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Imatran Lämpö Oy:n hallituksen kokous 5/2021 

Imatran Lämpö Oy:n hallituksen kokous 5/2021 pidettiin perjantaina 12.11.2021 Imatran Lämpö Oy:n 

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

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

lopun tilanteen mukaisesti.  

Syyskuun lopun kumulatiivinen lämmitystarveluku oli 8 prosenttia Imatran Lämmön käyttämää 28 vuoden 

pitkänajan keskiarvoa suurempi. Talvi on ollut keskimääräinen ja kesä lämmin, mutta elokuu ja syyskuu 

viileitä.  Kaukolämmön myynnin liikevaihto vuoden alusta syyskuun loppuun oli noin 9,5 prosenttia 

budjetoitua suurempi.  Vastaavasti syyskuun lopun kumulatiivinen maakaasun myynti oli 31 prosenttia 

budjetoitua suurempi. Kaasun pörssihinta on ollut selvästi ennakoitua kalliimpaa ja on jatkanut nousuaan. 

Kaasun siirron liikevaihto oli 5 prosenttia budjetoitua pienempi.  Syyskuun lopun kumulatiivinen energian 

myynti, kaukolämpö ja kaasu, oli 8 prosenttia suunniteltua energian myyntiä suurempi.   

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

hieman parempi.  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.  

Elokuussa myytiin käyttämättömiä ilmaispäästöoikeuksia, mikä paransi tulosta ja kassatilannetta. 

Tuotantolaitokset ja verkostot ovat toimineet hyvin. Investointeja on ollut budjetoitua enemmin johtuen 

pääosin uusien asiakkaiden liittämisestä ja niihin tarvittavista runkojohdosta sekä Virasojan 

polttoainekuljetin- ja siiloremonteista. Materiaalien kustannukset ovat nousseet.   

Kiinnostus kaukolämpöön lämmitysmuotona on kasvanut.   

Investoinnit, laitoshuollot ja verkostonrakentamiset ja -korjaukset etenevät suunnitellusti. 

Varautumistoimet koronaepidemiaan ovat jatkuneet. Tavoitteena on minimoida riski henkilöstön 

sairastumiseen, jotta asiakkaiden sekä oman henkilöstön terveys voidaan taata sekä jotta lämmöntuotanto ja 

-jakelu voidaan turvata kaikissa oloissa. Lokakuussa tartuntoihin ja karanteeneihin liittyvät riskit osin 

realisoituvat lämmöntoimituksen ja muun operatiivisen toiminnan kuitenkaan häiriintymättä.  

Konsernitalouspäällikkö Marko Pollari kertoi, että kaupungin talousarvio on saatu valmiiksi ja 

Kaupunginvaltuuston tulisi se hyväksyä kokouksessaan 15.11.2021. 

Vesa-Pekka Vainikka 

toimitusjohtaja, Imatran Lämpö Oy 

 


