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Imatran Lämpö Oy:n hallituksen kokous 2/2019  

Imatran Lämpö Oy:n hallituksen kokous 2/2019 pidettiin torstaina 13.6.2019 Imatran Lämpö Oy:n toimitilojen 

neuvotteluhuoneessa. 

Toimitusjohtaja Vesa-Pekka Vainikka antoi tilannekatsauksen yhtiön taloudesta ja toiminnasta huhtikuun 2019 

loppuun mennessä.  

Huhtikuun lopun kumulatiivinen lämmöntarveluku oli 6 prosenttia keskiarvoa pienempi. 

Kaukolämpöenergian myynti tammikuun alusta huhtikuun loppuun oli 75,2 GWh, joka on 

budjetoitua noin 5,6 prosenttia pienempi.  Vastaava kumulatiivinen myynti euroissa oli 4,56 

miljoonaa euroa ja budjetoitua 5,2 prosenttia vähemmän.  Huhtikuun lopun kumulatiivinen 

maakaasuenergian myynti oli 15,9 GWh, joka on 5,5 prosenttia budjetoitua pienempi, myynnin 

euroissa ollessa 1,21 miljoonaa euroa ja budjetoitua 7,4 prosenttia vähemmän. 

Huhtikuun lopun kumulatiivinen tulos huomioiden poistot ja rahoituskulut ennen veroja ja 

tilinpäätössiirtoja oli budjetoitua 6,6 prosenttia parempi. Laitokset ja verkostot ovat toimineet 

hyvin. Ylimääräisiä Ilmaispäästöoikeuksia myytiin, mikä lisäsi liikevaihtoa ja paransi tulosta. 

 

Kevättalven aikana valmisteltiin toukokuussa toteutettuja päälaitosten huoltoseisakkeja sekä kesän 

tulevia investointiprojekteja.   Energiapuuvaraston rakentaminen Piikatu 12:sta alkoi 29.4. ja se 

valmistuu kesäkuun 2019 loppuun mennessä. 

 

Imatran Lämpö Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 16.4.2014. 

 

Myynti- ja markkinointitoiminta on ollut vilkasta ja tarjouksia uusista liittymistä on tehty paljon.  

Imatran Lämpö Oy:n vuosikertomus 2018 julkaistiin perjantaina 17.5.2019.  Vuosikertomuksen 

sähköistä versiota pääsee lukemaan linkistä:  http://epaper.fi/read/5125/PUU7SakP   . 

 

Kaasumarkkinauudistuksen vuoksi kaasun myynnin ja siirron hinnoittelu vaatii koko yhtiön alustavan budjetoinnin 

vuodelle 2020 jo nyt. Toimitusjohtaja esitteli vuoden 2020 budjetin työversiota hallitukselle. Imatran Lämpö Oy:n 

hallitus linjasi, että Imatralla metsäpohjaisiin bioenergialähteisiin perustuvan kaukolämmön hintaan ei kohdistu 

nostopainetta.  Nykyinen kilpailukykyinen hintataso on yhtiön tulevaisuuden strategian ja toiminnan kulmakivi. 

 

Yhtiön hallitus jatkoi strategiatyötään toimitusjohtajan antaman strategiakehityksen tilannekatsauksen jälkeen. 

Toimitusjohtaja Vainikka esitteli tilannekatsauksessaan tehtyjä ja tulevia toimenpiteitä sekä kertoi myös 

ongelmista ja haasteista. 
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Paikallinen lämpöyhtiö, Imatran Lämpö Oy, vastaa lämmön tuotannosta Imatralla.  Imatralla kaukolämpö 

tuotetaan bioenergialla metsäteollisuuden sivutuotteita ja erilaisia hakkeita hyödyntäen.  Imatralaisten oma, 

hiilineutraali kaukolämpö on paikallista kiertotaloutta parhaimmillaan. Panostamme toimintamme kehittämiseen 

ja laajentamiseen, jotta voimme tarjota ympäristöystävällisen ja edullisen lämmityspalvelun tulevaisuudessa yhä 

useammalle imatralaiselle. 

 

 
 

 
 

Vesa-Pekka Vainikka 

toimitusjohtaja, Imatran Lämpö Oy 

 


