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Kaukolämmön kuluttajahinnat olivat alle 
Energiateollisuus ry:n julkaisemien valta-
kunnallisen lämpöyhtiöiden yhtiökohtaisten 
keskiarvohintojen kaikissa tilastojen tyyppitalo-
luokissa. 

Maakaasun hinnasta ei ole saatavilla vastaa-
vaa tilastoa. Syksyllä tapahtuneen eurooppa-
laisen pörssihinnan jyrkän ja yllättävän nousun 
vuoksi maakaasun kuluttajahinta oli ennätys-
korkea vuoden 2021 lopussa, eikä ollut enää 
kilpailukykyinen.

Tavoitteet  
vuodelle 2021

Yhtiön tavoitteet  
tukevat kaupungin 
pitkän aikavälin  
tavoitteita.
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Öljy- ja maakaasulämmitteisten  
rakennusten muuttaminen fossiili-
vapaaseen kaukolämpöön

Omakotitaloja muutettiin kaukolämpöön 11 
kpl (tavoite 8 kpl) ja muita rakennuksia 6 kpl 
(tavoite 2 kpl). Tavoitteet ylitettiin.

Kilpailukyky ja kuluttajahinta

Tulostavoite ja omavaraisuusaste

Tulostavoite, tilikauden tulos ennen tilinpää-
tössiirtoja ja veroja, oli positiivinen. Vuoden 
2021 lopun omavaraisuusaste oli 38,1 %, joka 
on asetetun tavoitteen (38,0 %) mukainen.

Imatran Lämpö Oy  
vastaa asiakaslähtöisesti  

kaukolämpö- ja maakaasutoiminnoista 
käyttämällä, ylläpitämällä, suunnittelemalla 

ja rakentamalla kaukolämmön 
tuotantolaitoksia ja lämpöverkostoja 

sekä maakaasun jakeluverkostoja.  

Lisäksi yhtiö voi harjoittaa 
suunnittelu-, neuvonta- ja asennuspalveluita 
sekä toimialaansa liittyvää tarvikemyyntiä 

sekä omistaa ja hallita kiinteistöjä, 
osakkeita ja muita arvopapereita.

Kaukolämpöenergian

Kaukolämmön ja 
maakaasun

lämmityspalveluiden
Kaukolämmön ja 

maakaasun
Tuotannon ja 

jakelutoiminnan

TUOTANTO MYYNTI JA KEHITYS 24 H-PÄIVYSTYSJAKELU

24 h

Syksyllä 2020 yhtiö ehdotti omistajalleen Imat-
ran kaupungille vuoden 2021 toiminnalliset ta-
voitteet, jotka kaupunginvaltuusto hyväksyi. 
 
Yhtiön tavoitteet ovat linjassa ja tukevat kau-
pungin strategian pitkän aikavälin tavoitteita, 
joita ovat mm. elinvoimaisuuden edistäminen 
ja uusiutuva toimintatapa ja näiden alatavoit-
teet.
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TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

tuvat riskit huomioidaan entistä tarkemmin työnjoh-
dossa ja henkilöstöhallinnassa. Loppuvuotta kohti 
geopoliittinen tilanne kiristyi, mikä askarrutti sekä 
loi varjon ja huolen metsäenergian sekä kaasun 
hintakehityksen lisäksi myös niiden saatavuuteen.

Suomen kaasumarkkinat uudistuivat 1.1.2020. 
Maakaasun tukku- ja vähittäismarkkinat avattiin 
kilpailulle EU:n sisämarkkinoita koskevien säännös-
ten ja maakaasumarkkinalain mukaisesti.  Vuoden 
2021 alusta lähtien Imatran Lämpö Oy siirtyi hankki-
maan maakaasun kokonaan markkinahinnan 
mukaan hinnoiteltuna. Hinnoittelussa sovelletaan 
Argus Median julkaisemaa, edellisen kuun viimeisenä 
arkipäivänä noteerattua TTF Front Month-arvoa. 
TTF FM arvosta riippuen maakaasun myyntihinta 
voi kuukausittain nousta tai laskea aikaisempaa-
kin voimakkaammin. Näin tapahtuikin. Maakaasun 
eurooppalainen markkinahinta nousi loppuvuonna 
jyrkästi. Vuoden 2021 alusta 2021 loppuun euroop-
palainen TTF-FM -pörssihinta nousi 7-kertaiseksi.

Kaukolämmön kuluttajahinnoitteluun ei tehty 
muutoksia vuonna 2021. Kaukolämmön kuluttaja-
hintaa vuodelle 2022 ei nosteta vuoden vaihteessa. 
Lähtökohtaisesti ja toiminnan toteutuessa suunnitel-
lusti se pysyy ennallaan vuoden 2022 aikana, mutta 
tilannetta energiamarkkinoilla seurataan. Kilpailuky-
kyinen hintataso on yhtiön tulevaisuuden strategian 
ja toiminnan kulmakivi.

Tilikauden energian myynti, kaukolämpö ja kaasu, 
ylitti 1,44 miljoonaa euroa (12,3 %) suunnitellusta 
energianmyynnistä. Vuosi oli keskimääräistä hieman 
kylmempi. Talvikuukaudet, etenkin joulukuu ja 

helmikuu, olivat normaalia kylmempiä. Kesäaikana 
hotellien, uimahallin, urheilutalon ja oppilaitosten 
lämpimän käyttöveden kulutus oli minimaalista 
leikaten kesäkuukausien kaukolämmön myyntiä, 
kun lämpimän kesän aikana lämmitystarvetta ei 
juurikaan ollut.

Yhtiön liikevaihto kokonaisuudessaan oli 13,648 
miljoonaa euroa (alv 0 %), johon sisältyvät kaukoläm-
mön ja kaasun myynti (yhteensä 13,112 miljoonaa 
euroa, alv 0 %), ilmaisten päästöoikeuksien myynnit 
(0,396 miljoonaa euroa), asiakkaiden lämmönjako-
keskusten tuloutukset, myyntitulot pienimuotoisesta 
konsultoinnista, kirjanpidolliset liittymismaksujen 
tuloutukset sekä satunnaiset muut myyntitulot.

Tilikauden taloudellinen tulos ja myös ydinliiketoi-
minnan tulos oli suunniteltua parempi. Positiivi-
nen tulos varmistaa yhtiön jatkuvan kehittämisen ja 
kilpailukykyisen asiakashinnoittelun.

Uusia kaukolämpöasiakkaita vuoden 2021 aikana 
tuli 13 (mm. Imatrankosken kentän huoltoraken-
nus, padelhalli, Koskenkoulu, 10 uutta ja/tai vanhaa 
öljylämmitteistä omakotitaloa) + 4 (omakotitalo, 
2 rivitaloa, tennishalli) maakaasuasiakasta vaihtoi 
kaukolämpöön. Lisäksi jäähalli siirtyi kaukoläm-
pöön heti vuoden 2022 alussa. Uudet lämmitysta-
van kaukolämmöksi muuttaneet rakennukset tuovat 
merkittävät leikkaukset kaupungin hiilidioksidipääs-
töihin. 

Vuoden 2021 aikana useita kaasuasiakkaita siirtyi 
kaukolämpöasiakkaiksi ja  muutama asiakas vaihtoi 
toiseen kaasuenergian toimittajaan.

Lämmön ja kaasun jakeluverkot ovat kaupun-
gin keskeisintä infrastruktuuria. Jakeluverkko-
jen suunnitelmallinen kehittäminen ja kulutusten 
ennustaminen on tärkeää ja vaatii alueen yksityis-
ten ja kunnallisten toimijoiden tiivistä yhteistyötä 
suunnittelussa. Yhtiön tuotteiden käyttö hyödyttää 
myös omistajaa yhtiön markkina-arvon kasvuna. 
Suuri osa yhtiön energialähteiden, palveluiden ja 
muusta hankinnasta tapahtuu lähialueelta, mikä 
suoraan kasvattaa Imatran talousalueen elinvoimaa 
ja omistajan verotuloja.

Kaukolämmön menestystekijöitä ovat edullinen 
hinta ja bioenergian jopa 100 %:iin yltävä osuus sekä 
varmatoimiset kuluttajalaitteet. Imatran Lämpö 
seuraa tarkasti erilaisten kaukolämmön tuotan-
tomenetelmien teknistä kehitystä ja kustannus-
kilpailukykyä.  Imatran Lämpö Oy:llä on valmius 
hyödyntää uusia mahdollisia lämmönlähteitä, jos ne 
ovat teknistaloudellisesti kannattavia ja ympäristö-
näkökulmasta tarkasteltuna kestäviä. 

Kiitän asiakkaitamme, omistajaamme, yhtiön halli-
tusta, yhteistyökumppaneitamme ja sidoryhmiä sekä 
sitoutunutta ja ammattitaitoista henkilökuntaamme 
merkittävästä, menestyksekkäästä, haasteellisesta 
ja työntäyteisestä vuodesta 2021.
 
  

  Vesa-Pekka Vainikka
                               toimitusjohtaja

Vuosi 2021 kokonaisuudessaan oli keskimääräistä 
hieman kylmempi. Joulukuu oli kylmin vuosiin. 
Kaukolämmön peruskuorma biolämpökeskuksilla 
tuotettiin hakkeella ja metsäteollisuuden sivutuot-
teilla.  Biolämpökeskukset ja kaukolämpöverkko ovat 
toimineet hyvin vuoden 2021 aikana. Kaukolämmön 
toimitusvarmuus on edelleen huippuluokkaa.

Imatran Lämpö Oy:n kaukolämmön energialähteestä 
lasketut hiilidioksidin (CO2) ominaispäästöt olivat  
0 g/kWh vuonna 2021, kuten myös jo vuonna 2020.  
Kaukolämmön tuotanto on saatu täysin fossiiliva-
paaksi vaihtamalla maakaasu biokaasuksi ostamalla 
biokaasusertifikaatteja. Omaan tuotantoon käytetty 
kaasu oli sata prosenttisesti biokaasua.  Kaasun 
osuus kaukolämmön tuotannon lämmönlähteistä oli 
2,7 %, kun ennen biolämpökeskus- ja siirtojohtopro-
jektin toteutusta kaukolämpö tuotettiin kokonaan 
maakaasulla.  Metsäteollisuuden sivutuotteiden 
osuus oli 47,9 % ja metsänhoidon sivutuotteiden 
osuus oli vastaavasti 49,5 %  tilivuonna 2021. Toistai-
seksi ei ole ollut ongelmia biopolttoaineen, kaasun 
eikä sähkönsaannin kanssa.

Koronapandemian jatkumisesta ja loppuvuotta kohti 
kiihtymisestä huolimatta lämmön tuotanto ja jakelu 
sekä kaasunjakelu sujuivat normaalisti. Kevään, 
kesän ja syksyn   laitoshuollot ja verkostonraken-
tamiset sekä korjaukset toteutuivat suunnitellusti.  
Koronaepidemian varautumistoimet ovat jatkuneet 
ja niitä tiukennettiin lokakuussa. Sairaustapauksia ja 
karanteeneja oli lokakuussa. Varaosien ja varahenki-
löstöresurssien saatavuutta on kartoitettu. Korona-
tilanne vaikuttaa yhtiön operatiiviseen toimintaan ja 
sen realisoituneet sekä vielä mahdollisesti realisoi-



Vuosi 2021

Savukaasupesuri otettiin 
käyttöön Rajapatsaalla 

Poimintoja vuoden varrelta

Rajapatsaan biolämpökeskuk-
sen savukaasupesurin käyttöön-
otto toteutettiin heti vuoden 
2021 alussa.

Savukaasupesuri nostaa biokat-
tilan hyötysuhdetta ja säästää 
polttoainetta.
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Kaukolämmön peruskuorma 
biolämpökeskuksilla tuotettiin 
hakkeella ja metsäteollisuuden 
sivutuotteilla. 

Metsäteollisuuden sivutuottei-
den osuus tuotannonlähteenä 
oli 47,8 prosenttia ja metsänhoi-
don sivutuotteiden osuus 49,5 
prosenttia. Tuotannonlähteistä 
2,7 prosenttia oli biokaasua.

Bioenergia  
tuotannonlähteenä

 

Nasu valmistui 
kaukolämpökoiraksi

Koronavarautumistoimena yhtiö 
sulki asiakaspalvelun asiakas-
käynneiltä sekä hajautti henki-
löstöään eri toimipisteisiin ja 
etätöihin. 

Tavoitteena oli minimoida riski 
henkilöstön sairastumiseen, 
jotta lämmöntuotanto ja -jakelu 

Saksanpaimenkoira Nasu suoritti  
hajuerottelukoulutuksen ja 
valmistui kaukolämpökoiraksi.
 
Nasu avustaa yhdessä ohjaajansa 
Sari Liukkosen kanssa Imatran 
Lämpö Oy:n työntekijöitä kauko-
lämpövuotojen paikallistami-
sessa. 

voidaan turvata kaikissa oloissa.

Koronapandemian jatkumi-
sesta ja loppuvuotta kohti 
kiihtymisestä huolimatta 
lämmöntuotanto ja -jakelu sekä 
kaasunjakelu sujuivat normaa-
listi. 
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Kaasun hinta nousi 
jyrkästi 

Maakaasun eurooppalainen 
markkinahinta nousi loppu-
vuonna jyrkästi. Vuoden 2021 
alusta 2021 loppuun euroop-
palainen TTF-FM -pörssihinta 
nousi 7-kertaiseksi.

Tästä johtuen myös Imatran 
Lämmön kaasuasiakkaiden 
kaasuenergian laskut olivat 
loppuvuonna selvästi tavan-
omaista suurempia.

Uusi twinning-projekti 
käynnistyi
Imatran Lämpö Oy:n toimintaan 
tutustumaan saapui Suomen Ul-
koministeriön rahoittaman ja 
Pohjoismaiden ympäristörahoi-
tusyhtiö NEFCO:n hallinnoiman 
Finland Ukraine Trust Fund-ra-
hoituksen puitteissa Ukrainasta 
Vinnitsyamiskteploenergon läm-
pöyhtiön johtoa sekä asiantunti-
joita. Twinning-projektin tarkoi-
tuksena on kahden lämpöyhtiön 
välinen tiedonvaihto. 

Kaukolämpökoira haistaa kau- 
kolämpöverkostossa kiertävän
veden, jos se on päässyt vuota-
maan putkiston ulkopuolelle.  
 
Koira ilmaisee vuodon ennen 
kuin se havaitaan maan pinnalla, 
ilman että putkia joudutaan 
ensin kaivamaan esiin. 

Covid-19 aiheutti 
varautumistoimia

Savukaasupesurit ovat lämmön-
tuotannossa erittäin kannatta-
via investointeja.
  
Imatralla 10-15 prosenttia
kaukolämmöstä on tuotettu 
savukaasujen loppulämmöllä, 
joka ilman pesureita menisi 
hukkaan.



Toiminnalliset tavoitteet Hinta ja kilpailukyky

Tulos
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Öljy- ja maakaasulämmitteisiä rakennuksia 
muutettiin fossiilivapaaseen kaukolämpöön.
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Tavoitteet ja tunnusluvut

Syksyllä 2020 yhtiö ehdotti 
omistajalleen Imatran kaupun-
gille vuoden 2021 toiminnalliset 
tavoitteet, jotka kaupunginval-
tuusto hyväksyi. 

Yhtiön tavoitteet ovat linjassa 
ja tukevat kaupungin strate-
gian pitkän aikavälin tavoitteita, 
joita ovat mm. elinvoimaisuu-
den edistäminen ja uusiutuva 
toimintatapa ja näiden alatavoit-
teet.

Öljy- ja maakaasulämmitteisiä 
omakotitaloja muutettiin kauko-
lämpöön 11 kpl (tavoite 8 kpl) ja 
muita rakennuksia 6 kpl (tavoite 
2 kpl). Tavoitteet ylitettiin. 

Tulostavoite, tilikauden tulos 
ennen tilinpäätössiirtoja ja 
veroja, oli positiivinen. 
 
Vuoden 2021 lopun omava-
raisuusaste oli 38,1 %, joka on 
asetetun tavoitteen (38,0 % ) 
mukainen.
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TUNNUSLUKUJA 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014

Henkilöstö hlöä 11 11 11 11 12 10 12 12
Kaukolämmön myynti GWh 165,4 140,8 153,0 157,0 158,9 155,2 136,2 140,3
Maakaasun jakelu GWh 26,7 27,7 33,3 35,5 39,0 40,9 46,3 52,7
Maakaasun myynti GWh 25,3 27,0 33,3 35,5 39,0 40,9 46,3 52,7
Myynti (energia) yhteensä GWh 190,7 167,8 186,3 192,5 197,9 196,1 182,5 193,0
Lämmön osto  
Imatran Energia Oy:ltä GWh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 62,6 78,0

Liikevaihto kaukolämpö, energia milj.€ 10,5 9,1 9,7 9,9 10,1 9,8 11,1 11,2
Liikevaihto maakaasu, energia+jakelu milj.€ 2,6 1,9 2,5 2,6 2,7 2,7 3,1 3,6

Liikevaihto yhteensä, energia milj.€ 13,1 11,0 12,8 13,0 12,8 12,6 14,2 14,8

Keskihinta, kaukolämpö (alv 0 %) €/MWh 63,4 64,5 63,6 63,1 63,2 63,4 81,7 79,8
Keskihinta, maakaasu e&j (alv 0 %) €/MWh 100,7 68,5 73,9 74,3 69,6 65,3 67,1 68,3
Asiakkaat, kaukolämpö kpl 749 735 724 713 684 678 675 670
Asiakkaat, maakaasu kpl 228 230 239 260 260 269 271 275
Lämmitetty rakennustilavuus  
kaukolämpö 1000m3 4896 4895 4875 4757 4637 4594 4445 4181

Lämmitetty rakennustilavuus  
maakaasu 1000m3 1248 1260 1273 1283 1290 1276 1276 1368

Kaukolämpöverkosto km 90,0 88,7 87,3 85,4 82,6 80,1 79,2 70,2
Maakaasuverkosto km 63,4 63,6 63,7 63,3 63,2 63,2 63,2 63,2
Verkostovauriot  
kaukolämpö/maakaasu kpl 4/0 4/0 3/0 3/0 3/0 2/0 2/0 2/0

Kaukoluenta, kaukolämpö kpl 749 735 724 713 684 678 675 659
Kaukoluenta, maakaasu kpl 228 230 239 260 260 190 70 47
Sijoitetun pääoman tuotto % 8,3 7,2 7,4 6,8 6,5 4,3 2,7 1,8
Liikevoitto 1000 € 2811 2518 2753 2646 2588 1730 931 350
Liikevoitto % 20,6 21,8 21,6 20,3 20,2 13,8 6,5 2,4
Tulos ennen tp. siirtoja ja veroja 1000 € 2238 1923 2106 1939 1833 1071 704 248
Tulos ennen tp. siirtoja ja veroja % 16,4 16,7 16,5 14,9 14,3 8,5 4,9 1,7
Nettotulos 1000 € 1868 1537 1686 1544 1473 857 704 248
Nettotulos % 13,7 13,3 13,2 11,8 11,5 6,8 4,9 1,7
Tilikauden voitto (tappio) 1000 € 1475 1537 1684 1544 1456 857 0 0
Oman pääoman tuotto % 12,2 10,6 11,5 11,1 11,9 7,7 6,7 2,5
Omavaraisuusaste % 38,1 35,1 33,6 31,7 28,2 24,6 22,2 28,3

2014    2015     2016     2017    2018     2019     2020   2021        2014     2015     2016     2017     2018     2019     2020     2021       

Kaukolämmön keskihinta 
€/MWh (alv 0%)

2021 - 63,40 € 
2020 - 64,50 €
2019 - 63,60 €
2018 - 63,10 €
2017 - 63,20 €
2016 - 63,40 € 
2015 - 81,70 €
2014 - 79,80 €

Kaukolämpöasiakkaat Maakaasuasiakkaat

Kaukolämmön kuluttajahinnat 
olivat alle Energiateollisuus ry:n 
julkaisemien valtakunnallisen 
lämpöyhtiöiden yhtiökohtaisten 
keskiarvohintojen kaikissa tilas-
tojen tyyppitaloluokissa.  

Maakaasun hinnasta ei ole saata-
villa vastaavaa tilastoa. Syksyllä 
tapahtuneen eurooppalaisen 
pörssihinnan jyrkän ja yllättä-
vän nousun vuoksi maakaasun 
kuluttajahinta oli ennätyskorkea 
vuoden 2021 lopussa, eikä ollut 
enää kilpailukykyinen.

Rakennusten muuttaminen 
kaukolämpöön



Operatiivinen toiminta

Kaukolämmön runkojohtojen tekoa oli paljon

Vuosi 2021 kokonaisuudessaan 
oli keskimääräistä hieman 
kylmempi. Lämmitystarveluku 
(LTL) oli 4517, joka on 6,6 % 
Imatran Lämpö Oy:n käyttämää 
28 vuoden keskiarvoa ja peräti 
25,5 % vuoden 2020 lämmöntar-
velukua suurempi. 

Talvi oli keskimääräinen ja kesä 
lämmin, mutta elokuu ja syyskuu 
viileitä.  Helmikuu ja joulukuu 
olivat kylmiä. Joulukuu oli kylmin 
vuosiin. Maaliskuu ja marras-
kuu olivat lähes keskimääräisiä. 
Huhtikuu, toukokuu ja syyskuu 
olivat keskimääräistä hieman 
kylmempiä. Kesäkuu ja heinä-
kuu olivat erittäin lämpimiä. 

Kesä-, heinä- ja elokuussa lämmi-
tystarvetta ei ollut ja lämmitys 
kohdistui vain lämpimän käyttö-
veden valmistamiseen. 

LÄMMITYSTARVELUVUT JA KESKILÄMPÖTILAT
Keskiarvo (28 v.) v. 2021 v. 2020

Lämmöntarveluku Keskilämpötila Lämmöntarveluku Keskilämpötila Lämmöntarveluku Keskilämpötila

Tammikuu 743 -6,6 °C 709 -5,9 526 0,0°C

Helmikuu 658 -6,8 °C 764 -10,3 520 -1,2 °C

Maaliskuu 596 -2,5 °C 606 -2,6 510 0,6 °C

Huhtikuu 368  4,0 °C 397 3,8 422 3,0 °C

Toukokuu 136 10,9 C 158 10,1 211 9,1 °C

Kesäkuu 11 15,9 C 0 19,8 0 17,7 °C

Heinäkuu 3 19,0 C 0 21,2 0 16,0 °C

Elokuu 18 16,2 C 20 14,9 5 15,0 °C

Syyskuu 154 10,6 C 244 8,5 98 12,0 °C

Lokakuu 365 5,1 °C 314 6,9 293 7,1 °C

Marraskuu 523 -0,5 °C 492 0,6 433 2,6 °C

Joulukuu 663 -3,7 °C 813 -9,2 573 -1,5 °C
YHT. 4238 4517
Ero 279

6,6 %
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Taulukko: Vuoden 2021 keskilämpötilat (KLT) ja lämmöntarveluvut (LTL) sekä vertailuna 
Imatran Lämpö Oy:n käyttämät vastaavat vuoden 28 vuoden keskiarvot.

rastoon sekä pihalle on hallitus-
ti varastoitu sekä tarvittaessa ha-
ketettu energiapuuta mm. Imat-
ran kaupungin metsänhoidon 
energiapuuainesta. 

Varastot ja toimintamalli ovat tu-
keneet polttoainelogistiikkaa ta-
saten lähialueilta saatavan ener-
giapuun keruun ja käytön ajallisia 
ja määrällisiä vaihteluita. Imat-
ran Lämpö Oy:n rooli on merkit-
tävä alueen kiertotaloudessa.

Vuoden 2021 arvioitu kaukoläm-
pöverkoston keskimääräinen 
vuotuinen verkostohäviö 13,3 % 
alittui toteutuneen ollessa 11,9 %. 
Vuotuisen säätekijän vaikutus ei 
ole lämpöhäviön määrään kovin 
suuri. 

Kun kaukolämmön myynnin läm-
mityksen osuus lämpötilakorja-
taan eli normeerataan ja huomi-
oidaan tuotannossa, on voitu to-
deta, että kaukolämmön lämpö-
tilakorjattu vuosimyynti ajanjak-
solla 2017 – 2021 on pysynyt lä-
hes samana, noin 158 GWh suu-
ruusluokassa.  

Verkoston lämpöhäviöiden 
osuus lämpötilakorjattuun tuo-
tantoon nähden on vaihdellut 
vuoden 2018 tason 13,6 % vuo-
den 2021 tason 12,5 % välillä. 
Vuonna 2016 verkostohäviöt oli-
vat jopa 15,6 % verrattuna läm-
pötilakorjattuun tuotantoon. 

Virasojan lämpökeskuksen me-
nolämpötilatasoja on vuoden 
2020 ja edelleen 2021 aikana 
alennettu, minkä mahdollisti 
Ukonniemen linjaan rakennetun 
välipumppaamon käyttöönotto 
talvella 2020 ja pumppaamon te-
hostettu käyttö vuoden 2021 ai-
kana. Tämä yhdessä runkolinjan 
saneerauksien kanssa pienen-
si mitattuja verkostolämpöhävi-
öitä vuoteen 2019 nähden noin 
2300 MWh eli noin 9 % ja vuo-
teen 2020 verrattuna 1700 MWh 
eli noin 7 %. 

Suuntaus verkoston lämpöhävi-
öiden pienentämisessä vaikuttaa 

Kaukolämmön peruskuorma bio-
lämpökeskuksilla tuotettiin hak-
keella ja metsäteollisuuden sivu-
tuotteilla. Kaukolämmön vara- ja 
huippupolttoaineena oli maakaa-
su sekä biokaasu ja niiden varalla 
kevyt polttoöljy.  

Biolämpökeskukset ja kaukoläm-
pöverkko ovat toimineet hyvin 
vuoden 2021 aikana, vaikka al-
kuvuonna normaalin talven olo-
suhteissa Virasojan biolämpö-
keskuksella ja Rajapatsaan bio-
lämpökeskuksella oli hetkittäisiä 
häiriöitä. Nämä pystyttiin korjaa-
maan nopeasti ja hallitusti. 

Laitoshuollot ja verkostonraken-
tamiset/korjaukset toteutuivat 
suunnitellusti ja painopiste oli 
touko-kesäkuussa sekä alkusyk-
syssä.  

Kuljetinlaitteiden huoltoja ja in-
vestointeja on ollut ennakoitua 
enemmin, etenkin Virasojalla. Vi-
rasojan polttoainesiiloissa kokeil-
laan havukuorta paremmin kes-
tävää materiaalia. Materiaalikus-
tannukset ovat nousseet ja toimi-
tusajat pidentyneet. 

Rajapatsaan biolämpökeskuksen 
savukaasupesurin käyttöönot-
to toteutettiin heti vuoden 2021 
alussa. Lämpökeskuksilla vuoden 
2021 merkittävimpiä muita in-
vestointeja olivat Virasojan läm-
pökeskuksen polttoainejärjestel-
män remontointi. 

Omaan tuotantoon käytetty kaa-
su oli sataprosenttisesti bio-
kaasua. Kaasun osuus kaukoläm-
mön tuotannon lämmönlähteistä 
oli 2,7 %, kun se ennen biolämpö-
keskus- ja siirtojohtoprojektin to-
teuttamista oli 100 %. 

Metsäteollisuuden sivutuottei-
den osuus oli 47,8 % ja metsän-
hoidon sivutuotteiden osuus 
oli vastaavasti 49,5 %. Piikadun 
energiapuuvarastoon ja Viraso-
jan lämpökeskuksen puskuriva-

oikealta ja etenkin vuonna 2021 
on saavutettu merkittävää edis-
tymistä. 

Immolan alueen uusien kauko-
lämpöliittymien rakentaminen 
ja putkistosiirrot oli suurin yksit-
täinen investointihanke vuonna 
2021.  Merkittävin saneerauspro-
jekti oli Imatrankoskella Tainion-
koskentien ja Heikinkadun riste-
yksen kaivon ja sen läheisen joh-
to-osuuden uusiminen.

Osa vuosille 2019 - 2021 suunni-
telluista KL-johtojen perusparan-
nuksista siirtyy tulevaisuuteen, 
koska uusien talojohtojen raken-
tamista ja niihin liittyvien runko-
johtojen tekoa oli edelleen pal-
jon. Näitä olivat mm. Ukonnie-
men padelhallin sekä tennishal-
lin, Imatrankosken kentän huol-
torakennuksen sekä jäähallin 
kaukolämpöliittymät, useiden ri-
vi- ja omakotitalojen öljy- ja maa-
kaasulämmittäjien kytkeminen 
kaukolämpöön sekä Koskenkou-
lun kaukolämpöliittymä. 

Talojohtojen rakentamista ja 
KL-linjan perusparannuksen to-
teutusta ja aikataulutusta suun-
niteltaessa on huomioitu yhti-
ön ja urakoitsijoiden rajalliset re-
surssit. Uusien asiakkaiden liittä-
minen ja sitä kautta myynnin li-
säämistä on priorisoitu.  

Imatran Lämpö Oy:n kaukoläm-
pöverkon johtopituus 31.12.2021 
oli 90,0 kanavakilometriä. Uutta 
KL-verkostoa rakennettiin vuo-
den 2021 aikana 2,3 kanavaki-
lometriä.  Vanhaa korvattiin tai 
poistettiin käytöstä 1,0 kanavaki-
lometriä. 

Imatrankoskella oli suurehko 
vuoto KL-kaivon tuuletusputkes-
sa 5.12.2021 noin -17 °C  lämpö-
tilassa. Vuoto saatiin rajattua ja 
korjattua nopeasti ja tehokkaas-
ti minimoiden sen vaikutus koko 
järjestelmään sekä asiakkaisiin.

Kaukolämpöjärjestelmän opera-
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Lämmöntarve

Operatiivinen toiminta

Tuotannon energialähteet

Verkoston lämpöhäviö

Verkostotyöt

Verkostohäiriöt
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Imatran Lämpö Oy:n  
kaukolämpö on  

täysin hiilivapaata.

Imatran Lämpö Oy:n kaukolämmön CO2-ominaispäästöjen kehitys. 
Vuoden 2020 ja 2021 kaukolämmön ominaispäästöt olivat nolla.

Kaukolämmön tuotannon päästö g CO2/kWh

Muutoin kaukolämpöverkkojen 
käyttö vuonna 2021 sujui nor-
maalisti ilman merkittäviä häi-
riöitä tai käyttökatkoksia. Kau-
kolämmön toimitusvarmuus on 
edelleen huippuluokkaa. 

tiivinen tila palautettiin normaa-
liksi sekä lämmöt takasin vuodon 
vaikutusalueella olleille asiakkail-
la vain muutamassa tunnissa. 

Maakaasun jakelun toimitusvar-
muus Imatran Lämmön kaasu-
verkossa oli jopa vielä korkeam-
pi kuin kaukolämmön, jo viran-
omaismääräysten vuoksi. 



Biolämpökeskukset

Vuonna 2021 biolämpökeskuk-
set toimivat hyvin. Immolan 
ja Rajapatsaan (Poltinkujan) 
lämpökeskukset toimivat hyvin. 
Rajapatsaan ja Immolan laitok-
silla oli kaksi suunniteltua huolto-
seisakkia ja Immolassa yksi. 
Rajapatsaalla oli talvella 2021 
noin viikon ylimääräinen huolto-
seisakki vikaantuneen arinan 
takia. 

Immolassa ajettiin kesä-elokuun 
välinen aika biokaasukattilal-
la ja biokattila oli pois käytöstä. 
Erityisenä syynä oli kesäai-
kainen pieni teho, joka vaikeutti 
biokattilalla operoimista. 
Ympäristön kannalta kumpikin 
laitos toimi moitteettomasti eikä 
ympäristöhaittoja aiheutunut.

Vuonna 2021 Virasojan 
lämpökeskuksella käytettävyys 
oli hyvä. Suunnittelemattomien 
seisakkien määrä oli vähäinen. 

Talvella 2021 Virasojan 2-kuljet-
timella oli yksi isompi noin 
puoli päivää kestänyt vikaantu-
minen, jonka aikana käytettiin 
biokaasua. Virasojalla pidettiin 
yksi suunniteltu huoltoseisakki 
vuoden aikana.

Imatran Lämpö Oy aloitti 
neuvottelut hukkalämpöjen 
hyödyntämisestä paikallisen 
kumppanin kanssa ja hukkaläm-
möillä on tarkoitus korvata 
biolämpöä sekä huippu- ja 
varapolttoaineiden käyttöä.

Imatran Lämpö Oy on murskan-
nut omaan käyttöönsä Imatran 
kaupungin ja Etelä-Karjalan 
Jätehuolto Oy:n energiapuita 
Virasojan biolämpökeskuk-
sella, yhteensä 10 päivänä 
vuoden 2021 aikana. Murskauk-
sesta aiheutui pientä melua 
paikallisesti. Murskauksista 
tehtiin meluilmoitukset Imatran 
seudun ympäristötoimelle.

Melupäiviä Piikadulla oli vuonna 
2021 14 päivää. Näistä tehtiin 
meluilmoitus Imatran seudun 
ympäristötoimelle.

Vuoden 2021 aikana vanhat 
lämpökeskukset ovat toimineet 
vara- ja huippulämpökeskuksina. 
Näillä laitoksilla ei ole ollut tavan-
omaisesta poikkeavia ympäristö-
vaikutuksia. 

Vara- ja huippulämpökeskuk-
sien käyttö oli edellisvuotta 
suurempaa vuonna 2021 
johtuen kylmästä talvesta. Huoli-
matta normaalia kylmemmästä 
vuodesta ja etenkin kylmistä 
helmi- ja joulukuusta vara- ja 
huippulämpökeskuksien käyttö 
oli silti kokonaisuuteen nähden 
vähäistä. Tämän mahdol-
listi biolämpökeskuksien hyvin 
suunniteltu ja toteutettu huolto 
sekä hyvä käytettävyys.

Imatran Lämpö Oy tuottaa 
kaukolämmön kiinteillä bioener-
gialähteillä. Noin puolet energia-
lähteestä on metsäteollisuuden 
sivutuotteita, kuten kuorta ja 
sahanpurua, ja loput lähialueilta 
saatavaa haketta. 

Ainoastaan kylmimpien pakkas-
jaksojen aikana lisänä käytetään 
biokaasua. Ympäristön näkökul-
masta vuosi 2021 oli kuudes 
kokonainen vuosi Imatran Lämpö 
Oy:n uudella lämmöntuotanto-

rakenteella. Vuosi oli kylmempi 
kuin edellinen vuosi. 

Kaasun käyttö lämmöntuotan-
toon kasvoi edelliseen vuoteen 
nähden merkittävästi. 
 
Imatran Lämpö Oy käyttöönotti 
vuoden 2021 alussa Rajapatsaan 
biolämpökeskuksella savukaasu-
pesurin, jonka ansiosta kiinteää 
biopolttoainetta käytettiin noin 
25 rekkakuormaa aikaisempaa 
vähemmän.

Ympäristö ja lämmöntuotanto

Imatralla kaukolämpö tuotetaan 
täysin hiilivapaasti hakkeella  
ja metsäteollisuuden sivutuotteilla

Imatran Lämpö Oy:n kaukoläm-
mön energialähteestä lasketut 
hiilidioksidin (CO2) ominaispääs-
töt olivat 0 g/kWh vuonna 2021, 
kuten myös jo vuonna 2020.  

Kaukolämmön tuotanto on saatu 
täysin fossiilivapaaksi vaihta-
malla maakaasu biokaasuksi 
ostamalla biokaasusertifikaat-
teja.

Kaukolämmön tuotannon energialähteet v. 2021  | Yhteensä 199 GWh

Metsäteollisuuden  
sivutuotteet 

Metsäpolttoaineet
49,5 %

47,8 %

Biokaasu  
2,7 %

Muut lämpökeskukset
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teho 4,7 MW 
+ LTO savukaasupesuri 0,7 MW 

polttoaine: 

teho 1,5 MW 

 
 
 

teho 35 MW (2x15 MW) 
+ LTO ja savukaasujen talteenotto  
   (yhteensä n. 5 MW)

 
 

 
 
 
 

Rajapatsaan biolämpökeskus Immolan biolämpökeskus

polttoaine: 
    - koivu- ja havukuori 
    - metsätähdehakkeet

aloitti toiminnan 12/2015 aloitti toiminnan syksyllä 2015

 
         -  hake

aloitti toiminnan syksyllä 2015

 
          - hake

Virasojan biolämpökeskus

polttoaine:
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Huoltovarmuus

Koronan aiheuttamasta
poikkeustilasta huolimatta
tuotanto ja jakelu sujuivat normaalisti

Kaasuntoimittajiin, puolustus-
voimiin, puupolttoaineen toimit-
tajiin, Imatran kaupunkiin, 
sähkönjakeluyhtiöön, isännöit-
sijöihin, taloyhtiöihin, pienta-
lokuluttajiin sekä kuljetusalan 
yrityksiin on pidetty yhteyttä 
liittyen huoltovarmuuteen. 

Toimitusjohtaja on ollut mukana 
jäsenenä Huoltovarmuuskes-
kuksen vuoden lopussa 2021 
pooliuudistuksen myötä lakkau-
tetussa Voimatalouspoolin 
kaukolämpöjaoksen toiminnassa 
sekä EK-turvan energiajaoksessa. 

Toistaiseksi ei ole ollut ongelmia 
biopolttoaineen, kaasun eikä 
sähkönsaannin kanssa.  

Yhtiö on tiedostanut metsä-
energian polttoainemarkkinoi-
den tilanteen kiristymisen koko 
maassa, mikä voi liiketoiminnan 
lisäksi vaikuttaa myös huoltovar-
muuteen.  

Koronapandemian jatkumisesta 
ja loppuvuotta kohti kiihtymisestä 
huolimatta lämmöntuotanto ja 
-jakelu sekä kaasunjakelu sujui-
vat normaalisti. 

Kevään, kesän ja syksyn laitos-
huollot ja verkostonrakentami-
set sekä korjaukset toteutuivat 
suunnitellusti.  Koronaepidemian 
varautumistoimet ovat jatkuneet 
ja niitä tiukennettiin lokakuussa. 

Yhtiö on sulkenut asiakaspal-
velun asiakaskäynneiltä sekä 
hajauttanut henkilöstöään 
eri toimipisteisiin ja etätöihin. 
Tavoitteena on minimoida riski 
henkilöstön sairastumiseen, 
jotta lämmöntuotanto ja -jakelu 
voidaan turvata kaikissa oloissa.

Sairaustapauksia ja karanteeneja 
oli lokakuussa. Testeissä henki-
löstö ja sen lähipiiri ovat käyneet 
pienellä kynnyksellä. Koronates-
teihin on päässyt hyvin ja tulok-
set tulevat nopeasti. Rokotteita 

on ollut hyvin saatavilla. Tosin 
yhtiössä on rokotusvastaisuutta, 
mikä on haasteellinen tilanne 
huoltovarmuuskriittiselle yrityk-
selle. 

Varaosien ja varahenkilöstöre-
surssien saatavuutta on kartoi-
tettu. Koronatilanne vaikuttaa 
yhtiön operatiiviseen toimintaan 
ja sen realisoituneet sekä vielä 
mahdollisesti realisoituvat riskit 
huomioidaan entistä tarkemmin 
työnjohdossa ja henkilöstöhal-
linnassa. Vaikka yhtiön kannalta 
tilanne oli vuoden 2021 lopussa 
vakaa, valtakunnallisesti ja 
maakunnallisesti koronatilanne 
on huonontunut.

Yhtiön riskianalyysiä sekä varau-
tumis- ja valmiussuunnitelma 
on päivitetty vuoden lopussa.  
Sen riskianalyysien ja toimin-
taohjeiden päivitys on jatkuva 
prosessi, jota jatketaan tehoste-
tusti vuoden 2022 ensimmäisellä 
vuosineljänneksellä. 

Hinnoittelu

Maakaasun eurooppalainen 
markkinahinta nousi
loppuvuonna jyrkästi

Suomen kaasumarkkinat uudis-
tuivat 1.1.2020. Maakaasun tuk-
ku- ja vähittäismarkkinat avattiin 
kilpailulle EU:n sisämarkkinoita 
koskevien säännösten ja maa-
kaasumarkkinalain (587/2017) 
mukaisesti. 

Vuoden 2017 alusta alkaen Imat-
ran Lämpö Oy:n maakaasun 
myynnin energiahinnoittelussa 
on ollut käytössä Gasum Oy:n 
maakaasun tukkumyynnin ener-
giakaupassa käytetty kuukausit-
tain päivittyvä indeksitekijä. In-
deksiä seuraava energiahinta voi 
kuukausittain nousta tai laskea.  

Vuoden 2021 alusta lähtien Imat-
ran Lämpö Oy siirtyi hankkimaan 
maakaasun kokonaan markkina-
hinnan mukaan hinnoiteltuna. 
Myös Imatran Lämpö Oy:n asiak-
kaille myytävä maakaasu on hin-
noiteltu 1.1.2021 alkaen markki-
nahintapohjaisesti. 

Hinnoittelussa sovelletaan  
Argus Median julkaisemaa, edel-
lisen kuun viimeisenä arkipäivä-
nä noteerattua TTF Front Month- 
arvoa. Imatran Lämpö Oy julkai-
see myyntihinnan internet-sivul-
la kunkin kuukauden alkupäivi-
nä, kun sovellettava TTF FM-arvo 
on saatu tietoon. 

TTF FM-arvosta riippuen maa-
kaasun myyntihinta voi kuukau-
sittain nousta tai laskea aikai-
sempaakin voimakkaammin. 
Näin tapahtuikin. 

Maakaasun eurooppalainen 
markkinahinta nousi loppuvuon-
na jyrkästi. Vuoden 2021 alusta

2021 loppuun eurooppalai-
nen TTF-FM -pörssihinta nousi 
7-kertaiseksi.

Verkkopalvelun kustannusten 
nousun vuoksi maakaasun jake-
luverkon verkkopalvelun vero-
tonta hintaa korotettiin vuoden 
2021 alusta alkaen 0,90 €/MWh 
(HHV, ALV 0%). 

Hallituksen esityksen (HE 
167/2020 vp) mukaisesti maa-
kaasun valmisteveron energia-
sisältövero-osuuteen, tuli 2,7 €/
MWh (LHV, ALV 0 %) korotus 
1.1.2021. 

TTF FM -hintaa lukuun ottamat-
ta kaikki Imatran Lämpö Oy:n 
kaasun energian, jakelusiirron 
ja verojen hintatekijät ovat py-

syneet samalla tasolla vuoden 
2021 alusta lähtien, eikä niitä ole 
nostettu vuodelle 2022.

Kaukolämmön kuluttajahinnoit-
teluun ei tehty muutoksia vuon-
na 2021. 

Kaukolämmön kuluttajahintaa 
vuodelle 2022 ei nosteta vuoden 
vaihteessa. Lähtökohtaisesti ja 
toiminnan toteutuessa suunni-
tellusti se pysyy ennallaan vuo-
den 2022 aikana, mutta tilan-
netta energiamarkkinoilla seu-
rataan. 

Kilpailukykyinen hintataso on 
yhtiön tulevaisuuden strategian 
ja toiminnan kulmakivi.



asiakasrajapinnan muutoksia.

Konkreettinen esimerkki tästä 
on Imatralla vuosi 2015, kun 
kaukolämmön tuotannon pää-
energianlähde muutettiin 
maakaasusta bioenergiaan.

Toistaiseksi uudet uusiutuvat 
tai päästöttömät lämmitysener-
gian vaihtoehdot ovat teknisesti 
ja taloudellisesti kilpailukykyisiä 
vasta erityiskohteissa. 

Yhtiölle on strategisesti tärkeää 
kasvattaa kaukolämmön myyntiä
tai pitää se vähintäänkin ennal-
laan. Nykytilanteessa ja nykyole-
tuksilla myös tulevaisuudessa 

Kaukolämmön merkittävimmät 
vahvuudet Imatran lämmitys-
markkinoilla ovat edullinen hinta 
ja bioenergian jopa 100%:iin 
yltävä osuus. 

Kaukolämpöverkko on myös 
jakelualusta mahdollisille uusille 
lämmöntuotannon muodoille, 
kun niitä tulee järkevästi saata-
ville. 

Kaukolämmön tuotantoa kehit-
tämällä voidaan tehokkaasti 
vaikuttaa alueen kaikkien kauko-
lämpöasiakkaiden kustan-
nuksiin ja päästöihin ilman 

tuotto kaukolämmön myynnistä 
on maakaasun myyntiä parempi. 

Tilikaudella 2021 yhtiö onnis-
tui uusien kaukolämpöliittymien 
myynnissä hyvin.   Kiinnostus kau-
kolämpöön on selvästi kasvanut 
ympäri kaupunkia. 

Imatran Lämpö Oy markkinoi 
ja myös tarkkaan kartoittaa, 
miten, mihin ja milloin verkostoa 
voidaan ja kannattaa laajentaa. 

Nykyisistä asiakkaista pidetään 
kiinni sekä uusia asiakkaita 
hankitaan lisää kannattavasti 
erittäin kilpailuilla markkinoilla.

Tulevaisuuden näkymät

Yhtiöllä on tärkeä rooli kaupungin  
elinvoiman ja kilpailukyvyn  
rakentajana

Imatran Lämpö Oy on merkittä-
vässä roolissa Imatran kaupungin 
ja sen elinvoiman ja kilpailukyvyn 
rakentajana.  

Lämpöyhtiöt, mukaan lukien 
Imatran Lämpö Oy, toteuttavat 
tärkeää yhteiskuntavastuullista 
palvelutehtävää. Taloudelliset, 
sosiaaliset ja ympäristövaikutuk-
set huomioiden ne ovat tärkeä 
osa Suomen energiahuoltoa ja 
kiertotaloutta.  

Kaukolämpö- ja maakaasualan
kehittyvät liiketoiminnat ovat 
kasvualustoja uusille yrittäjä- ja 
liiketoimintaekosysteemeille. 
Yhtiön kaukolämpö- ja maa- 
kaasuverkot mahdollistavat 
keskitetyn ja hajautetun energi-
antuotannon tehokkaan syner-
gian ja monimuotoisuuden nyt ja 
tulevaisuudessa. 

Biolämpökeskusten käyttö- ja 
kunnossapitokäytännöistä ja 
kustannuksista saadaan koko 
ajan arvokasta tietoa.

Kokemuksen perusteella kehite-
tään käyttöä, kunnossapitoa ja 
kustannusten arviointia sekä 
suunnitellaan ja tehdään myös 
laitosten käytettävyyttä, tehok-
kuutta ja käyttötaloutta paranta-
via investointeja. 

Suurin merkitys on Virasojan 
biolämpökeskuksen luotetta-
valla ja kustannustehokkaalla 
toiminnalla, mikä on korostu-
nut entisestään kaasunhinnan 
noustessa rajusti.

Taloudellisesti kannattava 
toiminta takaa yhtiön vakava-
raisuuden ja elinkelpoisuu-
den ja siten täyttää osaltaan 
omistajan odotuksia omistuksen 
arvon, Imatran alueen elinvoi-
man positiivisen kehittämisen ja 
kaupungin hiilidioksidipäästöjen 
pienentämisen suhteen. 

Jotta yhtiö voi ylläpitää ja kasvat-
taa myyntiä ja markkinaosuutta 
tiukasti kilpailluilla lämmitys-
markkinoilla, kaukolämmön 
ja maakaasun kuluttajahin-
nat on pidettävä kilpailukykyi-
sinä muihin lämmitysmuotoihin 
nähden. Toimitusvarmuus kulut-
tajille pyritään pitämään 100 
prosenttisena.

Osana strategiaprosessia yhtiö 
jatkoi vuoden liiketoimintojen 
ja toimintansa laajentamisen 
mahdollisuuksien kartoittamista, 
tavoitteena asiakaslähtöisesti 
kehittää toimintaa ja palveluita.  
Hyvä asiakaspalvelu ja asiakastyy-
tyväisyys ovat keskeisiä päämää-
riä ja arvoja, jotka edesauttavat 
tavoitteiden saavuttamista. 
 
Imatran Lämpö Oy seuraa 
teknistä sekä toimintaympä-
ristön kehitystä ja hakee jatku-
vasti alueeltaan hyödynnettäviä 
hukkalämpöjä ja uusia energia-
lähteitä. 

Imatran Lämmön kaukoläm-
pöverkko on hyödynnettävissä 
myös kolmannen osapuolen 
tuotannolle, jos tämä on tekni-
sesti järkevää ja taloudellisesti 
kannattavaa kaikille osapuolille, 
huomioiden käyttö- ja kunnossa-
pito- ja ympäristötekijät.

Vuoden 2021 aikana kehitte-
lyt teollisuuden hukkalämpöjen 
hyödyntämisestä käynnistyivät 
konkreettisesti yhdessä kaupun-
gin keskeisten teollisten toimijoi-
den kanssa.  

Imatran Lämpö Oy on mukana 
Kaakkois-Suomen Metsäenergi-
aneuvottelukunnassa ja osallis-
tuu sitä kautta alueen kotimaisia 
energialähteitä koskeviin selvi-
tyksiin. 

Imatran Lämpö Oy jäsenenä 
kommentoi valtakunnallisten 
 edunvalvontajärjestöjen,   Energia- 
teollisuus ry:n ja Suomen Kaasu-
yhdistys ry:n sekä Energia- 
viraston kaukolämpöön, maa- 

kaasuun ja yleisesti lämmi-
tykseen liittyviä tutkimuksia, 
suosituksia, lausuntoja ja lausun-
topyyntöjä. 

Imatran Lämpö Oy liittyi 
Energiateollisuus ry:n energia-
palvelutoimialan energiatehok-
kuussopimukseen syyskuussa 
2018. Sopimus luo puitteet yhtiön 
energiatehokkuuden seurannalle 
ja parantamiselle.

Yhtiö on Greenreality Network-
verkoston (GRN) jäsen. GRN on 
Etelä-Karjalassa toimiva energia- 
ja ympäristöalan yrityslähtöisesti 
toimiva verkosto, jonka missio on 
luoda kestävää kasvua ja elinvoi-
maa jäsenille ja alueelle.  

Imatran Lämpö osallistui Imatran 
ilmasto-ohjelman suunnitteluun 
ja toteutukseen, jonka keskeinen 
osa on Hiilineutraalikuntahanke 
(HINKU).
 
Yhtiö on aloittanut useamman 
oman selvityksen hukkalämpöjen 
hyödyntämisetä niin omissa kuin 
teollisuuden kohteissa ja on myös 
mukana Suomen ympäristökes-
kuksen (SYKE) koordinoimassa 
Hukka- ja ympäristölämpötutki-
mus Canemure -hankkeessa. 

Imatran Lämpö Oy on mukana 
vuonna 2020 alkaneessa 
ja edelleen jatkuvassa LUT 
Yliopisto ja LAB Ammattikor-
keakoulun toteuttamassa ja 
Business Finlandin rahoitta-
massa Ember- lämpöpumpun 
(korkeat lämpötilat) kaupallista-
misen valmisteluun tähtäävässä 
hankkeessa. Hankkeen tehtä-
vänä on tutkimukseen perustuen 
luoda uudenlainen laakeriton ja 
magnetismiin perustuva lämpö-
pumppu korkeisiin lämpötiloihin. 

Lisäksi Imatran Lämpö Oy 
seurasi LUT-yliopiston koordinoi-
maa ja Mitran toteuttamaa Hiili-
vapaa-yrityspuistohanketta.

Kaukolämmön kilpailukyky

Elinvoimatekijät

Kannattava toiminta

Toiminnan kehittäminen

Laitosten käytettävyys
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Yhtiön riskitekijät ovat hallittavissa  
ennakoivilla toimenpiteillä

 
Oikealla strategisella ohjauk-
sella, seurannalla ja ennakoivilla 
toimilla riskit ovat hallittavissa.

  
 
Yhtiön liiketoimintaprosessien 
tehokas, joustava ja luotet-
tava toiminta on perusta 
yhtiön markkinaosuuden 
turvaamiselle ja positiivi-
selle kehitykselle kilpailluilla 
lämmitysmarkkinoilla.  
 

Yhtiön merkittävimmät riskit 
kaukolämmön tuotannossa ovat 
puupohjaisten polttoaineiden 
saatavuus, hinta, laatu ja yleinen 
hyväksyttävyys energian- 
lähteenä. 

Vaikka käytetty polttoaine ei ole 
runkopuuta, vaan pienpuuta ja 
puunjalostuksen sivutuotteita 
(kuori ja hake on joskus määri-
telty puujätteeksi), puun käytön 
hyväksyttävyyden kyseen-
alaistaminen voi vaikuttaa 
merkittävästi lähialueen metsä-
teollisuuden toimintaan ja siten 
myös Imatran Lämpö Oy:n 
polttoaineiden saatavuuteen. 

Biopolttoaineiden lisääntyvä 
kysyntä, pääkaupunkiseutua 
myöten, nostaa puupolttoai-
neiden hintaa myös Imatran 
seudulla. Polttoaineen yksik-
kökustannukset ovat nousseet 
merkittävästi edellisen 1½ 
vuoden aikana. Erityisesti 
edullisten polttoainejakeiden 
hinnat ovat nousseet lähes 20 %. 

Yhtiön pitkän tähtäimen kannat-
tavuuden  tunnistetut kriittiset 
menestystekijät ja riskitekijät 
ovat: tuotteiden kilpailukyky, 
positiivinen imago ja tehokas 
markkinointi, tehokas talou-
dellinen ja luotettava energian- 
hankinta, tuotanto ja siirtoyh-
tiön taloudellinen tila ja inves-
tointikyky, työturvallisuus ja 
kyberturvallisuus, osaamisen 
varmistaminen ja kehittäminen, 
ympäristön huomioiminen 
kaikessa toiminnassa, poikkeus-
tilanteisiin varautuminen (sää, 
suhdanteet, energian saatavuus, 
 pandemiat jne.) talouden yleiset 
suhdanteet sekä varsinkin 
Imatran kaupungin elinkeinoelä-
män ja väestömäärän kehitys. 

Riskit ja epävarmuustekijät
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Kriittiset menestystekijät

Luotettava toiminta

Bioenergialähteet

kaukolämpöalan yritysten 
toimintaedellytyksiä Suomessa.

Suomen Kaasuyhdistys toimii 
maakaasualan edunvalvojana 
yhdessä Energiateollisuus ry:n 
kanssa. Imatran Lämpö Oy on 
aktiivisena jäsenenä Palveleva 
Kaukolämpö FinDHC ry:ssä, jolla 
on valtakunnallinen rooli kauko-
lämmön imagon kehittämisessä 
ja markkina-aseman vahvista-
misessa. 

Vuoden 2021 Covid-19 pande-
mian hillitsemiseksi yhtiön 
henkilökunnan keskinäisiä 
kontakteja ja asiakaskontakteja 
rajoitettiin edelleen soveltaen 
terveysviranomaisten ohjeita. 
Lokakuussa tartuntoihin ja 
karanteeneihin liittyvät riskit 
osin realisoituvat lämmöntoi-
mituksen ja muun operatiivisen 
toiminnan kuitenkaan häiriinty-
mättä. 

Pandemia yltyi uudelleen 
vuoden 2021 lopulla ja jatku-
nee pitkälle vuoteen 2022 ja 
on merkittävä henkilöstöriski 
yhtiölle. Vaihtoehtoisia laitos-
operaattoreita on kartoitettu.  
Terveysriskien rajoitustoimet 
ja muut varautumistoimet ovat 
edelleen käytössä ja niitä tiuken-
nettiin loppuvuonna 2021. 

Yhtiön ja yhteistyökumppa-
neiden henkilökunnan suojaa-
minen terveysriskeiltä on 
toiminnan jatkuvuuden turvaa-
miseksi hyvin tärkeää. 

Lämpökeskuksilla ja verkosto-
töissä sekä oman henkilökunnan 
että alihankkijoiden työturvalli-
suudesta huolehditaan. Läheltä 
piti - tilanteet ja tapaturmat 
raportoidaan ja vaaratilanteiden 
toistuminen pyritään ehkäise-
mään suunnittelemalla turvalli-
sia toimintatapoja. 

Tästä huolimatta elokuun 
lopussa Virasojan biolämpökes-
kuksella sattui vakava työtapa-

turma, josta kuitenkin selvittiin 
pääosin vain säikähdyksellä. 
Korjaavat ja ennalta ehkäisevät 
toimenpiteet käynnistetiin välit-
tömästi.  

Kaasumarkkinat vapautuivat 
vuoden 2020 alussa. Pienen 
kaasunjakeluyhtiön rooli 
energiakaupassa ja markki-
noiden vapautumiseen liitty-
vät kasvavat kustannukset 
ovat riskejä tiukasti kilpailluilla 
energiamarkkinoilla. 

Maakaasun eurooppalainen 
markkinahinta nousi loppu-
vuonna jyrkästi. Vuoden 2021 
alusta 2021 loppuun euroop-
palainen TTF-FM -pörssi-
hinta nousi 7-kertaiseksi. Tästä 
johtuen myös Imatran Lämmön 
kaasuasiakkaiden kaasuener-
gian laskut olivat loppuvuonna 
selvästi tavanomaista suurem-
pia.

Valitettavasti eurooppalaisen 
pörssihinnan ennustaminen 
vallitsevassa kauppa- ja geopo-
liittisessa tilanteessa on haasta-
vaa, lähes mahdotonta.  Imatran 
Lämpö Oy seuraa johdan-
naishintojen noteerauksia jatku-
vasti.

Maakaasun houkuttelevuuteen 
vaikuttavat hinta ja imago fossii-
lisena polttoaineena. Vuoden 
2021 alun valmisteveron (energia-
vero) korotus ja nouseva markki-
nahinta heikentävät kaasun 
kilpailukykyä. Kaasun hankin-
nassa ja myynnissä sekä hankin-
tahinta että verot ovat ns. 
läpilaskutuseriä, joka rajoittaa 
yhtiön taloudellista riskiä. 

Talouden yleiset suhdanteet 
sekä varsinkin Imatran kaupun-
gin elinkeinoelämän ja väestö-
määrän kehitys vaikuttavat 
lämpökuorman ja liikevaihdon 
kehittymiseen ja sitä kautta 
kaukolämmön kilpailukykyyn ja 
yhtiön liiketoimintaan. 

Liikennepolttoaineiden hintojen 
nousu vaikuttaa osaltaan myös 
biopolttoaineiden kustannuk-
siin. 

Vaihtoehtoisia hankintaläh-
teitä ja toimittajia sekä logistisia 
vaihtoehtoja selvitetään ja 
sovitaan pitkäjänteisesti saata-
vuus-, hinta- ja logistiikan 
riskien hallitsemiseksi. Yhtiö 
on käynnistänyt teollisuuden 
hukkalämpöjen hyödyntämi-
seen tähtäävät hankekehittelyt 
merkittävien Imatran alueen 
teollisten toimijoiden kanssa.

Kaukolämmön ja maakaasun 
jakeluverkkojen sekä biolämpö-
keskusten, etenkin päälaitoksen 
Virasojan, hyvä käytettävyys ja 
korkea hyötysuhde ovat Imatran 
Lämpö Oy:n keskeisiä menes-
tystekijöitä. 

Laitteistojen ja verkkojen jatkuva 
seuranta ja tehokas, suunnitel-
mallinen kunnossapito turvaa-
vat luotettavan toiminnan ja 
minimoivat tekniset ja taloudel-
liset riskit. 

Henkilöstön osaaminen ja sen 
jatkuva kehittäminen sekä 
osaava alihankkijaverkosto ovat 
toiminnalle oleellisen tärkeitä.

Vahinko- ja huoltovarmuusris-
keihin varaudutaan teknisesti 
varapolttoaineella (maakaasu) ja 
varavoimalla sekä taloudellisesti 
keskeytys- ja vauriovakuutuksin.

Liiketalouden riskejä analysoi-
daan talousmallinnuksella. 

Positiivisen imagon ylläpitä-
minen ja kehittäminen on yhä 
tärkeämpi osa energiayhtiön 
toimintaa. 

Energiateollisuus ry, jonka jäsen 
Imatran Lämpö Oy on, ylläpi-
tää ja edistää edunvalvonnan 
keinoin energia- ja näin myös

Käytettävyys

Riskeihin varautuminen

Imago

Covid-19

Työturvallisuus

Maakaasumarkkinat

Elinkeinoelämän kehitys
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Toimintaympäristö

Kyberturvallisuus

Maksuvalmius
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Imatran erityispiirteenä on 
itärajan kaupan ja matkailun 
muutosten merkitys aluetalou-
teen ja edelleen lämmitysener-
gian kysyntään alueella. 

Syksystä 2021 alkaen yhtiö on 
joutunut analysoimaan mahdol-
lisesti kaukolämpöön liitettävien 
alueiden sekä myös yksittäisten 
kiinteistöjen tulevaisuutta entis-
täkin tarkemmin. 

Vastausta on haettu kysymyk-
seen, mitä alueen rakennuksille 
tai liikekiinteistöille tapahtuu, 
jos ja kun niissä asuvat tai toimi-
vat asiakkaat poistuvat. 

Ei ole Imatran Lämpö Oy:n 
kannalta kannattavaa ja järke-
vää rakentaa investointi-inten-
siivistä kaukolämpöverkkoa 
tyhjeneville alueille ja kiinteis-
töille.

Imatran Lämpö Oy on havain-
nut ja on tietoinen koronan ja 
muidenkin ongelmien aiheut-
tamista vaikeuksista kaupun-
gin ja maakunnan yrityksille ja 
väestölle. Ne vaikuttavat myös 
yhtiöön ja kertautuvat kokonais-
kassavirtaan. Yleisesti maksu-
ajat ovat tilivuoden 2021 aikana 
pidentyneet ja maksuvaikeuk-
sien määrät lisääntyneet. 

Imatran Lämpö Oy on joutunut 
tiukentamaan laskujen maksu-
jen seurantaa ja siten myös 
perinnän käytäntöjä mukaan 
lukien maksamattomista 
laskuista johtuvat valitettavat 
lämmöntoimitusten mahdolliset 
katkaisut.

Asiakkaiden energiansäästö-
ohjelmat, uusien rakennusten 
energiatehokkuus ja ilmaston 
lämpeneminen pienentävät 
lämmitysenergian kulutusta, 
mutta absoluuttinen vaikutus 
nähdään vasta tulevaisuudessa. 

Sote- ja maakuntauudistuksiin
liittyvien muutosten vaikutus
rakennuskantaan ja siten Imatran
Lämpö Oy:n lämmön myyntiin 
ei ole täysin vielä selvillä.

Kaukolämpöverkon laajenta-
misen kalleus rajoittaa yhtiön 
mahdollisuuksia kilpailla uusista 
potentiaalisista asiakkaista. 
Verkkoa voidaan merkittävästi 
laajentaa tulorahoituksella 
edellyttäen, että omistaja 
turvaa yhtiön rahoitustilanteen 
lähivuosina tai rahoitus järjes-
tyy muulla tavalla.

Vuosittainen säästä johtuva 
lämmöntarpeen vaihtelu voi olla 
hyvinkin suurta. Vuosi 2020 oli 
säätilastojen mukaan selvästi 60 
vuoden mittaushistorian lämpi-
min, mutta 2021 taas keskimää-
räistä hieman kylmempi.

Yhtiöittämisen ja merkittävän 
investoinnin myötä korkeahko 
velkaantumisaste ja korkokulut 
muodostavat lähivuosina rahoi-
tus- ja maksuvalmiusriskin sekä 
rajoittavat yhtiön tuloksente-
komahdollisuuksia ja taseen 
rakenteen vahvistamista. 

Korkotason nousuun on varau-
duttu konserniohjeistuksen 
mukaisin toimenpitein toteutta-
malla korkosuojaukset. 
 
Joulukuussa käynnistetiin selvi-
tys eri rahoitusmalleista ja –
vaihtoehdoista rahoitusalan 
konsultin toimesta.
 

 
Yhtiön riskianalyysiä sekä varau-
tumis- ja valmiussuunnitelmia 
päivitetään säännöllisesti. Yhtiö 
on tiedostanut kyberturvallisuu-
teen liittyviä kasvaneita riskejä 
fokusoituen erityisesti tietotur-
van ja tietoliikenteen riskeihin ja 
niiden torjumiseen. 

GDPR-tietosuoja-asetuksen 
säännöksiä sovelletaan kaikissa 
Imatran Lämpö Oy:n toimin-
noissa, joissa käsitellään henki-
lötietoja. Vuoden 2022 alussa 
käynnistetään kyberturvalli-
suusselvitys ja päivitetyn kyber-
turvall isuustoimintaohjeen 
laadinta. 



Tilikauden tulos oli suunniteltua parempi
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Talous

Liikevaihto oli 16 % budjetoitua 
suurempi, ennakoitua suurem-
man energiamyynnin sekä 
myytyjen päästöoikeuksien 
vuoksi, joilla tosin kompensoi-
tiin kasvaneita energialähteiden 
hankintakuluja. 

Tilikauden taloudellinen tulos ja 
myös ydinliiketoiminnan tulos 
oli suunniteltua parempi. 

Yhtiön todellinen liiketoimin-
nan tulos huomioiden poistot ja 
rahoituskulut oli ennen veroja ja 
tilinpäätössiirtoja 2,238 miljoo-
naa euroa ja tilikauden tulos 
verojen sekä tilinpäätössiirtojen 
(poistoerokirjauksien) jälkeen 
1,475 miljoonaa euroa ja oli 
budjetin mukainen. 

Yhtiön todellinen ydinliike-
toiminnan tulos huomioiden 
poistot ja rahoituskulut oli ennen 
veroja ja tilinpäätössiirtoja 2,088 

miljoonaa euroa, joka oli suunni-
teltua 13 % parempi. Tulos oli 
ydinliiketoiminnan tulosta 150 
000 euroa suurempi, koska öljyn 
hinnan nousun myötä varas-
toissa olevan öljyn arvo nousi 
vastaavan summan.

Metsäenergian yksikkökustan-
nukset ovat nousseet merkit-
tävästi edellisen 1,5 vuoden 
aikana. Erityisesti edullisten 
metsäenergiajakeiden hinnat 
ovat nousseet lähes 20 %. Huoli-
matta kaukolämmön kasva-
neesta liikevaihdosta tällä on 
keskeinen tulosta alentava 
merkitys. 

Kaasun pörssihinta on ollut 
selvästi ennakoitua kalliimpaa. 

Kaasun myynnissä hinnan 
nousu on hoidettu läpilaskutuk-
sella, mutta omalle huippu- ja 
varalaitoksilla kaasulla tuote-
tulle kaukolämmölle ei ole tullut 
myyntikatetta.  

Tulos, kassavirta ja tase Tuotantolaitokset ja verkos-
tot ovat toimineet hyvin, vaikka 
Virasojan biolämpökeskuksella 
ja Rajapatsaan biolämpökes-
kuksella oli hetkittäisiä häiri-
öitä ja korjaustarpeita talvella 
ja keväällä. Nämä pystyttiin 
korjaamaan nopeasti ja halli-
tusti. Kuljetinlaitteiden huoltoja 
on ollut ennakoitua enemmin, 
etenkin Virasojalla. Materiaali-
kustannukset ovat nousseet.

Ilmaispäästöoikeuksien myynti 
paransi tulosta. 

Yhtiön taseen loppusumma 
vuoden 2021 lopussa oli 42,675 
miljoonaa euroa, josta oman 
pääoman osuus on 35,5 %. 

Pieni oman pääoman osuus on 
tavallista merkittävän investoin-
nin toteuttaneelle investointilai-
naa ottaneelle yhtiölle. Vuoden 
2021 lopun omavaraisuusaste 
oli 38,1 %, joka on asetetun 
tavoitteen (38,0 %) mukainen.

Rahoitus ja osingonjako

Investointilainan kymmenes 
lyhennyserä maksettiin kesä- 
kuussa, mutta investointilai-
nan puolivuosittaista joulu-
kuun lyhennystä lykättiin lainan 
maksun loppuun vuodelle 2026. 
Tällä vahvistettiin kassaa. Yhtiön 
seitsemäntenä toimintavuotena 
itse operatiivinen kassavirta 
säilyi vahvana. 

Lähinnä uusien asiakkaiden liittä-
misten sekä ennakoivien laitos-
kunnossapitotoimenpiteiden 
vuoksi tulorahoituksella tehtä-
vät investoinnit olivat jälleen 
ennakoitua suuremmat. 

Investointien koko vuoden 
toteuma ylitti budjetoidun 1,34 
kertaisesti, (kun saadut liittymis-
maksut on huomioitu.) 

Rästisaamisten summa on 
kasvanut ja oli tilikauden lopussa 
suurempi kuin tavallisesti. Katkai-
sulistalla on ollut ja on useita 
asiakkaita, joilla on maksuvai-
keuksia. Imatran Lämpö jatkaa 
ponnisteluja rästisaamisten 
kotiuttamiseksi.

Omistajalle maksetut kahden 
edellisen vuoden kaksi kertaa 
1,70 miljoonan euron osingot 
heikensivät kokonaiskassavirtaa 
sekä pienensivät kassavaroja ja 
omaa pääomaa. 

Kaukolämmön kokonaismyynti 
vuonna 2021 oli 165 GWh (10,49 
miljoonaa euroa, alv 0 %), kaasun 
jakelun 27 GWh,LHV (1,25 miljoo-
naa euroa, alv 0 %) ja kaasuener-
gian 25 GWh,LHV (1,37 miljoonaa 
euroa, alv 0 %).

Kaukolämmön energiamäärä oli 
9,1 % ja myynti euroissa 8,3 % 
budjetoitua suurempi. Kauko-
lämmön liikevaihto nousi 15,5 %
vuoteen 2020 verrattuna.

Maakaasun jakelun energia-
määrä oli 5,3 % ja rahallinen  mää-
rä 5,1 % budjetoitua pienempi.  

Liiketoimintakatsaus

Vastaavasti maakaasuenergian 
myyty energia oli täysin suunni-
tellun mukainen, mutta sen 
rahallinen määrä jopa 104 % 
budjetoitua suurempi. 

Joitakin rakennuksia purkami-
sen takia poistui, mutta kauko-
lämmön piiriin tuli kokonaan 
uusia asiakkaita ja myös entisiä 
maakaasuasiakkaita. 

Tilikauden energian myynti, 
kaukolämpö ja kaasu, ylitti 1,44 
miljoonaa euroa (12,3 %) suunni-
tellusta energianmyynnistä. 

Eurooppalaisen TTF-indeksiin 
sidottu energiakomponentin 
hinta nousi rajusti vuoden 
loppua kohden, mikä selittää 
kaasuenergian myynnin liike-
vaihdon kasvua.  

Maakaasuun liittyvien verojen ja 
huoltovarmuusmaksujen läpilas-
kutus siirtyi jo vuoden 2020 
alussa maakaasun jakeluun. 

Tilikauden 2021 aikana yhtiö 
myi 7 591 tonnia päästöoikeuk-
sia, keskihinnalla 52,38 eur/
päästöoikeustonni, mikä sisäl-
tää preemiot vuoden aikana 
tehdyistä optiokaupoista. 

Yhteisarvo myynneille ja 
preemiolle oli tilikauden aikana 
397 617 euroa. Ilmaispäästöoi-
keuksien myyntiä ei sisällytetty 
energianmyynnin liikevaihtoon 
(kaukolämpö + kaasu). 

Yhtiön liikevaihto kokonaisuu-
dessaan oli 13,648 miljoonaa 
euroa (alv. 0 %), johon sisälty-
vät kaukolämmön ja kaasun 
myynti (yhteensä 13,112 miljoo-
naa euroa, alv 0 %), ilmais-
ten päästöoikeuksien myynnit 
(0,396 miljoonaa euroa), asiak-
kaiden lämmönjakokeskusten 
tuloutukset, myyntitulot pieni-
muotoisesta konsultoinnista, 
kirjanpidolliset liittymismaksu-
jen tuloutukset sekä satunnaiset 
muut myyntitulot.

Kaukolämmön myynti 2021 
MWh

Kaukolämmön myynti 2021 
 1000 € alv 0%

Maakaasun energiamyynti 2021 
  MWh

Maakaasun energiamyynti 2021 
 1000 € alv 0%

Maakaasun jakelu 2021 
 MWh

Maakaasun jakelu 2021  
1000 € alv 0%
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Asiakkaat
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Imatralaisista 50 % asuu kauko- 
lämmitetyissä taloissa. Imatran 
Lämpö Oy:n kaasunjakelun pii-
rissä on lähes 8 % väestöstä. 
Imatran Lämpö Oy:n asiakas-
kuntaan kuuluu siten 58 % Imat-
ran väkiluvusta eli noin 15 000 
kaupunkilaista. Julkisista ja liike- 
kiinteistöistä yli 90 % on joko 
kaukolämmön tai maakaasun 
piirissä. 

Vuonna 2021 kaukolämmön uu-
sia liittymismaksuja kertyi noin 
93 000 euroa kokonaisliittymis-
maksujen summan ollessa 5,06 
miljoonaa euroa. Vanhoja ja pu-
rettuja rakennuksia poistui kau-
kolämmöstä. 

Maakaasukuluttajia siirtyi kau-
kolämpöön, joten maakaasun 
liittymismaksujen kokonaismää-
rä lievästi laski ollen noin 437 
750 euroa vuoden 2021 lopus-
sa. Yhtiön markkina-asema vä-
hittäismyynnissä säilyi lähes en-
nallaan hieman laskien. Vuoden 
2021 aikana useita kaasuasiak-

kaita siirtyi kaukolämpöasiak- 
kaiksi. Koko yhtiön markkina- 
osuus säilyy näissä tapauksissa, 
mutta kaasun myynnin ja jake-
luverkon kustannukset kohdis-
tuvat pienenevään kaasuvolyy-
miin. 

Vuoden 2021 alusta Imatran 
Lämpö Oy:n kaasun vähittäis-
myynnin hinnoittelu muutettiin 
markkinahintaan perustuvaksi, 
uuden hankintasopimuksen ta-
voin. Maakaasun eurooppalai-
nen markkinahinta nousi jälkim-
mäisellä vuosipuolikkaalla jyr-
kästi ja ennakoimattomasti, mi-
kä on heikentänyt kaasun kilpai-
lukykyä entisestään ja radikaali-
sesti. 

Uusia kaukolämpöasiakkaita 
vuoden 2021 aikana tuli 13 (mm. 
Imatrankosken kentän huoltora-
kennus, padelhalli, Koskenkoulu, 
10 uut ta ja/tai vanhaa öljy-
lämmitteistä omakotitaloa) + 4 
(omakotitalo, 2 rivitaloa, tennis-
halli) maakaasuasiakasta vaihtoi 

kaukolämpöön. Lisäksi jäähalli 
siirtyi kaukolämpöön heti vuo-
den 2022 alussa. Uudet lämmi-
tystavan kaukolämmöksi muut-
taneet rakennukset tuovat mer-
kittävät leikkaukset kaupungin 
hiilidioksidipäästöihin.

Vuoden 2020-2021 aikana käy-
töstä poistuvien sekä purettu-
jen tai myöhemmin puretta-
vien koulujen, liikekiinteistöjen 
ja opiskelija-asuntoloiden kau-
kolämmitys lopetettiin. 

Usean suuren kiinteistön pois-
tuminen kaukolämmityksen pii-
ristä vuosina 2018, 2019, 2020 
ja 2021 näkyi kaukolämpökuor-
man vähenemisenä. Kuitenkin 
uusien asiakkaiden liittyminen 
kaukolämpöön on vaikuttanut 
lämpökuormaan positiivisesti 
korvaten osaltaan kaukolämmi-
tyksestä poistuneiden kiinteis-
töjen lämmönmyyntiä. 

Kun kaukolämmön myynnin 
lämmityksen osuus lämpötila- 

90%
Julkis- ja liikekiinteistöistä 

on joko kaukolämmön  
tai maakaasun  

piirissä

Imatralaisista kuuluu 
Imatran Lämpö Oy:n 

asiakaskuntaan

58%

Omakoti- ja pientalot 3% 
Sairaalat 1 % 
Teollisuus- 
rakennukset  
3 %
 
Liike- 
rakennukset  
26 %

Julkiset rakennukset  
17 %

Rivitalot 6 %

Asuinkerrostalot  
43 %
 
 Asuinliikerakennukset  

1 %

Energiamyynnin %-jakauma  
kuluttajaryhmittäin v. 2021 
Kaukolämpö 165 GWh

50%
Imatralaisista asuu  
kaukolämmitetyssä  

talossa. 

8%
Imatralaisista 

on maakaasun 
jakelun piirissä.

korjataan,  havaitaan, että kau- 
kolämmön lämpötilakorjattu  
vuosimyynti ajanjaksolla 2017- 
2021 on pysynyt lähes samana, 
noin 158 GWh tasolla. Tämä 
osoittaa, että uudet kaukoläm-
pöasiakkuudet ovat korvanneet 
asiakaskunnasta poistuneiden 
purettujen rakennusten myyn-
tiä.  

Yhtiölle on ensiarvoisen tärkeää 
säilyttää nykyiset asiakkaat ja 
saada uusia asiakkaita mahdol-
lisimman paljon kannattavasti 
kilpailuilla markkinoilla.

ELY ja ARA myöntävät tukea kiin-
teistöjen energiaremontteihin 
ja lämmityksen muuttamiseen 
öljystä mm. kaukolämpöön. 

Myös imatralaisia tukiin oikeu-
tettuja kiinteistöjä siirtyi ja on  
siirtymässä kaukolämpöön, mi-
kä tukee Imatran kaupungin ta-
voitetta pienentää asumisen  
hiilidioksidipäästöjä. 

Kaukolämpöverkon laajenta-
misen kalleus rajoittaa yhtiön 
mahdollisuuksia kilpailla uusis-
ta potentiaalisista asiakkaista. 
Verkkoa voidaan laajentaa, mut-
ta vaadittava rahoitus tulee jär-
jestää sekä varmistaa, että kas-
vu suuntautuu riittävän elinvoi-
maisiin kiinteistöihin ja alueille.

Vuoden 2021 aikana yhtiö edel-
leen kartoitti uusia kohteita, joi-
hin kaukolämpöä kannattaa tar-
jota. 

Yhtiö suunnitteli ja kehitteli asi-
akkailleen tarjottavia uusia pal-
veluita, joita toteutettiin mm. 
huoltopalvelu, KL-liittymän ko-
konaistoimitus ja rahoitus  
sekä pienimuotoinen konsul-
tointi. Kehitystyö jatkui osana 
strategiaprosessia vuoden 2021  
aikana. 

Markkinointi- ja myyntitoiminta 
jatkui vilkkaana tilikaudella 2021. 

Rivitalot 10 %

     Asuin- 
     kerrostalot 
     19 %
 
 

Julkiset rakennukset 
28 %

   Omakoti- ja pientalot 9%            Puutarhat 3 %  
Lämpöyhtiöt 3 % 

Teollisuus- 
rakennukset 
10 %  

Liike- 
rakennukset 

19 %

Maakaasu 27 GWh

Useita maakaasu- ja öljylämmittäjiä siirtyi kaukolämpöön
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Liiketoiminnan kehitykseen vaikuttavia tekijöitä

Yhtiön liiketoiminnan kehittymi-
seen vaikuttavista seikoista kes-
keisimpiä ovat markkina-aseman 
säilyttäminen, vahvistaminen ja 
kaupungin sekä asiakaskunnan 
säilyminen elinvoimaisena. 

Onnistunut biolämpökeskus- ja 
siirtojohtoinvestointi sekä läm-
pökeskusten ja kaukolämpöver-
kon pienemmät kehitysinves-
toinnit mahdollistavat aiempaa 
edullisemman polttoaineen käy-
tön ja siten kaukolämmön kulut-
tajahinnan pitämisen kilpailuky-
kyisenä, mikä vahvistaa yhtiön 
asemaa lämmitysmarkkinoilla. 

Lämmön ja kaasun jakeluverkot 
ovat kaupungin keskeisintä inf-
rastruktuuria. Jakeluverkkojen 
suunnitelmallinen kehittäminen 
ja kulutusten ennustaminen on 
tärkeää ja vaatii alueen yksityis-
ten ja kunnallisten toimijoiden 
tiivistä yhteistyötä suunnittelus-
sa. 

Yhtiön tuotteiden käyttö hyödyt-
tää myös omistajaa yhtiön mark-
kina-arvon kasvuna. Suuri osa 
yhtiön energialähteiden, palve-
luiden ja muusta hankinnasta 
tapahtuu lähialueelta, mikä suo-
raan kasvattaa Imatran talous-
alueen elinvoimaa ja omistajan 
verotuloja. 

Kaukolämmön menestysteki-
jöitä ovat edullinen hinta ja bio-
energian jopa 100 %:iin yltävä 
osuus sekä varmatoimiset kulut-
tajalaitteet. Yhtiö toimii markki-
naehtoisesti kilpailluilla lämmi-
tysmarkkinoilla. 

Imatran Lämpö seuraa tarkas-
ti erilaisten kaukolämmön tuo-
tantomenetelmien teknistä kehi-
tystä ja kustannuskilpailukykyä. 
Mikään ei sinänsä rajoita kauko-
lämmön tuotannon vaihtoehto-
ja nykyisessä suomalaisessa jär-
jestelmässä, jossa etenkin raken-
nusten lämmönjakokeskuksella 
on oleellinen rooli ja merkitys.  

Imatran Lämpö Oy:llä on valmius 
hyödyntää uusia mahdollisia 
lämmönlähteitä, jos ne ovat tek-
nistaloudellisesti kannattavia ja 
ympäristönäkökulmasta tarkas-
teltuna kestäviä. Energiainves-
tointien koko elinkaaren aikaiset 
kustannukset koostuvat inves-
toinnista, energialähteestä sekä 
käyttö- ja kunnossapidosta.

Kaukolämmön kuluttajahinnat 
olivat alle Energiateollisuus ry:n 
julkaisemien valtakunnallisen 
lämpöyhtiöiden yhtiökohtaisten 
keskiarvohintojen kaikissa tilas-
tojen tyyppitaloluokissa.  

Maakaasun hinnasta ei ole saa-
tavilla vastaavaa tilastoa. Syksyl-
lä tapahtuneen eurooppalaisen 
pörssihinnan jyrkän ja yllättävän 
nousun vuoksi maakaasun kulut-
tajahinta oli ennätyskorkea vuo-
den 2021 lopussa, eikä ollut enää 
kilpailukykyinen muihin lämmi-
tysmuotoihin nähden.
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Suurin osa yhtiön energialähteiden  
hankinnasta tapahtuu lähialueilta
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Yhtiön organisaatio

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan 
asianmukaisesta järjestämisestä 
huolehtii hallitus, johon kuuluu 
vähintään kolme (3) ja enintään 
seitsemän (7) varsinaista jäsentä. 
Hallituksen jäsenet ja varajäse-
net valitaan toistaiseksi.
 
Imatran Lämpö Oy:n hallitukseen 
ovat tilikauden aikana kuuluneet:  

Heikki Tanninen, puheenjohtaja, 
26.8.2021 asti; (3 hallituksen 
kokousta ja varsinainen 
yhtiökokous)
Kari Terho, 26.8.2021 asti;  
(3 hallituksen kokousta)
Jerena Juutilainen, 26.8.2021 
asti; (3 hallituksen kokousta)
Antero Lattu, puheenjohtaja, 
26.8.2021 alkaen; (3 hallituksen 
kokousta)
Ari Seppänen, varapuheenjohtaja;
(6 hallituksen kokousta)
Sari Pöyhönen, 26.8.2021 alkaen; 
(3 hallituksen kokousta)
Tuula Putto; (5 hallituksen 
kokousta)
Helena Roiha, 26.8.2021 alkaen; 
(3 hallituksen kokousta)

Kokouksia hallitus on pitänyt 
tilikauden aikana kuusi (19.2., 

21.5., 29.6, 17.9 ja 19.11. ja 26.11.). 
Hallituksen kokouksiin on 
osallistunut toimitusjohtaja 
Vesa-Pekka Vainikka, joka on 
toiminut sihteerinä kokouksissa. 

Kokouksiin on osallistunut 
konsernin edustajana säännöl-
lisesti kutsuttuna kokouksesta 
2/2021 alkaen Imatran kaupun-
gin konsernitalouspäällikkö 
Marko Pollari sekä kokoukseen 
3/2021 asti Imatran kaupungin 
konsernilakimies Milla Oinonen.

Efetta Oy:n Imatran Lämpö 
Oy:n kirjanpitäjä Marika Rautio 
osallistui yhtiön hallituksen 
kokoukseen 1/2021 tilinpäätös-
valmistelun liittyvään kohtaan. 

Imatran Lämpö Oy:n kaukoläm-
pöinsinööri Pauli Akkila esitteli 
verkoston käyttöä ja kunnossa-
pitoa, investointeja sekä kehitys-
toimintaa kokouksessa 3/2021 
ja käyttöpäällikkö Turo Valkama 
vastaavasti tuotantoa ja tuotan-
tolaitoksia sekä päästökaupan 
hallintaa kokouksessa 2/2021. 
Valkama ja Akkila osallistuivat 
yhtiön hallituksen kokouksen 
6/2021 strategiakeskusteluun. 

Antero Lattu 
hallituksen pj.

Ari Seppänen 
hallituksen varapj.

Sari Pöyhönen
hallituksen jäsen

Tuula Putto
hallituksen jäsen

Helena Roiha
hallituksen jäsen

Yhtiökokous

Tilintarkastajat

Imatran Lämpö Oy:n hallitus



Henkilöstö
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Vakituisessa työsuhteessa työskenteli  
yksitoista henkilöä

Imatran Lämpö Oy:n palveluk-
sessa työskenteli vakinaisessa 
työsuhteessa 31.12.2021 yksi- 
toista henkilöä, henkilöstön keski- 
iän ollessa 40,8 vuotta. Huomi-
oiden määräaikaiset työsuhteet 
yhtiössä työskenteli tilikauden  
aikana keskimäärin 12,6 henki-
löä. 

Sähköturvallisuusmääräysten 
vaatima Virasojan biolämpökes-
kuksen muuntamon sivutoimi-
nen ja määräaikainen käytön-
johtaja oli yhtiön palveluksessa 
edelleen 31.12.2021. 

Yhtiö käynnisti 30.11.2021 YT- 
lain luvun 6 vaatimat neuvotte-
lut asentajille (ei yhtiön johtoryh-
mälle), koska suunnittelee teke-
vänsä kone- ja laitehankintoja, 
työn järjestelyjä ja ulkopuolisen 
työvoiman käytön mahdollista 
laajentamista.

Toiminnan tehostamiseksi, ylei-
sen työkuorman tehokkaammin 
ja tasaisemmin jakamiseksi se-
kä toimitusvarmuuden ja huol-
tovarmuuden turvaamiseksi kai-
kissa olosuhteissa yhtiö suunnit-
telee asentajien työsopimukses-
sa esitettyjen työtehtävien mah-
dollisesta suuntaamisesta uusille 
painopistealueille.

Alikonemestari Tuomas Litma-
nen suoritti syksyllä 2021 ener-
gia-alan erikoisammattitutkin-
non. Hän oli suorittanut energia- 
alan ammattitutkinnon vuonna 
2019.  

Kaukolämpöyliasentaja Pasi Ko-
mulainen suoritti syksyllä 2021 
koneasennuksen ja kunnossa-
pidon erikoisammattitutkinnon 
ja käyttöpäällikkö Turo Valkama 
energia-alan ammattitutkinnon.

Palveleva Kaukolämpö FinDHC 
ry myönsi marraskuun lopussa 
kultaisen ansiomerkin toimitus-
johtaja Vesa-Pekka Vainikalle. 

Kultainen ansiomerkki myönne-
tään kaukolämpöalalla toimival-
le tai toimineelle henkilölle tun-
nustuksena uraauurtavasta ja 
ansiokkaasta toiminnasta alan 
kehittämiseksi valtakunnallisesti 
ja paikallisesti.

Itsenäisyyspäivänä toimitus-
johtaja Vesa-Pekka Vainikalle
myönnettiin tasavallan pre-
sidentin myöntämä Suomen  
Leijonan ritarimerkki.

Vesa-Pekka Vainikka toimitusjohtaja vesa-pekka.vainikka@imatra.fi P. 020 617 4800

Turo Valkama käyttöpäällikkö turo.valkama@imatra.fi P. 020 617 4805

Pauli Akkila kaukolämpöinsinööri pauli.akkila@imatra.fi P. 020 617 4812

Marjo Liukko palvelusihteeri marjo.liukko@imatra.fi P. 020 617 4801

Pentti Niemeläinen projekti-insinööri pentti.niemelainen@imatra.fi P. 040 688 7441

Pasi Komulainen kaukolämpöyliasentaja pasi.komulainen@imatra.fi P. 020 617 4806

Mikko Varjonen kaukolämpöyliasentaja mikko.varjonen@imatra.fi P. 020 617 4817

Janne Luostarinen kaukolämpöyliasentaja janne.luostarinen@imatra.fi P. 020 617 4818

Janne Hämäläinen kaukolämpöasentaja janne.hamalainen@imatra.fi P. 020 617 7310

Sami Nurmi kaukolämpöasentaja sami.nurmi@imatra.fi P. 020 617 4811

Tuomas Litmanen alikonemestari tuomas.litmanen@imatra.fi P. 020 617 4813

 
Imatran Lämpö Oy, Kuusirinne 30, 55800 IMATRA, lampolaitos@imatra.fi, www.imatranlampo.fi

Yhteystiedot

PÄIVYSTYSNRO (24H) 

0400 653 086



34 35

TILINPÄÄTÖSLASKELMAT
TASE

VASTAAVAA 1.1.2021-31.12.2021 1.1.2020-31.12.2020

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet

   Aineettomat oikeudet           6 117,65 7 340,33
   Muut pitkävaikutteiset menot 12 523,09 14 326,45
Aineettomat hyödykkeet yhteensä     18 640,74 21 666,78

Aineelliset hyödykkeet
   Liittymismaksut 53 446,74 53 446,74
   Rakennukset ja rakennelmat     6 559 664,79 6 890 732,19
   Kiinteät rakenteet/verkostot   14 079 902,61 14 374 539,09
   Koneet ja kalusto              15 025 123,24 15 064 002,02
   Muut aineelliset hyödykkeet 121 560,03 137 120,79
   Ennakkomaksut ja keskeneräiset
   hankinnat 382 073,02 408 441,69
Aineelliset hyödykkeet yhteensä 36 221 770,43 36 928 282,52
Sijoitukset

  Liittymismaksusaamiset 173 760,00 167 775,00
Sijoitukset yhteensä 173 760,00 167 775,00

PYSYVÄT VASTAAVAT  YHTEENSÄ   36 414 171,17 37 117 724,30

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus

   Aineet ja tarvikkeet           547 268,60 397 422,73
Vaihto-omaisuus yhteensä 547 268,60 397 422,73

Pitkäaikaiset saamiset
    Myyntisaamiset 26 240,21 0,00
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 26 240,21 0,00

Lyhytaikaiset saamiset
   Myyntisaamiset                 2 265 633,71 1 490 806,79
   Saamiset emolta 3 291 877,64 2 032 876,31
   Muut saamiset                  121 121,28 142 093,93
   Siirtosaamiset 8 953,14 8 935,80
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 5 687 585,77 3 674 712,83
Rahat ja pankkisaamiset     194,28 171,49

VAIHTUVAT VASTAAVAT  YHTEENSÄ 6 261 288,86 4 072 307,05
TASE VASTAAVAA YHTEENSÄ 42 675 460,03 41 190 031,35

VASTATTAVAA 1.1.2021-31.12.2021 1.1.2020-31.12.2020

OMA PÄÄOMA

   Osakepääoma                    1 002 500,00 1 002 500,00

   Muut rahastot                  9 000 000,00 9 000 000,00

   Ed. tilikausien voitto (tappio) 3 677 830,93 2 140 771,67

   Tilikauden voitto (tappio) 1 474 924,50 1 537 059,26

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 15 155 255,43 13 680 330,93

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ

   Poistoero                      1 359 876,00 967 276,00

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN  KERTYMÄ YHTEENSÄ 1 359 876,00 967 276,00

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen vieras pääoma

   Lainat emolta     6 200 000,00 6 200 000,00

   Lainat rahoituslaitoksilta     9 480 000,00 10 665 000,00

   Muut velat                     5 494 474,24 5 453 454,00

Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 21 174 474,24 22 318 454,22

Lyhytaikainen vieraspääoma

   Lainat rahoituslaitoksilta 2 370 000,00 2 370 000,00

   Ostovelat                      1 616 605,79 900 683,86

   Velat saman konsernin yrityksille 282 551,37 290 036,23

   Muut velat                     458 705,60 413 565,71

   Siirtovelat                    257 991,60 249 684,40

Lyhytaikainen vieraspääoma 4 985 854,36 4 223 970,20

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 26 160 328,60 26 542 424,42

TASE VASTATTAVAA YHTEENSÄ           42 675 460,03 41 190 031,35



TULOSLASKELMA
1.1.2021-31.12.2021 1.1.2020-31.12.2020

LIIKEVAIHTO                   13 647 896,06 11 536 689,44

Liiketoiminnan muut tuotot    3 168,40 1 569,20

Materiaalit ja palvelut

  Aineet, tarvikkeet, tavarat

    Ostot tilikauden aikana   -6 769 820,21 -4 816 312,57

    Varastojen muutos         149 845,87 -130 561,41

  Ulkopuoliset palvelut       -779 174,27 -685 342,02

Materiaalit ja palvelut yhteensä -7 399 148,61 -5 632 216,00

Henkilöstökulut

  Palkat ja palkkiot          -806 117,00 -792 938,52

  Eläkekulut                  -173 864,76 -169 390,87

  Muut henkilösivukulut       -32 450,76 -29 491,23

Henkilöstökulut yhteensä -1 012 432,52 -991 820,62

Poistot ja arvonalentumiset -1 871 004,49 -1 843 996,99

Liiketoiminnan muut kulut -557 928,87 -551 757,18

LIIKEVOITTO (-TAPPIO)         2 810 549,97 2 518 467,85

Rahoitustuotot ja -kulut

Muut korko- ja rahoitustuotot 6 289,86 7 536,93

Muut korko- ja rahoituskulut -579 332,75 -602 799,56

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä   -573 042,89 -595 262,63

VOITTO (TAPPIO) ENNEN

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 2 237 507,08 1 923 205,22

Tilinpäätössiirrot

  Poistoeron muutos           -392 600,00 0,00

Tilinpäätössiirrot yhteensä  -392 600,00 0,00

Tuloverot -369 982,58 -386 145,96

TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)    1 474 924,50 1 537 059,26
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RAHOITUSLASKELMA 2021 2020
EPÄSUORA RAHOITUSLASKELMA

Liiketoiminnan rahavirta:

Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 2 237 507,08 1 923 205,22
 Oikaisut:
 Suunnitelman mukaiset poistot 1 871 004,49 1 843 996,99
 Rahoitustuotot ja -kulut 573 042,89 595 262,59
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 4 681 554,46 4 362 464,80

Käyttöpääoman muutos:

 Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten 
 lisäys (-)/vähennys (+) -2 039 113,15 1 898 951,79
 Vaihto-omaisuuden lisäys (-)/
 vähennys (+) -149 845,87 130 561,41
 Lyhytaikaisten korottomien velkojen 
 lisäys (+)/vähennys (-) 878 886,55 255 545,45
Liiketoiminnan rahavirta ennen
rahoituseriä ja veroja -1 310 072,47 2 285 058,65
Maksetut korot ja maksut muista

liiketoiminnan rahoituskuluista -579 322,71 -602 799,56
Saadut korot liiketoiminnasta 6 279,82 7 536,97
Liiketoiminnan rahavirta      2 798 439,10 6 052 260,86
Investointien rahavirta:

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin
  hyödykkeisiin -1 221 672,19 -1 749 655,96
Investointiavustukset 0,00 184 535,53
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden
   luovutustulot 0,00 0,00
Investointien rahavirta       -1 221 672,19 -1 565 120,43
Rahoituksen rahavirta:

 Pitkäaikaisten lainojen nostot 0,00 0,00
 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -1 185 000,00 -2 370 000,00 
 Maksetut osingot 0,00 -1 700 000,00
 Maksetut välittömät verot -391 744,12 -417 039,09
Rahoituksen rahavirta         -1 576 744,12 -4 487 039,09
Rahavarojen muutos lisäys (+)/ vähennys (-)  22,79 101,34

Rahavarat tilikauden alussa 171,49 70,15
Rahavarat tilikauden lopussa 194,28 171,49
Rahavarojen muutos 22,79 101,34

Konsernitilin muutos on esitetty 
käyttöpääoman muutoksessa
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MAAKAASUN MYYNTITOIMINTA
TULOSLASKELMA

1.1.2021-31.12.2021 1.1.2020-31.12.2020

LIIKEVAIHTO                   1 374 412,13 691 786,85

Materiaalit ja palvelut
  Aineet, tarvikkeet, tavarat

  Ostot tilikauden aikana   -1 243 424,65 -614 675,12

  Ulkopuoliset palvelut -10,77 -40,88

Materiaalit ja palvelut yhteensä -1 243 435,42 -614 716,00
Henkilöstökulut
  Palkat ja palkkiot          -14 126,90 -13 689,81

  Eläkekulut                  -6 847,38 -6 484,58

  Muut henkilösivukulut       -507,94 -646,53

Henkilöstökulut yhteensä -21 482,22 -20 820,92
Poistot ja arvonalentumiset
 Suunnitelman mukaiset poistot -1 696,56 -1 721,86

Poistot ja arv.alentumiset yhteeensä -1 696,56 -1 721,86
Liiketoiminnan muut kulut
Vapaaehtoiset henkilöstökulut -265,49 -198,03
Toimitilakulut                -69,36 -75,90
Irtaimistokulut               -1 863,49 -4 707,02
Ajoneuvokulut                 -1 795,88 -4 461,85
Matka- ja kuljetuskulut       -7,31 -80,36
Mainos- ja markkinointikulut  -797,33 -996,05
Muut liiketoiminnan kulut     -6 124,05 -7 569,64
Liiketoiminnan muut kulut yhteensä -10 922,91 -18 088,85

LIIKEVOITTO (-TAPPIO)         96 875,02 36 439,22

Rahoitustuotot ja -kulut
Muut rahoitustuotot muilta 0,00 649,60

Rahoitustuotot                0,00 649,60

Korko- ja rahoituskulut muille -0,75 0,00

Rahoituskulut                 -0,75 0,00

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä      -0,75 649,60

VOITTO (TAPPIO) ENNEN
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 96 874,27 37 088,82

Tuloverot
  Tilikauden verot -19 374,85 -7 417,76

Tuloverot yhteensä -19 374,85 -7 417,76

TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)    77 499,42 29 671,06
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MAAKAASUN VERKKOTOIMINTA 1.1.2021-31.12.2021 1.1.2020-31.12.2020
TULOSLASKELMA

LIIKEVAIHTO                                 1 261 071,57 1 210 834,49

Materiaalit ja palvelut
  Aineet, tarvikkeet, tavarat

  Ostot tilikauden aikana   -639 615,88 -575 571,56

  Ulkopuoliset palvelut       -6 724,89 -12 722,68

Materiaalit ja palvelut yhteensä -646 340,77 -588 294,24
Henkilöstökulut

  Palkat ja palkkiot          -183 628,20 -180 959,37

  Eläkekulut                  -36 258,89 -35 424,08

  Muut henkilösivukulut       -7 499,62 -6 597,63

Henkilöstökulut yhteensä -227 386,71 -222 981,08
Poistot ja arvonalentumiset

 Suunnitelman mukaiset poistot -218 595,28 -216 208,50

Poistot ja arv.alentumiset yhteensä -218 595,28 -216 208,50

Liiketoiminnan muut kulut
Vapaaehtoiset henkilöstökulut -2 783,79 -5 789,00
Toimitilakulut                -624,28 -683,12
Irtaimistokulut               -15 171,73 -15 910,30
Ajoneuvokulut                 -5 664,30 -3 797,75
Matka- ja kuljetuskulut       -138,69 -574,55
Mainos- ja markkinointikulut  -7 545,44 -4 488,58
Muut liiketoiminnan kulut     -30 899,24 -32 836,78
Liiketoiminnan muut kulut yhteensä -62 827,47 -64 080,08
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)         105 921,34 119 270,59
Rahoitustuotot ja -kulut

Rahoitustuotot 26,73 0,00
Korko- ja rahoituskulut emolle -37 200,00 -37 200,00

Korko- ja rahoituskulut muille -1 011,04 -1 092,94

Rahoituskulut                 -38 211,04 -38 292,94

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -38 184,31 -38 292,94

VOITTO (TAPPIO) ENNEN

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 67 737,03 80 977,65

Tilinpäätössiirrot

  Poistoeron muutos     -28 895,36 0,00
Tilinpäätössiirrot yhteensä -28 895,36 0,00
Tuloverot
  Tilikauden verot         -7 768,33 -16 195,53
Tuloverot yhteensä -7 768,33 -16 195,53

TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)    31 073,34 64 782,12
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KAUKOLÄMPÖTOIMINNAT 1.1.2021-31.12.2021 1.1.2020-31.12.2020

TULOSLASKELMA
LIIKEVAIHTO                   11 012 412,36 9 634 068,10

Liiketoiminnan muut tuotot    3 168,40 1 569,20
Materiaalit ja palvelut
  Aineet, tarvikkeet, tavarat
  Ostot tilikauden aikana   -4 886 779,68 -3 626 065,89
  Varastojen muutos         149 845,87 -130 561,41
  Ulkopuoliset palvelut       -772 438,61 -672 578,46
Materiaalit ja palvelut yhteensä -5 509 372,42 -4 429 205,76
Henkilöstökulut
  Palkat ja palkkiot          -608 361,90 -598 289,34
  Eläkekulut                  -130 758,49 -127 482,21
  Muut henkilösivukulut       -24 443,20 -22 247,07
Henkilöstökulut yhteensä -763 563,59 -748 018,62
Poistot ja arvonalentumiset
 Suunnitelman mukaiset poistot -1 650 712,65 -1 626 066,63
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -1 650 712,65 -1 626 066,63
Liiketoiminnan muut kulut
Vapaaehtoiset henkilöstökulut -31 017,21 -32 801,90
Toimitilakulut                -164 740,74 -162 921,12
Irtaimistokulut               -50 554,97 -51 955,78
Ajoneuvokulut                 -47 425,37 -30 003,03
Matka- ja kuljetuskulut       -9 941,10 -4 603,26
Mainos- ja markkinointikulut  -29 568,37 -24 178,08
Edustuskulut -1 981,13 -1 110,46
Muut liiketoiminnan kulut     -148 949,60 -162 014,62
Liiketoiminnan muut kulut yhteensä -484 178,49 -469 588,25

LIIKEVOITTO (-TAPPIO)         2 607 753,61 2 362 758,04

Rahoitustuotot ja -kulut
Muut rahoitustuotot emolta     151,44 0,00
Muut rahoitustuotot muilta        6 111,69 6 887,33
Rahoitustuotot                6 263,13 6 887,33
Korko- ja rahoituskulut emolle -210 800,00 -210 800,00
Korko- ja rahoituskulut muille -330 320,96 -353 706,62
Rahoituskulut                 -541 120,96 -564 506,62
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -534 857,83 -557 619,29

VOITTO (TAPPIO) ENNEN
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 2 072 895,78 1 805 138,75
Tilinpäätössiirrot
  Poistoeron muutos           -363 704,64 0,00
Tilinpäätössiirrot yhteensä      -363 704,64 0,00
Tuloverot
  Tilikauden verot -342 856,74 -339 819,79
  Laskennalliset verot 17,34 -22 712,88
Tuloverot yhteensä -342 839,40 -362 532,67
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)                  1 366 351,74 1 442 606,08
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MAAKAASUN MYYNTITOIMINTA 1.1.2021-31.12.2021 1.1.2020-31.12.2020
TASE

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet 2 919,80 3 503,84
Aineettomat hyödykkeet yhteensä 2 919,80 3 503,84

Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto 185,34 1 297,86
Aineelliset hyödykkeet yhteensä 185,34 1 297,86

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 3 105,14 4 801,70

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Lyhytaikaiset saamiset
   Myyntisaamiset                 316 804,12 65 029,44
   Saamiset konserniyhteisöt 850 840,14 638 013,42
   Muut saamiset                  6,79 0,00
Lyhytaikaiset saamiset     1 167 651,05 703 042,86

VAIHTUVAT VASTAAVAT  YHTEENSÄ 1 167 651,05 703 042,86
VASTAAVAA YHTEENSÄ 1 170 756,19 707 844,56

MAAKAASUN MYYNTITOIMINTA 1.1.2021-31.12.2021 1.1.2020-31.12.2020

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA
   Ed. tilikauden voitto (tappio) 598 249,83 568 578,77
   Tilikauden voitto (tappio) 77 499,42 29 671,06
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ     675 749,25 598 249,83

VIERAS PÄÄOMA        
Lyhytaikainen vieraspääoma
   Ostovelat                      455 475,65 76 222,26
   Muut velat                     10 418,83 6 017,19
   Siirtovelat                    29 112,46 27 355,28
Lyhytaikainen vieraspääoma yhteensä 495 006,94 109 594,73
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 495 006,94 109 594,73

VASTATTAVAA YHTEENSÄ         1 170 756,19 707 844,56
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MAAKAASUN VERKKOTOIMINTA
TASE 1.1.2021-31.12.2021 1.1.2020-31.12.2020
VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
  Aineettomat oikeudet 278,05 332,65
  Muut pitkävaikutteiset menot             2 721,09 3 110,61

Aineettomat hyödykkeet yhteensä 2 999,14 3 443,26
Aineelliset hyödykkeet
   Kiinteät rakenteet/verkostot   1 959 479,36 2 143 342,16
   Koneet ja kalusto              241 356,24 275 644,60
   Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 535,00 1 608,63
Aineelliset hyödykkeet yhteensä 2 201 370,60 2 420 595,39
PYSYVÄT VASTAAVAT  YHTEENSÄ     2 204 369,74 2 424 038,65
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
   Aineet ja tarvikkeet           8 000,00 8 000,00
Vaihto-omaisuus yhteensä 8 000,00 8 000,00

Lyhytaikaiset saamiset
   Myyntisaamiset                 190 774,02 113 451,33
   Saamiset saman konsernin yrityksiltä 63 548,17 53 729,91
   Muut saamiset                  121,32 0,00
   Siirtosaamiset 8 935,80 8 935,80
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä     263 379,31 176 117,04
VAIHTUVAT VASTAAVAT  YHTEENSÄ 271 379,31 184 117,04
VASTAAVAA YHTEENSÄ 2 475 749,05 2 608 155,69

MAAKAASUN VERKKOTOIMINTA
1.1.2021-31.12.2021 1.1.2020-31.12.2020

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
   Osakepääoma                    151 250,00 151 250,00
   Muut rahastot                  1 350 000,00 1 350 000,00
   Ed. tilikauden voitto (tappio) -982 813,73 -1 047 595,85
   Tilikauden voitto (tappio) 31 073,34 64 782,12
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ            549 509,61 518 436,27
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ
   Poistoero                      121 551,15 92 655,79
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN  KERTYMÄ YHTEENSÄ 121 551,15 92 655,79

VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen vieras pääoma
   Lainat emolta             930 000,00 930 000,00
   Muut velat                     437 753,24 461 699,91
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 1 367 753,24 1 391 699,91
Lyhytaikainen vieraspääoma
   Ostovelat                      153 311,59 125 248,21
   Velat saman konsernin yrityksille 216 233,73 420 737,04
   Muut velat                     37 900,15 35 186,49
   Siirtovelat                    29 489,58 24 191,98
Lyhytaikainen vieraspääoma yhteensä 436 935,05 605 363,72
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 1 804 688,29 1 997,063,63
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 2 475 749,05 2 608 155,69
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KAUKOLÄMPÖTOIMINNOT
TASE 1.1.2021-31.12.2021 1.1.2020-31.12.2020
VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
   Aineettomat oikeudet           2 919,80 3 503,84
   Muut pitkävaikutteiset menot 9 802,00 11 215,84
Aineettomat hyödykkeet yhteensä     12 721,80 14 719,68
Aineelliset hyödykkeet
   Liittymismaksut 53 446,74 53 446,74
   Rakennukset ja rakennelmat     6 559 664,79 6 890 732,19
   Kiinteät rakenteet/verkostot   12 120 423,25 12 231 196,93
   Koneet ja kalusto              14 783 581,66 14 787 059,56
   Muut aineelliset hyödykkeet 121 560,03 137 120,79
   Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat   381 538,02 406 833,06
Aineelliset hyödykkeet yhteensä 34 020 214,49 34 506 389,27

Sijoitukset
   Liittymismaksusaamiset 173 760,00 167 775,00

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 34 206 696,29 34 688 883,95

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus
   Aineet ja tarvikkeet           539 268,60 389 422,73
Vaihto-omaisuus yhteensä      539 268,60 389 422,73
Pitkäaikaiset saamiset
  Myyntisaamiset 26 240,21 0,00

Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 26 240,21 0,00

Lyhytaikaiset saamiset
   Myyntisaamiset                 1 758 055,57 1 312 326,02
   Saamiset emolta 19 600 782,80 18 153 311,87
   Muut saamiset                  120 993,17 142 093,93
   Siirtosaamiset 17,34 0,00
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 21 479 848,88 19 607 731,82

Rahat ja pankkisaamiset     194,28 171,49

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ   22 045 551,97 19 997 326,04
VASTAAVAA YHTEENSÄ 56 252 248,26 54 686 209,99
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KAUKOLÄMPÖTOIMINNOT
TASE 1.1.2021-31.12.2021 1.1.2020-31.12.2020
VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA
   Osakepääoma 851 250,00 851 250,00
   Muut rahastot           7 650 000,00 7 650 000,00
   Ed. tilikauden voitto (tappio) 4 062 394,83 2 619 788,75
   Tilikauden voitto (tappio) 1 366 351,74 1 442 606,08

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ   13 929 996,57 12 563 644,83

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ

   Poistoero 1 238 324,85 874 620,21

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ YHTEENSÄ 1 238 324,85 874 620,21

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen vieras pääoma
   Lainat emolta         5 270 000,00 5 270 000,00
   Lainat rahoituslaitoksilta 9 480 000,00 10 665 000,00
   Muut velat 5 056 721,00 4 991 754,31
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä   19 806 721,00 20 926 754,31

Lyhytaikainen vieras pääoma
   Lainat rahoituslaitoksilta                 2 370 000,00 2 370 000,00
   Ostovelat 1 007 818,55 699 213,39
   Velat saman konsernin yrityksille               17 289 611,11 16 681 478,08
   Muut velat 410 386,62 372 362,03
   Siirtovelat 199 389,56 198 137,14
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 21 277 205,84 20 321 190,64

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ   41 083 926,84 41 247 944,95

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 56 252 248,26 54 686 209,99
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Verkostokartta



Imatralaisista kuuluu
Imatran Lämpö Oy:n 

asiakaskuntaan

Kaukolämpöasiakasta Maakaasuasiakasta

58% 749 228

Biolämpölaitosta Kaukolämmön myynti Maakaasun myynti

3   165GWh 
  10,5 M€

    27GWh 
    2,6 M€

Julkis- ja liikekiinteistöistä  
kaukolämmön tai  

maakaasun piirissä

Liikevaihto Omavaraisuusaste

90% 38,1%13 M€

Kaukolämpöverkostoa MaakaasuverkostoaKaukolämmön  
tuotannosta on  

bioenergialähteistä

100%     90 km 63,4 km

Vuosi 2021 numeroina



Kuusirinne 30, 55800 Imatra 
Puh. 020 617 4801 

lampolaitos@imatra.fi 
www.imatranlampo.fi

Asiakaspalvelumme  
on avoinna arkisin 

klo 8-11 ja 12-15

Kuusirinne 30, 55800 Imatra 
P. 020 617 4801 

lampolaitos@imatra.fi 
www.imatranlampo.fi


