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LISTAAMATTOMAT KAUPALLISET YHTIÖT

Arctia Oy

VALTION OMISTUSOSUUS

OMISTUKSEN STR ATEGINEN INTRESSI
Suomen elinkeinoelämän kuljetustarpeita 
palvelevan talvimerenkulun varmistaminen

HALLITUS 3.4 .2017
Pertti Saarela (pj), Hanna Masala, Ilpo Nuutinen, 
Antti Pankakoski, Päivi Söderholm 

TOIMITUSJOHTAJA
Tero Vauraste 

Arctia on erikoisvarustamo, joka tarjoaa jäänmurtopalve-
luita sekä monitoimimurtajien erikoispalveluita Suomessa 
ja kansainvälisesti.

LAIVASTOA UUSITTIIN JA PÄIVITETTIIN

Yhtiön tulos oli edelleen vahva, vaikka se jäikin edellisen 
vuoden ennätyskorkeaa tulosta matalammaksi. Jäätalvi 
oli leuto, mutta Itämeren jäänmurtopäiviä kertyi selkeästi 
edellisvuotta enemmän. Operointipäiviä oli Itämerellä 385 
(175). Yhtiö saavutti palvelutavoitteensa Itämerellä. Polaa-
rijäänmurtaja Otso operoi Grönlannissa kesäkaudella. 
Arctian pitkäaikainen sopimus ice management palveluista 
Alaskassa päättyi vuoden alussa. Yhtiö suuntautuikin stra-
tegiansa mukaisesti uusille markkina-alueille ja uusiin 
asiakasryhmiin käyttöasteen pitämiseksi korkeana myös 
vastaisuudessa. Yhtiö solmikin vuoden lopulla venäläisen 
asiakkaan kanssa sopimuksen. 

Uusi jäänmurtaja Polaris liittyi Arctian laivastoon vuoden 
lopulla. Investointi muutti Arctian taseasemaa merkittä-
västi. Myös laivaston iäkkäimmän aluksen Voiman elin-
kaarta pidennettiin ja se pystyy toimimaan osana laivastoa 
vielä kymmenen vuotta. Yhtiön tase pysyi kuitenkin edel-
leen vahvana ja rahoitusasema hyvänä.

MERENKULUN PUHDAS TULEVAISUUS

Arctian merkittävimmät ympäristövaikutukset syntyvät 
polttoaineiden aiheuttamista päästöistä. Arctia laatii aluk-
sille päästöntarkkailu- ja raportointisuunnitelmat vuonna 
2017 ja on asettanut tavoitteen vähentää hiilidioksidipääs-
töjä 20 % verrattuna vuoden 1990 tasoon neljän seuraavan 
vuoden aikana. Uusi jäänmurtaja Polaris on erittäin ympä-
ristöystävällinen ja se käyttää polttoaineenaan ultravä-
härikkien dieselin lisäksi nesteytettyä maakaasua. Arctia 
turvaa liiketoiminnallaan herkkien merialueiden ympäristö-
turvallisuutta. Siksi turvallisuus, sekä työturvallisuus että 
ympäristöturvallisuus, on kaiken toiminnan lähtökohta. 
Arctia jatkoi panostuksiaan työturvallisuuden parantami-
seen. Tapaturmataajuus kuitenkin nousi hieman edellisen 
vuoden tasosta. 

  TUNNUSLUKUJA    2016   2015

Liikevaihto M€ 60,7 64,4

Liikevoitto M€ 12,9 18,1

Liikevoittoprosentti % 21,2 28,1

Taseen loppusumma M€ 287,4 193,9

Omavaraisuusaste % 49,9 73,1

Nettovelkaantumisaste % 62,5 -16,9

Oman pääoman tuotto % 6,4 10,6

Sijoitetun pääoman tuotto % 5,8 11,8

Henkilöstö yhteensä 31.12. 265 273

Henkilöstö Suomessa 31.12. 265 273

Osinkosumma M€ 4,6 7,5

Valtion saama osinko M€ 4,6 7,5

Investoinnit M€ 131,6 14,8

Johtoryhmän sukupuolijakauma n/m 2/6 1/7

Hallituksen sukupuolijakauma n/m 2/3 2/3

100 %




