
TIEDOTE  
 
 
20.8.2018 
 

 
 

 

Imatran Lämpö www.imatranlampo.fi Asiakaspalvelu 020 617 4801 

Kuusirinne 30 lampolaitos@imatra.fi Vikailmoitukset 0400 653 086 
55800 Imatra 

 

Imatran Lämpö Oy:n hallituksen kokous 4/2018  

Imatran Lämpö Oy:n hallituksen kokous 4/2018 pidettiin torstaina 16.8.2018 Imatran Lämpö Oy:n toimitiloissa.   

Toimitusjohtaja Vesa-Pekka Vainikka antoi tilannekatsauksen yhtiön taloudesta ja toiminnasta kesäkuun lopussa 

2018: 

 Toukokuu oli keskimääräistä selvästi lämpimämpi ja kesäkuu kutakuinkin keskimääräinen.  
Heinäkuu on ollut erittäin lämmin. Touko-, kesä- ja heinäkuussa lämmitystarvetta ei 
käytännössä ole ollut ja energiankulutus rakennuksissa on kohdistunut vain lämpimän 
käyttöveden tekemiseen. 

 Kesäkuun lopun kumulatiivinen lämmöntarveluku oli 3,6 prosenttia keskiarvoa suurempi.  
Kaukolämmön myynnin liikevaihto vuoden alusta kesäkuun loppuun oli noin 1,7 
prosenttia ja maakaasun 6,0 prosenttia budjetoitua suurempi.  Kesäkuun lopun, vuoden 
ensimmäisen puoliskon, kumulatiivinen tulos huomioiden poistot ja rahoituskulut ennen 
veroja ja tilinpäätössiirtoja oli 4,2 prosenttia budjetoitua parempi.  Lämpökeskukset ja 
verkostot ovat toimineet keväällä ja kesällä hyvin.   

 Sukkulakadun siirtolinjan rakentaminen käynnistyi kesäkuun alussa ja etenee 
aikataulussaan. Sukkulakadun alueelta on tulossa merkittäviä liittyjiä kaukolämpöön. 
 

Imatran Lämpö Oy suunnittelee energiapuuvarastoa yhdessä Imatran kaupungin kanssa.  Selvitys sekä 

lupaprosessi ovat käynnissä. Energiapuuvaraston, kooltaan noin 0,4 hehtaaria, sijoituspaikaksi tutkitaan 

useampaa vaihtoehtoa, joista valitaan yhtiön ja kaupungin kannalta teknistaloudellisesti paras vaihtoehto 

huomioiden varaston koko elinkaari.  Varasto on asfalttikenttä, jossa on portti ja johon varastoidaan ja 

haketetaan hallitusti ja valvotusti kaupungin metsistä tuleva puuaines.Merkittävänä osana kaupungin 

kiertotaloutta Imatran Lämpö Oy hyödyntää energiapuuaineksen lämpökeskuksillaan.  Varastosta lähtevien 

kuormien määrä tämänhetkisen arvion mukaisesti on noin 80 perävaunulla varustettua kuorma-autoa vuodessa. 

Energiapuuaines tuodaan varastoon pääsääntöisesti traktoreilla, jolloin vastaavasti tulevien ajoneuvojen määrä 

on hieman suurempi. Haketusta alueella tehdään suunnitelman mukaan noin 20 päivänä vuodessa. Toiminta on 

pienimuotoista. Imatran Lämpö Oy on sopinut Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n (EKJH) kanssa kuljettavansa ja 

hakettavansa palveluna energiapuun EKJH:n käsittelykeskuksilta ja hyödyntävänsä sen Imatran Lämpö Oy:n 

lämpökeskuksilla. Sopimus on merkittävä alueen kiertotalouden kannalta.  

 

Imatran Lämpö Oy on valmistellut ja lähettänyt Energiateollisuus ry:lle energiapalvelutoimialan 

energiatehokkuussopimuksen liittymishakemuksen.   

 

Lisätietoja: 

Toimitusjohtaja Vesa-Pekka Vainikka, p. 020 617 4800, vesa-pekka.vainikka@imatra.fi 
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