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Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2011 
 

 Liikevaihto laski ennakoidusti edellisvuodesta.  
 Liiketuloksen aleneminen johtui sekä liikevaihdon laskusta että yksittäisistä 

projektiheikennyksistä.  
 Kassavirta oli edellisvuotta merkittävästi parempi. 
 Tilauskanta on edelleen vahvalla tasolla. 
 Destian hallitus vahvisti yhtiön strategian päivityksen sekä tavoitteet strategiakaudelle 

2012–2014. 
 Destia-konsernin vuoden 2011 liikevaihto tulee olemaan edellisvuotta alhaisempi ja 

liiketuloksen arvioidaan jäävän negatiiviseksi. 
 
AVAINLUVUT 

1-9/2011 1-9/2010 7-9/2011 7-9/2010 1-12/2010
Liikevaihto Me 352,9 390,9 155,3 179,2 539,2
Liiketulos Me -8,2 7,8 5,7 12,1 8,3
Liiketulos % -2,3 -2,0 3,7 6,8 1,5
Katsauskauden tulos Me -10,1 4,6 5,2 11,1 8,3
Katsauskauden tulos % -2,9 1,2 3,4 6,2 1,5
Tilauskanta katsauskauden lopussa Me 789,8 839,0 726,5  
 
Toimintaympäristö 
 
Isoja infrahankkeita oli katsauskaudella käynnissä edellisvuosia vähemmän, mikä on vaikuttanut 
infra-alan kokonaismarkkinatilanteeseen. Maa- ja vesirakentamisen suhdannetilanne on jatkunut 
odotettua huonompana kuluvana vuonna. Tänä vuonna infrarakentamisen määrä supistuu vielä 3 
prosenttia, mutta kääntyy ensi vuonna kasvuun uusien väylähankkeiden alkaessa vaikuttaa. Suuret 
hankkeet työllistävät paikallisesti erityisesti Uudellamaalla, Pohjanmaalla ja ensivuodesta alkaen 
voimakkaasti Kaakkois-Suomessa; muualla Suomessa on hiljaisempaa. VTT/TAMK ennustaa tälle 
vuodelle infrainvestoinneille 2 prosentin vähennystä ja ensi vuodelle 2 prosentin lisäystä. 
(Rakennusteollisuus ja Euroconstruct) 
 
Valtiovarainministeriön 22.8.2011 julkaiseman talousarvioehdotuksen mukaan teiden, ratojen ja 
vesiväylien rahoitus pysyy ennallaan ja jopa vähän kasvaa vuonna 2012. Liikennepolitiikan lohkolle 
ehdotetaan määrärahoja yhteensä noin 1,9 miljardia euroa. Perusväylänpidolle esitetään 
määrärahoille 4 prosentin nimelliskorotusta, ja liikenneverkkoon käytetään ehdotuksen mukaan 
ensi vuonna noin 1,7 miljardia euroa.  
 
Maarakennusalan kustannukset nousivat 6,9 prosenttia vuoden 2010 syyskuusta vuoden 2011 
syyskuuhun. Kustannusten vuosimuutos vaihteli osaindekseittäin muiden teknisten järjestelmien 
3,9 prosentista päällysteiden 14,3 prosenttiin. Kokonaisindeksin nousuun vaikuttivat erityisesti 
materiaalien kallistuminen ja oman kaluston kustannusten kasvu. Materiaalikustannuksia nosti 
etenkin bitumi- ja muovituotteiden hintojen nousu. Oman kaluston kustannuksia kasvatti varsinkin 
polttoaineiden kallistuminen. (Maarakennuskustannusindeksi, Tilastokeskus, 18.10.2011) 
 
Destian arvio infrarakentamisen markkinasta on hieman ennakoitua positiivisempi markkinan 
piristyessä katsauskauden lopussa erityisesti kasvukeskuksissa. Isoissa projekteissa kysynnän 
pääpaino on kuitenkin edelleen ollut maanalaisessa kalliorakentamisessa, jonka osuus Destian 
liiketoiminnasta on vielä vähäinen. Lisäksi markkina sisältää paljon pieniä maanrakennusurakoita. 
Kysynnän piristyminen kiihdytti kustannusten nousuvauhtia, mutta sen arvioidaan tasaantuvan 
talvikaudella konekapasiteetin kysynnän vähetessä. Ensi vuonna inframarkkinan elpymistä tukee 
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valtion isojen väylähankkeiden käynnistyminen, mutta samalla yksityissektorin aktiivisuutta 
varjostaa epävarmuus rahoitusmarkkinoiden tilasta. Epävarmuus markkinoilla on lisääntynyt 
Euroopan velkakriisin johdosta, mikä saattaa jatkuessaan vaikuttaa taloudellisen 
toimintaympäristön heikkenemiseen ja rahoituksen saatavuuteen myös infrarakentamisessa. 
 
Saadut tilaukset ja tilauskanta 
 
Konsernin tilauskanta oli syyskuun lopussa 789,8 (30.9.2010: 839,0) miljoonaa euroa. Merkittävä 
tekijä tilauskannan laskussa oli markkinakysynnän painottuminen maanalaiseen 
kalliorakentamiseen. Destia on osallistunut maanalaisen kalliorakentamisen urakkakilpailuihin 
yhteistyökumppaneiden kanssa. Destia on panostanut riskienhallintaan ja kannattavuuteen, mikä 
on tiukassa kilpailutilanteessa heikentänyt menestymistä kilpailutuksissa.  
 
Kolmannella vuosineljänneksellä saadut uudet hankkeet: 

Posiva Oy:n kanssa solmittiin sopimus ONKALOn louhintojen jatkamisesta. Destia on vastannut 
ONKALOn louhintaurakasta keväästä 2010 lähtien. Uusi louhintaurakka käsittää louhintoja 
ONKALOn teknisellä tasolla 438 metrin syvyydessä, jonne rakennetaan muun muassa hallitiloja ja 
poistoilmakuilun tunneliyhteys sekä tunneli pumppaamotiloihin. Sopimus ulottuu toukokuulle 2012, 
ja louhintatyöt on tarkoitus saada valmiiksi tulevan vuoden maaliskuussa. Tarkoituksena on tehdä 
samanaikaisesti sekä tutkimus- että louhintatöitä. 

Destia teki heinäkuussa urakkasopimuksen Kehäradan itäisen avorataosuuden rakentamisesta 
Vantaalle. Urakka sisältää avorataosuuteen kuuluvat sillat, maanrakennustyöt, Leinelän aseman 
rakentamisen, louhintaa sekä ympäristö- ja katutöitä. Noin 14 miljoonan euron rakennusurakan on 
määrä valmistua kesäkuussa 2013. 

Vantaan kaupungin kanssa allekirjoitettiin sopimus Tikkurilantien suunnittele ja toteuta -urakasta 
(ST), jossa Destialle kuuluu kohteen rakennussuunnittelu ja rakentaminen. Urakka käsittää 
Tikkurilantien jatkamisen välillä Katriinantie–Riipiläntie. Urakka on pituudeltaan noin 1,5 kilometriä 
ja arvoltaan 10 miljoonaa euroa. Urakka valmistuu syksyllä 2013. 

Destia solmi sopimuksen elokuussa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Kalajokilaakson 
kuntien omistaman tukkuvesiyhtiö Vesikolmio Oy:n kanssa noin 28 kilometrin siirtoviemärin 
rakentamisesta Haapajärveltä Nivalaan. Noin kolmen miljoonan euron urakka valmistuu 
joulukuussa 2012. 

Destian, YIT:n ja Meridiam Infrastructure Finance II S.á.r.l:n muodostama konsortio valittiin 
ensisijaiseksi tarjoajaksi elinkaarimallilla toteutettavassa E18 Koskenkylä–Kotka -moottoritien 
tarjouskilpailussa. Hankkeelle on myönnetty 650 miljoonan euron sopimusvaltuus, jonka puitteissa 
tarjouskilpailua seuraavat sopimusneuvottelut käydään Liikenneviraston kanssa. Koskenkylä–
Kotka-moottoritie toteutetaan elinkaarimallilla, jossa Liikennevirasto tilaa valittavalta 
palveluntuottajalta tien suunnittelun, rakentamisen, kunnossapidon ja rahoituksen käsittävän 
kokonaisuuden. Tavoitteena on allekirjoittaa palvelusopimus marraskuussa 2011, ja moottoritien 
rakennustöiden arvioidaan käynnistyvän vuoden 2011 loppupuolella. Tieosuuden arvioidaan 
valmistuvan kokonaisuudessaan vuonna 2015.  

Asiantuntijapalvelut on voittanut kansainvälisen konsultoinnin hankkeita muun muassa 
Azerbaidzanissa. 
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Liikevaihto 
 
Destian liikevaihto jäi edellisvuotta alhaisemmaksi ja oli kolmannella neljänneksellä 352,9  
(1–9/2010: 390,9) miljoonaa euroa. Liikevaihto laski ennakoidusti paitsi heikosta 
markkinatilanteesta johtuen myös strategian mukaisista toimista kannattavuuden parantamiseksi. 
 
Tulos 
 
Katsauskauden liiketulos oli -8,2 (1–9/2010: 7,8) miljoonaa euroa. Edellisvuotta heikompi 
kannattavuus johtui pääosin jo toisella vuosineljänneksellä toteutuneesta kolmesta tekijästä: 
Norjan toimintojen merkittävistä projektiheikennyksistä ja konserniliikearvon alaskirjauksesta, 
yhden rataliiketoiminnan kunnossapitourakan sekä yhden kalliorakentamisen projektin 
epäonnistumisesta. Ensimmäisen vuosipuoliskon tappiokirjaukset olivat 16,1 miljoonaa euroa. 
Rataliiketoiminnassa toteutui merkittäviä projektiheikennyksiä vielä kolmannellakin kvartaalilla. 
Muilta osin liiketoiminta on kehittynyt suunnitelmien mukaan. Liiketoiminnan muut tuotot 
katsauskaudella olivat 5,5 (4,2) miljoonaa euroa. 
 
Tase ja rahavirta 
 
Konsernitaseen loppusumma oli syyskuun lopussa 243,7 (281,1) miljoonaa euroa. 
Omavaraisuusaste oli 26,5 % (25,0 %), nettovelkaantumisaste 84,0 % (141,4 %) ja sijoitetun 
pääoman tuotto -5,2 % (-7,4 %). 
 
Tammi-syyskuun 2011 rahavirta muodostui liiketoiminnan rahavirrasta -3,9 (-51,1) miljoonaa 
euroa, investointien rahavirrasta 1,9 (-5,4) miljoonaa euroa ja rahoituksen rahavirrasta, joka oli -5,9 
(27,0) miljoonaa euroa. Taseen mukaiset rahavarat katsauskauden lopussa olivat 18,4 (11,8) 
miljoonaa euroa.  
 
Konsernin korollisen velan määrä laski 5,9 miljoonalla eurolla kolmannella vuosineljänneksellä 66,3 
(101,7) miljoonaan euroon. Nettorahoituskulut olivat 1,9 (1,9) miljoonaa euroa, mikä oli 0,5 % (0,5 
%) liikevaihdosta. Korollinen nettovelka katsauskauden lopussa oli 47,9 (89,9) miljoonaa euroa. 
 
Investoinnit ja yrityskaupat 
 
Vuoden kolmannen neljänneksen bruttoinvestoinnit olivat yhteensä 3,2 (8,7) miljoonaa euroa. 
Investoinnit olivat pääosin kalustoinvestointeja. 
 
Destia ja NCC allekirjoittivat 24.3.2011 päällysteliiketoimintakauppaa koskevan sopimuksen, jolla 
Destia luopuu asfalttituotannosta ja päällystystoiminnoista sekä päällystysliiketoiminnan 
tilauskannasta. Liiketoimintakauppa tukee Destian strategiaa keskittyä ydinliiketoimintojen 
kehittämiseen ja vahvistaa Destian tasetta. Kauppa vaatii hyväksynnän Suomen Kilpailuvirastolta, 
joka on esittänyt Markkinaoikeudelle liiketoimintakaupan kieltämistä. Kaupan käsittely on 
markkinaoikeudessa kesken. 
 
Henkilöstö 
 
Konsernin henkilömäärä oli katsauskaudella keskimäärin 1 699 (2 137) henkilöä. Syyskuun lopun 
henkilömäärä oli 1 732 (2 094), joista oli vakinaisia 1 605 (1 858) ja määräaikaisia 189 (236) 
henkilöä. Muutos edellisvuoteen johtuu aiemmin toteutetuista henkilöstösopeutuksista. 
Liiketoiminnan kausiluonteisuudesta johtuen henkilömäärä vaihtelee vuoden aikana ja on 
korkeimmillaan kesällä. Tulevaa talvea koskevat yt-neuvottelut lomautustarpeista on 
tulosyksiköissä käynnistetty. 
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Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät 
 
Destian merkittävimmät lyhyen aikavälin riskit liittyvät epävarmana jatkuvaan 
markkinatilanteeseen. Rahoitusmarkkinoiden epävarmuus voi jatkuessaan johtaa taloudellisen 
toimintaympäristön muuttumiseen Destian toiminnan kannalta epäedullisempaan suuntaan ja 
kysynnän vähenemiseen. Lisäksi epävarmuus vaikuttaa rahoituksen hintaan ja saatavuuteen. 
 
Julkisten tilaajien tilausvaltuudet ovat niukat, ja yksityisten tilaajien investointihalukkuus vähäinen. 
Infrarakentamisen kysyntään nähden runsas kapasiteetti vaikuttaa alan vallitsevaan hintatasoon.  
 
Markkinakysynnän ohella riskinä on kustannusten nousu. Kustannuskehityksen arviointi on 
nykyisessä taloustilanteessa haastavaa. Erityisesti polttoaineiden, energian ja muiden materiaalien 
ennakoitua voimakkaampi kallistuminen vaikuttaa myös projektien kannattavuuteen. 
 
Yhtiökokouksen päätöksiä 
 
Destian varsinainen yhtiökokous pidettiin 23.3.2011. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2010 
tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–
31.12.2010. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2010 päättyneeltä 
tilikaudelta ei jaeta osinkoa. 
 
Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten määrän viideksi ja nimitti uudelleen hallituksen 
puheenjohtajaksi Karri Kaitueen ja varapuheenjohtajaksi Matti Mantereen. Muiksi hallituksen 
jäseniksi valittiin uudelleen Elina Engman, Ilpo Nuutinen ja Solveig Törnroos-Huhtamäki. 
Yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenten palkkiot ennallaan. 
 
Tilikaudeksi 2011 yhtiökokous valitsi Destia Oy:n tilintarkastajaksi KHT-yhteisö Deloitte & Touche 
Oy:n. 
 
Strategia 2012−2014 
 
Destia Oy:n hallitus vahvisti 30.9.2011 yhtiön strategian sekä taloudelliset tavoitteet 
strategiakaudelle 2012–2014. Strategian keskeinen ydin on toiminnan kannattavuuden 
parantaminen ja aseman vahvistaminen ydinliiketoiminnoissa. Taloudelliset tavoitteet pidettiin 
ennallaan: kasvu ydinliiketoiminnoissa markkinan kasvua nopeampaa, liikevoitto 4 %, sijoitetun 
pääoman tuotto 15 % ja omavaraisuusaste 35 %. Destian tavoitteena on olla parasta 
asiakaspalvelua tarjoava ja yksi kannattavimmista infrapalveluyhtiöistä Suomessa. 
 
Katsauskauden jälkeiset tapahtumat 

Destia voitti Keski-Suomen Ely-keskuksen kilpailuttaman Kuokkalan kehä –kokonaisurakan 
Jyväskylässä. Urakka on arvoltaan noin 9,5 miljoonaa euroa, ja urakka-aika on 2011─2013. 
Urakkaan kuuluu 2,8 kilometrin mittaisen väylän lisäksi siihen liittyvien kahden sillan ja kuuden 
alikulkusillan, katujen, kolmen kiertoliittymän, kevyenliikenteen väylien sekä melusuojauksen 
tekeminen. 

Näkymät vuodelle 2011 
 
Destian arvio on aiempaa parempi vuoden 2011 infrarakentamisen kokonaismarkkinasta, josta 
yhtiön liiketoimintaan soveltuva markkina on kuitenkin varsin niukka. Isojen projektien kysynnän 
pääpaino on maanalaisessa kalliorakentamisessa, jonka osuus Destian liiketoiminnasta on vielä 
vähäinen. 
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Destian olemassa oleva tilauskanta sekä aiemmin käynnistetyt kannattavuuden parantamiseen 
tähtäävät toimenpiteet vaikuttavat kuluvan vuoden näkymiin myönteisesti. Ydinliiketoimintojen 
projektien kannattavuus on keskimäärin parantunut. Destian vuoden 2011 tulosta alentavat 
pääosin toisella vuosineljänneksellä tapahtuneet Norjan projektiheikennysten 
kerrannaisvaikutukset sekä yksittäiset rata- ja kalliorakentamisen projektit.  
 
Destia-konsernin vuoden 2011 liikevaihto tulee olemaan edellisvuotta alhaisempi ja liiketuloksen 
arvioidaan jäävän tappiollisista projekteista johtuen negatiiviseksi. 
 
Vantaalla 31. lokakuuta 2011 
 
Destia Oy 
Hallitus 
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KONSERNITULOSLASKELMA 
 
 
milj.euroa 1-9/2011 1-9/2010 7-9/2011 7-9/2010 1-12/2010

LIIKEVAIHTO 352,9 390,9 155,3 179,2 539,2

Liiketoiminnan muut tuotot 5,5 4,2 1,2 1,0 6,1

Materiaalit ja palvelut -240,6 -253,1 -108,0 -122,4 -355,4
Henkilöstökulut -67,8 -76,9 -23,5 -26,8 -103,4
Poistot ja arvonalentumiset -17,1 -16,5 -5,6 -5,6 -22,7
Liiketoiminnan muut kulut -41,1 -40,8 -13,7 -13,3 -55,5
LIIKETULOS -8,2 7,8 5,7 12,1 8,3

Rahoitustuotot ja -kulut -1,9 -1,9 -0,5 -0,7 -2,5
TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ -10,1 5,9 5,2 11,4 5,8

Satunnaiset erät -0,1 -0,1

Tuloverot varsinaisesta toiminnasta -1,2 -0,2 2,5
KATSAUSKAUDEN TULOS -10,1 4,6 5,2 11,1 8,3  
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KONSERNITASE 
 
milj. euroa 30.9.2011 31.12.2010 30.9.2010

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT 98,6 115,4 120,0

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus 27,9 24,4 28,1
Laskennallinen verosaaminen 6,5 6,9 3,2
Saamiset 92,3 78,6 118,0
Rahat ja pankkisaamiset 18,4 26,3 11,8
VAIHTUVAT VASTAAVAT 145,1 136,2 161,1
VASTAAVAA 243,7 251,6 281,1

VASTATTAVAA 

OMA PÄÄOMA 57,1 67,1 63,6

PAKOLLISET VARAUKSET 19,4 17,7 17,6

KONSERNIRESERVI 0,1 0,1

VIERAS PÄÄOMA
Laskennallinen verovelka 2,8 2,8 2,8
Pitkäaikainen  vieras pääoma 60,8 60,8 31,8
Lyhytaikainen vieras pääoma 103,6 103,1 165,1
VIERAS PÄÄOMA 167,2 166,7 199,7
VASTATTAVAA 243,7 251,6 281,1
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KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 
 
milj.euroa 1-9/2011 1-9/2010 1-12/2010

Liiketoiminnan rahavirta

Asiakkailta saadut maksut 340,0 331,9 530,3
Maksut tavaroiden/palveluiden toimittajille sekä henkilöstölle -342,5 -380,2 -533,7
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja -2,5 -48,3 -3,4

Maksetut korot liiketoiminnasta -1,2 -1,6 -2,3
Saadut korot liiketoiminnasta 0,3 0,1 0,6
Muut rahoituserät liiketoiminnasta -0,4 -0,5 -0,8
Maksetut verot liiketoiminnasta -0,1 -0,7 -0,1
Liiketoiminnan rahavirta -3,9 -51,0 -6,0

Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -3,2 -7,5 -10,4
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 4,8 5,4 7,5
Ostetut ja myydyt tytär- ja osakkuusyhtiöosakkeet -3,3 -3,3
Luovutustulot muista sijoituksista 0,3
Investointien rahavirta 1,9 -5,4 -6,2

Rahoituksen rahavirta
Lyhytaikaisten lainojen nostot 5,4 27,5
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -11,3 -31,3
Pitkäaikaisten lainojen nostot 0,1 30,0
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -0,6 -1,4
Rahoituksen rahavirta -5,9 27,0 -2,7

Rahavarojen muutos -7,9 -29,4 -14,9

Taseen mukaiset rahavarat tilikauden lopussa 18,4 11,8 26,3
Taseen mukaiset rahavarat tilikauden alussa 26,3 41,2 41,2
Rahavarojen muutos -7,9 -29,4 -14,9
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KONSERNIN TUNNUSLUKUTAULUKKO 
 
milj. euroa 1-9/2011 1-9/2010 7-9/2011 7-9/2010 1-12/2010

Liikevaihto 352,9 390,9 155,3 179,2 539,2
Muutos edellisestä vuodesta % -9,7 -13,2 -13,3 -12,7 -10,6
Liiketulos -8,2 7,8 5,7 12,1 8,3
% liikevaihdosta -2,3 2,0 3,7 6,8 1,5
Katsauskauden tulos -10,1 4,6 5,2 11,1 8,3
% liikevaihdosta -2,9 1,2 3,4 6,2 1,5
Bruttoinvestoinnit 3,2 8,7 1,5 2,0 11,7
% liikevaihdosta 0,9 2,2 1,0 1,1 2,2
Taseen loppusumma 243,7 281,1 243,7 281,1 251,6
Oma pääoma 57,1 63,6 57,1 63,6 67,1
Omavaraisuusaste, % 1) 26,5 25,0 26,5 25,0 30,4
Oman pääoman tuotto, % 2) -10,4 -19,7 33,6 70,0 12,5
Sijoitetun pääoman tuotto, % 3) -5,2 -7,4 17,5 31,0 6,2
Velkaantumisaste (Gearing) % 4) 84,0 141,4 84,0 141,4 68,4
Korollinen vieras pääoma 66,3 101,7 66,3 101,7 72,2
Current ratio  5) 1,3 1,0 1,3 1,0
Quick ratio  6) 1,1 0,7 1,1 0,7
Tilauskanta 789,8 839,0 726,5
Tutkimus-ja kehittämistoiminnan menot 0,5 0,5 0,2 0,2 0,6
% liiketoiminnan muista kuluista 1,2 1,2 1,5 1,5 1,1
Tulos/osake,  EUR -14,79 6,89 7,67 16,52 12,16
Oma pääoma/osake,  EUR 83,90 93,46 83,90 93,46 98,62
Henkilöstö keskimäärin 1 854 2 137 1 849 2 161 2 096

Kaavat:
1)  ((Oma pääoma + vähemmistöosuus) / (Taseen loppusumma - saadut ennakot))*100
2)  ((Tulos ennen satunnaisia eriä - verot) / (Oma pääoma + vähemmistöosuus keskimäärin))*100
     (aloittava ja päättävä tase)
3)  (Tulos ennen satunnaisia eriä + korkokulut ja muut rahoituskulu) / (sijoitetun pääoman keskiarvo)*100
     (taseen loppusumma - korottomat velat - pakolliset varaukset, aloittava ja päättävä tase) 
4)  ((Korolliset velat - rahat, pankkisaamiset ja rahoitusarvopaperit) / (Oma pääoma + vähemmistöosuus))*100
5)  (Vaihto-omaisuus + rahoitusomaisuus) / Lyhytaikainen vieras pääoma
6)   Rahoitusomaisuus ilman osatuloutussaamisia / Lyhytaikaiset velat ilman ennakkomaksuja

Kohdissa 2 ja 3 tulos konvertoitu vuositulokseksi (12 kk taaksepäin). Vuoden 2010 luvut
on muutettu vertailukelpoisiksi.

1,3
1,2
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KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET 
 
milj. euroa 30.9.2011 30.9.2010 31.12.2010

Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä
Rahalaitoslainat 0,1 0,1 0,1
Annetut kiinnitykset 0,4 0,4 0,4

Pantatut kiinnitykset 0,8 0,1
Pantatut talletukset 0,1 0,1
Pantatut talletukset (kirjanpitoarvo tytäryhtiössä) 1,3

Pankkitakaukset 88,0 93,3 86,6

Leasingvastuut
Alkavalla tilikaudella maksettavat 1,7 1,9 1,0
Myöhemmillä tilikausilla maksettavat 1,0 2,0 2,6

Pitkäaikaisten vuokrasopimusten tulevat maksut 6,5 4,6 7,5  
 
 
KONSERNIN JOHDANNAISSOPIMUKSET 
 
milj. euroa

30.9.2011 30.9.2010 31.12.2010
Valuuttajohdannaiset

Nimellisarvo 3,3 9,3 8,5
Käypä arvo 0,0 0,0 0,0

Korkojohdannaiset
Nimellisarvo 60,0 30,0 60,0
Käypä arvo -1,8 -1,2 -0,4

Hyödykejohdannaiset
Nimellisarvo 0,9 3,9 1,4
Käypä arvo 0,1 0,3 0,3

Nimellisarvot ja käyvät arvot on esitetty nettomääräisinä.
Käypä arvo osoittaa arvion johdannaisista realisoituvasta tuloksesta,
mikäli sopimukset olisi suljettu katsauskauden lopussa.  
 
 
 
OSAKKEET JA OSAKEOMISTUS 
 
Omistaja kpl EUR/osake % Äänivalta Koko osakepääoma EUR
Suomen valtio 680 000 25 100 1 ääni / osake 17 000 000  
 
 
 
Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia. 
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