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Metso on maailman johtavia sellu- ja paperiteollisuuden
prosessien, koneiden ja järjestelmien toimittajia. Konsernilla
on  myös vahva  asema automaatio-   ja   virtauksensäätö-
ratkaisujen toimittajana, ja se on maailman johtavia kiven
ja  mineraalien  käsittelyjärjestelmien  toimittajia.   Mer-
kittävimmät asiakastoimialat ovat sellu- ja paperiteollisuus,
rakennus-, maanrakennus- ja kaivosteollisuus sekä
energiateollisuus.

• Metson liikevaihto oli tammi-syyskuussa 2 735 miljoonaa
euroa (1-9/99: 2 315 milj. e).

• Liikevoitto oli 127 miljoonaa euroa (liiketappio 9 milj. e).
• Tulos ennen satunnaiseriä ja veroja oli 113 miljoonaa eu-

roa (12 milj. e negatiivinen).
• Tulos osaketta kohti oli 0,58 euroa (0,09 e negatiivinen).
• Uusia tilauksia saatiin 3 180 miljoonan euron (2 372 milj.

e) arvosta.
• Tilauskanta oli syyskuun lopussa 2 026 miljoonaa euroa

(31.12.1999: 1 586 milj. e).

Huhtikuun lopussa myyty metsäkoneryhmä Timberjack sisältyy tam-
mi-huhtikuun osalta konsernin vuoden 2000 lukuihin.

Markkinat

Metson tuotteiden kysyntä oli hyvä tammi-syyskuussa ja selvästi
vahvempi viime vuoden vastaavaan kauteen verrattuna. Hyvä talous-
kehitys päämarkkinoilla Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa sekä ta-
louskasvun piristyminen useissa Aasian maissa heijastui myös Met-
son asiakasteollisuuksien toimintaan.

Sellu- ja paperiteollisuuden hyvä markkinatilanne lisäsi alan
investointihalukkuutta. Kuitu- ja paperiteknologian tuotteiden ky-
syntä jatkui hyvänä Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa ja painottui
koneuusintoihin. Uusien koneiden investointiprojekteja on vireillä
lähinnä Kiinassa. Asiakkaiden tuotantolaitosten käyntiasteet olivat
yleisesti hyvät, minkä seurauksena modernisointien sekä varaosa- ja
huoltopalveluiden kysyntä vahvistui. Automaatio- ja säätöteknologian
tuotteiden kysyntä jatkui vilkkaana Euroopassa ja alkuvuoden tapaan
vaimeampana Pohjois-Amerikassa.

Rakennus- ja maanrakennusteollisuudelle toimitettavien tuottei-
den kysyntä oli hyvä koko alkuvuoden Euroopassa ja Pohjois-Ame-
rikassa, mutta tasaantui kolmannen neljänneksen aikana ympäris-
tön epävarmuustekijöiden lisääntyessä. Aasian markkinat vahvistui-
vat hieman. Kaivosteollisuuden kysyntänäkymät paranivat kolman-
nella neljänneksellä  hiljaisen alkuvuoden jälkeen keskeisten metal-
lien kysynnän kasvaessa ja hintojen noustessa.

Saadut tilaukset ja tilauskanta

Uusia tilauksia saatiin tammi-syyskuussa 3 180 miljoonan euron
arvosta (1-9/99: 2 372 milj. e) eli 34 prosenttia viime vuoden vas-
taavaa kautta enemmän. Konsernin nykyisellä rakenteella lasket-
tuna uusien tilausten kasvu oli 47 prosenttia myydyn metsäkone-
ryhmän tilaukset eliminoituna. Kuitu- ja paperiteknologian saa-
mien ti lausten ar vo kasvoi 69 prosenttia. Automaatio- ja
säätöteknologia sai uusia tilauksia 12 prosenttia viime vuoden
vastaavaa kautta enemmän. Koneteknologian liiketoiminta-alu-
eella kiven ja mineraalien käsittelyryhmän tilaukset kasvoivat 21
prosenttia vertailukaudesta. Samoin vaihteet ja komponentit -
ryhmä sai tilauksia huomattavasti edelliskautta enemmän. Met-
son tilauskanta oli syyskuun lopussa 28 prosenttia viime vuoden
lopun ti lausk antaa korkeampi eli  2 026 miljoonaa euroa
(31.12.1999: 1 586 milj. e, johon sisältyy metsäkoneryhmän tila-
uksia 71 milj. e).

Liikevaihto

Metson tammi-syyskuun liikevaihto oli 2 735 miljoonaa euroa (2 315
milj. e). Liikevaihto kasvoi 18 prosenttia vertailukaudesta kaikkien
liiketoimintojen toimitusten kasvettua. Liikevaihdon kasvu ilman
metsäkoneryhmää oli 28 prosenttia. Konsernin liikevaihdosta 56
prosenttia kertyi kuitu- ja paperiteknologian, 16 prosenttia auto-
maatio- ja säätöteknologian ja 28 prosenttia koneteknologian toi-
mituksista.

Tammi-syyskuussa 46 prosenttia liikevaihdosta tuli Euroopas-
ta, 34 prosenttia Pohjois-Amerikasta, 12 prosenttia Aasian ja
Tyynenmeren alueelta, 6 prosenttia Etelä-Amerikasta ja 2 prosent-
tia muualta maailmasta.
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Services Groupin (ICS) tytäryhtiön MAX Control Systemsin (MCS)
ostamisesta. Yritysosto vahvistaa liiketoiminta-alueen energia-
automaatioliiketoimintaa, tukee liiketoiminnan suuntaamista uu-
sille markkina-alueille erityisesti Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa
sekä kasvattaa jälk imarkk inali iketoimintaa. MAX Control
Systemsin vuosiliikevaihto on noin 20 miljoonaa euroa.

Ostotarjous Svedala Industri AB:sta

Kesäkuussa tehtiin julkinen ostotarjous Tukholman pörssissä
listatun Svedala Industri AB:n koko osakekannasta. Hakemukset
Yhdysvaltojen ja EU:n kilpailuviranomaisille jätettiin elokuussa.
Syyskuussa sekä Yhdysvaltojen kilpailuviranomaiset että EU:n ko-
missio pyysivät täydentäviä tietoja ostotarjoukseen liittyvään ha-
kemukseen. Ostotarjouksen voimassaoloaikaa päätettiin jatkaa
30.11.2000 saakka ja sen voimassaoloaikaa voidaan tarvittaessa
edelleen jatkaa. Metso arvioi, että tarjoukseen liittyvät kilpailu-
oikeudelliset kysymykset voidaan ratkaista.

Voimassaoloajan jatkamista lukuunottamatta 21.6.2000 tehdyn
ostotarjouksen ehdot pysyvät ennallaan ja 7.7.2000 julkistetun
tarjousesitteen mukaisina. Kaupan toteutuminen edellyttää
kilpailuviranomaisten hyväksynnän lisäksi, että Metso tulee
omistamaan 90 prosenttia osakepääomasta.

Yhdistämisen myötä saavutettavien synergiaetujen arvioidaan
täysimääräisesti toteutuessaan nousevan vuosittain yli 70 miljoo-
naan euroon. Kaupan arvioidaan myös kasvattavan osakekohtaista
tulosta tilivuoden 2001 aikana.

Metso osti  heinäkuussa Svedala Industri  AB:n 321 000
osakkeeseen oikeuttavat optio-oikeudet Svedalan johtoon kuulu-
valta 20 henkilöltä. Optioiden perusteella Metso merkitsi 321 000
Svedalan osaketta ja omisti syyskuun lopussa yhteensä 567 300
kappaletta Svedala Industri AB:n osaketta, mikä vastasi 1,2 pro-
senttia osakepääomasta.

Yhteistyösopimukset

Metson kuitu- ja paperiteknologian liiketoiminta-alueen tuote-
tarjontaa vahvistettiin yhteistyösopimuksilla. Paperikoneiden
viiroja, huopia ja hihnoja valmistavan Albany Internationalin kans-
sa sovittiin laajasta teknologisesta, myynti-, markkinointi- ja
huoltotoimintaa koskevasta yhteistyöstä. Megatrex Oy:n kanssa
tehtiin yhteistyösopimus paperinvalmistuksen hylynkäsittely-
tekniikan ja -laitteiden markkinoinnista. Sopimus täydentää
päällystettyjen papereiden  massankäsittelyyn tarjottavia ratkai-
suja.

Kannattavuus

Tammi-syyskuun liikevoitto oli 127 miljoonaa euroa (liiketappio 9
milj. e). Liikevoitto ilman metsäkoneryhmää oli 114 miljoonaa  euroa
(liiketappio 21 milj. e). Kannattavuus oli tammi-syyskuussa  selvästi
parempi kaikilla liiketoiminta-alueilla kuin viime vuoden vastaaval-
la kaudella. Edellisvuonna toteutetut rationalisointitoimet yhdessä
lisääntyneiden toimitusten ja kohentuneen kapasiteetin käyttöas-
teen kanssa paransivat selvästi kannattavuutta.

Tulos ennen satunnaiseriä ja veroja oli 113 miljoonaa euroa (12
milj. e negatiivinen). Konsernin nettorahoituskulut olivat 14 miljoo-
naa euroa ja sisälsivät saatuja osinkoja 11 miljoonaa euroa ja
valuuttakurssivoittoja 1 miljoonaa euroa. Katsauskauden nettotu-
los ilman satunnaiseriä oli 78 miljoonaa euroa (12 milj. e negatiivi-
nen). Tulos osaketta kohti oli 0,58 euroa (0,09 e negatiivinen).
Sitoutuneen pääoman tuotto oli 11,0 prosenttia (2,0 %) ja oman
pääoman tuotto oli 8,7 prosenttia (1,4 % negatiivinen).

Veroina kirjattiin katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Kassavirta ja taserakenne

Metson liiketoiminnan kassavirta oli 224 miljoonaa euroa positiivinen
(10 milj. e negatiivinen). Konserni oli nettovelaton 30.9.2000
Timberjackin myynnin ja Beloitin oston jälkeen. Korolliset nettosaatavat
olivat 45 miljoonaa euroa (nettovelat 417 milj. e). Nettovelkojen suhde
omaan pääomaan eli gearing oli 3,1 prosenttia negatiivinen (36,5 %).
Konsernin omavaraisuusaste oli 44,2 prosenttia (42,4 %).

Investoinnit ja tärkeimmät konsernirakenteen
muutokset

Bruttoinvestoinnit yritysostot mukaan lukien olivat tammi-syyskuussa
263 miljoonaa euroa (106 milj. e). Yritysostojen osuus oli 180 miljoonaa
euroa (38 milj. e).

Amerikkalaisen paperikonevalmistaja Beloitin telapinnoitus-
liiketoiminnan, paperikoneiden varaosa- ja huoltotoiminnan sekä
paperikoneteknologian osto saatiin päätökseen 11.5.2000. Kaup-
pahinta oli 167 miljoonaa euroa.

Metson koneteknologian liiketoiminta-alueeseen kuulunut
metsäkoneita valmistava Timberjack myytiin amerikkalaiselle Dee-
re & Companylle 28.4.2000. Velaton kauppahinta oli 644 miljoonaa
euroa. Myyntivoitto veroilla vähennettynä, 275 miljoonaa euroa, kir-
jattiin satunnaisiin eriin.

Katsauskauden jälkeen lokakuussa Metson automaatio- ja
säätöteknologian liiketoiminta-alue sopi brittiläisen Industrial Control
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Automaatio- ja säätöteknologian liiketoiminta-alueen tuote-
tarjontaa ja markkina-asemaa vahvistettiin useilla yhteistyö-
sopimuksilla, joista merkittävimmät tehtiin Aspen Technology
Inc:n ja Endress+Hauserin kanssa. Yhteistyösopimus Aspen
Technologyn kanssa vahvistaa automaatio- ja säätöteknologian
markkina-asemaa prosessiautomaatioon liittyvien informaation-
hallintaratkaisujen toimittajana. Endress+Hauser-yhtiön kanssa
sovittiin kenttäsäätöratkaisujen kehittämiseen ja myyntiin kes-
kittyvän liittouman perustamisesta. Lisäksi aiemmin keväällä sol-
mittiin yhteistyösopimus V.I.B. Systemsin kanssa paperikoneen
kosteusprofiilituotteisiin ja teknologiaan erikoistuneen yhteisyrityk-
sen perustamisesta. Parsytec AG:n kanssa tehtiin sopimus paperi-
teollisuuden vianilmaisujärjestelmien jälleenmyynnistä ja huollos-
ta sekä tuotekehityksestä.

Sähköisen liiketoiminnan kehityshankkeet

Sähköisen kaupankäynnin sovellusten toteuttamiseen keskittyvän
e-Metson toiminta käynnistyi katsauskauden aikana. E-Metso tukee
Metson liiketoiminta-alueilla jo aikaisemmin käynnistyneitä ja suun-
nitteilla olevia e-liiketoimintahankkeita ja vastaa osaltaan niiden
käytännön toteuttamisesta. Katsauskaudella käynnistettiin sellu- ja
paperiteollisuudelle suunnatun Pulp & Paper -portaalin toteutus-
projekti. Lisäksi suunnitelmissa on hankintatoimintaan tulevan
sovelluksen rakentaminen.

Katsauskauden jälkeen lokakuussa kuitu- ja paperiteknologian
liiketoiminta-alue avasi Jyväskylässä ensimmäisen asiakkaidensa
sellun- ja paperintuotantolinjojen kunnon- ja prosessinvalvontaan
erikoistuneen etädiagnostiikkakeskuksen. Uusinta tieto-
teknologiaa hyödyntävä keskus mahdollistaa tuotantolinjojen
ongelmatilanteiden nopean analysoinnin ja ratkaisun.

Tutkimus ja tuotekehitys

Metson tutkimus- ja tuotekehityskulut olivat tammi-syyskuussa 96 mil-
joonaa euroa (98 milj. e) eli 3,5 prosenttia konsernin liikevaihdosta.

Osakkeet

Metso Oyj:n osakkeita vaihdettiin Helsingin Pörssissä tammi-syys-
kuussa 27,8 miljoonaa kappaletta, mikä vastasi 378 miljoonan euron
vaihtoa. Osakkeen hinta oli 11,50 euroa 29.9.2000. Ylin noteeraus oli
16,20 euroa ja alin 9,80 euroa. Yhtiön markkina-arvo 29.9.2000 oli
1 558 miljoonaa euroa. New Yorkin pörssissä Metson ADR-todistuk-
sen vaihto oli 8,5 miljoonaa dollaria. ADR-todistuksen hinta oli
10,13dollaria 29.9.2000. Ylin kurssi oli 16,25 ja alin 9,31 dollaria.

Metson osakepääoma oli syyskuun lopussa 230 277 367,50 euroa
ja osakkeiden kokonaismäärä 135 457 275 kappaletta.

 Henkilöstö

Metson palveluksessa oli syyskuun lopussa 21 572 henkilöä (22 345).
Tehtyjen yritysostojen myötä konsernin henkilöstömäärä kasvoi 757
henkilöllä tammi-syyskuun aikana. Vastaavasti yritysmyyntien joh-
dosta henkilöstömäärä väheni 2 066 henkilöllä.

Synergiaedut ja kustannussäästöt

Arvioidut Valmetin ja Rauman Metsoksi sulautumisen synergiaedut
ja rakennemuutosten tuomat hyödyt ovat vuositasolla yli 100 mil-
joonaa euroa. Runsas puolet synergiaeduista ja kustannussäästöis-
tä toteutunee jo kuluvana vuonna ja täysimääräisinä ne arvioi-
daan saavutettavan vuonna 2001.

Lähiajan näkymät

Euroopan ja Pohjois-Amerikan markkinoiden hyvän talouskehityk-
sen sekä Aasian talouskasvun elpymisen arvioidaan pitävän Metson
tuotteiden kysynnän hyvänä myös lähitulevaisuudessa.

Sellu- ja paperiteollisuuden parantunut kannattavuus on pitänyt
alan investointihalukkuuden hyvänä. Tämän arvioidaan pitävän Met-
son kuitu- ja paperiteknologian sekä automaatio- ja säätöteknologian
tuotteiden kysynnän hyvänä Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa.
Modernisointien sekä varaosa- ja huoltopalveluiden kysynnän arvioi-
daan pysyvän hyvänä sellu- ja paperiteollisuuden korkeiden käynti-
asteiden seurauksena. Sen sijaan kokonaan uusien paperin ja sellun
tuotantolinjojen kysynnän arvioidaan jäävän vähäiseksi. Toisaalla
kaupankäynnin odotetaan vilkastuvan erityisesti Kiinassa, muualla
Aasiassa markkinatilanteen paraneminen on hitaampaa. Etelä-Ame-
rikan markkinoilla on nähtävissä vilkastumisen merkkejä, mikä puo-
lestaan vaikuttaa myönteisesti erityisesti kuituteknologian tuottei-
den kysyntään.

Rakennus- ja maanrakennusteollisuudessa kysynnän arvioidaan py-
syvän hyvänä, mutta tasaantuvan vuoden loppua kohti. Sen sijaan kai-
vosteollisuuden investointitoiminnan arvioidaan vilkastuvan pää-
markkinoilla Etelä-Amerikassa, Australiassa ja Afrikan eteläosissa lisään-
tyneen kysynnän ja perusmetallien hinnannousun seurauksena.

Epävarmuutta talouskasvun jatkumiselle kuitenkin tuo öljyn
hintakehitys, joka vaikuttaa erityisesti rakennus- ja maan-
rakennusteollisuuden kannattavuuteen ja investointeihin.

Konsernin kannattavuuden odotetaan edelleen paranevan vuoden
viimeisellä neljänneksellä. Hyvän tuloskehityksen arvioidaan jatkuvan
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ta oli 346 miljoonaa euroa (342 milj. e) ja paperiteknologian 1 329 euroa
(924 milj.e). Jatkojalostuskoneiden tilauskanta oli 95 miljoonaa euroa
(58 milj. e).

Automaatio- ja säätöteknologia

Automaatio- ja säätöteknologian liiketoiminta-alue (Neles
Automation) kehittää, suunnittelee ja toimittaa
prosessiteollisuuden automaation ja informaationhallinnan
sovellusverkkoja ja järjestelmiä sekä kenttäsäätöratkaisuja.
Tärkeimmät asiakkaat ovat sellu- ja paperiteollisuus sekä
muu prosessi- ja energiateollisuus.

Liiketoiminta-alueen tammi-syyskuun liikevaihto nousi 7 prosenttia
vertailukaudesta ja oli 446 miljoonaa euroa (415 milj. e). Erityisesti
prosessiautomaation ja kenttälaitteiden toimitukset sellu- ja paperite-
ollisuudelle kasvoivat.

Tammi-syyskuun liikevoitto kasvoi selvästi viime vuoden vastaavaan
kauteen verrattuna ja oli 28 miljoonaa euroa (8 milj. e). Kannattavuutta
paransi kasvaneen toimitusvolyymin lisäksi synergiaedut sekä aikaisem-
min toteutetut rakennejärjestelyt, jotka näkyvät kustannustehokkuuden
parantumisena.

Automaatio- ja säätöteknologian tuotteiden markkinatilanne jatkui
hyvänä katsauskaudella. Uusia tilauksia saatiin 471 miljoonan euron ar-
vosta (422 milj. e). Erityisesti sellu- ja paperiteollisuuden vilkas kysyntä
kasvatti automaatiojärjestelmien sekä kenttälaitteiden kysyntää Euroo-
passa ja Pohjois-Amerikassa. Sen sijaan kaukokäyttöjärjestelmien kysyn-
tä jäi edelleen vaatimattomaksi lähinnä energiateollisuuden investointi-
projektien vähäisyyden vuoksi. Tilauskanta painottui automaatio- ja
informaatiojärjestelmiin, joiden läpimenoaika tuotannossa on selvästi
pidempi kuin kenttälaitteilla. Tilauskanta kasvoi 18 prosenttia vuoden
lopun tilauskantaan verrattuna ja oli syyskuun lopussa 214 miljoonaa
euroa (31.12.1999: 181 milj. e).

Koneteknologia

Koneteknologian liiketoiminta-alueeseen kuuluvat kiven ja
mineraalien käsittelylaitosten ja -järjestelmien kehittäjä,
valmistaja ja toimittaja Nordberg, voimansiirtoratkaisuja ja
komponentteja toimittava Santasalo sekä  erikoisautoja
valmistava Valmet Automotive. Metsäkoneita valmistava
Timberjack kuului koneteknologian liiketoiminta-alueeseen
28.4.2000 asti.

Kiven ja mineraalien käsittelyn liikevaihto kasvoi 18 prosenttia vertailu-
kaudesta ja oli 407 miljoonaa euroa (345 milj. e). Liikevaihdon nousu

myös ensi vuonna. Tämä arvio perustuu konsernin vahvaan tilaus-
kantaan ja siihen, että Valmetin ja Rauman fuusion synergiaedut ja
kustannussäästöt vaikuttavat täysimääräisesti.

LIIKETOIMINTA-ALUEET

Kuitu- ja paperiteknologia

Kuitu- ja paperiteknologian liiketoiminta-alue (Valmet) kehittää,
suunnittelee ja valmistaa prosesseja, koneita ja laitteita sellu-,
paperi-, kuitulevy- ja pakkausteollisuudelle.

Liiketoiminta-alueen tammi-syyskuun liikevaihto kasvoi runsaalla kolman-
neksella vertailukaudesta ja oli 1 547 miljoonaa euroa (1 138 milj. e). Liike-
vaihdon nousu johtui kasvaneiden toimitusmäärien lisäksi toukokuussa
integroidusta Beloitin varaosa- ja telapinnoiteliiketoiminnasta, jonka lii-
kevaihto oli 42 miljoonaa euroa katsauskauden aikana. Kuituteknologian
liikevaihto kasvoi 69 prosenttia ja oli 423 miljoonaa euroa (250 milj. e) ja
paperiteknologian liikevaihto nousi 34 prosenttia ja oli 1 067 miljoonaa
euroa (794 milj. e). Jatkojalostuskoneiden liikevaihto nousi 10 prosent-
tia ja oli 110 miljoonaa euroa (100 milj. e).

Liiketoiminta-alueen liikevoitto parani  64 miljoonaan euroon (liike-
tappio 26 milj. e). Kuituteknologian liikevoitto oli 23 miljoonaa euroa
(liikevoitto 2 milj. e) ja paperiteknologian liikevoitto 45 miljoonaa euroa
(liiketappio 13 milj. e). Jatkojalostuskoneiden liiketappio supistui 4 mil-
joonaan euroon (liiketappio 15 milj. e). Kannattavuuden parantuminen
johtui pääasiassa kohonneesta tuotantokapasiteetin käyttöasteesta ja
rationalisointitoimien kautta tehostuneesta projektien läpiviennistä sekä
synergiaeduista.

Kuitu- ja paperiteknologian tuotteiden markkinatilanne jatkui hyvä-
nä koko tammi-syyskuun. Uusia tilauksia saatiin 1 952 miljoonan euron
(1 155 milj. e) arvosta. Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa pääosa
tilauksista oli paperikoneuusintoja, jälkikäsittelykoneita sekä
pehmopaperikoneita. Pohjois-Amerikassa telapinnoitetilausten määrä
kasvoi odotetusti Beloitin oston myötä. Pääosa Latinalaisesta Amerikasta
ja Aasiasta saaduista tilauksista painottui kuitulevylinjoihin ja jatko-
jalostuskoneisiin. Kuituteknologian uusien tilausten arvo kasvoi 412
miljoonaan euroon (309 milj. e) ja paperiteknologian 1 434 miljoonaan
euroon (757 milj. e). Myös jatkojalostuskoneiden uusien tilausten arvo
kasvoi selvästi ja nousi 143 miljoonaan euroon (97 milj. e). Huoltotoiminta
kasvoi tasaisesti kaikilla markkina-alueilla asiakkaiden tuotantolaitos-
ten käyntiasteiden noustua. Lisäksi Beloitin oston seurauksena huolto-
palveluiden volyymi vahvistui tuntuvasti katsauskauden aikana.

Kuitu- ja paperiteknologian liiketoiminta-alueen tilauskanta parani
38 prosenttia vuoden lopun tilanteesta ja oli syyskuun lopussa 1 690
miljoonaa euroa (31.12.1999: 1 226 milj. e). Kuituteknologian tilauskan-
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johtui vertailukautta paremmasta markkinatilanteesta ja oste-
tuista liiketoiminnoista. Ryhmän liikevoitto oli 21 miljoonaa
euroa (16 milj. e). Vuoden 1999 lopulla ostettujen yksiköiden
integrointikustannukset ja kaivostoimitusten vähäisyys
pienensivät kannattavuuden kasvua.  Euroopan ja Pohjois-Ame-
rikan rakennus- ja maanrakennusteollisuudelle toimitettavien
tuotteiden ja palvelujen kysyntä oli hyvä. Erityisesti urakoitsija-
ja louhosasiakkaille toimitettavien mobile-tuotteiden kysynnän
voimakas kasvu jatkui.

Kaivosteollisuudessa ensimmäinen vuosipuolisko oli hiljainen,
mutta kysyntä parantui katsauskauden loppua kohti. Suotuisa
markkinatilanne yhdessä jakeluverkoston vahvistamisen kanssa
kasvattivat saatujen tilausten määrää. Uusia tilauksia saatiin 406
miljoonan euron arvosta (335 milj. e). Tilauskanta nousi 7 prosent-
tia vuoden vaihteesta ja oli syyskuun lopussa 110 miljoonaa euroa
(31.12.1999: 103 milj. e).

Vaihteiden ja komponenttien liikevaihto oli 136 miljoonaa
euroa (79 milj. e).  Nousu johtui sekä toimitusten voimakkaasta
kasvusta että ryhmän rakennemuutoksista: vuoden 2000 alussa
ryhmään liitettiin Santasalon vaihdeliiketoiminta ja Parkanon tuo-
tantoyksikkö. Ryhmän liikevoitto oli 8 miljoonaa euroa (2 milj. e).
Uusia tilauksia saatiin 164 miljoonan euron arvosta (71 milj. e).

Asiakasteollisuuksien investointien vilkastuminen ja tuulivoi-
man rakentamisen voimakas kasvu paransivat erityisesti teolli-
suus- ja tuulivoimalavaihteiden sekä koneenrakennuspalvelujen
kysyntää. Tilauskanta kasvoi 68 prosenttia vuoden lopusta ja oli
syyskuun lopussa 79 miljoonaa euroa (31.12.1999: 47 milj. e).

Erikoisautojen valmistuksen liikevaihto nousi tammi-syyskuussa
11 prosenttia edellisvuodesta ja oli 84 miljoonaa euroa (76 milj.
euroa). Ryhmän valmistamien erikoisautojen kasvanut kysyntä
Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa nosti selvästi autotehtaan
tuotantovolyymia katsauskaudella. Liikevoitto oli 10 miljoonaa
euroa (8 milj. e). Tammi-syyskuussa valmistettiin 27 410 autoa
(24 439).

Metsäkoneita valmistava Timberjack myytiin Deere & Compa-
nylle 28.4.2000, jolloin myös Timberjackin toiminta siirtyi ostajal-
le. Timberjackin tammi-huhtikuun liikevaihto oli 179 miljoonaa
euroa sekä liikevoitto 13,3 miljoonaa euroa. Uusia tilauksia saa-
tiin tammi-huhtikuussa 187 miljoonan euron arvosta.

Lokakuun 31. päivänä 2000

Hallitus
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KONSERNIN TULOSLASKELMA

(Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton)

7-9/2000 7-9/1999 1-9/2000 1-9/1999 1-12/1999

Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e

Liikevaihto 910 732 2 735 2 315 3 387

Hankinnan ja valmistuksen kulut -676 -547 -2 041 -1 735 -2 556

Bruttokate 234 185 694 580 831

Myynnin ja hallinnon yleiskustannukset -176 -195 -567 -589 -841

Liikevoitto (-tappio) 58 -10 127 -9 -10

Rahoitustuotot ja -kulut -3 -8 -14 -6 -19

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 0 1 0 3 1

Tulos ennen satunnaiseriä ja veroja 55 -17 113 -12 -28

Satunnaiset tuotot ja kulut 0 0 275 4 -59

Tulos ennen veroja 55 -17 388 -8 -87

Tuloverot -17 2 -34 0 0

Vähemmistöosuus tilikauden tuloksesta 0 0 -1 0 -1

Tilikauden tulos 38 -15 353 -8 -88

KONSERNITASE

30.09.2000 30.09.1999 31.12.1999

Milj. e Milj. e Milj. e

Käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset

Aineettomat hyödykkeet 256 253 216

Aineelliset hyödykkeet 698 641 684

Muut pitkäaikaiset sijoitukset 216 277 252

Lyhytaikainen omaisuus

Vaihto-omaisuus 737 441 661

Saamiset 1 211 1 147 1 197

Rahat ja pankkisaamiset 514 158 159

Vastaavaa yhteensä 3 632 2 917 3 169

Osakepääoma 230 228 228

Muu oma pääoma 1 190 905 857

Vähemmistöosuus 7 9 9

Pitkäaikainen vieras pääoma 510 510 535

Lyhytaikainen vieras pääoma 1 695 1 265 1 540

Vastattavaa yhteensä 3 632 2 917 3 169

Korollinen nettovelka

Pitkäaikaiset korolliset lainat 455  485  486

Lyhytaikaiset korolliset lainat 124 241 290

Rahat ja pankkisaamiset -514 -158 -159

Muut korolliset saamiset -110 -151 -152

Yhteensä -45 417 465
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KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN ERITTELY

Osakkei- Osake- Ylikurssi- Omien Muut Kertyneet

den luku- pääoma rahasto Vararahasto Muuntoerot osakkeiden rahastot voitto- Yhteensä

määrä (nimellisarvo rahasto varat

(tuhansia) 1,70 eur) Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e

31.12.1999 135 817 228 7 221 -2 6 202 423 1 085

Osingot - - - - - - - -54 -54

Rahastoanti - 3 -3 - - - - -  0

Omien osakkeiden mitätöinti -500 -1 1 - - -5 - - -5

Muuntoerot - - - - 49 - - - 49

Muut 140 - 2 - - - - -10 -8

Katsauskauden  tulos - - - - - - - 353 353

30.09.2000 135 457 230 7 221 47 1 202 712 1 420

Konsernin jakokelpoisia varoja 30.9.2000 ovat kertyneet voittovarat (712 milj. e) vähennettynä kertyneestä poistoerosta ja vapaaehtoisista varauksista

omaan pääomaan viedyllä osuudella (42 milj. e) ja muut rahastot (202 milj. e) eli yhteensä 872 miljoonaa euroa.

Katsauskauden päättyessä Metson hallussa oli 61 tuhatta kappaletta omia osakkeita.

KONSERNIN KASSAVIRTALASKELMA

7-9/2000 7-9/1999 1-9/2000 1-9/1999 1-12/1999

Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e

Liiketoiminta:

Tilikauden tulos 38 -15 353 -8 -88

Tilikauden voiton ja liiketoiminnan kassavirran oikaisuerät

Poistot 28 29 92 94 130

Timberjackin myyntivoitto verojen jälkeen 0 - -275 - -

Alaskirjaukset aineettomasta käyttöomaisuudesta - - - - 58

Muut -11 -12 -3 -1 31

Käyttöpääoman muutos 22 62 57 -95 -133

Liiketoiminnan kassavirta 77 64 224 -10 -2

Investointitoiminta:

Käyttöomaisuusinvestoinnit -20 -20 -73 -68 -121

Käyttöomaisuuden myynnit 2 3 19 8 31

Yritysostot -8 -8 -180 -38 -116

Sijoitukset osakkuusyhtiöihin 0 0 0 0 -3

Osakkuus- ja tytäryhtiöiden myynnit - 0 7 1 21

Timberjackin myynti, verojen jälkeen 0 - 502 - -

Timberjackin myyntivoiton verot (-)/verovelka (+) -7 - 100 - -

Muiden sijoitusten ja osakkeiden ostot ja myynnit -2 5 -8 29 42

Investointitoiminnan kassavirta -35 -20 367 -68 -146

Rahoitustoiminta:

Maksetut osingot - 0 -54 -80 -80

Lainojen nostot ja lyhennykset, netto 4 -33 -214 89 150

Timberjackin osamaksusaamisten myynti - - 35 - -

Muut -15 -1 -12 -3 -7

Rahoitustoiminnan kassavirta -11 -34 -245 6 63

Rahojen ja pankkisaamisten kurssimuutos 6 -7 9 5 19

Rahojen ja pankkisaamisten lisäys (+) vähennys(-) 37 3 355 -67 -66

Rahat ja pankkisaamiset kauden alussa 477 155 159 225 225

Rahat ja pankkisaamiset kauden lopussa 514 158 514 158 159
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TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

Tulos / osake: Oman pääoman tuotto (ROE), %:

Tulos ennen satunnaiseriä ja veroja

 - verot +/- vähemmistön osuus tuloksesta ( Tulos ennen satunnaiseriä ja veroja - verot)      
  x 100

Osakkeiden lukumäärä keskimäärin vuoden aikana Oma pääoma + vähemmistöosuus (keskimäärin vuoden aikana)

Oma pääoma / osake: Omavaraisuusaste, %:

Oma pääoma (Oma pääoma + vähemmistöosuus)  
     x 100

Osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä Taseen loppusumma - saadut ennakot

Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE), %: Gearing, %:

( Tulos ennen satunnaiseriä ja veroja + Korollinen nettovelka            
       x 100

 korko- ja muut rahoituskulut)                    
x 100

Oma pääoma + vähemmistöosuus

Taseen loppusumma - korottomat velat

(keskimäärin vuoden aikana)

VASTUUSITOUMUKSET

30.09.2000 31.12.1999

Milj. e Milj. e

Kiinnitykset omien velkojen vakuudeksi 2 3

Muut pantit ja sitoumukset

Annetut kiinnitykset 2 7

Pantatut varat 0 1

Vastuut ja takaukset osakkuusyhtiöiden puolesta 1  0

Takaukset muiden sitoumusten vakuudeksi 3  4

Takaisinosto- ja muut sitoumukset 7  9

Leasing-sitoumukset 121 120

JOHDANNAISSOPIMUSTEN NIMELLISARVOT, TASEARVOT JA KÄYVÄT ARVOT

                                                                                                          Nimellisarvo                                               Tasearvo                                             Käypä arvo

30.09.2000 31.12.1999 30.09.2000 31.12.1999 30.09.2000 31.12.1999

Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e

Termiinisopimukset 1 210 647 -28 -5 -45 -9

Koronvaihto- ja valuutanvaihtosopimukset 62 74 1 -4 1 -4

Valuutanvaihtosopimukset 140 206 -5 -26 -5 -25

Koronvaihtosopimukset 45 121 0 0 0 0

Optiosopimukset 117 40 2 4 0 4

Tasearvolla tarkoitetaan johdannaisten taseeseen sisältyviä arvoja. Nimellisarvot kuvaavat johdannaisten käyttöä, ne eivät mittaa ao. riskien suuruutta.

Käypä arvo vastaa sitä tuottoa tai kulua, jonka konserni kirjaisi, jos se sulkisi sopimukset tilinpäätöspäivänä.

TUNNUSLUVUT

30.09.2000 30.09.1999 31.12.1999

Tulos/osake, EUR 0,58 -0,09 -0,22

Oma pääoma/osake, EUR 10,48 8,34 7,98

Oman pääoman tuotto (ROE), % 8,7 -1,4 -2,4

Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE), % 11,0 2,0 1,6

Omavaraisuusaste, % 44,2 42,4 37,3

Gearing, % -3,1 36,5 42,8

Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä (1 000 kpl)  135 351 135 823 135 632

KÄYTETYT VALUUTTAKURSSIT

1-9/2000 1-9/1999 1-12/1999 30.09.2000 30.09.1999 31.12.1999

USD (Yhdysvaltain dollari) 0,9422 1,0738 1,0650 0,8765 1,0665 1,0046

SEK (Ruotsin kruunu) 8,3928 8,7303 8,7100 8,5265 8,7235 8,5625

GBP (Englannin punta) 0,6122 0,6661 0,6587 0,5967 0,6475 0,6217
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LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINNOITTAIN

7-9/2000 7-9/1999 1-9/2000 1-9/1999 10/1999-9/2000 1-12/1999

Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e

Kuituteknologia 154 85 423 250 561 388

Paperiteknologia 405 242 1 067 794 1 476 1 203

Jatkojalostuskoneet 40 33 110 100 146 136

Liiketoimintaryhmien välinen laskutus -19 -6 -53 -6 -63 -16

Kuitu- ja paperiteknologia 580 354 1 547 1 138 2 120 1 711

Automaatio- ja säätöteknologia 157 136 446 415 630 599

Kiven ja mineraalien käsittely 121 108 407 345 531 469

Vaihteet ja komponentit 49 26 136 79 160 103

Metsäkoneet* - 109 179 318 332 471

Erikoisautojen valmistus 21 18 84 76 122 114

Liiketoimintaryhmien välinen laskutus -4 -2 -12 -2 -12 -2

Koneteknologia 187 259 794 816 1 133 1 155

Liiketoimintojen välinen laskutus -14 -17 -52 -54 -76 -78

Metso yhteensä 910 732 2 735 2 315 3 807 3 387

LIIKEVOITTO (-TAPPIO) LIIKETOIMINNOITTAIN
7-9/2000 7-9/1999 1-9/2000 1-9/1999 10/1999-9/2000 1-12/1999

Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e

Kuituteknologia 9,5 -1,5 22,7 2,2 8,2 -12,3
Paperiteknologia 27,3 -4,9 44,5 -13,2 19,6 -38,1

Jatkojalostuskoneet -0,9 -4,3 -3,5 -14,6 -13,7 -24,8

Kuitu- ja paperiteknologia 35,9 -10,7 63,7 -25,6 14,1 -75,2

Automaatio- ja säätöteknologia 15,3 2,8 27,8 8,2 25,6 6,0

Kiven ja mineraalien käsittely 4,9 6,3 21,1 16,4 26,7 22,0
Vaihteet ja komponentit 4,0 1,8 8,3 2,2 7,3 1,2
Metsäkoneet* - 3,9 13,3 12,4 29,1 28,2

Erikoisautojen valmistus -0,4 -2,1 9,5 7,9 28,4 26,8

Koneteknologia 8,5 9,9 52,2 38,9 91,5 78,2

Konsernihallinto ja muut -2,4 -12,1 -17,2 -30,2 -5,8 -18,8

Metso yhteensä 57,3 -10,1 126,5 -8,7 125,4 -9,8

SAADUT TILAUKSET LIIKETOIMINNOITTAIN
7-9/2000 7-9/1999 1-9/2000 1-9/1999 10/1999-9/2000 1-12/1999

Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e

Kuituteknologia 112 117 412 309 645 542
Paperiteknologia 221 147 1 434 757 1 981 1 304
Jatkojalostuskoneet 29 32 143 97 168 122

Liiketoimintaryhmien väliset saadut tilaukset -17 -8 -37 -8 -131 -102

Kuitu- ja paperiteknologia 345 288 1 952 1 155 2 663 1 866

Automaatio- ja säätöteknologia 138 128 471 422 622 573

Kiven ja mineraalien käsittely 115 98 406 335 546 475
Vaihteet ja komponentit 51 19 164 71 194 101
Metsäkoneet*  - 128 187 341 331 485
Erikoisautojen valmistus 22 27 84 104 94 114

Liiketoimintaryhmien väliset saadut tilaukset -4 -2 -12 -2 -12 -2

Koneteknologia 184 270 829 849 1 153 1 173

Liiketoimintojen väliset saadut tilaukset -12 -19 -72 -54 -102 -84

Metso yhteensä 655 667 3 180 2 372 4 336 3 528

HENKILÖSTÖ LIIKETOIMINNOITTAIN

30.09.2000 30.09.1999 31.12.1999

Kuituteknologia 2 558 2 463 2 657

Paperiteknologia 7 493 7 282 7 091

Jatkojalostuskoneet 792 881 849

Kuitu- ja paperiteknologia 10 843 10 626 10 597

Automaatio- ja säätöteknologia 4 411 4 358 4 352

Kiven ja mineraalien käsittely 3 275 3 164 3 591

Vaihteet ja komponentit 1 475  749 1 254

Metsäkoneet* - 1 875 1 954

Erikoisautojen valmistus 1 451 1 436 1 408

Koneteknologia 6 201 7 224 8 207

Konsernihallinto ja muut 117 137 118

Metso yhteensä 21 572 22 345 23 274
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VUOSINELJÄNNESTIEDOT

LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINNOITTAIN

7-9/1999 10-12/1999 1-3/2000 4-6/2000 7-9/2000

Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e

Kuituteknologia 85 138 97 172 154

Paperiteknologia 242 409 290 372 405

Jatkojalostuskoneet 33 36 31 39 40

Liiketoimintaryhmien välinen laskutus -6 -10 - 11 -23 -19

Kuitu- ja paperiteknologia 354 573 407 560 580

Automaatio- ja säätöteknologia 136 184 131 158 157

Kiven ja mineraalien käsittely 108 124 131 155 121

Vaihteet ja komponentit 26 24 42 45 49

Metsäkoneet* 109 153 134 45 -

Erikoisautojen valmistus 18 38 30 33 21

Liiketoimintaryhmien välinen laskutus -2 0 0 -8 -4

Koneteknologia 259 339 337 270 187

Liiketoimintojen välinen laskutus -17 -24 -15 -23 -14

Metso yhteensä 732 1 072 860 965 910

LIIKEVOITTO (-TAPPIO) LIIKETOIMINNOITTAIN
7-9/1999 10-12/1999 1-3/2000 4-6/2000 7-9/2000

Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e

Kuituteknologia -1,5 -14,5 -1,9 15,1 9,5
Paperiteknologia -4,9 -24,9 8,0 9,2 27,3

Jatkojalostuskoneet -4,3 -10,2 -2,1 -0,5 -0,9
Kuitu- ja paperiteknologia -10,7 -49,6 4,0 23,8 35,9

Automaatio- ja säätöteknologia 2,8 -2,2 2,3 10,2 15,3

Kiven ja mineraalien käsittely 6,3 5,6 5,3 10,9 4,9
Vaihteet ja komponentit 1,8 -1,0 1,6 2,7 4,0
Metsäkoneet* 3,9 15,8 8,7 4,6 -

Erikoisautojen valmistus -2,1 18,9 3,8 6,1 -0,4

Koneteknologia 9,9 39,3 19,4 24,3 8,5

Konsernihallinto ja muut -12,1 11,4 -8,6 -6,2 -2,4

Metso yhteensä -10,1 -1,1 17,1 52,1 57,3

SAADUT TILAUKSET LIIKETOIMINNOITTAIN
7-9/1999 10-12/1999 1-3/2000 4-6/2000 7-9/2000

Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e

Kuituteknologia 117 233 160 140 112
Paperiteknologia 147 547 607 606 221
Jatkojalostuskoneet 32 25 39 75 29

Liiketoimintaryhmien väliset saadut tilaukset -8 -94 -10 -10 -17

Kuitu- ja paperiteknologia 288 711 796 811 345

Automaatio- ja säätöteknologia 128 151 163 170 138

Kiven ja mineraalien käsittely 98 140 148 143 115
Vaihteet ja komponentit 19 30 60 53 51
Metsäkoneet* 128 144 146 41 -
Erikoisautojen valmistus 27 10 30 32 22

Liiketoimintaryhmien väliset saadut tilaukset -2 0 -4 -4 -4
Koneteknologia 270 324 380 265 184

Liiketoimintojen väliset saadut tilaukset -19 -30 -25 -35 -12

Metso yhteensä 667 1 156 1 314 1 211 655

*) Metsäkoneet ( Timberjack) kuului koneteknologian liiketoiminta-alueeseen 28.4.2000 asti, joten se sisältyy konsernin lukuihin 1-4/2000.
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Tietoa osakkeenomistajille
Mikäli osoitetietonne muuttuvat, pyydämme Teitä
ystävällisesti tekemään kirjallisen ilmoituksen sen
pankin konttoriin, jossa arvo-osuustiliänne hoidetaan,
tai jos tilinne on Suomen Arvopaperikeskus Oy:ssä niin
osoitteeseen:
Suomen Arvopaperikeskus Oy
PL 1260
00101 Helsinki
(ilmainen asiakasneuvonta ma-pe 9-16,
puh. 0800 180 500).
Kiitos.


