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Imatran Lämpö Oy:n hallituksen kokous 1/2023 

Aika ja paikka: keskiviikko 15.2.2023, Imatran Lämpö Oy:n toimitilat 

  

Toimitusjohtaja esitteli alustavan tilikauden 1.1.2022 – 31.12.2022 tilinpäätöksen ja 

toimintakertomuksen.  

• Venäjän Ukrainaan 24.2.2022 aloittaman hyökkäyksen myötä rajusti muuttuneen geopoliittisen tilanteen vaikutus 
Imatran ja koko Suomen energiahuoltoon on merkittävä. Toimintaympäristö on ollut ja on edelleen suuressa 
muutoksessa. Muuttuvaan tilanteeseen on varauduttu ja varaudutaan.  
 
Riskitasot ovat kasvaneet. Energia- ja lämpöyhtiöillä on vastuu oman järjestelmän toiminnasta ja huoltovarmuudesta 
sekä varmistaa yhdyskunnan lämpöhuolto perushyödykkeenä kaikissa olosuhteissa. 
 

•  Operatiiviselle toiminnalle asetetut tavoitteet saavutettiin.  
 
Biolämpölaitosten käytettävyys oli hyvä. Imatran Lämpö Oy:n kaukolämmön energialähteestä lasketut hiilidioksidin 
(CO2) ominaispäästöt vuosina 2022, 2021 ja 2020 olivat nolla. Kaasun osuus kaukolämmön tuotannon 
lämmönlähteistä oli ennätyksellisen alhainen 0,7 % ja sekin katettiin biokaasulla.  
 
Maakaasu korvattiin biokaasusertifikaateilla. Metsäteollisuuden sivutuotteiden osuus oli 47,5 prosenttia ja 
metsänhoidon sivutuotteiden, muiden hakejakeiden, 51,7 prosenttia. 
  

• Liikevaihto oli 21 % budjetoitua suurempi ennakoitua suuremman energiamyynnin, useiden myytyjen kaukolämpö- 
ja aluelämpöliittymien sekä myytyjen päästöoikeuksien vuoksi.  
 
Päästöoikeuksien myynnillä tosin kompensoitiin voimakkaasti kasvaneita energialähteiden hankintakuluja. Vuosi 
2022 oli lähes keskimääräinen ja vain hieman lämpimämpi.  
 
Tilikauden taloudellinen tulos oli suunniteltua parempi, kun tilinkauden ominaispiirre varastojen, metsäenergian ja 
öljyn, kasvattaminen huomioidaan. Metsäenergian varaston arvo kasvoi käytännössä nollasta 1,51 miljoonaan. 
Yhtiön liiketoiminnan tulos ennen veroja ja tilinpäätössiirtoja oli 1,81 miljoonaa euroa.  
 
Tilikauden tulos verojen sekä tilinpäätössiirtojen (poistoerokirjauksien) jälkeen oli 1,053 miljoonaa euroa ja budjetin 
mukainen. 
 

• Kaukolämmön kuluttajahinnat ovat olleet alle Energiateollisuus ry:n julkaisemien valtakunnallisen lämpöyhtiöiden 
yhtiökohtaisten keskiarvohintojen kaikissa tilastojen tyyppitaloluokissa sekä erittäin kilpailukykyisiä avoimilla 
lämmitysmarkkinoilla. 
 

• Vuoden 2022 aikana kustannukset nousivat ja ovat nousussa edelleen, etenkin metsäenergia, kaasu, sähkö sekä 
käytännössä kaikki materiaalit.  
 
Tarve kaukolämmön hinnan nostoon oli suuri. Kaukolämmön kuluttajahintaa nostettiin 12 % elokuun 2022 alusta 
kattaen sekä energiamaksut että perus- eli tehomaksut.   
 
Kustannusten nousun takia kaukolämmön hintaa nostettiin vastaavasti 9,7 % 1.1.2023 alkaen. Kaasun pörssihinta on 
ollut voimakkaassa nousussa vuonna 2021-2022, mikä on nostanut myös myyntihintaa. Vuoden 2022 aikana Imatran 
Lämpö Oy:n kaasuenergian myynnin marginaalit pidettiin ennallaan aina marraskuun alkuun asti, jolloin 
poikkeukselliseen tilanteeseen vedoten maakaasun toimittaja ilmoitti nostavansa hintaa. 
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• Vuoden 2022 lopun omavaraisuusaste oli 37.2 %, joka jäi 1,8 prosenttiyksikköä asetetusta tavoitteestaan (39,0 %). 
Yksittäinen suurin syy tavoitteesta jäämiseen on 3,8 miljoonan euron investointilainan nosto.  
 
Tilivuoden 2022 investointien toteuma ylitti alun perin budjetoidun selvästi, koska energiakentän ja 
toimintaympäristön muutoksen vaikutus yhtiön toimintaan oli suuri ja toimenpiteitä tarvittiin. 
 

• Imatran Lämpö Oy:n palveluksessa työskenteli vakinaisessa työsuhteessa 31.12.2022 yksitoista henkilöä henkilöstön 
keski-iän ollessa 42,46 vuotta. 
 

Imatran Lämpö Oy:n hallitus hyväksyi vuoden 2022 alustavan tilinpäätöksen ja sopi sen viimeistelystä 

allekirjoitusaikataulusta.  

 

• Toimitusjohtaja Vainikka antoi tilannekatsauksen yhtiön taloudesta ja toiminnasta tammikuussa 2023. 
Tammikuu oli hieman lämpimämpi lämmöntarveluvun ollessa 15 prosenttia pitkän ajan keskiarvoa 
pienempi.  
 
Tammikuussa kaukolämpöenergian myynti oli 6,0 prosenttia vähemmän kuin oli budjetoitu. 
Kaukolämmön liikevaihto oli 17 prosenttia budjetoitua pienempi, mutta 10 prosenttia viime vuoden 2022 
tammikuuta suurempi.  
 
Tuotantolaitokset ja verkostot ovat toimineet hyvin.  

 

toimitusjohtaja  

Vesa-Pekka Vainikka 

Imatran Lämpö Oy 

 


