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Imatran Lämpö Oy:n hallituksen kokous 1/2020  

Imatran Lämpö Oy:n hallituksen kokous 1/2020 pidettiin perjantaina 28.2.2020 Imatran Lämpö Oy:n toimitiloissa.   

Toimitusjohtaja Vainikka esitteli alustavan tilikauden 1.1.2019 – 31.12.2019 tilinpäätöksen ja 
toimintakertomuksen.  Operatiiviselle toiminnalle asetetut tavoitteet saavutettiin. Biolämpölaitosten käytettävyys 
oli hyvä. Imatran Lämpö Oy:n kaukolämmön energialähteestä lasketut hiilidioksidin (CO2) ominaispäästöt olivat 
3,6 g/kW vuonna 2019, kun ne vastaavasti olivat 11 g/kWh vuonna 2017 ja 9,5 g/kWh vuonna 2018. Maakaasun 
käyttö oli ennätyksellisen vähäistä. Maakaasun osuus kaukolämmön tuotannon lämmönlähteistä oli enää 1,5 
prosenttia, kun se ennen biolämpökeskus- ja siirtojohtoprojektin toteuttamista oli 100 prosenttia. 
Metsäteollisuuden sivutuotteiden osuus oli 53,4 prosenttia ja metsänhoidon sivutuotteiden, muiden 
hakejakeiden, 45,1 prosenttia. Piikadun energiapuuvarasto valmistui ja otettiin käyttöön kesäkuussa 2019. 
Varastoon tuodaan, siellä hallitusti varastoidaan ja haketetaan Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n jäteasemien ja 
Imatran kaupungin metsänhoidon energiapuuainesta. Varasto tukee polttoainelogistiikkaa tasaten lähialueilta 
saatavan energiapuun keruun ja käytön ajallisia ja määrällisiä vaihteluita. Imatran Lämpö Oy:n rooli on merkittävä 
alueen kiertotaloudessa. 

Liikevaihto oli budjetoidun mukainen, tilikauden 2019 taloudellinen tulos oli positiivinen ja suunniteltua parempi. 
Kaukolämmön kuluttajahinnat olivat alle Energiateollisuus ry:n julkaisemien valtakunnallisen lämpöyhtiöiden 
yhtiökohtaisten keskiarvohintojen kaikissa tilastojen tyyppitaloluokissa. Tammikuun 2016 keskimäärin yli 20 
prosentin alennuksen jälkeen kaukolämmön hinta on pysynyt samana, eikä siihen ole tehty muutoksia. 
Maakaasun asiakashinta oli myös kilpailukykyinen. Vuoden 2019 lopun omavaraisuusaste oli 33,6 prosenttia, joka 
on asetettua tavoitetta (32,0 prosenttia) parempi. 

Yhtiön hallitus analysoi ja kommentoi alustavaa tilinpäätöstä. Kommentit huomioiden Imatran Lämpö Oy:n 
hallitus hyväksyi alustavan tilinpäätöksen ja sopi jatkotoimenpiteet sekä allekirjoitusaikataulun. 

Toimitusjohtaja Vainikka antoi tilannekatsauksen yhtiön taloudesta ja toiminnasta tammikuussa 2020. Tammikuu 
oli erittäin lämmin lämmöntarveluvun ollessa peräti 29 prosenttia pitkän ajan keskiarvoa pienempi. Tammikuussa 
kaukolämpöenergiaa kului 26 prosenttia vähemmän kuin oli budjetoitu. Kaukolämmön liikevaihto oli 24 
prosenttia ja maakaasun 17 prosenttia budjetoitua vähemmän. Virasojan laitoksella on tammi- ja helmikuussa 
hallitusti korjattu havaittuja käyttötuntien, haasteellisen polttoaineen sekä tehonnoston tuomia komponenttien 
kulumia.  
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