
Tilinpäätöstiedote

Q1
1.1.-31.3.2009

Q2
1.1.-30.6.2009

Q3
1.1.-30.9.2009

Q4
1.1.-31.12.2009



  1 (22) 
 Tilinpäätöstiedote 18.2.2010 

 
 
 
 
DESTIA-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2009: 
Tilauskanta hyvällä tasolla, liikevaihto ja -tulos laskivat  
 
 

• Konsernin liikevaihto laski 603,4 miljoonaan euroon (717,1) ja oli 15,9 prosenttia pienempi 
edellisvuoteen verrattuna. 

• Konsernin liiketulos oli -16,9 miljoonaa euroa (+19,3), jota rasittivat 22,6 miljoonan euron 
kertaluontoiset kulut. 

• Omavaraisuusaste 26,3 prosenttia (33,4) 
• Tilauskanta vuoden 2009 lopussa oli 753,3 miljoonaa euroa (721,0) 
• Destia osti norjalaisen Einar Stene AS:n koko osakekannan 1.7.2009 
• Maarakennus Jaara Oy sulautui 1.8.2009 Destia Oy:öön. 
• Hakamäentien projekti Helsingissä valmistui ja palkittiin vuoden 2009 infratyömaana* 
• Lauttaliiketoiminta päätettiin 11.11.2009 eriyttää 1.1.2010 alkaen valtionyhtiöksi. 

 
 
 
Tunnuslukutaulukko 
 

Konserni Konserni

Milj. eur 2009 2008

Liikevaihto 603,4 717,1
Muutos edellisestä vuodesta % -15,9
Liiketulos -16,9 19,3
% liikevaihdosta -2,8 2,7
Tilikauden tulos -17,7 10,4
% liikevaihdosta -2,9 1,5
Bruttoinvestoinnit 29,4 66,5
% liikevaihdosta 4,9 9,3
Taseen loppusumma 274,1 294,4
Oma pääoma 62,9 85,5
Omavaraisuusaste, % 1) 26,3 33,4

Velkaantumisaste (Gearing)% 2) 65,2 44,4

Korollinen vieras pääoma 83,5 62,7
Current Ratio 3) 0,9 0,8
Quick Ratio 4) 0,8 0,7
Oman pääoman tuotto, % 5) -21,2 14,7
Sijoitetun pääoman tuotto, % 6) -10,6 15,7
Tulos/osake EUR -24,96 15,32
Oma pääoma/osake EUR 92,49 125,75
Henkilöstö keskimäärin 2 860 2 921
Tilauskanta 753 721
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot 2,8 3,0
% liiketoiminnan muista kuluista 4,2 4,6

 
 
Tunnuslukujen laskentakaavat sivulla 22. 
* Rakennuslehden  vuoden 2009 parhaat -kilpailu 
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Toimintaympäristö 
 
Maailmantalouden taantumasta huolimatta maa- ja vesirakentamisen kokonaisarvo Suomessa 
supistui vuonna 2009 ainoastaan -2,4 prosenttia ja oli 5,3 miljardia euroa (VTT, MVR-suhdanteet 
syksy 2009) 
 
Taantuman vaikutukset näkyivät yleisesti markkinatilanteessa koko vuoden, mikä johti merkittäviin 
sopeutustoimenpiteisiin toimialalla. Hankkeiden rahoituksen saatavuus oli haasteellista ja 
rahoituskustannukset nousivat yleisen korkotason laskusta huolimatta. Myös raaka-aineiden hinnat 
laskivat ja pysyivät aiempiin vuosiin verrattuna alhaisena aina vuoden loppupuolelle saakka. 
 
Taloudellisen tilanteen heikentyminen ei vaikuttanut yhtä voimakkaasti infrahankkeisiin kuin 
useisiin muihin investointeihin johtuen julkisten hankkeiden käynnistymisestä alkuperäisten 
aikataulujen mukaisesti. Heikon suhdannetilanteen helpottamiseksi valtio päätti vuoden 2009 
aikana elvytysohjelmasta, joka sisälsi hankkeita perustienpitoon, perusradanpitoon, lentoasemien 
kehittämiseen sekä erilaisiin tie-, vesi- ja ratahankkeisiin, yhteensä noin 350 miljoonaa euroa, 
toteutettavaksi vuoden 2009 alusta vuoteen 2013 saakka. Hankkeiden toteutus painottuu vuosille 
2010–2013. 
 
Asuntorakentamisen volyymin vähentymisen myötä rakentamisen painopiste on siirtynyt 
infrahankkeisiin ja uusia toimijoita on tullut markkinoille. Palvelun tarjonta infrahankkeisiin on 
lisääntynyt, mikä on lisännyt kilpailua markkinoilla ja siten myös hintakilpailu on kiristynyt alalla. 
 
Alalla panostetaan turvallisuuden lisäämiseen työmailla sekä koneautomaation käyttöönottoon. 
Myös rakennustoimialan työprosessien kehittäminen ja ekologisuusnäkökohtien huomioon 
ottaminen ovat huomion kohteena. 
 
Etenkin suurissa julkisen sektorin väylähankkeissa ovat keskusteluissa olleet uudet 
toteutuskonseptit ja jo aiemmin hyödynnetyn elinkaarimallin käytön lisääminen hankkeissa. 
 
Taantuman pituus ja syvyys tulevat vaikuttamaan niin infrarakentamisen kuin muiden toimialojen 
tulevaisuudennäkymiin. Rahoituksen saatavuus ja hinta ovat selvästi heikentäneet varsinkin 
yksityisen sektorin investointisuunnitelmien toteutusmahdollisuuksia tai siirtäneet suunnitelmien 
toteutusta. 
 
 
Taloudellinen tulos 1.1.–31.12.2009 
 
Vuonna 2009 konsernin liikevaihto oli 603,4 miljoonaa euroa (717,1 vuonna 2008) eli 15,9 
prosenttia pienempi edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. 
 
Tilikauden liiketulos oli 16,9 miljoonaa euroa tappiollinen (19,3), joka oli -2,8 (2,7) prosenttia 
liikevaihdosta. Tilikauden liiketappioon sisältyy 5,5 miljoonaa euroa (11,4) muita liiketoiminnan 
tuottoja, jotka pääosin koostuivat vuokratuotoista, kaluston myyntivoitoista ja kiinteistöihin liittyvistä 
luovutusvoitoista. Liiketulos sisältää henkilöstön sopeuttamiseen, käyttö- ja vaihto-omaisuuden 
poistoihin ja arvonalentumisiin sekä Viron liiketoimintojen lopettamiseen liittyvät 22,6 miljoonan 
euron kertaluontoiset kustannukset. Tilikauden liikevaihtoa ja -tulosta pienentää edellisvuoteen 
verrattuna vuoden 2008 lopussa toteutettu Tiemerkintäliiketoiminnan myynti. Tiemerkintätoiminnan 
liikevaihto oli noin 10 miljoonaa. 
 
Lokakuussa 2008 Finnroad Oy:n koko osakekanta siirtyi Destia-konserniin ja norjalaisen Einar 
Stene AS:n yritysosto toteutettiin 1.7.2009. Finnroadin tilikauden liikevaihto oli 7,5 miljoonaa ja 
Einar Stenen liikevaihto 1.8.2009 alkaen oli 2,6 miljoonaa euroa. 
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Konsernin satunnaiset erät -0,7 miljoonaa euroa (0) olivat Viron lopetettuihin toimintoihin liittyviä 
kustannuksia. 
 
Konsernin tilikauden tulos oli -17,7 miljoonaa euroa (10,4). 
 
Destian hoidon ja rakentamisen projektien suhteellinen kannattavuus parani lukuun ottamatta 
joitakin yksittäisiä hankkeita. Toimintaympäristön muutokseen liittyneet henkilöstön 
sopeuttamistoimenpiteet ja muut kiinteiden kustannusten leikkaukset, jotka toteutettiin vuoden 
2009 lopussa, aiheuttivat kertaluontoisia kulueriä vuoden 2009 tilinpäätökseen. 
Sopeuttamistoimien ja muiden kiinteiden kustannusten leikkauksien positiiviset vaikutukset 
tulokseen näkyvät vasta vuodesta 2010 alkaen. 
 
 
Destia-konsernin taloudelliset tavoitteet 
 
Destia-konsernin taloudelliset tavoitteet vuoteen 2011 mennessä, jotka hallitus 26.11.2007 päätti, 
ovat liikevoitto 5,5 prosenttia liikevaihdosta, sijoitetun pääoman tuotto 20 prosenttia sekä 
kannattava kasvu. 
 
 
Liiketoiminta 
 
Destia-konserni jaettiin vuonna 2009 viiteen liiketoimintaan: Infrarakentamiseen, Infrahoitoon, 
Rocksiin, Solutionsiin sekä Internationaliin. 
 
Emoyhtiön liikevaihto vuonna 2009 oli 548,0 miljoonaa euroa (649,0), joka on 90,8 prosenttia 
(90,5) konsernin liikevaihdosta. Vastaavasti tytäryhtiöiden liikevaihdot olivat yhteensä 55,4 
miljoonaa euroa (68,1) ja 9,2 prosenttia (9,5) konsernin liikevaihdosta. Konsernin tulouttamaton 
työkanta vuoden 2009 lopussa oli 753 miljoonaa euroa (721). 
 
Infrarakentaminen-liiketoiminta 
 
Infrarakentamisen liiketoiminta sisältää liikenneväylien ja siltojen rakentamisen, kokonaisvaltaiset 
suunnittele ja toteuta -projektit, päällystystyöt sekä ympäristö- ja energiainfran rakentamisen. 
Infrarakennusliiketoimintaa on Suomen lisäksi Pohjois-Ruotsissa ja Pohjois-Norjassa. 
 
Infrarakentaminen
Liikevaihto 1.1.-31.12.2009, MEUR 295,3
% konsernin liikevaihdosta 48,9 %
Tilauskanta, MEUR 314,0
Henkilöstö 31.12.2009 862  
 
Infrarakentamisen vuoden 2009 liikevaihto oli 295,3 miljoonaa euroa (388,3), joka on 48,9 
prosenttia (54,2) konsernin liikevaihdosta. Liiketoiminnan tilauskanta vuodenvaihteessa oli 314 
miljoonaa euroa (245) ja henkilöstömäärä 862 henkilöä (957). 
 
Vuonna 2006 Helsingissä alkanut Hakamäentien projekti luovutettiin katsauskaudella valmiina 
tilaajalle aikataulun mukaisesti. Suurimpia käynnissä olevia hankkeita olivat Valtatie 4:n Joutsa–
Toivakka, Valtatie 4:n Kemin kohta, Valtatie 4:n Lusi–Hartola-tieurakka, Hännilänsalmen 
siltaprojekti Keski-Suomessa sekä Valtatie 5:n Koirakivi–Hurus Kaakkois-Suomessa. 
 
Merkittävimmät uudet sopimukset olivat Kantatie 51:n Kivenlahti–Kirkkonummi-tiehanke, Pohjois-
Savon ympäristökeskuksen Leppävirta–Varkaus siirtoviemäri-yhdysvesijohdon rakentaminen, 
Tuusulanväylän parantaminen välillä Käpylä–Kulomäentie Helsingissä ja Vantaalla sekä 



  4 (22) 
 Tilinpäätöstiedote 18.2.2010 

 
 
Luostarinkylän ja Impivaaran ohituskaistat Rauman ja Eurajoen välillä. Destia Norge AS voitti 
vuoden aikana Pohjois-Norjan Finnmarkin alueen kaksi kilpailutettua hoitourakkaa. Hoitourakat 
ovat viisivuotisia. 
 
Vuoden aikana tarjoustoiminta oli vilkasta ja rakentamisen tilauskanta oli haasteellinen, mutta 
markkinatilanne huomioon ottaen vuoden lopussa tyydyttävä. 
 
Infrahoito-liiketoiminta 
 
Infrahoidon liiketoiminta sisältää hoidon ja kunnossapidon alueurakat, pienrakentamisen, 
lauttapalvelut sekä kelikeskus- ja kalustotoiminnot. 
 
Infrahoito
Liikevaihto 1.1.-31.12.2009, MEUR 204,1
% konsernin liikevaihdosta 33,8 %
Tilauskanta, MEUR 382,6
Henkilöstö 31.12.2009 707  
 
Infrahoito-liiketoiminnan liikevaihto vuonna 2009 oli 204,1 miljoonaa euroa (204,0), joka on 33,8 
prosenttia (28,4) konsernin liikevaihdosta. Vuoden lopun tilauskanta oli 382,6 miljoonaa euroa 
(422) ja henkilöstön määrä 707 (763). 
 
Suurimmat kaudella käynnissä olleet hoitourakat olivat 7-vuotiset Lapuan, Oulun, Kajaanin, 
Jyväskylän ja Raision alueurakat sekä neljä lauttaliikenteen liikennöintiurakkaa. 
 
Merkittävä uusi urakkasopimus tilikaudella oli Rautaruukin Raahen hoitourakka 2009–2015. 
 
Tiehallinnon kilpailuttamien hoitourakoiden uusi hoitokausi alkoi 1.10.2009. Destialla on 
sopimukset yhteensä 57:stä Tiehallinnon alueurakasta. Urakoissa on hoidettavaa tiestöä yhteensä 
noin 54 500 kilometriä ja kevyen liikenteen väyliä yhteensä noin 3 500 kilometriä. Sopimushinnoin 
mitattuna Destian markkinaosuus Tiehallinnon alueurakoista on 66 prosenttia. Lisäksi Destialla on 
muiden asiakkaiden kanssa noin 30 talvihoitourakkaa eri puolilla Suomea. 
 
Lauttaliiketoiminta eriytyi osittaisjakautumisella erilliseksi valtionyhtiöksi 1.1.2010. Lauttapalvelut-
liiketoiminnan liikevaihto oli noin 30,7 miljoonaa euroa. 
 
Rocks-liiketoiminta 
 
Rocksin liiketoiminta sisältää kiviainespalvelut, kallio- ja ratarakentamisen sekä ratainfran 
kunnossapitotyöt. 
 
Rocks
Liikevaihto 1.1.-31.12.2009, MEUR 63,8
% konsernin liikevaihdosta 10,6 %
Tilauskanta, MEUR 37,9
Henkilöstö 31.12.2009 391  
 
Rocks-liiketoiminnan liikevaihto vuonna 2009 oli 63,8 miljoonaa euroa (85,4), joka on 10,6 
prosenttia (11,9) konsernin liikevaihdosta. Vuoden lopun tilauskanta oli 37,9 miljoonaa euroa (31,0) 
ja henkilöstön määrä 391 (361). 
 
Suurimmat katsauskaudella käynnissä olleet urakat olivat Talvivaara ALU2 sivukiven louhinta- ja 
malmikiven murskausurakka, Olkiluoto 3:n tunneleiden laajennus- ja aluetyöt, Porokylä–Maanselkä 
radan päällysrakennetyö Pohjois-Karjalassa sekä ratakunnossapidon neljä alueurakkaa. 
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Merkittävimmät uudet voitetut projektit katsauskaudella olivat eduskuntatalon maankaivu- ja 
louhintaurakka ja Ilmalan päällysrakenneurakka Helsingissä. 
 
Muu liiketoiminta 
 
Solutions-liiketoiminta piti sisällään infrasuunnittelun ja infratiedon sekä uudet liiketoiminnot, kuten 
Destia Traffic -liikennetietopalvelut, liiketilaratkaisut ja tuulivoiman. 
 
Solutions
Liikevaihto 1.1.-31.12.2009, MEUR 28,8
% konsernin liikevaihdosta 4,8 %
Tilauskanta, MEUR 11,8
Henkilöstö 31.12.2009 489  
 
Solutions-liiketoiminnan liikevaihto vuonna 2009 oli 28,8 miljoonaa euroa (29,7), joka on 4,8 
prosenttia (4,1) konsernin liikevaihdosta. Vuoden lopun tilauskanta oli 11,8 miljoonaa euroa (13,0) 
ja henkilöstön määrä 489 (509). Solutions erillisenä liiketoimintaryhmänä päätettiin lopettaa vuoden 
2009 lopussa. Pääosa liiketoiminnasta jatkuu Infrarakentamisen liiketoimintaryhmässä vuonna 
2010. 
 
International-liiketoimintaan kuului infrarakentaminen, infrahoito ja kiviainespalvelut Baltian ja 
Venäjän alueella sekä kansainvälinen infrakonsultointi. 
 
International
Liikevaihto 1.1.-31.12.2009, MEUR 11,4
% konsernin liikevaihdosta 1,9 %
Tilauskanta, MEUR 7,0
Henkilöstö 31.12.2009 51  
 
International-liiketoiminnan liikevaihto vuonna 2009 oli 11,4 miljoonaa euroa (9,7), joka on 1,9 
prosenttia (1,4) konsernin liikevaihdosta. Vuoden lopun tilauskanta oli 7,0 miljoonaa euroa (10,0) ja 
henkilöstön määrä 51 (151). International-liiketoimintaryhmä päätettiin lopettaa vuoden 2009 
lopussa. Liiketoiminnoista infrarakentaminen ja kansainvälinen konsultointi jatkuvat 
Infrarakentamisen ja hoito Infrahoidon liiketoimintaryhmässä vuonna 2010. 
 
 
Yritysostot ja -myynnit 
 
Destian omistusosuus nousi vuonna 2009 ratarakentamiseen erikoistuneessa Kaivujyrä-
konsernissa 68 prosentista 76 prosenttiin. Osakeomistuksen vuosittainen nousu perustuu vuonna 
2007 solmittuun osakekauppasopimukseen. Sopimuksen mukainen omistusosuus nousee vuoden 
2010 alussa 84 prosenttiin. 
 
Destia Oy osti loput 20 prosenttia oululaisen Maarakennus Jaara Oy:n osakekannasta 9.3.2009. 
Perinteiseen maa- ja vesirakentamiseen sekä infra-alan erikoisosaamista vaativiin töihin 
erikoistunut Maarakennus Jaara Oy sulautui 1.8.2009 Destia Oy:öön. Sen liikevaihto vuonna 2008 
oli 24,2 miljoonaa euroa.  
 
Destia Oy:n norjalainen tytäryhtiö Destia Norge AS osti 1.7.2009 toteutuneella yrityskaupalla 
norjalaisen Einar Stene AS:n osakekannan. 
 
Valtioneuvosto teki yleisistunnossaan 15.10.2009 päätöksen Destian lauttaliiketoiminnan 
eriyttämisestä. Destia Oy:n ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi 11.11.2009 osittaisjakautumisen 
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siten, että lauttaliiketoiminta eriytyy valtionyhtiöksi 1.1.2010. Lauttapalvelut-liiketoiminnan 
liikevaihto oli noin 30,7 miljoonaa euroa. Osittaisjakautumissuunnitelmaan sisältyvän alustavan 
laskelman mukainen lauttapalvelujen taseen loppusumma oli 15,5 miljoonaa euroa. Eriytettävä 
lauttapalvelujen yhtiö oli vuonna 2009 nimeltään Gammasora Oy, joka vuoden 2010 alussa on 
muutettu Suomen Lauttaliikenne Oy:ksi 
 
 
Tase, investoinnit ja rahoitus 
 
Konsernitaseen loppusumma oli 274,1 miljoonaa euroa (294,4). Konsernitaseen alenemiseen 
vaikuttivat pääasiassa käyttö- ja vaihto-omaisuuden kertaluontoiset erät. Sijoitetun pääoman tuotto 
oli -10,6 prosenttia (15,7) ja omavaraisuusaste 26,3 prosenttia (33,4) sekä nettovelkaantumisaste 
65,2 prosenttia (44,4). 
 
Tilikauden bruttoinvestoinnit olivat yhteensä 29,4 miljoonaa euroa (66,5). Investoinneista 19,4 
miljoonaa (42,2) oli rakennus- ja kalustoinvestointeja ja 10,0 miljoonaa euroa (24,3) muita 
investointeja liittyen pääosin yritysostoihin. 
 
Destian maksuvalmius oli hyvä vuoden aikana. Destia Oy teki merkittävän rahoituksen 
uudelleenjärjestelyn allekirjoittamalla joulukuussa sopimuksen 30 miljoonan euron 5 vuoden 
lainasta. Laina nostettiin kokonaisuudessaan vuoden lopussa ja se on vaihtuvakorkoinen. 
Nostetulla lainalla maksettiin pois yritystodistuksia, joita oli vuoden lopussa liikkeeseen laskettuna 
38,4 miljoonaa euroa (48,4). 
 
Konsernin korollisen pitkäaikaisen vieraan pääoman määrä nousi tilikauden aikana 41,4 
miljoonaan euroon (7,5). Lainoista 50,4 prosenttia (88,0) on lyhytaikaisia ja 49,6 prosenttia (12,0) 
pitkäaikaisia. Lyhytaikaiset luottolimiitit olivat käytössä vain ajoittain. 
 
Tilinpäätöshetkellä konsernin taseessa oli myös joulukuussa Destia Kalusto Oy:lle nostettu 9 
miljoonan euron laina. Lainan maturiteetti on 3 vuotta. Vuodenvaihteessa tapahtuneen 
osittaisjakautumisen myötä laina siirtyi vuoden 2010 alussa Gammasora Oy:n (nyk. Suomen 
Lauttaliikenne Oy) vastuulle.  
 
Joulukuun lopun taseen rahavarat olivat 41,2 miljoonaa euroa (22,9), sisältäen rahat ja 
pankkisaamiset sekä rahoitusarvopaperit. 30 miljoonan euron lyhytaikaiset luottolimiitit olivat 
käyttämättä. 
 
Valuutta-, hyödyke- ja korkoriskeiltä on suojauduttu vähintään 50 ja enintään 100 prosenttisesti 
konsernin rahoituspolitiikan mukaisesti.  
 
Tilikauden rahavirta muodostui liiketoiminnan rahavirrasta 30,7 miljoonaa euroa (36,9), 
investointien rahavirrasta, -28,2 miljoonaa euroa (-55,5) ja rahoituksen rahavirrasta, joka oli 15,8 
miljoonaa euroa (37,8). 
 
 
Yhtiökokoukset vuonna 2009 ja hallinto 
 
Destia Oy:n hallituksen jäseninä 1.1.-11.3.2009 olivat Eeva-Liisa Virkkunen, puheenjohtajana, 
Jorma Haapamäki, varapuheenjohtajana sekä muina jäseninä Arto Honkaniemi, Jarmo Pirhonen, 
Jukka Ruuska, Anna Tapio ja Kaisa Vikkula.  
 
Destia Oy:n 11.3.2009 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen vuodelta 2008 
ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden. Yhtiökokous päätti hallituksen 
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ehdotuksen mukaisesti jakaa osinkoa 6,80 euroa osakkeelta eli yhteensä 4 624 000,00 euroa, 
jolloin voittovaroihin jäi 4 602 492,05 euroa.  
 
Destia Oy:n hallitukseen 11.3.2009 alkaen valittiin entisistä hallituksen jäsenistä hallituksen 
puheenjohtaja Eeva-Liisa Virkkunen, varapuheenjohtaja Jorma Haapamäki sekä Jarmo Pirhonen, 
Jukka Ruuska, Anna Tapio ja Kaisa Vikkula. Uusina jäseninä hallitukseen valittiin Raimo Jaara ja 
Ilpo Nuutinen. Kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja suhteessa yhtiön 
osakkeenomistajaan, lukuun ottamatta Ilpo Nuutista, joka ei ole riippumaton suhteessa yhtiön 
osakkeenomistajaan. 
 
Tilintarkastajiksi valittiin vuodelle 2009 KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy päävastuullisena 
tilintarkastajana KHT Tapani Vuopala. 
 
Destia Oy:n 23.7.2009 pidetty ylimääräinen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksesta erityisen 
tarkastuksen toimittamisesta yhtiössä entisen toimitusjohtajan Jukka Laaksovirran 
väärinkäytösepäilyjen vuoksi. Tarkastus koski koko yhtiönä toimimisaikaa 1.1.2008 alkaen ja sen 
kohteena olivat erityisesti toimitusjohtajan vastuulla ollut juokseva hallinto ja toimitusjohtajan yhtiön 
puolesta hyväksymät sopimukset. Erityisen tarkastuksen suoritti KHT Tuokko Tilintarkastus Oy. 
 
Erityisen tarkastuksen raportin valmistuttua Destian koko hallitus ilmoitti jättävänsä paikkansa. 
Ylimääräinen yhtiökokous 27.10.2009 valitsi väliaikaisen hallituksen. Hallituksen puheenjohtajaksi 
valittiin Pekka Timonen sekä jäseniksi Ilpo Nuutinen ja Jarmo Väisänen. Kaikki olivat 
riippumattomia yhtiöstä mutta ei-riippumattomia suhteessa yhtiön osakkeenomistajaan. 
 
Destia Oy:n 11.11.2009 pidetty ylimääräinen yhtiökokous päätti hyväksyä 
osittaisjakautumissuunnitelman, jonka mukaan Destia Oy:n harjoittama lauttaliiketoiminta siirretään 
osittaisjakautumisella Gammasora Oy:öön. Osittaisjakautuminen tuli voimaan 1.1.2010. 
 
Destia Oy:n ylimääräinen yhtiökokous valitsi 2.12.2009 yhtiölle uuden hallituksen. Samalla 
yhtiökokous vapautti tehtävästään 27.10.2009 valitun väliaikaisen hallituksen. Yhtiön hallitukseen 
valittiin viisi jäsentä. Hallituksen puheenjohtajana toimii Karri Kaitue, varapuheenjohtajana 1.2.2010 
alkaen Matti Mantere ja muina jäseninä Elina Engman, Ilpo Nuutinen ja Solveig Törnroos-
Huhtamäki. Kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja suhteessa omistajaan lukuun 
ottamatta Ilpo Nuutista, joka ei ole riippumaton suhteessa yhtiön osakkeenomistajaan. 
 
Hallitus on perustanut keskuudestaan kaksi valiokuntaa, tarkastusvaliokunnan sekä palkitsemis- ja 
nimitysvaliokunnan. 
 
Tarkastusvaliokunnan muodostivat 1.1.–11.3.2009 Eeva-Liisa Virkkunen puheenjohtajana sekä 
jäseninä Jukka Ruuska ja Kaisa Vikkula. 11.3.–27.10.2009 tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana 
oli Jukka Ruuska sekä jäseninä Anna Tapio ja Kaisa Vikkula. 22.12.2009 alkaen 
tarkastusvaliokunnan jäseniä olivat Ilpo Nuutinen ja Solveig Törnroos-Huhtamäki sekä 
puheenjohtajana 1.2.2010 alkaen Matti Mantere. 
 
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan muodostivat 1.1.–11.3.2009 Eeva-Liisa Virkkunen 
puheenjohtajana sekä jäseninä Jorma Haapamäki ja Arto Honkaniemi. 11.3.–27.10.2009 
valiokunnan puheenjohtajana oli Eeva-Liisa Virkkunen sekä jäseninä Jorma Haapamäki ja Ilpo 
Nuutinen. 22.12.2009 alkaen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajana toimi Karri Kaitue 
sekä jäseniä olivat Elina Engman ja Ilpo Nuutinen. 
 
Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti hallituksen puheenjohtajan kuukausipalkkio oli 3 300 euroa, 
varapuheenjohtajan palkkio 1 800 euroa sekä muiden hallituksen jäsenten palkkio 1 500 euroa. 
Kuukausipalkkion lisäksi kaikille hallituksen jäsenille maksettiin 600 euron osallistumispalkkio 
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kustakin hallituksen ja valiokunnan kokouksesta. Matkakulut ja päivärahat maksettiin Destian 
matkustussäännön mukaisesti. 
 
Väliaikaiselle hallitukselle ei maksettu palkkioita lukuun ottamatta hallituksen sihteeriä. 
 
Destian toimitusjohtajana 1.1.–29.5.2009 oli Jukka Laaksovirta. 
Destian vt. toimitusjohtajana 29.5.–30.9.2009 oli Hannu Kulju. 
Destian toimitusjohtajana 1.10.2009 alkaen oli Hannu Leinonen. 
 
 
Tapahtumat entiseen toimitusjohtajaan Jukka Laaksovirtaan liittyen 
 
Destian toimitusjohtaja Jukka Laaksovirta erosi 29.5.2009 yhtiön palveluksesta johtuen häntä 
kohtaan julkisuudessa esitetyistä väitteistä liittyen väärinkäytöksiin hänen ja entisen 
yhtiökumppaninsa välillä. 
 
5.6.2009 Destian hallitus ilmoitti selvittävänsä esitetyt väitteet yhteistyössä poliisin kanssa. 
23.7.2009 Destian hallitus jätti tutkintapyynnön poliisille esille tulleista liiketoiminnan 
epäselvyyksistä entisen toimitusjohtajan Jukka Laaksovirran aikana. Tutkintapyynnössä epäillään, 
että tehdyt sopimukset ovat aiheuttaneet taloudellisia vahinkoja Destialle. Destian ylimääräinen 
yhtiökokous päätti yhtiön hallituksen ehdotuksesta erityisen tarkastuksen toimittamisesta. Erityinen 
tarkastus kattoi Destian toiminnan osakeyhtiömuodossa eli vuoden 2008 ja vuoden 2009 alkuosan. 
 
Erityisen tarkastuksen raportin valmistuttua Destian koko hallitus ilmoitti jättävänsä paikkansa. 
Ylimääräisessä yhtiökokouksessa 27.10.2009 Destia Oy:lle nimitettiin väliaikainen 
omistajaohjausosaston virkamiehistä koostunut hallitus, jonka puheenjohtaja oli ylijohtaja Pekka 
Timonen. 
 
Erityisestä tarkastuksesta annetun raportin perusteella Destian ylimääräinen yhtiökokous päätti, 
että entiseltä toimitusjohtajalta tullaan vaatimaan yhtiölle aiheutetun vahingon korvaamista. Entisen 
tilintarkastajan osalta tilattiin erillinen oikeudellinen selvitys ja jatkotoimista päätetään sen pohjalta. 
 
Poliisille esitetty tutkintapyyntö entisen toimitusjohtajan tekemistä konsultti- ja palvelusopimuksista 
Destian lähipiirissä olleiden henkilöiden ja yhtiöiden kanssa on kesken. Erityisen tarkastuksen 
pohjalta ei ole tehty uusia tutkintapyyntöjä. 
 
 
Osakepääoma ja osakkeet 
 
Destia Oy:n rekisteröity osakepääoma on 17,0 miljoonaa euroa ja osakkeiden määrä 680 000 
kappaletta. Yhtiö on Suomen valtion 100 prosenttisesti omistama. Yhtiön tilikausi on 1.1.–31.12. 
 
 
Organisaatio ja henkilöstö 
 
Destia uudisti organisaatiorakenteensa 1.1.2009 siten, että liiketoimintaryhmät olivat 
Infrarakentaminen, Infrahoito, Rocks, Solutions sekä International. Konsernin yhteiset toiminnot 
olivat Talous ja hallinto, Lakiasiat ja Viestintä. Toukokuussa 2009 konsernitoiminnoksi lisättiin 
Henkilöstö. 
 
Maarakennus Jaara Oy sulautui 1.8.2009 Destia Oy:öön. 
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Vuoden 2010 alusta alkaen organisaatio on muutettu siten, että viidestä liiketoimintaryhmästä on 
muodostettu kolme eli Infrarakentaminen, Infrahoito ja Rocks. Konsernin yhteiset toiminnot ovat 
Talous ja hallinto, Lakiasiat 15.3.2010 alkaen, Henkilöstö ja Viestintä. 
 
Destian johtoryhmän vuoden 2010 alusta muodostavat toimitusjohtaja Hannu Leinonen, Hannu 
Kulju, Kalevi Katko, Jouni Karjalainen, Pirkko Salminen, Aki Markkola 15.3.2010 alkaen, Sari 
Kuittinen-Tihilä ja Miia Apukka sekä henkilöstön edustajana Jouko Korhonen. 
 
1.1.2010 käynnistyi konsernin tukitoimintojen palvelukeskus, johon on keskitetty konsernin talous-, 
henkilöstö-, toimitila- ja ICT-palvelut.  
 
Konsernin henkilömäärä oli katsauskaudella keskimäärin 2 860 henkilöä (2 921). Joulukuun lopun 
henkilömäärä oli 2 585 (2 833), joista vakinaisia 2 423 (2 612) ja määräaikaisia 162 (221) henkilöä. 
Henkilöstöstä 97,6 prosenttia (95,4) työskenteli Suomessa ja 2,4 prosenttia (4,6) ulkomailla. 
Liiketoiminnan kausiluonteisuudesta johtuen henkilömäärä vaihtelee vuoden aikana ja on 
korkeimmillaan kesällä. Henkilömäärä laski vuoden aikana, kun taloudellisen taantuman myötä 
heikentynyt kysyntä ja kiristynyt kilpailutilanne johtivat rekrytointien pysähtymiseen ja loppuvuoden 
yt-neuvottelujen tuloksena myös 220 henkilön irtisanomiseen. 
 
Vuoden 2009 henkilöstökulut konsernissa olivat 146,0 miljoonaa (143,0) euroa, jotka olivat 24,2 
prosenttia (19,9) liikevaihdosta. Vuoden aikana yleiskorotukset nostivat henkilöstökuluja 4,1 
prosenttia (3,2) eli 5,5 miljoonaa (4,4) euroa. 
 
Joulukuussa päättyneet yhteistoimintaneuvottelut päättyivät 220 henkilön irtisanomiseen, mistä 
aiheutuneet kertaluontoiset kustannukset, 5,6 miljoonaa euroa, sisältyvät henkilöstökuluihin.  
 
Konsernin hallitukselle, emoyhtiön toimitusjohtajille ja varatoimitusjohtajalle maksettiin 
ennakonpidätyksen alaisia palkkoja ja palkkioita vuoden aikana yhteensä 0,75 miljoonaa euroa 
(0,76). 
 
Destian kannustinpalkkiojärjestelmän piirissä on yhtiön koko henkilökunta. 
Kannustinpalkkiojärjestelmän palkitsemiskriteerit perustuvat konserni- ja 
liiketoimintaryhmäkohtaisiin tulos- ja muihin tavoitteisiin sekä henkilökohtaisiin, vuosittaisissa 
kehityskeskusteluissa sovittuihin tavoitteisiin. Destian koko henkilöstöä koskeva pikatulospalkkio 
myönnetään erillispäätöksestä hyvän työsuorituksen perusteella. 
 
Vuonna 2009 Destia nosti johtamisen ja esimiestyön kehittämisen henkilöstötoiminnan 
tärkeimmäksi painopistealueeksi. 
 
Turvallisuuden parantaminen on rakennusalan keskeinen haaste, sillä se vaikuttaa merkittävästi 
sekä alan tuottavuuteen että houkuttelevuuteen työnantajana. Destiassa turvallisuusasiat ovat 
olleet erityisen huomion kohteena jo usean vuoden ajan. Työterveyttä ja turvallisuutta toteutetaan 
erillisen työterveys- ja turvallisuuspolitiikan mukaisesti. Toimenpiteiden tuloksia mitataan 
säännöllisesti. 
 
 
Ympäristöasiat 
 
Infra-alan tuotantoketjut vaikuttavat ympäristöön muun muassa maa- ja kiviaineksien käytön ja 
energiankulutuksen osalta. Ympäristöasioiden hallinta on olennainen osa Destian yrityskulttuuria ja 
vastuullista toimintaa. Destia tarjoaa asiakkailleen ympäristön tilaa parantavia ja elinkaaren 
huomioon ottavia ratkaisuja sekä osallistuu alan yhteiseen kehittämiseen. Ympäristöasiat ovat osa 
Destian toimintatapaa ja ammattiosaamista. Destia pyrkii aktiivisesti vähentämään toiminnastaan 
aiheutuvia välillisiä tai välittömiä ympäristövaikutuksia ympäristöpolitiikkansa mukaisesti. 
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Merkittäviä ympäristövahinkoja ei vuonna 2009 tapahtunut. 
 
Destialla on kansainvälinen laatu- ja ympäristöasioiden ISO 9001- ja 14001 -yhdistelmäsertifikaatti 
koskien kaikkia urakoivia palvelujaan eli infran rakentamis-, hoito- ja ylläpitopalveluja sekä 
kiviainespalveluja. 
 
 
Tutkimus- ja kehitystoiminta 
 
Tutkimus- ja kehitystyöllä luodaan edellytykset pysyä alan suunnannäyttäjänä. Tutkimus- ja 
kehitystoiminnan tavoite on tuotantokonseptien yhtenäistäminen ja tuottavuuden parantaminen 
sekä uusien liiketoimintojen kehittäminen. Destia on mukana kehittämässä alaa myös erilaisissa 
hankkeissa. Tutkimus- ja kehitystyötä tehdään myös yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. 
 
Edelleen jatkuva kehityskohde on automaatio, jossa edettiin suunnitellusti myös vuonna 2009. 
Automaation käyttöönotto Destian työmailla on edennyt hyvin. Kehittämisellä vastataan myös alan 
muuttuviin tilauskäytäntöihin. Yhtiön tutkimus- ja kehitystoiminnan kustannukset vuonna 2009 
olivat 2,8 miljoonaa euroa (3,0). 
 
 
Riskienhallinta 
 
Destian riskienhallintapolitiikan ja toimintaperiaatteiden mukaan riskienhallinta on luonnollinen osa 
toimintaa ja liittyy kiinteästi johtamiseen. Konsernin johto seuraa tiiviisti liiketoimintaympäristössä 
tapahtuvia muutoksia ja arvioi niiden vaikutusta ja riskejä strategian toteutumiselle. Strategioihin 
liittyvät riskit tarkastellaan strategiatyön yhteydessä ja liiketoimintasuunnitelmissa arvioidaan 
riskitekijöitä, niiden todennäköisyyksiä ja vaikutuksia tavoitteiden saavuttamiseen. Toimintavuotta 
koskevat merkittävät riskit ja toimenpiteet niiden hallitsemiseksi määritetään ja muutokset riskeissä 
raportoidaan neljännesvuosittain.  
 
Destia-konsernin merkittävimmät riskit liittyvät yleiseen taloustilanteeseen ja sitä seuranneeseen 
markkinatilanteen kiristymiseen. Erityinen haaste vallitsevassa markkinatilanteessa on 
menestyminen projektien tarjouskilpailuissa. Markkinatilanne aiheuttaa haasteita myös 
toteutettavien projektien kannattavuudelle. 
 
Projekteihin, omaisuuteen ja vastuisiin liittyviin merkittäviin riskitekijöihin varaudutaan 
systemaattisella projektinhallinnalla, joka alkaa projektien tarjousvaiheesta ja joka kestää aina 
projektien päättämiseen asti. Projektitoiminnan riskejä ja niiden vaikutuksia arvioidaan 
projektiraportointien yhteydessä. Sopimusriskeihin varaudutaan turvaamalla Destian edut 
sopimusehdoin. Projekteilla tapahtuviin vahinkoriskeihin on varauduttu vakuutuksin. 
 
Rahoitusriskien hallinta konsernissa hoidetaan keskitetysti rahoituspolitiikan mukaisesti. 
 
Destia-konsernin sisäinen tarkastus on osaltaan varmistamassa, että sisäinen valvonta on 
riittävällä tasolla. Sisäisen tarkastuksen toiminta pohjautuu sisäisen tarkastuksen 
ammattistandardeihin. 
 
Destiassa vuoden 2009 aikana suoritetun erityisen tarkastuksen havaintojen perusteella yhtiössä 
on erityisesti kiinnitetty huomiota sisäisen valvonnan menetelmien ja toimintaohjeiden 
täsmentämiseen. Tämän johdosta hallitus päätti, että eettiset toimintaperiaatteet uudistetaan 
laajemmiksi eettisiksi ohjeiksi, jotka hallitus hyväksyy. 
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Oikeudenkäynnit ja riita-asiat 
 
Helsingin käräjäoikeus antoi 19.10.2007 päätöksen Destian nostamasta kanteesta koskien E18 
Lohja–Lohjanharju-moottoritieurakan hankintamenettelyä. Destia vaati käräjäoikeudessa 
Tiehallinnolta yhteensä 5,5 miljoonan euron korvauksia. Käräjäoikeus hylkäsi Destian vaatimukset. 
Destia on valittanut ratkaisusta Helsingin hovioikeuteen. Destialle asiassa aiheutuvien 
lisäkustannusten arvioidaan olevan enintään oikeudenkäyntikulujen suuruiset. 
 
Lempäälän Hiihtoputki Oy on hiihtoputkiurakan tilaajana esittänyt Destialle vaatimuksen 
vahingonkorvauksesta johtuen sopimuksen perusteettomasta purkamisesta. Destia on kiistänyt 
vaatimuksen kokonaisuudessaan todeten, että sopimus on purettu yksinomaan Lempäälän 
Hiihtoputki Oy:stä johtuneista syistä. Soraset Yhtiöt Oy on Destian alihankkijana 
hiihtoputkiurakassa esittänyt sopimuksen purkamisen johdosta Destiaa kohtaan 
vahingonkorvausvaatimuksen. Destia, Lempäälän Hiihtoputki Oy ja Soraset Yhtiöt Oy ovat 
elokuusta 2009 alkaen käyneet neuvotteluja osapuolten välisten erimielisyyksien ratkaisemiseksi 
sovinnollisesti. 
 
Masku Kiinteistöt Oy on ilmoittanut purkavansa Destian kanssa tekemänsä yhteistyösopimuksen 
yhdeksän liikekiinteistön rakentamisesta. Destialla on kuitenkin vastaava yhteistyösopimus 
Rakennusliike Lehto Oy:n kanssa. Rakennusliike Lehto Oy on lähettänyt Destialle ilmoituksen 
ennakollisesta sopimusrikkomuksesta kyseessä olevaan asiaan liittyen. Destia, Masku Kiinteistöt 
Oy ja Rakennusliike Lehto Oy ovat elokuusta 2009 alkaen käyneet neuvotteluja osapuolten 
välisten erimielisyyksien ratkaisemiseksi sovinnollisesti. 
 
Destian ja Kiinteistö Oy Kiimingin Ideapark Ab:n välinen yhteistyösopimus on rauennut 
sopimusehtojen mukaisesti. Hankkeeseen liittyen Destia on ilmoittanut alihankkijaksi valitulle 
Metsäliitolle, että Kiimingin Ideapark -hanke ei toteudu Destia Oy:n ja Kiimingin Ideapark Ab:n 
välisen yhteistyösopimuksen rauettua. Metsäliitto on myöhemmin vaatinut Destialta korvausta 
menetetystä katteesta. Destia on korvannut Metsäliitolle suunnittelupalveluista sovitun korvauksen 
ja kiistänyt muut Metsäliiton vaatimukset. 
 
Destialla on vireillä oikeudenkäynti Baltic Cargo Shipping Oy:tä ja Markku Saarikangasta vastaan 
aluksen vuokrasopimusta koskevassa riita-asiassa. 
 
Lisäksi Destialla on vireillä välimiesmenettelyt tiettyjen entisten johtajiensa kanssa. 
 
 
Tilikauden jälkeiset merkittävät tapahtumat 
 
Työyhteenliittymä, jossa Destia on mukana, on voittanut tammikuussa Valtatie 6:n Joensuun 
kehätien suunnittele ja toteuta -hankkeen, joka on yksi suurimmista vuoden 2010 alussa 
ratkenneista kilpailutetuista hankkeista. 
 
Lauttaliiketoiminta eriytyi osittaisjakautumisella erilliseksi valtionyhtiöksi 1.1.2010. Lauttapalvelut-
liiketoiminnan liikevaihto oli vuonna 2009 noin 30,7 miljoonaa euroa. 
 
Vuoden 2010 alusta alkaen organisaatio on muutettu siten, että viidestä liiketoimintaryhmästä on 
muodostettu kolme eli Infrarakentaminen, Infrahoito ja Rocks. Konsernin yhteiset toiminnot ovat 
Talous ja hallinto, Lakiasiat 15.3.2010 alkaen, Henkilöstö ja Viestintä. 
 
Destian johtoryhmän vuoden 2010 alusta muodostavat toimitusjohtaja Hannu Leinonen, Hannu 
Kulju, Kalevi Katko, Jouni Karjalainen, Pirkko Salminen, Aki Markkola 15.3.2010 alkaen, Sari 
Kuittinen-Tihilä ja Miia Apukka sekä henkilöstön edustajana Jouko Korhonen. 
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1.1.2010 käynnistyi konsernin tukitoimintojen palvelukeskus, johon on keskitetty konsernin talous-, 
henkilöstö-, toimitila- ja ICT-palvelut.  
 
 
Tulevaisuudennäkymät 
 
Kannattavuuden parantaminen on Destia-konsernin tärkein tavoite. Tämä luo perustan tulevan 
strategian luomiselle. Yhtiö jatkaa perinteisen maanrakentamisen, teiden hoidon ja kunnossapidon, 
kaivosteollisuuden maanrakentamisen ja ratarakentamisen sekä infra-alan suunnittelun vahvoilla 
osaamisalueillaan. 
 
Epävarmuutta infra-alan tulevaisuuden näkymiin aiheuttavat taloudessa ja rahoitusmarkkinoilla 
tapahtuneet suuret muutokset ja niiden vaikutusten kesto. Isoja väylä- ja ratahankkeita on 
suunnitteilla ja käynnistymässä lähivuosien aikana. Valtioneuvosto päätti vuoden 2009 aikana 
elvytystoimista, jotka lisäävät infrarakentamisen hankkeita vuosille 2010–2013. Taantuma ja 
kiristynyt rahoitustilanne vaikeuttavat kuitenkin erityisesti yksityisten ja kuntasektorin hankkeiden 
käynnistymistä. Kilpailu käynnistyvistä hankkeista kiristyy. 
 
Vuoden 2010 kehityksen arvioiminen on markkinatilanteesta johtuen vaikeaa. Taantuman 
ennakoidaan laskevan infrarakentamisen kokonaiskysyntää tulevana vuonna vielä jonkin verran 
vuoteen 2009 verrattuna. Destian olemassa oleva hyvä tilauskanta ja vuoden 2009 aikana 
käynnistyneet kannattavuuden parantamiseen tähtäävät toimenpiteet vaikuttavat kuluvan vuoden 
näkymiin myönteisesti. 
 
Destia-konsernin vuoden 2010 liikevaihdon arvioidaan olevan edellisen vuoden tasolla ja konsernin 
liiketuloksen selvästi voitollinen vuonna 2010. 
 
 
Hallituksen esitys voittovarojen käytöstä 
 
Destia Oy:n jakokelpoinen vapaa oma pääoma on 51 850 108,90 euroa, tilikauden tappion 
13 301 784,06 euroa, jälkeen. 
 
Destia Oy:n hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2009 päättyneeltä vuodelta ei jaeta 
osinkoa. 
 
 
 
 
 
Helsingissä 18.2.2010 
 
DESTIA OY 
 
Hallitus 
 
 
 
Lisätietoja antavat: toimitusjohtaja Hannu Leinonen, p. 020 444 4000 sekä talous- ja hallintojohtaja 
Pirkko Salminen, p. 050 302 2485 
 
Destia-konsernin osavuosikatsaus vuoden 2010 ensimmäiseltä neljännekseltä julkaistaan 
30.4.2010. 
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Tuloslaskelma 

KONSERNI KONSERNI

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008

LIIKEVAIHTO 603 404 876,30 717 119 079,02

Valmistus omaan käyttöön 212 095,82
Liiketoiminnan muut tuotot 5 512 194,76 11 393 155,98

MATERIAALIT JA PALVELUT
AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT
Ostot tilikauden aikana -106 734 255,79 -152 404 994,28
Varastojen lisäys tai vähennys -6 874 419,31 3 331 657,28
Ulkopuoliset palvelut -267 945 802,70 -331 673 623,43
Materiaalit ja palvelut -381 554 477,80 -480 746 960,42

HENKILÖSTÖKULUT
Palkat ja palkkiot -118 843 942,75 -114 854 613,76
Eläkekulut -19 224 048,39 -20 696 529,07
Muut henkilösivukulut -7 967 958,55 -7 460 073,92
Henkilöstökulut -146 035 949,69 -143 011 216,75

POISTOT JA ARVONALENTUMISET
Suunnitelman mukaiset poistot -27 453 422,98 -19 211 217,25
Konserniliikearvon poisto -2 312 290,28 -1 468 161,29
Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä -1 343 320,00

Liiketoiminnan muut kulut -67 325 759,89 -64 791 449,14

LIIKETULOS -16 896 053,76 19 283 230,14

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
Osinkotuotot saman konsernin yrityksiltä
Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista 862,00 418,00
Muut korkotuotot saman konsernin yrityksiltä
Muut korko- ja rahoitustuotot 896 902,05 267 550,70
Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sij.
Korkokulut veloista konserniyrityksille
Korkokulut veloista muille -1 823 037,27 -3 384 816,92
Muut rahoituskulut konserniyrityksissä
Muut rahoituskulut -872 920,82 -338 002,85
Rahoitustuotot ja -kulut -1 798 194,04 -3 454 851,07

VOITTO/TAPPIO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ -18 694 247,80 15 828 379,06

SATUNNAISERÄT
Satunnaiset kulut -716 803,65
Satunnaiset erät -716 803,65

VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA -19 411 051,45 15 828 379,06

Tulo- ja laskennalliset verot 2 338 025,62 -3 681 138,62
Vähemmistöosuus -618 627,51 -1 729 805,85

TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO -17 691 653,34 10 417 434,59  
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Tase 
 

TASE KONSERNI KONSERNI
31.12.2009 31.12.2008

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET
Aineettomat oikeudet 1 165 044,91 820 207,02
Liikearvo 25 404,49 151 740,20
Konserniliikearvo 16 939 480,03 13 655 644,01
Muut pitkävaikutteiset menot 533 460,20 553 867,15
Ennakkomaksut aineettomista hyödykkeistä 500 494,31 24 893,22
Aineettomat hyödykkeet 19 163 883,94 15 206 351,61

AINEELLISET HYÖDYKKEET
Maa- ja vesialueet 3 034 437,14 3 185 311,19
Rakennukset ja rakennelmat 10 969 641,33 11 898 234,93
Koneet ja kalusto 90 660 368,93 95 412 215,58
Muut aineelliset hyödykkeet 13 704 924,98 15 926 497,21
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 1 066 297,50 421 483,78
Aineelliset hyödykkeet 119 435 669,88 126 843 742,70

SIJOITUKSET
Osuudet saman konsernin yrityksissä
Saamiset saman konsernin yrityksiltä
Muut osakkeet ja osuudet 2 190 138,07 2 101 798,39
Sijoitukset 2 190 138,07 2 101 798,35

PYSYVÄT VASTAAVAT 140 789 691,89 144 151 892,66

VAIHTUVAT VASTAAVAT
VAIHTO-OMAISUUS
Aineet ja tarvikkeet 25 498 458,88 32 136 634,75
Keskeneräiset tuotteet 11 977,25
Valmiit tuotteet 110 640,50
Muu vaihto-omaisuus 65 838,46
Vaihto-omaisuus 25 498 458,88 32 325 090,96

SAAMISET
Myyntisaamiset 40 044 535,35 65 563 684,73
Lyhytaikaiset saamiset saman konsernin yrityksiltä
Muut saamiset 1 100 436,85 3 378 412,46
Laskennallinen verosaaminen 4 302 840,97
Siirtosaamiset 21 131 603,40 26 036 497,70
Saamiset 66 579 416,57 94 978 594,89

Rahoitusarvopaperit 5 114 497,54

Rahat ja pankkisaamiset 41 185 110,84 17 821 038,44

VAIHTUVAT VASTAAVAT 133 262 986,30 150 239 221,86
VASTAAVAA 274 052 678,18 294 391 114,52  
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KONSERNI KONSERNI
31.12.2009 31.12.2008

VASTATTAVAA 

OMA PÄÄOMA
Osakepääoma 17 000 000,00 17 000 000,00
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 60 549 400,91 60 549 400,91
Edellisten tilikausien voitto 3 034 514,23 -2 455 826,06
Tilikauden voitto/tappio -17 691 653,33 10 417 434,59
OMA PÄÄOMA 62 892 261,81 85 511 009,44

VÄHEMMISTÖOSUUS 2 038 796,26 3 910 048,34

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ
Poistoero

PAKOLLISET VARAUKSET 25 686 161,43 18 257 284,54

KONSERNIRESERVI 129 376,35 129 376,35

VIERAS PÄÄOMA

PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA
Laina valtiolta 1 793 060,06
Lainat rahoituslaitoksilta 41 391 273,38 4 832 637,56
Muut velat 890 151,44
Pitkäaikainen vieras pääoma 41 391 273,38 7 515 849,07

LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA
Laina valtiolta 1 793 060,06 3 453 469,97
Lainat rahoituslaitoksilta 40 343 873,95 51 327 354,13
Saadut ennakot 27 214 945,28 27 042 016,87
Ostovelat 27 306 707,70 40 701 722,47
Velat saman konsernin yrityksiltä
Muut velat 10 651 036,07 9 982 461,20
Siirtovelat 31 584 605,36 44 380 580,98
Laskennallinen verovelka 3 020 580,52 2 179 941,18
Lyhytaikainen vieras pääoma 141 914 808,95 179 067 546,80

VIERAS PÄÄOMA 183 306 082,33 186 583 395,86
VASTATTAVAA 274 052 678,18 294 391 114,52
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Rahoituslaskelma 

KONSERNI KONSERNI
12/2009 12/2008

Liiketoiminnan rahavirta

Asiakkailta saadut maksut 636 544 556,11 723 437 752,76
Maksut tavaroiden/palvelujen toimittajille sekä henkilöstölle -602 143 999,40 -683 419 885,65
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 34 400 556,71 40 017 867,11

Maksetut korot liiketoiminnasta -1 823 037,27 -2 677 395,85
Saadut osingot liiketoiminnasta 862,00 418,00
Saadut korot liiketoiminnasta 248 058,00 250 132,75
Muut rahoituserät liiketoiminnasta -872 920,82 -338 002,85
Maksetut verot liiketoiminnasta -1 225 829,40 -357 007,03
Liiketoiminnan rahavirta 30 727 689,22 36 896 012,13

Investointien rahavirta

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -24 677 936,98 -46 143 328,04
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 5 512 198,48 6 424 727,84
Ostetut ja myydyt tytäryhtiöosakkeet -8 984 577,53 -13 914 671,34
Investoinnit muihin sijoituksiin -104 324,31 -1 988 971,39
Luovutustulot muista sijoituksista 5 432,00 98 421,14
Myönnetyt lainat
Lainasaamisten takaisin maksut
Investointien rahavirta -28 249 208,34 -55 523 821,79

Rahoituksen rahavirta

Lyhytaikaisten lainojen nostot 41 495 385,31
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -13 017 994,60
Pitkäaikaisten lainojen nostot 40 351 587,93 2 062 081,97
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -6 658 499,35 -5 575 282,17
Maksetut osingot -4 904 000,00 -188 000,00
Rahoituksen rahavirta 15 771 093,98 37 794 185,11

Rahavarojen muutos 18 249 574,86 19 166 375,45

Taseen mukaiset rahavarat tilikauden lopussa 41 185 110,84 22 935 535,98
Taseen mukaiset rahavarat 1.1. 22 935 535,98 3 769 160,53

18 249 574,86 19 166 375,45
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Tuloslaskelma kvartaaleittain 
 
TULOSLASKELMA 

1-3/2009 4-6/2009 7-9/2009 10-12/2009 1-12/2009 1-3/2008 4-6/2008 7-9/2008 10-12/2008 1-12/2008

LIIKEVAIHTO 96,9 147,9 205,4 153,2 603,4 103,7 170,3 227,3 215,8 717,1
Valmistus omaan käyttöön 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0
Liiketoiminnan muut tuotot 1,0 0,8 2,3 1,4 5,5 0,7 1,4 1,5 7,8 11,4

 
Materiaalit ja palvelut -55,9 -87,9 -134,1 -103,6 -381,5 -66,4 -111,5 -156,7 -146,2 -480,8
Henkilöstökulut -30,7 -38,6 -39,4 -37,3 -146,0 -28,6 -34,3 -35,7 -44,5 -143,1
Poistot ja arvonalentumiset -5,9 -6,1 -6,5 -12,6 -31,1 -4,3 -5,2 -5,8 -5,4 -20,7
Liiketoiminnan muut kulut -12,3 -18,0 -15,6 -21,5 -67,4 -10,0 -15,7 -17,1 -21,9 -64,7
LIIKETULOS -6,9 -1,9 12,1 -20,2 -16,9 -4,9 5,0 13,5 5,6 19,2

  
Rahoitustuotot ja -kulut -0,6 -0,3 -0,9 0,0 -1,8 -0,3 -0,7 -1,1 -1,3 -3,4
TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ -7,5 -2,2 11,2 -20,2 -18,7 -5,2 4,3 12,4 4,3 15,8

SATUNNAISERÄT
Satunnaiset erät -0,7 -0,7

TP-SIIRROT, VEROT JA VÄHEMMISTÖOSUUS
Tulo- ja laskennalliset verot -0,1 0,1 -0,5 2,8 2,3 -0,4 -0,6 -2,7 -3,7
Vähemmistöosuus 0,1 0,0 -0,3 -0,4 -0,6 0,3 -0,2 -0,5 -1,3 -1,7
TILIKAUDEN TULOS -7,5 -2,1 10,4 -18,5 -17,7 -4,9 3,7 11,3 0,3 10,4
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Tase kvartaaleittain 
 
TASE

31.12.2009 30.9.2009 30.6.2009 31.3.2009 31.12.2008

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT 140,8 149,6 149,9 148,4 144,2

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus 25,5 36,6 39,3 35,7 32,3
Saamiset 66,6 103,5 86,3 54,0 95,0
Rahoitusarvopaperit 0,0 0,0 0,0 0,1 5,1
Rahat ja pankkisaamiset 41,2 7,6 22,6 13,4 17,8
VAIHTUVAT VASTAAVAT 133,3 147,7 148,2 103,2 150,2
VASTAAVAA 274,1 297,3 298,1 251,6 294,4

VASTATTAVAA 

OMA PÄÄOMA 62,9 81,3 71,4 73,1 85,5

VÄHEMMISTÖOSUUS 2,0 1,6 1,3 1,3 3,9

PAKOLLISET VARAUKSET 25,7 16,4 17,2 18,0 18,3

KONSERNIRESERVI 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

VIERAS PÄÄOMA
Laskennallinen verovelka 3,0 1,9 2,0 2,2 2,2
Pitkäaikainen vieras pääoma 41,4 6,4 6,1 6,4 7,5
Lyhytaikainen vieras pääoma 138,9 189,5 200,0 150,5 176,9
VIERAS PÄÄOMA 183,3 197,8 208,1 159,1 186,6
VASTATTAVAA 274,1 297,3 298,1 251,6 294,4
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Rahoituslaskelma kvartaaleittain 
 

3/2009 6/2009 9/2009 12/2009 12/2008

Liiketoiminnan rahavirta

Asiakkailta saadut maksut 137,1 259,6 440,3 636,5 723,4
Maksut tavaroiden/palvelujen toimittajille sekä henkilöstölle -137,4 -267,8 -448,3 -602,1 -683,4
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja -0,3 -8,2 -8,0 34,4 40,0

Maksetut korot liiketoiminnasta -0,3 -0,7 -1,7 -2,7 -3,0
Saadut korot liiketoiminnasta 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3
Maksetut verot liiketoiminnasta 0,0 -0,1 -0,3 -1,2 -0,4
Liiketoiminnan rahavirta -0,5 -8,8 -9,8 30,7 36,9

Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -6,9 -16,5 -19,9 -24,7 -46,1
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 1,0 3,6 4,1 5,5 6,4
Ostetut ja myydyt tytär- ja osakkuusyhtiöosakkeet -6,3 -6,3 -8,9 -9,0 -13,9
Investoinnit muihin sijoituksiin -0,1 -0,4 -0,1 -0,1 -2,0
Luovutustulot muista sijoituksista  0,1 0,1
Investointien rahavirta -12,2 -19,6 -24,8 -28,2 -55,5

Rahoituksen rahavirta
Lyhytaikaisten lainojen nostot 8,1 33,2 24,3 41,5
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -13,0
Pitkäaikaisten lainojen nostot 0,2 0,4 0,6 40,4 2,1
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -0,1 -0,7 -0,7 -6,7 -5,6
Maksetut osingot -4,9 -4,9 -4,9 -4,9 -0,2
Rahoituksen rahavirta 3,3 28,0 19,3 15,8 37,8

Rahavarojen muutos -9,4 -0,4 -15,3 18,3 19,2

Taseen mukaiset rahavarat tilikauden lopussa 13,5 22,5 7,6 41,2 22,9
Taseen mukaiset rahavarat 1.1. 22,9 22,9 22,9 22,9 3,8
Rahavarojen muutos -9,4 -0,4 -15,3 18,3 19,2
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Laatimisperiaatteet 
 
Konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet 
Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmällä ja tilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserniyhtiöt. 
Maarakennus Jaara Oy:tä hankittiin 20%:n lisäosuus maaliskuussa 2009 ja yhtiö sulautui 31.7.2009 Destia Oy:öön. 
Destia Norge AS hankki norjalaisen Einar Stene AS:n osakekannan 1.7.2009. 
 
Kaivujyräkonsernin omistusosuus nousi 76 prosenttiin vuonna 2007 tehtyyn osakekauppasopimukseen perustuen. 
Kaivujyräkonsernin ja Maarakennus Jaara Oy:n hankintojen yhteydessä kirjattu konserniliikearvo poistetaan arvioidun 
vaikutusajan perusteella tasapoistoina kymmenessä vuodessa. Einar Stene AS:n hankinnan yhteydessä kirjattu 
konserniliikearvo poistetaan arvioidun vaikutusajan perusteella tasapoistoina viidessä vuodessa. Viron yhtiöiden 
lopettamiseen liittyen Turgel Grupp AS:n konserniliikearvon jäljellä oleva määrä on poistettu kokonaan. 
 
Sisäiset liiketapahtumat ja sisäinen voitonjako on eliminoitu ja poistoero on jaettu konsernitaseessa laskennalliseen 
verovelkaan ja omaan pääomaan ja tuloslaskelmassa olevan laskennallisen verovelan muutokseen. Vähemmistöosuudet 
on erotettu konsernin omasta pääomasta ja tuloksesta ja esitetty omana eränään. Ulkomaisten yhtiöiden tuloslaskelmat 
on muutettu Suomen rahan määräiseksi kuukausikohtaiseen keskikurssiin ja tase tilinpäätöspäivän kurssiin. Ulkomaisten 
tytäryhtiöiden omien pääomien muuntamisesta Suomen rahaksi tilinpäätöspäivän valuuttakurssia käyttäen syntyneet 
muuntoerot on esitetty erässä ”Edellisten tilikausien tulos”. 
 
Tilinpäätöksessä noudatetut arvostusperiaatteet 
Pysyvät vastaavat on arvostettu hankintamenoon. Hankintamenoon on luettu hankinnasta ja valmistuksesta aiheutuneet 
muuttuvat menot. Hankintamenosta on vähennetty taloudellisen pitoajan perusteella lasketut suunnitelman mukaiset 
poistot. Muissa aineellisissa hyödykkeissä olevista maa-aineksista poistot on laskettu käytön mukaisina 
substanssipoistoina. Yksittäisiä pysyvien vastaavien erien arvostusta on lisäksi olennaisilta osin arvioitu varovaisuuden 
periaatteella ja poistosuunnitelmaa tarkistettu. 
 
Vaihto-omaisuus on arvostettu hankintahintaan tai sitä alhaisempaan luovutus- tai jälleenhankintahintaan. 
Hankintamenoon on luettu hankinnasta ja valmistuksesta aiheutuneet muuttuvat menot. 
 
Rahoitusvarat on arvostettu hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan. 
 
Johdannaissopimusten käypä arvo taseessa olevien saamisten ja velkojen suojaamiseksi on kirjattu taseeseen ja käyvän 
arvon muutokset tuloslaskelmaan. Niiden johdannaissopimusten käypä arvo, jotka on tehty tulevina tilikausina syntyvien 
kassavirtojen suojaamiseksi, on käsitelty taseen ulkopuolisena vastuuna. 
 
Pitkän valmistusajan vaativista suoritteista syntyvä tulo on kirjattu tuotoksi valmistusasteen perusteella. Pitkän 
valmistusajan vaativiksi suoritteiksi on katsottu hankkeet, jotka ulottuvat kahdelle eri tilikaudelle ja joiden arvo on yli 50 
000 euroa. Pitkäaikaishankkeiden valmistusaste on määritelty hankkeen toteutuneiden muuttuvien kulujen suhteessa 
hankkeen arvioituihin muuttuviin kokonaiskuluihin. Pitkäaikaishankkeiden toteutuksen riskit on otettu huomioon 
noudattamalla tuloutuksessa varovaisuuden periaatetta. Ennakoidut tappiot on kirjattu täysimääräisinä kuluksi. 
 
Yhtiöiden henkilökunnan eläketurva on hoidettu ulkopuolisissa eläkevakuutusyhtiöissä. Eläkemenot on kirjattu kuluksi. 
 
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot on kirjattu syntymisvuonna kuluksi. 
 
Tilikauden aikana pakollisia varauksia on purettu velvoitteiden täyttämisestä aiheutuneiden menojen verran. 
Takuuvarauksia on lisätty tilikauden aikana päättyneille töille ja henkilöstön sopeuttamisesta aiheutuviin menojen 
kattamiseen on tehty pakollinen varaus. 
 
Ulkomaanrahan määräiset saamiset ja velat on muutettu Suomen rahan määräiseksi tilinpäätöspäivän kurssiin. 
Saamisten ja velkojen arvostamisesta syntyneet kurssierot on kirjattu tuloslaskelmassa kyseistä tase-erää vastaaviin 
tuottoihin tai kuluihin. Ulkomaanrahan määräisten saamisten ja velkojen valuuttakurssiriskin suojaamiseen käytettyjen 
johdannaisten realisoituneet ja realisoimattomat voitot ja tappiot on kirjattu tuloslaskelmassa kyseistä tase-erää 
vastaaviin tuottoihin ja kuluihin. 
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Vastuusitoumukset 
 

Konserni Konserni
2009 T€ 2008 T€

Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä
Rahalaitoslainat 167 2 244
Annetut kiinnitykset 350 2 447

Pantatut kiinnitykset 826 7 139
Pantatut talletukset 57 93
Pantatut tytäryhtiöosakkeet (kirjanpitoarvo tytäryhtiössä) 1 321 1 321

Takaukset
Konserniyhtiöiden puolesta 0 0
Muiden puolesta 86 302 77 012

Leasingvastuut
Alkavalla tilikaudella maksettavat 1 775 1 081
Myöhemmillä tilikausilla maksettavat 2 116 1 461

Pitkäaikaisten vuokrasopimusten tulevat maksut 4 515 7 033
 

 
Johdannaiset 
 

Valuuttajohdannaiset
Nimellisarvo 3 553 0
Käypä arvo 37 0

Korkojohdannaiset
Nimellisarvo 39 990 990
Käypä arvo 144 -1

Hyödykejohdannaiset
Nimellisarvo 32 626 0
Käypä arvo 424 0

Nimellisarvot ja käyvät arvot on esitetty nettomääräisinä.
Käypä arvo osoittaa arvion johdannaisista realisoituvasta tuloksesta,
mikäli sopimukset olisi suljettu tilinpäätöshetkellä.
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Tunnuslukujen laskentakaavat 
 
1) Oma pääoma + vähemmistöosuus/(taseen loppusumma - saadut ennakot)
2) (Korolliset velat - rahat, pankkisaamiset ja rahoitusarvopaperit)/ Oma pääoma + vähemmistöosuus
3) Vaihto-omaisuus + rahoitusomaisuus/Lyhytaikainen vieras pääoma
4) Rahoitusomaisuus ilman osatuloutussaamisia/Lyhytaikaiset velat ilman ennakkomaksuja
5) Tulos ennen satunnaisia eriä - verot / Oma pääoma + vähemmistöosuus keskimäärin (aloittava ja päättävä tase)
6) Tulos ennen satunnaisia eriä + korkokulut ja muut rahoituskulut/sijoitetun pääoman keskiarvo 
    (taseen loppusumma - korottomat velat - pakolliset varaukset, aloittava ja päättävä tase) 
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