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Imatran Lämpö Oy:n hallituksen kokous 2/2020  

Imatran Lämpö Oy:n hallituksen kokous 2/2020 pidettiin torstaina 4.6.2020 Imatran Lämpö Oy:n toimitiloissa.  
Kokoukseen oli mahdollisuus osallistua myös etänä.  

Toimitusjohtaja Vainikka antoi tilannekatsauksen yhtiön taloudesta ja toiminnasta huhtikuun 2020 lopun tilanteen 
mukaisesti.  

Tammi- ja helmikuu olivat poikkeuksellisen lämpimiä ja maaliskuu lämmin. Huhtikuu oli keskimääräistä 
kylmempi, mutta koronan takia hotellien, uimahallin, urheilutalon ja oppilaitosten lämpimän käyttöveden 
myynti oli minimaalista leikaten kaukolämmön myyntiä. Huhtikuun lopun kumulatiivinen lämmitystarveluku 
oli 16 prosenttia Imatran Lämmön käyttämää 28 vuoden pitkänajan keskiarvoa pienempi.  

Kaukolämmön myynnin liikevaihto vuoden alusta huhtikuun loppuun oli noin 15 prosenttia budjetoitua 
pienempi.  Vastaavasti huhtikuun lopun kumulatiivinen maakaasun myynti euroissa oli 8 prosenttia ja kaasun 
siirto 14 prosenttia budjetoitua vähemmin. 

Myynti on budjetoitu keskimääräisten sääolosuhteiden mukaisesti. Talvi on ollut lämmin ja ei 
keskimääräinen. 

Huhtikuun lopun kumulatiivinen tulos huomioiden poistot ja rahoituskulut ennen veroja ja tilinpäätössiirtoja 
oli vahvasti positiivinen, mutta budjetoitua selvästi huonompi.  

Tuotantolaitokset ja verkostot ovat toimineet hyvin. Virasojan laitoksella on tammi- ja helmikuussa hallitusti 
korjattu havaittuja käyttötuntien, haasteellisen polttoaineen sekä tehonnoston tuomia komponenttien 
kulumia. Maaliskuussa ja huhtikuussa laitosten käytettävyys on ollut erittäin hyvä.  

Koronan aiheuttamasta poikkeustilasta huolimatta lämmön tuotanto ja jakelu sekä kaasunjakelu ovat 
sujuneet normaalisti. Tulevat kevään, kesän ja syksyn laitoshuollot ja verkostonrakentamiset/korjaukset 
etenevät myös suunnitellusti. Koronaepidemian varautumistoimet ovat jatkuneet. Yhtiö on sulkenut 
asiakaspalvelun asiakaskäynneiltä sekä hajauttanut henkilöstöään eri toimipisteisiin ja etätöihin. Tavoitteena 
on minimoida riski henkilöstön sairastumiseen, jotta lämmöntuotanto ja -jakelu voidaan turvata kaikissa 
oloissa. Varaosien ja varahenkilöstöresurssien saatavuutta on kartoitettu. 

 
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 on esimerkkinä suomalaisesta vähähiilisestä kaukoenergiajärjestelmästä videossa Euro Heat & 
Powerin (EHP) sivuilla. EHP on ollut erittäin tyytyväinen videoon ja pyytänyt ko. aiheesta artikkelia lehteensä. 
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