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YIT:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.4.2000: TULOS PARANI MERKITTÄVÄSTI

• YIT-konsernin liikevoitto kasvoi 69 % ja nousi 32,8 milj. euroon. Tulos ennen satunnaiseriä ja veroja
nousi 30,2 milj. euroon (17,2 milj. euroa 1-4/1999) ja osakekohtainen tulos 0,77 euroon (0,57).

 
• Katsausjakson liikevaihto oli edellisen vuoden tasolla eli 375,3 milj. euroa (373,3). Vertailukelpoinen

kasvu oli 6 % ilman maaliskuussa 1999 myydyn teräsrakentamisen liikevaihtoa.
 
• Tulouttamaton tilauskanta kauden lopussa oli 609,9 milj. euroa (545,9). Tilauskannan ulkopuolella on

lisäksi yhtiön merkittävä huolto- ja kunnossapitoliiketoiminta, mikä tuloutuu suoraan konsernin
liikevaihtoon.

 
• Vuoden 2000 alusta YIT-konsernin liiketoiminta jaettiin kahteen perustettuun YIT-Yhtymä Oyj:n täysin

omistamaan tytäryhtiöön, YIT-Rakennus Oy:hyn ja YIT-Huber Oy:hyn.

Markkinatilanne jatkuu edelleen hyvänä

Markkinatilanne yhtiön päätoimialoilla on edelleen hyvä. Asuntokysyntä kasvukeskuksissa jatkuu vahvana,
mikä näkyy katsauskaudella oman tuotannon ennätyksellisinä asuntomyyntilukuina. Laajakaistaiset internet-
yhteydet ja maaliskuussa 2000 aloitettu yhteistyö Soneran kanssa ovat vahvistaneet YIT-Koti -tuotemerkkiä,
mikä näkyy kasvaneena kiinnostuksena Mediakoteihin.

Teknologiayritysten kasvu on pitänyt toimitilakysyntää kasvukeskuksissa korkeana. Vapaiden toimitilojen
määrä on edelleen erittäin alhainen ja vuokratasot nousussa. Kysynnän kasvu perustuu yritysten
laajentumisesta johtuvaan tilatarpeeseen. Spekulatiivista kysyntää ei ole näkyvissä.

Talotekniikka vetää hyvin rakentamisen kasvun myötä. Teollisuuden kunnossapidon
ulkoistamiskehitys on edennyt odotetusti. Suomen teollisuus on muutaman hiljaisen vuoden jälkeen
julkistanut merkittäviä metsä-, voima- ja metalliteollisuuden investointeja, jotka yhdessä vielä
julkistamattomien hankkeiden kanssa luovat hyvät näkymät vahvalle markkinajohtajalle YIT-Huberille.

Tulosodotukset  vuodelle 2000 merkittävästi edellisvuotta paremmat

YIT-konsernin odotukset vuodelle 2000 ovat hyvät. Vuosikertomuksessa 1999 arvioimme tuloksen ennen
satunnaiseriä sekä liikevaihdon nousevan edellisestä vuodesta. Markkinatilanteen säilyessä nykyisen
kaltaisena odotamme liikevaihdon kasvavan sekä tuloksen ennen satunnaiseriä nousevan merkittävästi
viimevuotista paremmaksi.

Tilaisuudet 6.6. ja seuraavat julkistukset

Ensimmäisen vuosikolmanneksen osalta pidetään lehdistötilaisuus tiistaina 6.6. klo 13.00. Sijoitus-
analyytikoille pidetään vastaava tilaisuus klo 14.30. Molemmat tilaisuudet ovat YIT:n pääkonttorissa
osoitteessa Panuntie 11, Helsinki.

Osavuosikatsaus 1-8/2000 julkistetaan 5.10.2000 sekä vuoden 2000 tilinpäätös 8.2.2001. Vuonna 2001
siirrymme kolmen kuukauden katsausjaksoihin. Katsaukset ja muuta sijoittajatietoa löytyy kotisivuiltamme
osoitteesta www.yit.fi.

Lisätietoja antavat:
toimitusjohtaja Reino Hanhinen, puh. 020 433 2454, reino.hanhinen@yit.fi
varatoimitusjohtaja Esko Mäkelä, puh. 020 433 2258, esko.makela@yit.fi
viestintäjohtaja Satu Mehtälä, puh. 020 433 2297, satu.mehtala@yit.fi
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YIT-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2000

Alkuvuoden tuloskehitys oli merkittävästi edellisvuotta parempi

YIT-konsernin liikevoitto nousi 69 % 32,8 milj. euroon (19,4 milj. euroa 1-4/1999) ja tulos ennen
satunnaiseriä ja veroja nousi 76 % 30,2 milj. euroon (17,2). Osakekohtainen tulos nousi 0,77 euroon (0,57).
Liikevoitosta YIT-Rakennus -konsernin osuus oli 72 % ja YIT-Huber -konsernin osuus 24 %.

Katsausjakson liikevaihto oli edellisen vuoden tasolla eli 375,3 milj. euroa (373,3). Vertailukelpoinen kasvu
oli 6 % ilman maaliskuussa 1999 myydyn teräsrakentamisen liikevaihtoa. Liikevaihdosta 72 % tuli YIT-
Rakennus -konsernin ja 28 % YIT-Huber -konsernin liiketoiminnasta.

Konsernin tulouttamaton tilauskanta nousi katsauskauden päättyessä 609,9 milj. euroon (545,9). Tästä
ulkomaan tilauskantaa oli 63,1 milj. euroa (58,4). Kauden alussa tilauskanta oli 479,1 milj. euroa (477,5).
Tilauskanta on rakenteeltaan tervettä ja hyväkatteista. Konsernin merkittävä huolto- ja kunnossapito-
liiketoiminta tuloutuu suoraan liikevaihtoon tulematta tilauskantaan.

Kehitys ja markkinatilanne hyvä päätoimialoilla

Rakentaminen kasvaa Suomessa Rakennusteollisuuden Keskusliiton RTK:n ennusteen mukaan kuluvana
vuonna noin 6 prosentin vauhtia ja jatkossa ennakoimme rakentamisen kasvavan hieman
bruttokansantuotteen kasvua nopeammin eli 5 - 7 prosentin tahtiin. YIT tähtää rakennusmarkkinoita
korkeampaan kasvuun sekä tasaisempaan tuottovirtaan strategiana määrätietoinen palveluketjun
pidentäminen rakentamisesta ylläpitoon ja korjausrakentamiseen.

Kasvua haetaan myös teollisuuden kunnossapito- ja investointipalveluista sekä talotekniikasta, joissa
kaikissa YIT-Huberilla on vahva markkina-asema Suomessa. Näkymät kaikilla edellä mainituilla sektoreilla
ovat lähivuosina hyvät.

YIT-Rakennus  -konserni

Asuntokysyntä kasvukeskuksissa jatkuu vahvana, mikä näkyy katsauskaudella YIT:n vapaarahoitteisen
oman asuntotuotannon ennätyksellisinä myyntilukuina. Laajakaistaiset internet-yhteydet ja yhteistyö Soneran
kanssa ovat vahvistaneet YIT:n asemaa asuntotuotannon edelläkävijänä. YIT-Koti -tuotemerkin
vahvistuminen näkyy kasvaneena kiinnostuksena Mediakoteihin, joita katsauskauden lopussa oli rakenteilla
jo yli 1 200. YIT-Talonrakennuksen liikevaihto nousi ja liikevoitto kasvoi merkittävästi vertailujaksosta.
Kannattavuutta on osaltaan parantanut vuoden takainen päätös nostaa yhtiön vapaarahoitteisen asunto-
tuotannon katetasoa suunnittelunohjausta tehostamalla. Odotamme YIT-Talonrakennuksen koko vuoden
liikevoiton kasvavan merkittävästi ja myös liikevaihdon nousevan.
Teknologiayritysten kasvu on pitänyt toimitilakysyntää kasvukeskuksissa korkeana. Vapaiden toimitilojen
määrä on edelleen erittäin alhainen ja vuokratasot nousussa. Kysynnän kasvu perustuu yritysten
laajentumisesta johtuvaan tilatarpeeseen. Spekulatiivista kysyntää ei ole näkyvissä.
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YIT-Kiinteistöpalveluiden liiketulos ja liikevaihto alenivat katsauskaudella johtuen vertailujaksoon
ajoittuneesta suuresta kiinteistömyynnistä. Odotamme YIT-Kiinteistöpalveluiden koko vuoden liiketuloksen
ja liikevaihdon säilyvän edellisen vuoden tasolla.

Maa- ja vesirakentamisen kasvu Suomessa jatkui vakaana ja maltillisena. YIT-Insinöörirakentaminen on
palannut vakaalle tuloksentekouralle. Liiketoimintaryhmän liiketulos oli hieman vertailujaksoa parempi.
Liikevaihto säilyi viimevuotisella tasolla Ruotsin toimintojen supistumisesta huolimatta. Odotamme YIT-
Insinöörirakentamisen vuoden 2000 liiketuloksen paranevan ja liikevaihdon säilyvän viimevuotisella tasolla.

YIT-Vientitoiminnan rakennusviennin päämarkkina-alueilla tilanne on vähitellen paranemassa, vauhti on
kuitenkin hidas. Venäjällä näkyy merkkejä vilkastumisesta etenkin Moskovan alueella. Baltian maat ovat
myös virkistymässä, Liettuassa kehitys on kuitenkin vielä vaisua. Alkuvuonna YIT-Vientitoiminnan
liikevaihto ja liiketulos nousivat hieman vertailujaksoon nähden. Odotamme YIT-Vientitoiminnan koko
vuoden liiketuloksen ja liikevaihdon säilyvän edellisen vuoden tasolla.

YIT-Huber -konserni

YIT-Huberin pääliiketoiminnoissa tilanne on hyvä. Talotekniikka vetää hyvin rakentamisen kasvun myötä.
Myös talotekniikkavaatimusten nousu lisää sekä talotekniikan uudisrakentamisen että saneerauspalvelujen
kysyntää. Teollisuuden kunnossapitopalveluiden ulkoistamiskehitys on jatkunut odotusten mukaisesti. YIT-
Huberin liikevaihdosta tulee jo noin puolet huolto- ja kunnossapitoliiketoiminnasta ja osuutta aiotaan
edelleen kasvattaa. Tällä strategisella linjauksella haetaan konsernille tasaisempaa ja suhdanteista
riippumattomampaa tuottovirtaa. Katsauskauden liikevaihdosta vientiä ja ulkomaantoimintaa oli 16 % (13 ).

Suomen teollisuus on muutaman hiljaisen vuoden jälkeen julkistanut merkittäviä investointeja. Nämä
julkistetut ja vielä julkistamatta olevat metsä-, voima- ja metalliteollisuuden investoinnit ajoittuvat usean
vuoden ajalle taaten YIT-Huberille vahvana markkinajohtajana hyvät näkymät. YIT-Huberin alkuvuoden
liiketulos nousi merkittävästi vertailujaksoon nähden ja liikevaihto säilyi samalla tasolla. Liiketoiminnan
muihin tuottoihin sisältyy noin 6 milj. euroa liiketoiminnan myyntivoittoja. Odotamme koko vuoden
liikevoiton kasvavan merkittävästi ja myös liikevaihdon nousevan.

Konsernin rahoitusasema on hyvä

Konsernin rahoitustilanne säilyi katsauskaudella hyvänä. Omavaraisuusaste oli kauden alussa 41,6 % (37,0)
sen päättyessä 39,2 % (37,9). Korollisten luottojen määrä kauden lopussa oli 145,7 milj. euroa (185,7) ja
nettovelkojen määrä 129,3  milj. euroa (169,8). Nettorahoituskulut olivat 2,6 milj. euroa (2,2), joista 0,9 milj.
euroa (0,1) oli korkoja rahoitusyhtiöille myydyistä rakennusaikaisista urakkasaatavista. Myytyjen saatavien
määrä kauden lopussa oli 80,6 milj. euroa (12,5).

Kiinteäkorkoisten lainojen osuus konsernin koko lainasalkusta oli 83 % (64). Suoraan markkinoilta lainoista
oli otettu 46 % (53).

Investoinnit ja yrityskaupat

Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin tammi-huhtikuussa olivat 19,2 milj. euroa (12,5). Rakennuskalustoon
investoitiin 3,5 milj. euroa (5,6) ja tietotekniikkaan 2,4 milj. euroa (1,5). Tuotannolliset investoinnit olivat
0,2 milj. euroa (1,2) ja muut investoinnit pysyviin vastaaviin sisältäen yritysostot 13,1 milj. euroa (4,2).
Merkittävimpiä yritysostoja olivat YIT Teollisuus Oy:n ostama Hadwaco Ltd Oy:n prosessilaiteliiketoiminta,
Huber Servitek Oy:n ostama LVI- Marjamaa Oy, YIT-Huber Oy:n ostama SPT-automaatio Oy ja YIT
Rapido Kiinteistöpalvelut Oy:n ostama Ension Isännöinti- ja Kiinteistötoimisto Oy. Merkittävin yritysmyynti
oli Huber Testing Oy:n myynti.

Konsernirakenteen muutoksella läpinäkyvyyttä

Yhtiön hallintoneuvoston marraskuussa 1999 tekemän periaatepäätöksen mukaisesti YIT-konsernin
liiketoiminta organisoitiin vuoden 2000 alusta alkaen kahteen perustettuun YIT-Yhtymä Oyj:n täysin
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omistamaan tytäryhtiöön, YIT-Rakennus Oy:hyn ja YIT-Huber Oy:hyn. Uudistuksen tavoitteena on
helpottaa konsernin taloudellisen informaation seuraamista sekä luoda entistä paremmat edellytykset
konsernin ja sen palvelujen kehittämiselle.

Hallintoneuvosto korvattiin ulkopuolisella hallituksella

Varsinainen yhtiökokous pidettiin 6.3.2000. Osingoksi vuodelta 1999 vahvistettiin 0,60 euroa osakkeelta
(0,42 euroa vuodelta 1998) eli yhteensä 17,3 milj. euroa (12,4).

Yhtiökokous hyväksyi yksimielisesti hallituksen tekemän ehdotuksen yhtiöjärjestyksen
kokonaismuutoksesta. Sen mukaisesti hallintoneuvosto päätettiin lakkauttaa ja korvata yhtiön ulkopuolisella
hallituksella. Hallituksen jäseniksi valittiin seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti Ilkka
Brotherus, Eino Halonen, Reino Hanhinen, Asmo Kalpala, Mikko Kivimäki ja Antti Tanskanen.
Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi puheenjohtajakseen Antti Tanskasen ja varapuheenjohtajakseen
Asmo Kalpalan. Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö SVH Pricewaterhouse Coopers Oy.

Valtuutusta omien osakkeiden hankkimiseen ja luovuttamiseen jatkettiin

Yhtiökokouksen 8.3.1999 tekemän päätöksen perusteella YIT-Yhtymä Oyj on hankkinut Helsingin Pörssin
välityksellä yhteensä 486 300 kpl omaa osaketta tilivuoden 1999 aikana. Osakkeiden nimellisarvo on
972 600 euroa ja niiden suhteellinen osuus tilivuoden lopun osakepääomasta ja äänimäärästä 1,7 %.

Yhtiökokous 6.3.2000 päätti edelleen hankkia vähintään 200 ja enintään 900 000 omaa osaketta. Lisäksi
yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 1 386 300 yhtiölle hankitun oman osakkeen
luovuttamisesta. Valtuutus on voimassa vuoden yhtiökokouksesta. Tammi-huhtikuun 2000 aikana yhtiö ei
ole hankkinut eikä luovuttanut omia osakkeita.

Yhtiön hallituksella ei ollut katsauskauden päättyessä voimassa osakeantivaltuuksia eikä vaihtovelkakirja- tai
optiolainojen liikkeeseenlaskuvaltuuksia.

Henkilöstön kehittämiseen panostetaan vahvasti

Katsauskaudella YIT-konsernin palveluksessa oli keskimäärin 7 621 (8 662) henkilöä. Kauden lopussa
henkilöstön määrä oli 7 631, kun se viime vuoden lopulla oli 8 282. Vähennystä tapahtui pääasiassa
liettualaisen tytäryhtiön AB Kaustan henkilöstön määrässä, joka saneerattiin kilpailukykyiselle länsimaiselle
tasolle.

Henkilöstön kehittämiseksi on talonrakennuksessa ja kiinteistönhoidossa aloitettu ammattitutkintoon
tähtäävät koulutukset. Myös teollisuuden kunnossapidossa on perustettu ammatilliseen pätevöitymiseen
tähtäävä YIT-Service -opisto. Kuluvana vuonna edellä mainituissa koulutuksissa aloittaa yhteensä jo yli 400
YIT:läistä.

Tapahtumat katsauskauden jälkeen

Hallitus nimitti 5.5.2000 toimitusjohtaja Reino Hanhisen konsernijohtajaksi 1.6.2000 alkaen vastuualueenaan
YIT-konsernin toiminta ja sen kehittäminen. YIT-Rakennus Oy:n toimitusjohtajaksi nimitettiin samasta
päivästä alkaen diplomi-insinööri Ilpo Jalasjoki.

YIT-Rakennuksen uusi liiketoimintaorganisaatio tuli voimaan 1.6.2000. Talonrakennuksen
liiketoimintaryhmä jaettiin kahteen osaan: Asuntorakentaminen Etelä-Suomi ja Talonrakennus Muu Suomi.
Talonrakennus Muu Suomeen kuuluu talonrakentamisen alueverkko Etelä-Suomen ulkopuolella. Tehdyillä
uudistuksilla tähdätään yhtiön palvelukulttuurin ja kehittämisedellytysten vahvistamiseen 2000-luvun
muuttuvilla rakennusmarkkinoilla.

Soneran ja YIT:n yhteisen home communications -alan yrityksen toiminnan käynnistäminen julkistettiin
5.6.2000.
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Tulosodotukset vuodelle 2000 selvästi edellisvuotta paremmat

YIT-konsernin odotukset vuodelle 2000 ovat hyvät. Vuosikertomuksessa 1999 arvioimme tuloksen ennen
satunnaiseriä sekä liikevaihdon nousevan edellisestä vuodesta. Markkinatilanteen säilyessä nykyisen
kaltaisena odotamme liikevaihdon kasvavan sekä tuloksen ennen satunnaiseriä nousevan merkittävästi
viimevuotista paremmaksi.

Helsingissä, 6. kesäkuuta 2000

Hallitus

Seuraavat tulosjulkistuspäivät

Osavuosikatsaus 1-8/2000 julkistetaan 5.10.2000 sekä vuoden 2000 tilinpäätös 8.2.2001. Vuonna 2001
siirrymme kolmen kuukauden katsausjaksoihin. Katsaukset ja muuta sijoittajatietoa löytyy kotisivuiltamme
osoitteesta www.yit.fi.
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KONSERNITILINPÄÄTÖS (tilintarkastamaton)

TULOSLASKELMA (milj. euroa) 1-4/2000 1-4/1999 muutos 1-12/1999
%

Liikevaihto 375,3 373,3 1 1 222,1
- josta ulkomaantoiminta 41,3 46,8 -12 165,3
Liiketoiminnan tuotot ja kulut -336,7 -348,5 -3 -1 141,2
Poistot ja arvonalentumiset -5,8 -5,4 7 -18,6
Liikevoitto 32,8 19,4 69 62,3
- % liikevaihdosta 8,7 5,2 .. 5,1
Rahoitustuotot ja -kulut (netto) -2,6 -2,2 18 -7,1
Voitto ennen satunnaiseriä 30,2 17,2 76 55,2
Satunnaiset tuotot 0 17,5 .. 18,5
Satunnaiset kulut 0 0 .. 0
Voitto ennen veroja 30,2 34,7 -13 73,7
Katsauskauden voitto 22,1 33,0 -33 60,7

Liiketoiminnan muihin tuottoihin sisältyy noin 4 milj. euroa puhelinosakkeiden myyntivoittoja.
Projektit on kirjattu tuloslaskelmaan valmistusasteen perusteella. Veroina on otettu huomioon katsauskauden
tulokseen suhteutettu osuus koko tilikauden arvioiduista veroista.

TASE (milj. euroa) 4/2000 4/1999 muutos 12/1999
%

VASTAAVAA
Aineettomat hyödykkeet 22,6 17,0 33 20,6
Aineelliset hyödykkeet 87,4 82,5 6 78,3
Sijoitukset
   Omat osakkeet 4,2 1,3 223 4,2
   Muut sijoitukset 10,7 12,5 -14 11,4
Vaihto-omaisuus 187,7 212,1 -12 175,4
Saamiset 438,9 353,6 24 389,2
Rahoitusarvopaperit 4,5 3,5 29 13,4
Rahat ja pankkisaamiset 12,0 12,4 -3 10,2
Yhteensä 768,0 694,9 11 702,7

VASTATTAVAA
Osakepääoma 58,8 58,7 .. 58,8
Muu oma pääoma 218,3 184,7 18 212,7
Vähemmistöosuus 6,0 7,0 -14 6,7
Pakolliset varaukset 6,6 3,2 106 6,7
Pitkäaikainen vieras pääoma 129,5 139,9 -7 130,0
Lyhytaikainen vieras pääoma 348,8 301,4 16 287,8
Yhteensä 768,0 694,9 11 702,7

TUNNUSLUKUJA 4/2000 4/1999 muutos 12/1999
%

Tulos/osake, euroa 0,77 0,57 35 1,59
Oma pääoma/osake, euroa 9,44 8,30 14 9,25
Osakkeen keskikurssi kauden aikana, euroa 11,15 7,95 40 8,77
Osakkeen kurssi kauden lopussa, euroa 10,81 9,40 15 10,90
Osakekannan markkina-arvo kauden
lopussa, milj. euroa 312,4 274,2 14 315,0
Ulkona olevien osakkeiden keskimääräinen
lukumäärä kauden aikana, 1 000 kpl 28 897 29 256 -1 28 871

4/2000 4/1999 muutos 12/1999
%
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Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä
kauden lopussa, 1 000 kpl 28 897 29 175 -1 28 897
Korollinen nettovelka kauden
lopussa, milj. euroa 129,3 169,8 -24 117,1
Omavaraisuusaste, % 39,2 37,9 .. 41,6
Velkaantumisaste, % 46,4 68,2 .. 42,8
Bruttoinvestoinnit pysyviin
vastaaviin, milj. euroa 19,2 12,5 54 35,6
 - % liikevaihdosta 5,1 3,3 .. 2,9
Tulouttamaton tilauskanta kauden
lopussa, milj. euroa 609,9 545,9 12 479,1
- josta ulkomaan tilauskantaa 63,1 58,4 8 46,8
Henkilöstö keskimäärin 7 621 8 662 -12 8 721

VASTUUSITOUMUKSET (milj. euroa) 4/2000 4/1999 muutos 12/1999
%

Annetut kiinnitykset lainoihin
   Omista sitoumuksista 65,6 96,9 -32 65,7
Annetut pantit lainoihin
   Omista sitoumuksista 7,3 23,6 -69 9,9
   Muiden sitoumuksista 0 0,9 .. 0,9
Muut omasta puolesta annetut vakuudet
   Kiinteistökiinnitykset 0,3 0 .. 0
   Pantatut arvopaperit 0,2 0 .. 0
   Muut 0,3 0 .. 0
Leasingvastuut 6,9 2,6 165 7,6
Muut vastuut
   Takaisinostovastuut *) 46,6 8,7 436 21,6
   Muut vastuusitoumukset 0,5 0 .. 0,2
Takaukset
   Osakkuusyhtiöiden puolesta 1,4 0,9 56 1,2
   Muiden puolesta 3,2 3,3 -3 4,9
Vaihto-omaisuusyhtiöiden
antamat kiinnitykset konserni-
yhtöiden ja omista veloista 0 2,4 .. 2,4
Johdannaissopimuksista
johtuva vastuu **)
   Kohde-etuuksien arvot
      Valuuttatermiinisopimukset 36,6 11,9 208 29,0
   Käyvät arvot
      Valuuttatermiinisopimukset 35,0 11,5 204 28,4

*)   Takaisinostovastuut rahoitusyhtiöille myydyistä urakkasaatavista

**) Johdannaissopimukset on tehty pääosin valuuttalainojen ja projektien valuuttavirtojen
suojaamistarkoituksessa.

LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINTARYHMITTÄIN (milj. euroa)

1-4/2000 1-4/1999 muutos 5/1999- 1-12/1999
% 4/2000
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YIT-Rakennus -konserni
Talonrakennus 174,1 145,1 20 526,9 497,9
Kiinteistöpalvelut 41,2 50,8 -19 155,8 165,4
Insinöörirakentaminen 31,8 32,4 -2 124,5 125,1
Vientitoiminta 24,0 22,1 9 94,7 92,8
Teräsrakentaminen*) .. 19,8 .. .. 19,8
YIT-Huber -konserni 107,2 107,0 .. 332,9 332,7
Muut erät -3,0 -3,9 -23 -10,7 -11,6
YIT-konserni yhteensä 375,3 373,3 1 1 224,1 1 222,1

*) Myytiin maaliskuussa 1999.

LIIKEVOITTO LIIKETOIMINTARYHMITTÄIN (milj. euroa)

1-4/2000 1-4/1999 muutos 5/1999- 1-12/1999
% 4/2000

YIT-Rakennus -konserni
Talonrakennus 17,6 8,0 120 37,7 28,1
Kiinteistöpalvelut 5,6 9,5 -41 13,5 17,4
Insinöörirakentaminen 0,5 0,2 150 2,8 2,5
Vientitoiminta 0,1 -0,5 .. 3,4 2,8
Teräsrakentaminen*) .. 0,7 .. .. 0,7
YIT-Huber -konserni 7,7 4,2 83 18,8 15,3
Muut erät 1,3 -2,7 .. -0,5 -4,5
YIT-konserni yhteensä 32,8 19,4 69 75,7 62,3

*) Myytiin maaliskuussa 1999.

TILAUSKANTA LIIKETOIMINTARYHMITTÄIN KAUDEN LOPUSSA (milj. euroa)

4/2000 4/1999 muutos 12/1999
%

YIT-Rakennus -konserni
Talonrakennus 252,5 204,9 23 202,5
Kiinteistöpalvelut 108,7 89,1 22 83,6
Insinöörirakentaminen 53,3 77,6 -31 43,0
Vientitoiminta 49,1 52,0 -6 39,7
YIT-Huber -konserni 146,3 122,3 20 110,3
YIT-konserni yhteensä 609,9 545,9 12 479,1


