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Imatran Lämpö Oy:n hallituksen kokous 3/2021 

Imatran Lämpö Oy:n hallituksen kokous 3/2021 pidettiin tiistaina 29.6.2021 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 toukokuun 2021 
lopun tilanteen mukaisesti.  

Toukokuun lopun kumulatiivinen lämmitystarveluku oli 5 % Imatran Lämmön käyttämää 28 vuoden 
pitkänajan keskiarvoa suurempi. Talvi on ollut keskimääräinen.  Kaukolämmön myynnin liikevaihto vuoden 
alusta toukokuun loppuun oli noin 12,5 prosenttia budjetoitua suurempi.  Vastaavasti toukokuun lopun 
kumulatiivinen maakaasun myynti 17,5 prosenttia budjetoitua suurempi. Kaasun pörssihinta on ollut selvästi 
ennakoitua kalliimpaa. Kaasun siirto oli 5,6 prosenttia budjetoitua pienempi.  Toukokuun lopun 
kumulatiivinen energian myynti, kaukolämpö ja kaasu, oli 11 prosenttia suunniteltua energian myyntiä 
parempi.   

Toukokuun lopun tulos huomioiden poistot ja rahoituskulut ennen veroja ja tilinpäätössiirtoja oli budjetoitua 
parempi.  Kassatilanne oli lähes ennusteen mukainen. 

Tilannekatsauksen yhteydessä Imatran Lämpö Oy:n kaukolämpöinsinööri Pauli Akkila kertoi 
kaukolämpöverkoston käytöstä ja kunnossapidosta.  Tuotantolaitokset ja verkostot ovat toimineet hyvin, 
vaikka alkuvuonna normaalin talven olosuhteissa Virasojan biolämpökeskuksella ja Rajapatsaan 
biolämpökeskuksella oli joitain hetkittäisiä häiriöitä, jotka korjattiin hallitusti.  Biopolttoaineiden 
markkinatilanne on kiristynyt.  

Toistaiseksi biopolttoaineen, kaasun eikä sähkönsaannin kanssa ei ole ollut ongelmia. Investoinnit, 
laitoshuollot ja verkostonrakentamiset ja -korjaukset etenevät suunnitellusti. 

Rajapatsaan biolämpökeskuksen lämmöntalteenottopesuri on ollut normaalissa käytössä. Immolan 
varuskunta-alueen putkistosiirrot ja rakennusten kaukolämpöön liittäminen jatkuu. Imatran Lämpö on saanut 
uusia merkittäviä kaukolämpöasiakkaita.  

Varautumistoimet koronaepidemiaan ovat jatkuneet. Sairaustapauksia ei toistaiseksi ole ollut.  

Imatran Lämpö Oy:n hallitus hyväksyi Imatran kaupunkikonsernin Sisäisen valvonnan riskienhallinnan ohjeen 
sekä sen käyttöönoton yhtiössä kuin myös kaupunkikonsernin Eettisen ilmoituskanavan käyttöönoton. 

Yhtiön vuoden 2020 Vuosikertomus on valmistunut sekä julkaistu.   

Yhtiön hallitus jatkoi strategiatyötään toimitusjohtajan antaman strategiakehityksen tilannekatsauksen jälkeen. 
Toimitusjohtaja Vainikka esitteli tilannekatsauksessaan tehtyjä ja tulevia toimenpiteitä sekä kertoi myös 
ongelmista ja haasteista. 

Imatran Lämpö Oy:n hallituksen puheenjohtaja Heikki Tanninen kiitti yhtiön hallitusta ja henkilöstöä hyvästä 
yhteistyöstä ja yhteishengestä nyt päättyvän ja myös aikaisemman valtuustokauden aikana. 

 
Vesa-Pekka Vainikka 
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