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Imatran Lämpö Oy:n hallituksen kokous 6/2022 

Imatran Lämpö Oy:n hallituksen kokous 6/2022 pidettiin keskiviikkona 26.10.2022 hybridikokouksena Tampereen 
Messu- ja Urheilukeskuksen kokoustila Viimassa sisältäen etäkokousmahdollisuuden. 

Toimitusjohtaja Vainikka esitteli lyhyesti yhtiön taloutta ja toimintaa vuoden 2022 alusta syyskuun loppuun ja 
joltain osin myös lokakuussa. 

Tammikuu, helmikuu ja maaliskuu 2022 ovat olleet keskimääräistä lämpimämpiä, mutta huhtikuu ja 
toukokuu kylmempiä sekä syyskuu hieman kylmempi. Lämpimien kesäkuun ja heinäkuun lämmitystarveluku 
on ollut nolla ja elokuun lähes nolla eli käytännössä lämmitystarvetta ei ole ollut vaan ainoastaan lämmintä 
käyttövettä on kulutettu. Syyskuun lopun kumulatiivinen lämmitystarveluku oli 1 prosentti pitkänajan 
keskiarvoa suurempi. Kaukolämmön myynnin liikevaihto vuoden alusta syyskuun loppuun oli 3 prosenttia 
budjetoitua suurempi. Vastaavasti syyskuun lopun kumulatiivinen maakaasun myynti oli 122 prosenttia 
budjetoitua suurempi ja kaasun siirto 15 prosenttia budjetoitua pienempi. Maakaasuenergian 
eurooppalainen pörssihinta on ollut erittäin korkea ja maakaasun myyntihinta selvästi ennustettua 
korkeampi, mikä näkyy yhtiön koko liikevaihdossa. Tuotantolaitokset ja verkostot ovat toimineet hyvin. 

Huhtikuun lopun tulos huomioiden poistot ja rahoituskulut ennen veroja ja tilinpäätössiirtoja oli budjetoitua 
selvästi huonompi, kun kasvanut varastonarvo (metsäenergiaa) huomioidaan tuloksessa. Tulos sisältää 
merkittävän osan investoinneiksi alun perin tarkoitettuja kulueriä sekä lämmönjakokeskusten hankintakuluja, 
joiden asiakaslaskutus tapahtuu myöhemmin. Vuonna 2022 ei ole myyty yhtään ilmaispäästöoikeuksia, 
vaikka ko. myyntiä on budjetoitu.  

Kaikki kustannukset ovat nousseet ja nousussa, etenkin kaasu- ja metsäenergia sekä materiaalit. Tarve 
kaukolämmön hinnan nostoon oli suuri, joten kaukolämmön hintaa nostettiin 1.8.2022 alkaen 12% kattaen 
sekä energiamaksut että perus- eli tehomaksut. Nopeiden toimintaympäristön muutosten, kustannusten 
nousun ja yleisen epävarmuuden vuoksi vuoden 2022 ennustettuun tulostasoon ei tulla pääsemään. Yhtiöllä 
on edelleen suuri tarve ennustettavaan, vakaaseen ja kilpailukykykyiseen asiakashinnoitteluun. 

Muuttuneen tilanteen ja toimintaympäristön vuoksi vuoden 2022 lopun sekä vuoden 2023 
kassavirtaennusteet on päivitetty syyskuussa. 

Kallis kaasu ja nyt etenkin huoli maakaasun toimitus- ja huoltovarmuudesta ovat luoneet edelleen suurta kysyntää 
kaukolämpöliittymille. Verkostorakentamista, tarjouksia, tarkasteluja kaukolämpöverkon laajentumisesta on 
ennätysmäärä käynnissä.  Kuluva vuosi kaukolämpöliittymien rakentamisen osalta on aivan täynnä ja yhtiö 
suunnittelee sekä laskee jo ensi vuotta 2023. Imatran Lämpö kilpailutti 3,8 miljoonan euron investointilainan, 
josta yhtiön hallitus teki päätöksen kokouksessaan 5/2022. (sähköpostikokous 19.9.– 20.9.2022). Laina nostettiin 
lokakuun alussa.   

Imatran Lämpö Oy:n hallitus hyväksyi vuoden 2023 budjetin, investointiohjelman rungon sekä 
kaupunginvaltuustolle esitettävät tavoitteet.  

Vesa-Pekka Vainikka 
toimitusjohtaja, Imatran Lämpö Oy 


