel-
singin Pörssissä oli yhteensä 5,3 miljoonaa euroa 
ja 966 604 osaketta. Hallintarekisteröityjen ja ulko-
maisessa omistuksessa olevien osakkeiden mää rä 
31.12.2001 oli 25 107 eli 0,3 prosenttia osake- 
ja äänimää rästä . Aspo Oyj:n osakkeen keskikurssi 
1.1.–31.12.2001 oli 5,45 euroa, alin kurssi oli 4,10 
euroa ja ylin 6,40 euroa. Osakkeen pää töskurssi 
31.12.2001 oli 6,30 euroa. 

Verotus Jakautumisessa Aspo Oyj:n vastattavaksi 
siirtynyt verovuotta 1994 koskeva verotusasia 
palautettiin korkeimman hallinto-oikeuden pää tök-
sellä Uudenmaan verovirastolle uudelleen käsitel-
täväksi. Uudenmaan verovirasto toimitti uudelleen 
Aspo Oy:n ja Polttoaine Osuuskunnan vuoden 1994 
verotuksen.

Vuonna 1994 toteutettujen rakennejä rjestelyjen 
perusteella verovirasto on lisännyt Polttoaine 
Osuuskunnan tuloon 73 miljoonaa markkaa (12,3 
miljoonaa euroa) peiteltynä osingonjakona ja Aspo 
Oy:n tuloon samansuuruisen peitellyn osingon. 
Maksettavaksi mää rä tty vero oli yhteensä 42,5 
miljoonaa markkaa (7,2 miljoonaa euroa). Yhtiö piti 
aiemmin tehtyä verotuspää töstä oikeana ja on valit-
tanut nyt tehdystä pää töksestä . 
      
Henkilöstö Aspo-konsernin henkilöstön mää rä oli 
tilikauden lopussa 435 (384) ja tilikauden aikana 
keskimää rin 412 (375). Toimihenkilöiden keskimää rä 
oli vuoden aikana 171 ja työntekijöiden 241.

Emoyhtiön henkilöstön mää rä oli tilikauden pää tty-
essä 8 (9) ja keskimää rin 8 (10). Emoyhtiön henki-
löstö koostui kokonaan toimihenkilöistä .

Henkilöstö keskimäärin liiketoiminta-
ryhmittä in 

           2001      2000
Chemicals  
   Toimihenkilöt            58          53
   Työntekijät              9            8
                67          61
Shipping  
   Toimihenkilöt            16          17
   Merihenkilöstö          164        143
              180        160
Systems  
   Toimihenkilöt            89          77
   Työntekijät            68          67
              157        144
   
Konsernihallinto               8          10
   
Yhteensä          412        375

Tutkimus- ja tuotekehitystoiminta Konsernin 
tutkimus- ja kehitystoiminta kohdistuu pääosin toimin-
nan, menetelmien ja tuotantoteknologian kehittämi-
seen ilman erillistä organisaatiota, mistä johtuen kehi-
tyspanokset sisä ltyvät erittelemättöminä normaaleihin 
liiketoimintakuluihin. Konserniyhtiöistä Aspo Systems 
Oy:llä ja Navintra Oy:llä on ollut omaa tuotekehitystä .

Ympäristö Konserniyhtiöt ovat jatkaneet ympä ris-
töasioiden hoitoa vuonna 1996 julkaistun konsernin 
ympä ristöpolitiikan pohjalta. Aspo on myös sitou-
tunut Kansainvä lisen Kauppakamarin Elinkeino-
elämän peruskirjaan kestävän kehityksen aikaan-
saamiseksi.

Tilikauden päättymisen jä lkeiset tapah-
tumat Aspo Systems Oy allekirjoitti 15.1.2002 
sopimuksen Skandinaviassa toimivan huoltoasemien 
laite- ja kunnossapitopalvelujen toimittajan Auto-
tankin koko osakekannan ostamisesta 18.10.2001 
tehdyn esisopimuksen mukaisesti. 

Systems-toimialan painopisteen siirryttyä yhä 
selvemmin polttoaineautomatiikkaan Aspo ryhtyi 
neuvottelemaan Navintra Oy:n myynnistä sen japa-
nilaiselle pääyhteistyökumppanille Furuno Electric 
Co:lle. Osapuolten tavoitteena on sopia kaupasta 
huhtikuun aikana 2002.
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Näkymät vuodelle 2002 Aspon toimialoilla kulu-
van vuoden näkymä t vaikuttavat edelleen hyviltä . 
Tämänhetkisen arvion mukaan kaikkien Aspon toimi-
alojen orgaaninen kasvu ylittää talouden keskimää -
rä iset kasvuluvut. Autotank-konsernin osto vuoden 
2002 alussa mahdollistaa Aspo- konsernin liikevaih-
don kasvun jatkumisen viimevuotisella tasolla. Myös 
konsernin tuloksen odotetaan edelleen parantuvan 
kuluvana vuonna.

Kemikaalien ja muoviraaka-aineiden volyymien kas-
vulle näyttä isi olevan edellytyksiä erityisesti lähi-
markkinoilla. Muoviraaka-aineiden hintojen lasku 
pää ttyi vuodenvaihteen tienoilla. Tuottajien hinnan-
korotuspaineiden odotetaan johtavan asteittaisiin 
hintojen korotuksiin tämän vuoden aikana. Neste-
mä isten kemikaalien hintatason odotetaan pysyvän 
vakaana tai nousevan. Tradingkauppa jäänee vuoden 
aikana vähä iseksi erityisesti euron alhaisen kurssin 
vuoksi.

Lähimarkkinoilla toimivien tytä ryhtiöiden toiminnan 
odotetaan edelleen jatkuvan nousujohteisena.

Chemicals-toimialan liikevaihdon odotetaan kasva-
van ja tuloksen parantuvan.

Shipping-toiminnan painopiste pysyy strategian 
mukaisesti Itämerellä . Bulkkilastien kokonaismää -
rien kasvu sekä ESL Shipping Oy:n kasvanut kapasi-
teetti luovat edellytykset orgaaniselle kasvulle myös 
kuluvana vuonna.

Suurin osa kuljetuskapasiteetista on katettu vuosiso-
pimuksin. Markkinatilanteeseen ei odoteta nopeita 
muutoksia, jotka vaikeuttaisivat uusien sopimuksien 
tekemistä tai heikentä isivä t rahtihintoja. Alusten 

käyttöasteen odotetaan pysyvän nykytasolla, mikä 
kasvattaa kuljetettavia kokonaismää riä . US-dollarin 
mahdollisia kurssivaihteluja vastaan on osittain suo-
jauduttu, mikä osaltaan vaikuttaa nykyisen kannatta-
vuustason sä ilymiseen.

Shipping-toimialan kuluvan vuoden liikevaihdon 
kasvun odotetaan jatkuvan maltillisempana kuin viime 
vuonna, mutta tuloksen odotetaan edelleen parantu-
van.

Systems-toimialan tavoitteena on ollut kasvaa Aspon 
kolmanneksi tasavahvaksi pää toimialaksi. Tämä 
tavoite saavutetaan kuluvan vuoden aikana, kun 
Skandinaviassa toimiva Autotank-konserni yhdiste-
tään Aspo Systems -konsernin kanssa. Samalla on 
pää tetty, että Autotank otetaan koko polttoaineauto-
matiikkaan keskittyvän konsernin nimeksi. 

Uuden Autotank-konsernin yhteenlaskettu liikevaihto 
vuonna 2001 oli 37,6 miljoonaa euroa. Kuluvan 
vuoden markkinanäkymä t ovat kohtalaiset. Auto-
maattiasemien mää rä kasvaa edelleen kaikissa Itä -
meren alueen maissa ja samalla myös teknisen 
huoltopalvelun merkitys kasvaa. Aspo Systems-   
ja Autotank-konsernien yhdistämis- ja strategiapro-
sessi on tarkoitus viedä läpi vuoden alkupuoliskon 
aikana. 

Systems-toimialan liikevaihto kasvaa voimakkaasti 
vuoden 2002 aikana ja sen tuloksen odotetaan 
parantuvan tappiollisen Navintra Oy:n myynnin 
 jä lkeen.

Kokonaisuutena Aspo-konsernin liikevaihdon odo-
tetaan kasvavan ja liikevoiton paranevan kuluvana 
vuonna.  
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Tuloslaskelma

    Konserni Konserni Aspo Oyj Aspo Oyj
1 000 € Liite 2001 2000 2001 2000

        
Liikevaihto 1.1 123 120 107 485   
 Valmiiden ja keskenerä isten       
 tuotteiden varastojen muutos +/-  254 662   

 Liiketoiminnan muut tuotot 1.2 1 623 2 086 1 797 1 585
        
 Materiaalit ja palvelut 1.3 -66 266 -62 702   
 Henkilöstökulut 1.4 -16 735 -14 924 -640 -814
 Poistot ja arvonalentumiset 1.5 -7 614 -6 926 -1 421 -783
 Liiketoiminnan muut kulut 1.6 -25 693 -20 096 -2 371 -1 884
        
Liikevoitto/-tappio   8 689 5 584 -2 634 -1 896

 Rahoitustuotot ja -kulut 1.7 -701 -1 140 5 547 1 676
        
Voitto/tappio ennen satunnaisia eriä  7 988 4 444 2 913 -220
        
 Satunnaiset erä t 1.8 -7 152 -181 518 3 512
        
Voitto ennen tilinpää tössiirtoja ja veroja  836 4 263 3 431 3 292
        
 Tilinpää tössiirrot 1.9   1 058 451
 Vä littömä t verot 1.10 -2 423 -1 309 -3 459 -995 
 Vähemmistön osuus  5 -7   
        

Tilikauden tappio/voitto   -1 582 2 947 1 030 2 747
        
        

Aspo-konserni
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Tase        

    Konserni Konserni Aspo Oyj Aspo Oyj
1 000 € Liite 2001 2000 2001 2000
  
VASTAAVAA      

Pysyvä t vastaavat 2.1     
 Aineettomat hyödykkeet 2.1 1 393 1 367 156 150
 Konserniliikearvo 2.1 321 421   
 Aineelliset hyödykkeet 2.1 67 162 82 135 10 461 11 758
 Sijoitukset 2.2 2 153 1 952 18 142 17 940
    71 029 85 874 28 759 29 848
Vaihtuvat vastaavat      
 Vaihto-omaisuus 2.3 11 287 11 178   
 Pitkäaikaiset saamiset 2.4 113 113 113 113
 Lyhytaikaiset saamiset 2.4 18 145 12 659 15 408 7 058
 Rahoitusarvopaperit 2.5 3 000 4 661 3 000 4 514
 Rahat ja pankkisaamiset  2 988 3 046 318 66
    35 534 31 657 18 839 11 751
    106 564 117 531 47 598 41 599
        

VASTATTAVAA      

Oma pääoma 2.6     
 Osakepääoma  17 541 17 541 17 541 17 541
 Muut rahastot  25 25   
 Omien osakkeiden rahasto  1 243 1 048 1 243 1 048
 Edellisten tilikausien voitto   39 118 41 125 5 020 7 188
 Tilikauden tappio/voitto   -1 582 2 947 1 030 2 747
Oma pääoma yhteensä  56 345 62 687 24 834 28 525
        
Tilinpää tössiirtojen kertymä 2.7   3 303 4 361
        
Vähemmistöosuus  213 219   
  
Pakolliset varaukset 2.8 281 336 281 336
        
Vieras pääoma      
 Laskennallinen verovelka  11 419 11 693   
 Pitkäaikainen vieras pääoma 2.9 15 653 21 825   
 Lyhytaikainen vieras pääoma 2.10 22 653 20 771 19 180 8 377
    49 724 54 289 19 180 8 377
    106 564 117 531 47 598 41 599
        

Aspo-konserni
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Rahoituslaskelma        

    Konserni Konserni Aspo Oyj Aspo Oyj
1 000 €  2001 2000 2001 2000

Liiketoiminnan rahavirta      
 Liikevoitto/-tappio  8 689 5 584 -2 634 -1 896
 Oikaisut liikevoittoon/-tappioon  7 472 6 670 1 405 560
 Käyttöpääoman muutos  -3 938 -1 052 -135 -20
 Maksetut korot  -1 548 -1 766 -570 -331
 Saadut korot  815 601 863 682
 Saadut osingot  32 25 3 726 1 032
 Muut rahoituserä t    7 5
 Maksetut verot  -2 119 -370 -1 394 12
Liiketoiminnan rahavirta  9 403 9 692 1 267 44
       
Investointien rahavirta      
 Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -1 887 -6 443 -137 -96
 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 144 357 22 111
 Investoinnit muihin sijoituksiin  -7 -11 -7 -883
 Luovutustulot muista sijoituksista   89  188
 Ostetut tytä ryhtiöt  -141   
Investointien rahavirta   -1 890 -6 007 -121 -679
       
Rahoituksen rahavirta      
 Omien osakkeiden hankkiminen  -195 -1 048 -195 -1 048
 Investoinnin ennakkomaksun palautus  9 106    
 Lyhytaikaisten saamisten muutos    -4 030 1 760
 Lyhytaikaisten lainojen nostot   612 13 690  
 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut  -97   -4 767
 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut  -6 172 -6 277   
 Maksetut satunnaisiin kuluihin kirjatut jä lkiverot -7 152  -7 152 
 Maksetut osingot  -4 721 -8 770 -4 721 -8 770
Rahoituksen rahavirta  -9 231 -15 484 -2 408 -12 825
       
Rahavarojen muutos  -1 718 -11 799 -1 262 -13 460
 Rahavarat 1.1.  7 707 19 506 4 580 18 040
Rahavarat 31.12.  5 988 7 707 3 318 4 580

Aspo-konserni
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Konserniyhtiöiden tilinpää tökset ja konsernin tilin-
pää tös on laadittu kirjanpitolain ja muun Suomessa 
voimassa olevan säännöstön mukaisesti. 

Arvostus- ja jaksotusperiaatteet  Käyttö-
omaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon 
vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. 
Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasa-
poistoina käyttöomaisuuden taloudellisen pitoajan 
perusteella alkuperä isestä hankintamenosta.

Suunnitelman mukaiset poistoajat ovat:

Aineettomat oikeudet 3–5 vuotta
Muut pitkävaikutteiset menot 5–10 vuotta
Rakennukset ja rakennelmat 15–30 vuotta
Alukset 16–20 vuotta
Koneet ja kalusto 3–8 vuotta
Putkistot 5–20 vuotta
Muut aineelliset hyödykkeet 5–40 vuotta
Konserniliikearvo 10 vuotta
Liikearvo 5 vuotta

Vaihto-omaisuus esitetään fifo-periaatteen mukaan 
vä littömän hankintamenon tai sitä alemman jä lleen-
hankintahinnan tai todennäköisen myyntihinnan 
mää rä isenä .

Rahoitusomaisuusarvopaperit on arvostettu hankin-
tamenoon.

Liikevaihtoa laskettaessa oikaisuerissä on käsitelty 
myönnetyt alennukset ja arvonlisävero.

Tutkimus- ja kehitysmenot on kirjattu vuosikuluksi.

Konsernin henkilöstön eläketurva on jä rjestetty 
eläke vakuutuksin. Konsernilla ei ole eläkevastuita. 
Eläketurvan hoito on siirretty vakuutusyhtiölle eläke-
sää tiön purkautumisen vuoksi. Ulkomaiset tytä ryh-
tiöt hoitavat eläkejä rjestelynsä paikallisten käytän-
töjen mukaisesti. 

Ulkomaanrahanmää rä iset velat ja saamiset on kir-
jattu tapahtumapä ivän kursseihin. Tilinpää töksessä 
valuuttamää rä iset velat ja saamiset on muunnettu 
euroiksi tilinpää töspä ivän keskikurssiin. Ulkomaan-
rahanmää rä iset ennakkomaksut on kirjattu mak-
supä ivän kurssiin. Kaikki kurssierot on kirjattu 
tulosvaikutteisesti.

Konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet 
Konsernitilinpää tös sisä ltää emoyhtiön ja kaikki toi-
mivat tytä ryhtiöt, joiden äänimää rästä emoyhtiö 
omistaa suoraan tai vä lillisesti yli puolet. Ostettu 
yhtiö sisä ltyy konsernitilinpää tökseen ostohetkestä 

lähtien. Ulkomaisten tytä ryhtiöiden tilinpää tökset 
on muutettu vastaamaan konsernin laskentaperiaat-
teita ja Suomen kirjanpitolainsäädäntöä .

Konsernitilinpää tös on laadittu hankintamenome-
netelmä llä . Tytä ryhtiöiden hankintameno on eli-
minoitu hankintahetken omaa pääomaa vastaan. 
Oman pääoman ylittävä osa on ensisijaisesti koh-
distettu tytä ryrityksen kuluvaan käyttöomaisuuteen 
ja poistetaan kyseisen hyödykkeen poistosuunnitel-
man mukaan. 

Konserniyhtiöiden vä liset sisä iset liiketapahtumat, 
keskinä iset saamiset ja velat, sisä inen osingonjako 
ja siihen liittyvä t erä t sekä vaihto-omaisuuteen 
sisä ltyvä sisä inen myyntikate on eliminoitu. Sisä i-
siin käyttöomaisuuden kauppoihin liittyvä t myynti-
voitot on eliminoitu.

Vähemmistöosuudet, jotka on erotettu konsernin 
omasta pääomasta, verovelalla vähennetystä poisto-
erosta sekä tuloksesta, on esitetty omana eränään.

Ulkomaisten tytä ryhtiöiden tuloslaskelmat on muu-
tettu euroiksi tilikauden keskikurssiin ja taseet tilin-
pää töspä ivän kurssiin. Muuntamisessa syntyneet 
muuntoerot samoin kuin omien pääomien muunto-
erot on esitetty erässä ”edellisten tilikausien voitto”.

Leasing-vuokrat on käsitelty vuosikuluina.

Kertyneet poistoerot on jaettu omaan pääomaan ja 
verovelkaan. Poistoeron muutos on jaettu laskennal-
lisen verovelan muutokseen ja tilikauden tulokseen. 
Jaksotuseroista aiheutuvat olennaiset verovelat ja 
saatavat on kirjattu. 

Verovelkojen erottamisessa on käytetty ao. maan 
vallitsevaa yhtiöverokantaa. 

Pro forma -laskelmissa käytetyt laskenta-
periaatteet Kolmen vuoden pro forma -laskelmat 
on laadittu vuosien 1997–1999 tilinpää tösten 
perusteella. Konserniin on yhdistelty jakautumis-
suunnitelman mukaiset yhtiöt, kuitenkin niin, että 
Toolsystem Oy ja Sonmarin Oy tytä ryhtiöineen on 
käsitelty kuin ne olisi myyty jo ennen vuotta 1997. 
Aspo Oyj:n kustannuksista on siirretty Aspocomp 
Group Oyj: lle 1,5 Mmk (0,25 M€). Aiempina 
vuosina maksetut osingot on katsottu jaetuksi 
uudesta Aspo Oyj:stä . Saatuihin ja maksettuihin 
korkoihin sekä veroihin ja rahoituseriin sisä ltyy 
laskennallisia eriä . Pro forma -lukujen lasken-
taperiaatteita on selvitetty tarkemmin 8.4.1999 
julkistetussa ja 28.9.1999 täydennetyssä jakautu-
mis-/tarjousesitteessä .

Aspo-konserni
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1 000 €     
  
1. TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT  
    Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö 
1.1 Liikevaihto  2001 2000 2001 2000 
 Liikevaihto toimialoittain ja markkina-alueittain   
 Toimialoittainen jakauma     
  Chemicals  56 950 54 680  
  Shipping  41 724 34 809  
  Systems  24 446 17 995
 Yhteensä  123 120 107 485 
 
 Maantieteellinen jakauma      
  Suomi  105 360 91 769   
  Muu Eurooppa  15 860 14 322   
  Pohjois-Amerikka  92    
  Muut  1 807 1 394 
 Yhteensä  123 120 107 485
    
1.2 Liiketoiminnan muut tuotot      
 Käyttöomaisuuden myyntivoitot  142 130 17 74
 Liiketoiminnan muut tuotot, konserni    437 434
 Vuokrat ja käyttökorvaukset  1 329 1 049 1 265 1 049
 Tuotekehityskorvaus   673  
 Liiketoiminnan muut tuotot  152 234 79 29
 Yhteensä  1 623 2 086 1 797 1 585
       
1.3 Materiaalit ja palvelut      
 Ostot tilikauden aikana  60 580 57 724   
 Varaston muutos  -57 -146 
    60 523 57 578
 
 Ulkopuolisilta ostetut palvelut  5 743 5 124 
 Yhteensä  66 266 62 702 

1.4 Henkilöstöä ja toimielinten jäseniä  koskevat liitetiedot     
 Henkilöstökulut      
  Palkat ja palkkiot  13 230 11 944 475 758
  Eläkekulut  1 648 1 873 60 -52
  Muut henkilöstökulut  1 856 1 106 104 108
 Yhteensä  16 735 14 924 640 814
 
 Johdon palkat ja palkkiot      
  Toimitusjohtajat  547 509   
  Hallitusten jäsenet  93 151  
 Yhteensä  640 660 167 282
       
 Konsernin ja emoyhtiön palveluksessa oli       
 tilikauden aikana keskimää rin
  Toimihenkilöitä  171 156 8 10
  Työntekijöitä  241 219  
 Yhteensä  412 375 8 10
        
 Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan  eläkesitoumukset     
 Emoyhtiön toimitusjohtaja voi halutessaan siirtyä eläkkeelle 60-vuotiaana.  

1.5 Poistot ja arvonalennukset      
 Poistot aineellisista ja       
 aineettomista hyödykkeistä  7 306 6 632 1 421 783
 Poistot konserniliikearvosta  308 294  
 Yhteensä  7 614 6 926 1 421 783
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    Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö 
    2001 2000 2001 2000
1.6 Liiketoiminnan muut kulut      
 Vuokrat  2 775 1 033 524 566
 Muut kulut  22 918 19 063 1 847 1 318
 Yhteensä  25 693 20 096 2 371 1 884
   
1.7 Rahoitustuotot ja -kulut   
 Tuotot pitkäaikaisista sijoituksista      
 Osinkotuotot      
  Saman konsernin yrityksiltä    3 700 1 009
  Muilta  32 25 26 23
 Tuotot pitkäaikaisista sijoituksista yhteensä 32 25 3 726 1 032
     
  Muut korko- ja rahoitustuotot      
  Saman konsernin yrityksiltä    1 893 672
  Muilta  815 601 499 305
 Korko- ja muut rahoitustuotot yhteensä  815 601 2 392 977
       
 Korkokulut ja muut rahoituskulut      
  Saman konsernin yrityksille    542 331
  Muille  1 548 1 766 28 3
 Korko- ja muut rahoituskulut yhteensä  1 548 1 766 570 334
       
 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä  -701 -1 140 5 547 1 676
       
1.8 Satunnaiset erä t  
 Tuotot      
  Pakollisen varauksen purku   416  416
  Sonmarin Oy:n kauppahintaa   105  105
  Konserniavustus, ESL Shipping Oy    6 980 3 283
  Konserniavustus, Aspo Systems Oy    1 120 
 Yhteensä   521 8 100 3 804
       
 Kulut      
  Jä lkiverot  7 152  7 152 
  Konserniavustus Navintra Oy:lle    430 
  Eläkesää tiön vastuuvajauksesta   701  292
 Yhteensä  7 152 701 7 582 292
 
 Satunnaiset erä t yhteensä  -7 152 -181 518 3 512
       
1.9 Tilinpää tössiirrot      
 Suunnitelman mukaisten ja verotuksessa      
 tehtyjen poistojen erotus    1 058 451
       
1.10 Vä littömä t verot      
 Edellisen tilikauden verot   95 29 95 28
 Laskennallisen verovelan muutos  -260 324   
 Tuloverot satunnaisista eristä   -52 2 224 898
 Tuloverot varsinaisesta toiminnasta  2 589 1 009 1 140 69
 Yhteensä  2 423 1 309 3 459 995
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1 000 €

2.  TASEEN LIITETIEDOT         
 
2.1 Pysyvä t vastaavat      
  Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet      
      Aineettomat  Liikearvo Muut pitkä - Aineettomat Konsernin
  Konserni    oikeudet  vaik. menot yhteensä liikearvo

   Hankintameno 1.1.2001    1 204 809 266 2 279 2 975
   Lisäykset    151 332 48 531  
   Vähennykset      
   Siirrot erien vä lillä      
  Hankintameno 31.12.2001    1 355 1 141 313 2 809 2 975
      

   Kertyneet poistot 1.1.2001    -538 -175 -199 -912 -2 554
    Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot      
   Tilikauden poisto    -273 -209 -23 -504 -100
  Kertyneet poistot 31.12.2001    -811 -384 -222 -1 416 -2 653
      
  Kirjanpitoarvo 31.12.2001    545 757 92 1 393 321

   Maa-alueet  Rakennukset Koneet ja Alukset Muut aineell. Keskener. ja Aineelliset
     kalusto  hyödykkeet ennakkomaksut yhteensä

   Hankintameno 1.1.2001  999 19 838 4 564 118 180 977 9 475 154 033
   Lisäykset  54 165 934  145 13 451 14 750
   Vähennykset   -4 -241  -31 -22 500 -22 776
   Siirrot erien vä lillä    293  -2 -379 -88
  Hankintameno 31.12.2001 1 054 19 999 5 550 118 180 1 089 47 145 919
      

   Kertyneet poistot 1.1.2001   -3 719 -3 235 -64 575 -369  -71 898
   Vähennysten ja siirtojen 
   kertyneet poistot   2 129  20  152
   Tilikauden poisto   -1 560 -699 -4 567 -184  -7 010
  Kertyneet poistot 31.12.2001  -5 277 -3 804 -69 143 -533  -78 757
      
  Kirjanpitoarvo 31.12.2001 1 054 14 722 1 746 49 037 556 47 67 162
  

   Aineettomat  Muut pitkä - Aineettomat Maa-alueet Rakennukset Koneet ja Muut aineell. Aineelliset

  Emoyhtiö oikeudet vaik. menot yhteensä   kalusto hyödykkeet yhteensä

   Hankintameno 1.1.2001 191 3 195 30 12 203 330 161 12 723
   Lisäykset 60  60   72 5 77
   Vähennykset      -82  -82
  Hankintameno 31.12.2001 252 3 255 30 12 203 319 166 12 718 
         
          
   Kertyneet poistot 1.1.2001 -43 -2 -45  -790 -153 -21 -965 
   Vähennysten ja siirtojen         
   kertyneet poistot      76  76
   Tilikauden poisto -52 -1 -54  -1 265 -90 -12 -1 367
  Kertyneet poistot 31.12.2001 -95 -3 -98  -2 056 -167 -34 -2 257
         
  Kirjanpitoarvo 31.12.2001 156  156 30 10 147 152 132 10 461
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2.2 Sijoitukset
    
 Konserni   Omat Muut  Yhteensä 
     osakkeet osakkeet  
    
 Hankintameno 1.1.2001   1 048 903 1 952
 Lisäykset   195 7 202 
 Hankintameno 31.12.2001   1 243 910 2 153
      
 Kirjanpitoarvo 31.12.2001   1 243 910 2 153
     

 Emoyhtiö  Tytäyritysten  Omat  Muut  Yhteensä
    osakkeet osakkeet osakkeet  
    
 Hankintameno 1.1.2001  16 000 1 048 891 17 940
 Lisäykset   195 7 201
 Hankintameno 31.12.2001  16 000 1 243 898 18 142
    
 Kirjanpitoarvo 31.12.2001  16 000 1 243 898 18 142
   

    
   Konsernin Emoyhtiön Emoyhtiön omistamat osakkeet
   omistus- omistus- kpl nimellisarvo kirjanpitoarvo
 Konserniyritykset osuus, % osuus, %  1 000 € 1 000 €
     
 Navintra Oy, Helsinki 100,00 100,00 1 260 252 922
 Aspo Systems Oy, Porvoo 100,00 100,00 10 000 589 1 741
 Aspokem Oy, Helsinki 100,00 100,00 6 000 1 009 5 047
 ESL Shipping Oy, Helsinki 100,00 100,00 1 800 000 673 6 829
 Kiinteistö Oy Olarinluoma 12, Espoo 100,00 100,00 9 2 504
 Oy Troili Ab, Helsinki 100,00 100,00   8
 Kiinteistö Oy Tietokartano, Tampere 79,00 79,00 395 133 949
 Oy Bomanship Ab, Helsinki 100,00    
 O.Y. Näppä rä , Helsinki 100,00    
 Kiinteistö Oy Yrittä jäntie 6, Porvoo 100,00    
 Aspokem Eesti AS, Tallinna, Viro 100,00    
 Aspokem Latvia SIA, Riika, Latvia 100,00    
 Aspokemlit UAB, Vilna, Liettua 100,00    
 OOO Aspokem, Pietari, Venä jä 100,00    
 Aspo Systems Eesti OÜ, Viro 100,00    
 SIA Aspo Systems Latvia, Latvia 100,00    
 UAB “Aspo Systems”, Liettua 100,00    
 Aspo Systems Ceská republika s.r.o.,
 Tsekin tasavalta 100,00  
 Yhteensä     16 000

    Konserni Konserni  
    2001 2000  
2.3 Vaihto-omaisuus  
  Aineet ja tarvikkeet  4 157 9 355   
  Keskenerä iset tuotteet  16 66   
  Valmiit tuotteet/tavarat  6 891 1 250   
  Ennakkomaksut  223 507  
 Yhteensä  11 287 11 178   
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    Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö
    2001 2000 2001 2000
2.4 Saamiset
 Pitkäaikaiset lainasaamiset  113 113 113 113
 
 Lyhytaikaiset saamiset      
 Myyntisaamiset  15 212 9 388 3 11
 
 Saamiset konserniyhtiöiltä      
 Konserniavustussaamiset    4 328  
 Lainasaamiset    10 891 6 926
      15 218 6 926
 

 Maksetut ennakot  8 366   
 Muut saamiset  63 38   
 Siirtosaamiset 1)  2 862 2 867 186 121
    2 933 3 271 186 121
 1) Olennaisimmat erä t
 Avustus liikenne- ja viestintäministeriöltä  1 318 1 033   
 Verosaaminen  626 927   
 TEL-saaminen  180 82 138 82
 Varastokorjaukseen liittyvä saaminen   140   
 Agentuuripalkkio  134 126   
 
 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä  18 145 12 659 15 408 7 058
       
       
2.5 Rahoitusarvopaperit      
 Jä lleenhankinta  3 000 4 661 3 000 4 514
 Kirjanpitoarvo  3 000 4 661 3 000 4 514

2.6 Oma pääoma  
 
 Osakepääoma 1.1.  17 541 8 770 17 541 8 770
 Osakepääoman korotus   8 770  8 770
 Osakepääoma 31.12.  17 541 17 541 17 541 17 541
        
 Muut rahastot 1.1.  25 25 
 Muut rahastot 31.12.  25 25   
  
        
 Omien osakkeiden rahasto 1.1.  1 048  1 048  
 Omat osakkeet  195 1 048 195 1 048
 Omien osakkeiden rahasto 31.12.  1 243 1 048 1 243 1 048
        
 Voitto edellisiltä tilikausilta 1.1.  44 072 59 692 9 936 25 778
 Osingonjako  -4 721 -8 770 -4 721 -8 770
 Osakepääoman korotus   -8 770  -8 770
 Omat osakkeet  -195 -1 048 -195 -1 048
 Muuntoero  -38 23 
 Voitto edellisiltä tilikausilta 31.12.  39 118 41 125 5 020 7 188
        
 Tilikauden tappio/voitto  -1 582 2 947 1 030 2 747
 
 Oma pääoma yhteensä  56 345 62 687 24 834 28 525
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    Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö
    2001 2000 2001 2000

 Kertyneestä poistoerosta ja vapaaehtoisista      
 varauksista omaan pääomaan merkitty osuus 26 708 27 419   
 Vapaasta omasta pääomasta jakokelpoisia varoja 10 828 16 653 6 049 9 936
       
        
2.7 Tilinpää tössiirtojen kertymä      
 Kertynyt poistoero 31.12.  39 656 40 658 3 303 4 361
 Laskennallinen verovelka  -11 500 -11 791   
 Hankintahetken varausten oma pääoma  -1 448 -1 448 
 Vapaaehtoiset varaukset omassa pääomassa 31.12. 26 708 27 419   
      
    
2.8 Pakolliset varaukset      
 Varautuminen Sonmarin Oy:n kaupasta aih.kuluihin 281 336 281 336
 Pakolliset varaukset yhteensä  281 336 281 336

2.9 Pitkäaikainen vieras pääoma      
 Lainat rahoituslaitoksilta  15 412 21 534   
 Eläkelainat  241 291 
 Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä  15 653 21 825   
      
 Laskennallinen verovelka      
 Tilinpää tössiirroista  11 419 11 693   
 
 Velat, jotka erääntyvä t myöhemmin kuin       
 viiden vuoden kuluttua
 Lainat rahoituslaitoksilta  3 166 4 749   
 Eläkelainat  56 100  
 Yhteensä  3 222 4 849   
 
       
2.10 Lyhytaikainen vieras pääoma      
 Lunastamattomat osakkeet  4 35 4 35
 Lainat rahoituslaitoksilta  6 122 6 220   
 Eläkelainat  50 49   
 Maksamaton osinko 1995–2000  6 8 6 10
       
 Ostovelat  7 777 7 880 74 161
 Saadut ennakot  421 891   
 
 Muut velat 1)  3 502 2 518 1 162 704
 Siirtovelat 2)  4 770 3 170 116 82
    22 653 20 771 1 362 992
 1) Olennaisimmat erä t      
 Verovelka  1 143 679 1 143 679
 Arvonlisäverovelka  1 281 1 135   
 Työnantajatilitykset  778 546 19 25
       
 2) Olennaisimmat erä t      
 Korkojaksotus  318 398  11
 Provisiovaraus  285    
 Ms Eiran bareboat-vuokra  777    
 Vuosilomapalkat ja muut palkkajaksotukset  2 444 1 887 61 71
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    Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö
    2001 2000 2001 2000

 Velat konserniyhtiöille      
 Lainat    17 386 3 612
 Konserniavustukset    430 3 772
 Siirtovelat    2 
      17 818 7 384
 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä  22 653 20 771 19 180 8 377
       
        
3. MUUT LIITETIEDOT      
 
3.1 Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vastuut     
  
 Velat, joiden vakuudeksi annettu       
 kiinnityksiä aluksiin ja kiinteistöön
 Lainat rahoituslaitoksilta  21 534 27 656   
 Annetut kiinnitykset  24 286 34 529 
 Vakuudeksi annetut kiinnitykset yhteensä 24 286 34 529  
   
       
 Kuluksi ja velaksi kirjaamatta olevat eläkevastuut     
 Konsernilla ei ole eläkevastuita.      
 
 Leasingvastuut       
 Leasingsopimuksista maksamatta olevat mää rä t     
  Seuraavalla tilikaudella maksettavat  337 188   
  Myöhemmin maksettavat  980 566 
 Yhteensä  1 318 754  
 
 Jäännösarvovastuut  3 044    
  
 Leasingvastuut yhteensä  4 362 754 
   
 Bareboat-sopimuksesta maksettavat määrä t     
  Seuraavalla tilikaudella maksettavat  2 098    
  Myöhemmin maksettavat  17 030   
 Yhteensä  19 128    
  
 Sopimukseen sisä ltyy osto-optio erillisen sopimuksen mukaan.     
  
 Konserniyhtiöiden puolesta annetut vakuudet     
  Eläkelainojen vastuut    796 851
  Leasingvastuut    4 289  
  Bareboat-sopimus    19 128
 Yhteensä    23 418 851
       
 Johdannaissopimukset  9 113  9 113  
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Taloudelliset tunnusluvut        

   
   2001 2000 1999  1998  1997

Liikevaihto, M€ 123,1  107,5  83,5  80,1  90,9
Liikevoitto, M€ 8,7  5,6  1,6  3,9  7,2
 osuus liikevaihdosta, % 7,1  5,2  1,9  4,9  7,9
Tulos ennen satunnaiseriä ja veroja, M€ 8,0  4,4  1,4  3,7  7,9
 osuus liikevaihdosta, % 6,5  4,1  1,7  4,6  8,7
Tulos ennen veroja, M€ 0,8 4,3  6,9  4,5  17,6
 osuus liikevaihdosta, % 0,7 4,0  8,2  5,6  19,4
Oman pääoman tuotto, % (ROE)  9,4 4,7 0,8  3,4  7,7
Sijoitetun pääoman tuotto, % (ROI) 11,4  6,4  3,0  4,9  6,3
Omavaraisuusaste, % 52,7  53,5  53,2  54,1  54,1
Omavaraisuusaste ilman verovelkaa, % 62,9  63,1  62,1  61,6  59,5
Gearing 28,6  33,0  21,5 5,4 -23,3
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, M€ 1,9  6,4  9,4  18,6  13,3
 osuus liikevaihdosta, % 1,5  6,0  11,3  23,3  14,6
Henkilöstön mää rä 31.12. 435 384 366 294 271
Henkilöstö keskimää rin 412  375  300  282  265
 
       

Osakekohtaiset tunnusluvut      
  
Tulos/osake (EPS), € 0,65  0,35  0,13  0,51  1,24
 
Oma pääoma / osake, € 6,44  7,18  7,81  8,44  8,85
 
Nimellisosinko / osake, € (hallituksen ehdotus) 0,56  0,55  2,00  
Osakeantikorjattu osinko / osake, € 0,56  0,55  1,00   

Osinko/tulos, % 86,3  155,8  1 534,4   

Efektiivinen osinkotuotto, % 8,9  11,0  22,5   

Hinta/voitto-suhde (P/E) 9,7  14,2  68,2    

Osakkeen osakeantioikaistu kurssikehitys, €     
 keskikurssi 5,45  7,93  3,79  
 alin kurssi 4,10  4,50  3,05  
 ylin kurssi 6,40  11,20  4,50  
 
Tilikauden viimeisen kauppapä ivän keskikurssi, € 6,30  5,00  4,45   

Osakekannan markkina-arvo 31.12., M€ 53,9  42,9  39,0  

Osakkeen vaihdon kehitys, 1 000 kpl 966  1 813  427  
Osakkeen vaihdon kehitys, % 11,0  20,7  9,7  
Osakkeiden kokonaisvaihto, 1 000 € 5 264  14 375  3 227  
 
Konsernin osakemää rä t 31.12., 1 000 kpl     
 osakemää rä t 8 770 8 770 4 385 4 385 4 385
 osakeantioikaistut osakemää rä t 8 770 8 770 8 770 8 770 8 770
 ulkopuolella 8 551 8 584 8 770 8 770 8 770
 ulkopuolella keskimää rin 8 581 8 713 8 770 8 770 8 770
       
       
1)1997–1999 pro forma     

     1) 1) 1)
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Tunnuslukujen laskentaperiaatteet

Oman pääoman tuotto, % (ROE)
 voitto ennen satunnaiseriä ja veroja – verot x 100/ 
 oma pääoma + vähemmistöosuus (keskiarvo)

Sijoitetun pääoman tuotto, % (ROI)
 voitto ennen satunnaiseriä ja veroja + korko- ja muut rahoituskulut x 100/ 
 taseen loppusumma – korottomat velat (keskiarvo)

Omavaraisuusaste, %
 oma pääoma + vähemmistöosuus x 100/ 
 taseen loppusumma – saadut ennakot

Gearing
 korolliset velat – likvidit varat/oma pääoma + vähemmistöosuus 

Henkilöstön keskimäärä
 keskiarvo kuukauden lopussa lasketuista henkilöstömää ristä

Tulos / osake (EPS), €
 tulos ennen satunnaiseriä ja veroja – verot – vähemmistöosuus tuloksesta/ 
 tilikauden keskimää rä inen osakeantioikaistu osakkeiden lukumää rä

Oma pääoma / osake, €
 oma pääoma/osakkeiden osakeantioikaistu lukumää rä tilinpää töspä ivänä

Osakeantioikaistu osinko /osake, €
 tilikaudella jaettu osakekohtainen osinko/osakeantikerroin

Osinko / tulos, %
 osakeantioikaistu osakekohtainen osinko x 100/osakekohtainen tulos

Efektiivinen osinkotuotto, %
 osakeantioikaistu osinko/osake x 100/tilikauden viimeisen kauppapä ivän 
 kaupankäyntimää rillä painotettu keskikurssi

Hinta / voitto -suhde (P/E)
 osakeantioikaistu tilikauden viimeisen kauppapä ivän keskikurssi/tulos/osake

Osakeantioikaistu keskikurssi
 osakkeen euromää rä inen kokonaisvaihto/tilikaudella vaihdettujen 
 osakkeiden osakeantioikaistu lukumää rä

Osakekannan markkina-arvo
 konsernin ulkopuolella olevien osakkeiden lukumää rä x tilikauden viimeisen 
 kauppapä ivän kaupankäyntimää rillä painotettu keskikurssi

Omien osakkeiden vaikutus on eliminoitu tunnuslukuja laskettaessa.
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Osakepääoma Aspo Oyj:n vähim mä ispääoma on 
8 729 178 euroa ja enimmä is pääoma 34 916 712 
euroa, missä rajoissa osakepääomaa voidaan korot-
taa tai alentaa yhtiö jä rjes tystä muuttamatta. Yhtiön 
osakkeiden vähimmä ismää rä on 4 364 589 kappa-
letta ja enimmä ismää rä 17 458 356 kappaletta. 

Aspo Oyj:n rekisteröity osakepääoma 31.12.2001 
oli 17 540 832 euroa ja se jakautui 8 770 416  
osakkeeseen, joiden kirjanpidollinen vasta-arvo on 
2 euroa. Yhtiöllä on yksi osakesarja. Kukin osake 
oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa.

Osakkeiden noteeraus Aspo Oyj:n osake on 
noteerattu Helsingin Pörssin pää listalla 1.10.1999 
alkaen. Yhtiön kaupankäyntitunnus on ASU1V, toimi-
alaluokitus monialayhtiöt ja pörssierä 50 osaketta. 

Osakkeenomistus Aspon osakkeet on liitetty 
arvo-osuusjä rjestelmään 1.10.1999. Vuoden 2001 
lopussa yhtiöllä oli yhteensä 1 651 osakkeenomis-
tajaa. Nä istä 99,7 prosenttia oli suoria osakkeen- 
  omistuksia ja 0,3 prosenttia (21 900 osaketta) hal-
lintarekisterien kautta olevia omistuksia. Ulkomai-
sessa omistuksessa oli yhteensä 0,3 prosenttia 
yhtiön osakkeista.

Tilikauden pää ttyessä Aspon kymmenen suurinta 
osakkeenomistajaa omistivat yhteensä noin 59,4 
prosenttia osakkeista ja äänimää rästä . Yhtiön suu-
rimmat osakkeenomistajat on esitetty tarkemmin 
seuraavalla sivulla. Yhtiön hallituksen jäsenet ja 
 toimitusjohtaja omistivat 31.12.2001 yhteensä 
835 735 osaketta, mikä oli 9,8 prosenttia yhtiön 
osakkeista ja äänimää rästä .

Pohjola-yhtymä Vakuutus Oyj ilmoitti 1.3.2001, että 
sen konsernin osuus on alittanut 5 prosenttia Aspo 
Oyj:n osakkeista ja äänistä .

Osakkeen vaihto ja kurssikehitys Vuoden 
2001 aikana Aspo Oyj:n osakkeen vaihto Helsingin 
Pörssissä oli yhteensä 5,3 miljoonaa euroa ja
966 604 kappaletta, eli 11 % osakkeiden kokonais-
mää rästä . Osakkeen ylin hinta vuonna 2001 oli 6,40 
euroa ja alin 4,10 euroa. Keskikurssi oli 5,45 euroa. 
Osakkeen pää töskurssi 31.12.2001 oli 6,30 euroa.

Osakekannan markkina-arvo oli tilikauden pää tty-
essä 53,9 miljoonaa euroa. Aspon osakkeen kurssi-
kehitystä ja vaihtoa on kuvattu ohessa graafisesti. 
Yhtiön osakkeen kurssi oli 2.4.2002 8,70 euroa ja 
osake kannan markkina-arvo 74,4 miljoonaa euroa. 
Yhtiön tuoreimmat kaupankäyntitiedot löytyvä t osoit-
teesta www.aspo.fi.

Aspon osinkopolitiikka Aspo harjoittaa aktii-
vista, kassavirtaan perustuvaa osinkopolitiikkaa, 
jonka tavoitteena on jakaa osakkeenomistajille keski-
mää rin vähintään puolet vuoden tuloksesta.

Osinko vuodelta 2001 Aspo Oyj:n hallitus esit-
tää yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2001 makse-
taan osinkoa 0,56 euroa osakkeelta.

Osakkeen verotusarvo Suomessa Vuoden 
2001 verotuksessa Aspo Oyj:n osakkeelle vahvis-
tettu verotusarvo Suomessa on 4,34 euroa.

Valtuutukset Aspo Oyj:n hallituksella on 
26.4.2001 pidetyn yhtiökokouksen antama valtuutus 
osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useam-
malla uusmerkinnä llä ja/tai vaihtovelkakirjalainan 
ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta niin, 
että uusmerkinnässä sekä vaihtovelkakirjojen että 
optio-oikeuksien perusteella osakepääomaa voidaan 
korottaa yhteensä enintään 2 631 124 eurolla anta-
malla merkittäväksi enintään 1 315 562 uutta vasta-
arvoltaan 2 euron osaketta hallituksen mää räämään 
hintaan ja muutoin hallituksen mää räämin ehdoin. 
Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouk-
sen pää töksestä . Joulukuun 31. pä ivänä 2001 val-
tuutus oli kokonaan käyttämä ttä .

Lisäksi hallituksella on yhtiökokouksen antama val-
tuutus pää ttää omien osakkeiden hankkimisesta voi-
tonjakoon käytettävissä olevilla varoilla siten, että 
osakkeita voidaan hankkia enintään 438 520 kappa-
letta, josta mää rästä vähennetään yhtiölle jo hanki-
tut 186 234 osaketta. Joulukuun 31. pä ivänä 2001 
yhtiön hallussa oli yhteensä 219 695 omaa osaketta, 
mikä edustaa 2,5 prosenttia osakepääomasta. Val-
tuutusta oli käyttämä ttä 218 825 osaketta. Valtuu-
tus on voimassa yhden vuoden yhtiö kokouksen pää -
töksestä .

Aspo Oyj:n yhtiökokous valtuutti hallituksen myös 
pää ttämään enintään 438 520 yhtiölle hankitun 
oman osakkeen luovuttamisesta vastikkeena, kun 
yhtiö hankkii liiketoimintaansa kuuluvaa omaisuutta, 
vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa 
yritysjä rjestelyissä tai pääomarakenteen kehittä -
misessä . Hallitus pää ttää luovutuksen tavasta, 
ehdoista sekä sen laajuudesta. Valtuutus on voi-
massa yhden vuoden yhtiökokouksen pää töksestä . 
Joulukuun 31. pä ivänä 2001 valtuutus oli kokonaan 
käyttämä ttä .

Lisä tietoja Aspo Oyj:n yhtiökokouksen antamista 
valtuutuksista löytyy osoitteesta www.aspo.fi.

Osakkeet ja osakkeenomistajat
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Suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2001

Omistajat Osakkeita, Osuus osakkeista Omat osakkeet
   kpl ja äänistä , % vähennettynä , %
Sampo-konserni
 Vakuutusyhtiö Sampo Oy 138 380 1,58 1,62
 Sampo Teollisuusvakuutus Oy 71 620 0,82 0,84
 Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sampo 873 126 9,96 10,21
   1 083 126 12,36 12,67

Nyberg. H.B. 1 000 000 11,40 11,69

Keskinä inen eläkevakuutusyhtiö Varma-Sampo 499 100 5,69 5,84

Vehmas A.E. 453 640 5,17 5,31

Vehmas Tapio 393 946 4,49 4,61

Stadigh Kari 392 086 4,47 4,59

Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola 387 810 4,42 4,54  
Keskinä inen Vakuutusyhtiö Kaleva 350 000 3,99 4,09

Vehmas Liisa 333 030 3,80 3,89

Suomi-yhtiöt
 Keskinä inen Henkivakuutusyhtiö Suomi 185 900 2,12 2,17
 Vakuutusosakeyhtiö Suomi 130 000 1,48 1,52
   315 900 3,60 3,69

99 00 01

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

Tulos ja osinko / osake, €

Tulos/osake

Osinko/osake
99 00 01

2

4

6

8

10

Oma pääoma / osake, €

Aspo Oyj:n omien osakkeiden ostot tilikauden aikana

      Suoritettu Suoritettu
      vastike, vastike,
     Nimellisarvo euroa/osake, euroa,
Aika  Mää rä 2 euroa/osake keskiarvo vaihteluvä li

1.–30.11.2001  25 961 51 922 5,77 5,47–6,00
1.–31.12.2001  7 500 15 000 6,00 6,00
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Osakkeenomistuksen jakauma 31.12.2001

OSAKKEIDEN MÄÄRÄN MUKAAN
      Osuus Omat 
Osakkeita, Omistajien Osuus Osakemää rä , osake- osakkeet  
kpl  lukumää rä omistajista, % kpl kannasta, % vähennettynä

1–100 301 18,2 20 683 0,2 0,2
101–500 668 40,5 201 469 2,3 2,4
501–1 000 299 18,1 238 433 2,7 2,8
1 001–10 000 330 20,0 900 545  10,3 10,5
10 001–100 000 37 2,2 1 406 744 16,0 16,5
100 001– 16 1,0 6 001 054 68,5 67,6

Odotusluettelolla ja yhteistilillä yhteensä   1 488

Yhteensä 1 651 100,0 8 770 416 100,0 100,0 
 

OMISTAJARYHMITTÄ IN
   Omistuksia, Osakkeita, Omat osakkeet 
   % % vähennettynä
1. Kotitaloudet 91,8 56,5 57,9
2. Yritykset 6,1 9,3 7,0
3. Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 0,6 24,8 25,4
4. Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 1,0 2,3 2,4
5. Julkisyhteisöt 0,2 7,1 7,3
6. Ulkomaat 0,3 0,01 0,01

Yhteensä 100,0    100,0 100,0

Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet  219 695
Ulkopuolella olevat osakkeet  8 550 721 
Yhteensä  8 770 416 

Osakkeen vaihto ja keskikurssi 2001
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Hallituksen esitys voittovarojen käytöstä

Konsernin vapaa oma pääoma konsernitaseen mukaan on 37 535 636,41 euroa, josta jakokelpoista on 
10 827 590,40 euroa. Emoyhtiön vapaa oma pääoma on 6 049 488,70 euroa. Rekisteröity osakemäärä 31.12.2001 
oli 8 770 416 osaketta, joista yhtiön hallussa oli 219 695.

Hallitus ehdottaa, että voitonjakokelpoiset varat käytetään seuraavasti:

–  perusosinkona jaetaan 0,36 euroa / osake  
 8 550 721 osakkeelle 3 078 259,56 €

–  lisäosinkona jaetaan 0,20 euroa / osake
 8 550 721 osakkeelle 1 710 144,20 €

–  jä tetään omaan pääomaan 1 261 084,94 €
   6 049 488,70 €

Helsingissä 7. päivänä maaliskuuta 2002

Kari Stadigh Matti Arteva 

Kari Haavisto Roberto Lencioni 

Gustav Nyberg   
toimitusjohtaja

Tilintarkastuskertomus

Aspo Oyj:n osakkeenomistajille

Olemme tarkastaneet Aspo Oyj:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1.–31.12.2001. Hallituksen ja 
toimitusjohtajan laatima tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen sekä konsernin ja emoyhtiön tuloslaskelman, taseen 
ja liitetiedot. Suorittamamme tarkastuksen perusteella annamme lausunnon tilinpäätöksestä ja hallinnosta.

Tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, 
sisältöä ja esittämistapaa on tällöin tarkastettu riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä olen-
naisia virheitä tai puutteita. Hallinnon tarkastuksessa on selvitetty hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan toiminnan 
lainmukaisuutta osakeyhtiölain säännösten perusteella.

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös on laadittu kirjanpitolain sekä tilinpäätöksen laatimista koskevien muiden 
säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät tiedot 
konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilinpäätös konsernitilinpäätöksineen 
voidaan vahvistaa sekä vastuuvapaus myöntää emoyhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tarkastamaltamme 
tilikaudelta. Hallituksen esitys jakokelpoisten varojen käsittelystä on osakeyhtiölain mukainen.

Helsingissä 7. päivänä maaliskuuta 2002

PricewaterhouseCoopers Oy
KHT-yhteisö

Ilkka Haarlaa
KHT
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Aspo Oyj:n konsernihallinnoinnissa noudatetaan 
osakeyhtiölakia, arvopaperimarkkinalainsäädäntöä 
sekä muita julkisen osakeyhtiön hallinnointiin liit-
tyviä viranomaismää räyksiä . Tässä kirjatut peri-
aatteet ainoastaan täydentävä t lain säännöksiä . 
Yhtiön hallitus on vahvistanut työjä rjestyksen, joka 
noudattaa Keskuskauppakamarin ja Teollisuuden ja 
Työnantajien Keskusliiton (TT) antamia suosituksia.

Yhtiökokous  Ylin vastuu Aspo-konsernin hallin-
nosta ja toiminnasta on Aspo Oyj:n toimielimillä , 
joita ovat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja. 
Ylintä pää tösvaltaa käyttävä t osakkeenomistajat 
yhtiökokouksessa. Varsinainen yhtiökokous pide-
tään vuosittain hallituksen mää räämänä pä ivänä 
yhtiön kotipaikassa Helsingissä . Yhtiökokouskutsu 
julkaistaan hallituksen mää räämissä sanomaleh-
dissä aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään 
17 pä ivää ennen yhtiökokousta. 

Voidakseen käyttää puhe- ja äänestysvaltaansa 
yhtiökokouksessa osakkeenomistajan on ilmoittau-
duttava kokouskutsussa ilmoitetulla tavalla. Vii-
meinen ilmoittautumispä ivä voi olla aikaisintaan 
kymmenen pä ivää ennen kokousta. 

Corporate Governance 

Hallitus  Aspo Oyj:n hallitukseen kuuluu vähintään 
neljä ja enintään kahdeksan jäsentä . Hallituksen 
jäsenten lukumää rän pää ttää ja jäsenet valitsee 
varsinainen yhtiökokous. Hallitus valitsee keskuu-
destaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hal-
lituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta.

Aspo Oyj:n hallituksessa ovat edustettuina yhtiön 
suurimmat omistajat. Hallituksen tehtävä t ja vastuut 
mää räytyvä t yhtiöjä rjestyksen, osakeyhtiölain ja 
muun soveltuvan lainsäädännön pohjalta. Hallitus 
vastaa muun muassa Aspo-konsernin strategisista 
linjauksista sekä liiketoiminnan ja konsernin hallin-
non asianmukaisesta jä rjestämisestä . Hallitus 
myös hyväksyy konserniyhtiöiden budjetit ja pää t-
tää konsernin olennaisista investoinneista, liiketoi-
minnan laajennuksista tai supistuksista sekä yritys- 
ja liike toimintakaupoista. Hallitus vahvistaa konser-
nin ympä ristöpolitiikan ja pää ttää yleishyödyllisistä 
lahjoituksista.

Konsernin toiminnan ja taloudellisen kehityksen val-
vomiseksi Aspo Oyj:n hallitus saa kokouksissaan 
talous- ja rahoitusraportin. Kokouksissa emoyhtiön 
toimitusjohtaja esittää katsauksen konsernin kehi-
tyksestä . 

Kari Stadigh Kari HaavistoMatti Arteva Roberto Lencioni
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Aspo Oyj:n hallitus kokoontui vuoden 2001 aikana 
12 kertaa. Hallituksen jäsenet ovat:
 
Kari Stadigh, s. 1955, puheenjohtaja
Diplomi-insinööri, diplomiekonomi
Varatoimitusjohtaja, Sampo Oyj
Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2000
Hallituksen jäsen vuodesta 1999
Aspon osakkeita 392 086 kpl; 4,47 % osake-
kannasta 

Matti Arteva, s. 1945, varapuheenjohtaja
Insinööri
Toimitusjohtaja, Asva Oy
Hallituksen varapuheenjohtaja vuodesta 2000
Hallituksen jäsen vuodesta 1999
Aspon osakkeita 87 308 kpl; 1,0 % osakekannasta 

Kari Haavisto, s. 1941
Kauppatieteiden lisensiaatti
Finanssijohtaja, Metsä liitto-Yhtymä 
Hallituksen jäsen vuodesta 1999
Aspon osakkeita 92 050 kpl (Fundum Oy); 1,05 % 
osakekannasta 

Roberto Lencioni, s. 1961
Oikeustieteiden kandidaatti
Johtaja, Oy Baltic Protection Alandia Ab
Hallituksen jäsen vuodesta 1999
Aspon osakkeita 3 096 kpl; 0,04 % osakekannasta 

Hallituksen jäsenistä Matti Arteva ja Kari Haavisto 
ovat erovuorossa vuoden 2002 varsinaisessa 
yhtiökokouksessa.

Aspon konserniyhtiöiden hallituksiin kuuluu konser-
nijohdon lisäksi myös konsernin ulkopuolisia asian-
tuntijajäseniä . Suurimpien tytä ryhtiöiden hallitusten 
jäseniä ovat: 

ESL Shipping Oy: Gustav Nyberg, puheenjohtaja, 
Roberto Lencioni, varapuheenjohtaja, sekä Thomas 
Alopaeus ja Max Söderberg. 

Aspokem Oy: Gustav Nyberg, puheenjohtaja, 
Roberto Lencioni, varapuheenjohtaja, ja Risto 
Heikkinen. 

Aspo Systems Oy: Gustav Nyberg, puheenjohtaja, 
Roberto Lencioni, varapuheenjohtaja, Mikko 
Heikkinen ja Berndt Karsten.

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä  Aspo Oyj:n 
toimitusjohtajan valitsee hallitus. Toimitusjohtajan 
tehtävänä on johtaa yhtiön liiketoimintaa ja vastata 
yhtiön operatiivisesta hallinnosta hallituksen anta-
mien ohjeiden mukaisesti. Toimitusjohtaja vastaa 
osakeyhtiölain mukaisesti myös siitä , että yhtiön kir-
janpito on lain mukainen ja varainhoito jä rjestetty 
luotettavalla tavalla. Palvelussuhteen ehdot on mää -
ritelty kirjallisesti toimitusjohtajasopimuksessa.

Aspon toimitusjohtajana on 1.10.1999 lähtien toimi-
nut diplomiekonomi Gustav Nyberg (45). Toimitus-
johtajaa avustaa yhtiön johtoryhmä , johon kuuluu 
kolme jäsentä . Johtoryhmän jäseniä ovat toimitus-
johtajan lisäksi talousjohtaja Dick Blomqvist ja pro-
jektipää llikkö Pekka Piiroinen.
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Palkat ja palkkiot Aspo Oyj:n varsinainen yhtiö-
kokous vahvistaa hallituksen jäsenten palkkiot vuo-
deksi kerrallaan. Hallitus vahvistaa toimitusjohtajan 
palkan ja muut edut ja pää ttää myös muun ylimmän 
johdon palkoista ja etuisuuksista. Aspo Oyj:n toi-
mitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille maksettiin 
vuonna 2001 palkkoja ja palkkioita luontaisetuineen 
yhteensä 0,2 miljoonaa euroa. Koko konsernissa 
toimitusjohtajille ja hallitusten jäsenille maksetut 
palkat ja palkkiot olivat vuonna 2001 yhteensä  
0,6 miljoonaa euroa. 

Aspo-konsernissa on käytössä kannustepalkkaus-
jä rjestelmä .
 

Hallituksen ja johdon osakkeen omistus  
Aspo Oyj:n hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan 
omistamien osakkeiden yhteismää rä 27.3.2002 oli 
835 735. Nä iden osakkeiden osuus koko osake-
kannasta on 9,8 prosenttia. Aspolla ei ole erillistä 
optio-ohjelmaa.

Sisäpiiriohje Aspo-konsernissa on 1.2.2000 
alkaen noudatettu Helsingin Pörssin, Keskuskaup-
pakamarin ja Teollisuuden ja Työnantajain Keskus-
liiton (TT) yhdessä valmistelemaa sisäpiiriohjetta. 
Ohjeen perusteella sisäpiirilä isiksi mää riteltyjen 
henkilöiden tiedot julkaistaan kuukausittain pä ivitet-
tynä Aspon kotisivuilla osoitteessa www.aspo.fi.

Sisäpiirirekisterin hoitajat 
Hilkka Jokiniemi, vastaava; Asta Nurmi, sijainen
 

Aspo Oyj:n sisäpiiri 27.3.2002

Nimi  Peruste  Osakkeita  Osuus osake-
   kannasta, % 
Kari Stadigh  Hallituksen puheenjohtaja, Aspo Oyj  392 086  4,47 
Matti Arteva  Hallituksen varapuheenjohtaja, Aspo Oyj  87 308  1,00 
Kari Haavisto, Fundum Oy  Hallituksen jäsen, Aspo Oyj  92 050  1,05 
Roberto Lencioni  Hallituksen jäsen, Aspo Oyj  3 096  0,04 
Gustav Nyberg  Toimitusjohtaja, Aspo Oyj  261 195  2,98
Alexander Nyberg  600 0,01
Marcella Nyberg  600 0,01
Patricia Nyberg  600 0,01
Dick Blomqvist  Talousjohtaja, Aspo Oyj  2 140  0,02 
Asta Nurmi  Toimitusjohtajan sihteeri, Aspo Oyj  1 734  0,02 
Pekka Piiroinen  Projektipää llikkö, Aspo Oyj  -  - 
Hilkka Jokiniemi  Sihteeri, Aspo Oyj  -  - 
Jari Ranne  Toimitusjohtaja, Aspokem Oy  -  - 
Kari Tiiri  Varatoimitusjohtaja, Aspokem Oy  680  0,01 
Eerik Yrjölä  Toimitusjohtaja, ESL Shipping Oy  -  - 
Tom Blomberg  Varatoimitusjohtaja, ESL Shipping Oy  -  - 
Markku Piippo  Toimitusjohtaja, Aspo Systems Oy  1 850 0,02 
Mikko Heikkinen  Toimitusjohtaja, Navintra Oy  2 760  0,03 
Ilkka Haarlaa  Tilintarkastaja, PricewaterhouseCoopers Oy  -  - 
Yhteensä   846 699  9,65 
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Hiljainen jakso Hiljainen jakso on kaksi viikkoa 
ennen osavuosikatsausten ja tilinpää töstiedotteen 
julkistamista. Hiljaisen jakson aikana Aspo Oyj:n 
pysyvä t sisäpiirilä iset eivä t saa käydä kauppaa 
yhtiön liikkeeseen laskemilla arvopapereilla. 

Sisäpiirilä inen on velvollinen pyytämään arvion 
suunnittelemansa arvopaperikaupan lain- ja 
ohjeenmukaisuudesta. 

Valvontajärjestelmät Yhtiökokous valitsee vuo-
sittain yhtiön hallintoa ja tilejä tarkastamaan yhden 
tilintarkastajan, jonka tulee olla Keskuskauppaka-
marin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Valitulle tilin-
tarkastajalle kuuluu soveltuvin osin myös sisä inen 
tarkastus. 

Aspo Oyj:n yhtiökokouksen valitsema tilintarkastus-
yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, vastuullisena 
tilintarkastajanaan ekonomi, KHT Ilkka Haarlaa, 
vastaa tilintarkastustyön ohjeistuksesta ja 
koordinoinnista koko konsernin osalta. Tilintarkasta-
jat antavat yhtiön osakkeenomistajille lain edellyttä -
män tilintarkastuskertomuksen vuositilinpää töksen 

yhtey dessä . Lisäksi hallituksen jäsenille toimitetaan 
tilintarkastajan antamat vä litarkastusraportit.

Tilinpää töstä hyväksyessään Aspo Oyj:n hallitus 
saa kokouksessaan vastuullisen tilintarkastajan 
selostuksen tarkastuksen toteutumisesta ja mahdol-
lisesti havaituista konsernitason riskeistä . Tarvitta-
essa tilintarkastaja osallistuu hallituksen kokouksiin 
myös muulloin kuin tilinpää töksen hyväksymisen 
yhteydessä . 

Organisaatio Aspo Oyj:n tehtävänä on omistaa 
ja hallita omaisuutta, valvoa tytä ryhtiöidensä ja 
muiden toimintayksikköjensä toimintaa, huolehtia 
keskitetysti konserniyhtiöiden hallinnoimiseen, 
talou teen, rahoitukseen ja strategiseen suunnitte-
luun liittyvistä asioista sekä suunnitella ja toteuttaa 
ta loudellisesti tarkoituksenmukaisia investointeja.

Aspon operatiivinen liiketoiminta tapahtuu kon-
serniyhtiöissä . Operatiivinen organisaatio voidaan 
jakaa kolmeen liiketoimintaryhmään ja konsernin 
esikuntatoimintoihin. Kolme liiketoimintaryhmää ovat 
Aspo Chemicals, Aspo Shipping ja Aspo Systems.

Aspo-konsernin organisaatio

Aspo Oyj

Aspo Chemicals Aspo Shipping Aspo Systems

Aspokem Oy
tytäryhtiöineen

ESL Shipping Oy
tytäryhtiöineen

Aspo Systems Oy
tytäryhtiöineen

Navintra Oy

1)Aspo Systems Oy tytä ryhtiöineen ottaa käyttöön Autotank-nimen vuoden 2002 aikana.

1)
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Tietoja osakkeenomistajille

Yhtiökokous Aspo Oyj:n varsinainen yhtiökokous 
pidetään torstaina 25. huhtikuuta 2002 klo 14.00 
Aspo Oyj:n pääkonttorissa, Suolakivenkatu 1, 
00810 Helsinki. Osakkeenomistajan, joka haluaa 
osallistua yhtiökokoukseen, tulee olla merkittynä 
Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön 
osakasluetteloon viimeistään 15.4.2002 ja hänen 
tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen viimeistään 
22.4.2002 ennen klo 16 joko puhelimitse Hilkka 
Jokiniemelle (09) 7595 368, faksilla numeroon 
(09) 785 301, sähköpostitse osoitteeseen 
hilkka.jokiniemi@aspo.fi tai kirjallisesti osoitteeseen 
Aspo Oyj, Hilkka Jokiniemi, Suolakivenkatu 1, 
00810 Helsinki. 

Osingonmaksu Hallituksen ehdotuksen mukaan 
0,56 euron osinko vuodelta 2001 maksetaan 
8.5.2002 osakkeenomistajille, jotka on merkitty 
Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään osakas-
luetteloon viimeistään 30.4.2002.  

Osakerekisteri Osakkeenomistajaa pyydetään 
ilmoittamaan osoitteen-, nimen- ja omistuksenmuu-
tokset siihen arvo-osuusrekisteriin, jossa hänellä on 
arvo-osuustili.

Taloudellinen informaatio Aspo Oyj julkaisee 
vuonna 2002 kolme osavuosikatsausta seuraavasti:

Perjantaina 3.5. osavuosikatsaus tammi–maaliskuulta
Torstaina 15.8. osavuosikatsaus tammi–kesäkuulta
Torstaina 31.10. osavuosikatsaus tammi–syyskuulta

Katsaukset ovat vä littömästi julkistamisen jä lkeen 
luettavissa Aspon internetsivuilla osoitteessa 
www.aspo.fi

Aspo Oyj:n sijoittajasuhteet
Gustav Nyberg
Toimitusjohtaja
Puh. (09) 7595 256
Faksi (09) 785 301
gustav.nyberg@aspo.fi

Dick Blomqvist
Talousjohtaja
Puh. (09) 7595 300
Faksi (09) 785 301
dick.blomqvist@aspo.fi 
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