
 
 

  

 

Imatran Toimitilat Oy 
 
 

1. Toimiala 

Imatran Toimitilat Oy omistaa 99.566 m2 rakennuksia, joiden huonetiloista suurin osa on kaupungin palvelujen 
käytössä. Yhtiö huolehtii tilojen ylläpidosta, peruskorjauksesta ja tarvittaessa myös uudisrakentamisesta. Yhtiö ostaa 
asiakaspalvelun, hallinnon, rakennuttamisen ja isännöinnin Mitra Imatran Rakennuttaja Oy:ltä. 

2. Kaupunginvaltuuston yhtiölle asettamat tavoitteet ja tavoitteiden riskiarviointi 

Avaintavoite: Elinvoimaisuuden vahvistaminen 

Strateginen pitkän aikavälin tavoite 
Tarjoamme nykyisille ja uusille yrityksille toimivan ympäristön ja toimivat palvelut. 

 

Valtuustokauden tavoite Sitova tavoite 2020 Mittari Toteuma 31.12. Tila 

Yhtiön vastuulla olevat 
toimitilat ovat toiminnallisia 
ja hyvässä kunnossa. 

Palvelutaso yhtiön 
toimitiloissa on 
asiakaskyselyn 
mukaan >5 asteikolla 
1-7. 

Palvelutaso. 5,0 Toteutuu 

 

Imatran Toimitilat Oy on 
vakaavarainen ja 
elinkelpoinen yritys. 

Omavaraisuusaste 
on yli 95% 
Vuoksenniskan 
koulun siirryttyä 
kaupungille 
velkoineen. 

 
Omavaraisuusaste 
2020 vuoden lopussa 
68,5%. 

Ei toteudu 

 

Tilikauden tulos 
ennen 
tilinpäätössiirtoja on ≥ 
-2,8 M€. 

 
Tulos -2 024 778€. Toteutuu 

 

Investoinnit voidaan kattaa 
omalla tulorahoituksella, 
muissa kuin 
kouluverkkoinvestoinneissa. 

Investointien 
omarahoitusosuus 
on 100 % pois lukien 
suuria 
palveluverkoston 
uudishankkeita. 

 
Laina nostettu Kosken 
koulua varten. 

Toteutuu 

 

 

3. Toimitusjohtajan katsaus 

Yhtiön investoinnit kuluneella tilikaudella olivat yhteensä 11 822 842 euroa (8.960.998/2019), joista suurin osa 
kohdistui Kosken koulun uudiskohteen investointiin, joka rahoitetaan pääosin vieraalla pääomalla. Valmistuneita 
investointikohteita näiden lisäksi tilikauden aikana ovat olleet mm: 

 Kostinpuiston huoltorakennus 
 Tainionkosken koulun (kivikoulu) lämmitysjärjestelmä/ tilamuutokset 
 Kulttuurikeskuksen tilamuutokset 

Yhtiö puratti toimintavuoden aikana Mansikkalan päiväkodin, Tainiotalon ja Tainionkosken koulun entisen 
viipalerakennuksen.  Lisäksi yhtiö myi Linnalan koulun, Koskenkuohun ja Matkustajapaviljongin Imatran Seudun 
Yritystilat Oy:lle. Yhtiö osti KOy Imatran Kanavakatu 9:n ja KOy Ukonniemen Suurhallin osakekannat Imatran Seudun 
Yritystilat Oy:ltä.  

Lisäksi yhtiö solmi sale and lease back -sopimuksen Vuoksenniskan uuden koulurakennuksen osalta ruotsalaisen 
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:n kanssa. Yhtiö myi rakennuksen maanvuokraoikeuksineen SBB:lle ja 
takaisinvuokrasi kohteen 20 vuodeksi. 



 
 

  

 
Yhtiön liikevaihto laski hieman, ollen 11 000 997 € (11 225 916 €, 2019). Yhtiön tulos oli −2 024 778 € (−3 262 828, 
2019). Omavaraisuusaste laski hieman, ollen 66,4 % (70,8 %, 2019). 

Yhtiön merkittävimmät hankkeet tulevat koskemaan lähivuosina Imatran urheilutaloon ja uimahalliin sekä päiväkoti -
verkkoon.  

Mansikkalan koulukeskus valmistui vuonna 2020. Kosken koulukeskuksen rakentaminen käynnistyi loppuvuonna 
2019 ja se valmistuu vuonna 2021. Kosken koulun muuntojoustavan vuokrakoulun osa valmistui vuoden 2020 
heinäkuussa. Mansikkalan koulukeskus on investoitu kaupungin taseeseen ja Imatran Toimitilat Oy hoitaa kaupungin 
puolesta edelleenvuokrauksen.  Päiväkotien peruskorjausten / uudisrakennusten tarkempi laajuus ja aikataulu 
varmistuvat vuoden 2021 aikana. 

Yhtiön pitkän tähtäimen kannattavuuden riskitekijät on tunnistettu ja ne ovat oikealla strategisella ohjauksella ja 
riittävän ennakoivilla toimenpiteillä hallittavissa. Merkittävin riski on sisäilmaongelmista johtuvat tilojen käyttökiellot, 
jotka aiheuttavat lisää väistötilakustannuksia. Yhtiön tulosta tulee vielä vuonna 2021 rasittamaan koulujen 
väistötilakustannukset, jotka aiheutuvat sisäilmariskien realisoitumisesta. Merkittävimmät väistötilakustannukset 
poistuvat kuitenkin täysin vuonna 2021 Kosken koulun valmistuttua. Vanhojen käytöstä poistuvien koulukiinteistöjen 
kaavamuutokset on käynnistetty, jotta käyttötarkoitukset rakennuksissa voidaan muuttaa. Mikäli taloudellisesti 
kannattavaa jatkokäyttöä ei löydy, yhtiö joutuu purkamaan rakennukset. Vuoden 2020 tappiot syntyivät juuri 
purkamisten ja väistötilakustannusten johdosta. 

4. Yhtiön talous 

 



 
 

  

 

 



 
 

  

 

 

5. Hallitus 

Raikko Törönen puheenjohtaja 29.1.2020 asti 

Milla Oinonen jäsen 

Päivi Ala-Vannesluoma jäsen 29.1.2020 asti, pj. 29.1.2020 alkaen 

Vesa Urtti jäsen 29.1.2020 alkaen 

6. Henkilöstö 

Yhtiöllä ei ole omaa henkilökuntaa. 

  



 
 

  

 

Riskiarviointi 
 

 

Valtuustokauden tavoite Riskiarviointi Toteuma 31.12. 

Yhtiön vastuulla olevat toimitilat ovat 
toiminnallisia ja hyvässä kunnossa. 

Väistötilakustannukset ja 
kiinteistöjen purkamiset 
alaskirjauksineen vievät tuloksen 
miinukselle 2020. 

Väistötilakustannukset pienenivät 
ja poistuvat kokonaan 2022. 

Imatran Toimitilat Oy on vakaavarainen ja 
elinkelpoinen yritys. 

Suurin yksittäinen riski on uudet 
mahdollisesti esille tulevat 
sisäilmaongelmat. Riski koskee 
kaikkia näitä tavoitteita. Riskiä 
yritetään hallita jatkamalla kunto- 
ja sisäilmaselvityksiä. Vahinkoriskit 
on katettu vakuutuksilla, mutta 
aiheuttavat käyttäjille 
palvelutason laskua ja 
keskeytyksiä. 

Riskit realisoituivat vuonna 2020 
urheilutalossa, jossa 
sisäilmaremontteja tehtiin 110 000 
€:lla. Remontit aiheuttivat 
urheilutalon käytettävyyshäiriöitä. 
Myös Vuoksenniskan vanhassa 
koulussa oli pieniä paikallisia 
ongelmia, jotka korjattiin. 
Urheilutalossa on odotettavissa 
korjauksia myös 2021. Koulujen 
osalta väistötilakustannukset 
loppuvat uusien koulujen 
valmistuttua. 

Investoinnit voidaan kattaa omalla 
tulorahoituksella, muissa kuin 
kouluverkkoinvestoinneissa. 

Uudet yllättävät investointitarpeet 
ovat riskinä. Urheilutalon ja 
uimahallin peruskorjaus/ 
uudisrakentaminen joudutaan 
osittain rahoittamaan vieraalla 
pääomalla tulevaisuudessa. 

Urheilutalo ja uimahalli joudutaan 
rahoittamaan ulkopuolisella 
rahalla tulevaisuudessa. 

 
 


