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Imatran Lämpö Oy:n hallituksen kokous 4/2021 

Imatran Lämpö Oy:n hallituksen kokous 4/2021 pidettiin perjantaina 17.9.2021 Imatran Lämpö Oy:n toimitiloissa.  

Kokoukseen oli myös etäosallistumismahdollisuus, kuten on ollut koko pandemia-ajan.   

Yhtiön uusi hallitus järjestäytyi ja kokoukseen osallistujat esittäytyivät.  Imatran Lämpö Oy:n hallitus totesi 

Imatran kaupungin ainoana osakkeen omistajana 26.8.2021 pitämän ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksen 

Antero Latun nimittämisestä Imatran Lämpö Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi sekä Ari Seppäsen, Tuula Puton, 

Helena Roihan ja Sari Pöyhösen hallituksen jäseniksi.  Imatran Lämpö Oy:n hallitus valitsi Ari Seppäsen yhtiön 

hallituksen varapuheenjohtajaksi. 

Toimitusjohtaja Vesa-Pekka Vainikka antoi tilannekatsauksen yhtiön taloudesta ja toiminnasta heinäkuun 2021 

lopun tilanteen mukaisesti.  

Heinäkuun lopun kumulatiivinen lämmitystarveluku oli 4,7 % Imatran Lämmön käyttämää 28 vuoden 

pitkänajan keskiarvoa suurempi. Talvi on ollut keskimääräinen ja kesä lämmin.  Kaukolämmön myynnin 

liikevaihto vuoden alusta heinäkuun loppuun oli noin 8 prosenttia budjetoitua suurempi.  Vastaavasti 

heinäkuun lopun kumulatiivinen maakaasun myynti 18 prosenttia budjetoitua suurempi. Kaasun pörssihinta 

on ollut selvästi ennakoitua kalliimpaa. Kaasun siirron myynti oli 7 prosenttia budjetoitua pienempi.  

Heinäkuun lopun kumulatiivinen energian myynti, kaukolämpö ja kaasu, oli 7 prosenttia suunniteltua 

energian myyntiä suurempi.   

Heinäkuun lopun tulos huomioiden poistot ja rahoituskulut ennen veroja ja tilinpäätössiirtoja oli budjetoitua 

hieman huonompi.  Metsäenergian yksikkökustannukset ovat nousseet merkittävästi edellisen 1,5 vuoden 

aikana. Erityisesti edullisten jakeiden hinnat ovat nousseet.  Kaasun pörssihinta on ollut selvästi ennakoitua 

kalliimpaa, mikä on nostanut omilla huippu- ja varalaitoksilla tuotetun kaukolämmön kustannuksia.   

Käyttö- ja kunnossapitokustannusten sekä investointien laskutusta on kohdistunut kesäkuukausille 

ennakoitua ennemmin. Materiaalien kustannukset ovat myös nousseet. 

Tuotantolaitokset ja verkostot ovat toimineet hyvin myös kesäaikana.  

Investoinnit, laitoshuollot ja verkostonrakentamiset ja -korjaukset etenevät suunnitellusti. 

Varautumistoimet koronaepidemiaan ovat jatkuneet. Sairaustapauksia ei toistaiseksi ole ollut.  

Toimitusjohtaja esitteli yhtiön hallitukselle vuoden 2022 budjetin luonnoksen, investointiohjelman rungon, 

kaupunginvaltuustolle ehdotettavat tavoitteet, kaupungille toimitettavan talousarviomateriaalin ja 

budjetointiprosessin aikataulun. 

Vesa-Pekka Vainikka 

toimitusjohtaja, Imatran Lämpö Oy 

 


