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Imatran Lämpö Oy:n hallituksen kokous 4/2020  

Imatran Lämpö Oy:n hallituksen kokous 4/2020 pidettiin perjantaina 25.9.2020 Imatran Lämpö Oy:n toimitiloissa.  

Kokoukseen oli mahdollisuus osallistua myös etänä.  

Kokoukseen kutsuttu Imatran kaupungin kontrolleri Vesa Urtti esittäytyi ja kertoi kaupungin talousarvion 

valmistelusta. Toimitusjohtaja Vainikka antoi tilannekatsauksen yhtiön taloudesta ja toiminnasta elokuun 2020 

lopun tilanteen mukaisesti: 

Tammi- ja helmikuu olivat poikkeuksellisen lämpimiä ja maaliskuu lämmin. Huhtikuu ja toukokuu olivat 

keskimääräistä kylmempiä, mutta koronan takia hotellien, uimahallin, urheilutalon ja oppilaitosten lämpimän 

käyttöveden myynti oli minimaalista leikaten kaukolämmön myyntiä.  Kesäkuu oli erittäin lämmin ja heinäkuu 

keskimääräinen. Elokuu oli hiukan keskimääräistä lämpimämpi. Kesä- ja heinä- ja elokuussa lämmitystarvetta 

ei ollut ja lämmitys kohdistui vain lämpimän käyttöveden tekemiseen.  Elokuun lopun kumulatiivinen 

lämmitystarveluku oli 13 prosenttia Imatran Lämmön käyttämää 28 vuoden pitkänajan keskiarvoa pienempi.  

Kaukolämmön myynnin liikevaihto vuoden alusta elokuun loppuun oli noin 11 prosenttia budjetoitua 

pienempi.  Vastaavasti elokuun lopun kumulatiivinen maakaasun myynti euroissa oli 8 prosenttia ja kaasun 

siirto 10 prosenttia budjetoitua vähemmin. Myynti on budjetoitu keskimääräisten sääolosuhteiden 

mukaisesti. Talvi on ollut lämmin, ei keskimääräinen. 

Elokuun lopun kumulatiivinen tulos huomioiden poistot ja rahoituskulut ennen veroja ja tilinpäätössiirtoja oli 

vahvasti positiivinen, mutta budjetoitua selvästi huonompi.  

Virasojan laitoksella tammi- ja helmikuussa havaitut käyttötuntien, haasteellisen polttoaineen sekä 

tehonnoston tuomat komponenttien kulumat on korjattu. Laitosten käytettävyys on ollut hyvä.  

Koronan aiheuttamasta poikkeustilasta huolimatta lämmön tuotanto ja jakelu sekä kaasunjakelu ovat 

sujuneet normaalisti. Kevään ja kesän laitoshuollot ja verkostonrakentamiset/korjaukset ovat valmistuneet 

suunnitellusti. Koronaepidemian varautumistoimet ovat jatkuneet. Tavoitteena on minimoida riski 

henkilöstön sairastumiseen, jotta lämmöntuotanto ja -jakelu voidaan turvata kaikissa oloissa.  

 

Valtiolta on tullut uusia avustuksia kuluttajille lämmitysmuodon muutoksiin.  Asiakaskyselyjä kiinnostuksesta 

siirtyä kaukolämpöön jaetaan. Etenkin kaukolämpöverkkoa riittävän lähellä olevat öljylämmitystalot ovat 

kartoituksen erityisen kiinnostuksen kohteena. 

 

Yhtiön hallitus käsitteli toimitusjohtajan valmistelemat vuoden 2021 budjetin, investointiohjelman sekä 

kaupunginvaltuustolle ehdotettavat vuoden 2021 tavoitteet.  Yhtiön hallitus hyväksyi budjetin, 

investointiohjelman rungon ja tavoitteet. 

 

Yhtiön hallitus jatkoi strategiatyötään toimitusjohtajan antaman strategiakehityksen tilannekatsauksen jälkeen. 

Toimitusjohtaja Vainikka esitteli tilannekatsauksessaan tehtyjä ja tulevia toimenpiteitä sekä kertoi myös 

ongelmista ja haasteista. 

 

Vesa-Pekka Vainikka 

toimitusjohtaja, Imatran Lämpö Oy 


