
 
 

  

 

Imatran Vuokra-asunnot Oy 
 
 

1. Toimiala 

Imatran Vuokra-asunnot Oy omistaa noin 1600 vuokra-, opiskelija- ja ryhmäkotiasuntoa. Yhtiö huolehtii asuntojen 
ylläpidosta, peruskorjauksesta ja tarvittaessa myös uudisrakentamisesta. Yhtiö ostaa asukasvalinnan ja –palvelun 
sekä hallinnon, rakennuttamisen ja isännöinnin Mitra Imatran Rakennuttaja Oy:ltä. Yhtiöllä on palveluksessaan 
kolme talonmies-siivoojaa. 

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 

Toteutamme 
tarvittaessa asuntoja 
eri asteiseen seniori- 
ja hoivakäyttöön 
yritysten ja Eksoten 
tarpeisiin. 

Saatetaan Attendo 
kaupat maaliin ja 
reagoidaan nopeasti 
asiakastarpeiden 
muuttuessa. 

 
Immalan Loisteen 
kauppa on toistaiseksi 
toteutumatta. 

Toteutuu 
osittain 

 

Strateginen pitkän aikavälin tavoite 
Tarjoamme monipuolisia asumisen vaihtoehtoja kaikille kohderyhmille. 

Valtuustokauden tavoite Sitova tavoite 2020 Mittari Toteuma 31.12. Tila 

Vuokra-asuntojen 
tarjonta on 
alueellisesti 
monipuolista ja 
valtakunnallisesti 
hintakilpailukykyistä. 

Vuokra-asuntojen 
tarjonta vastaa 
kysyntää. 

Opiskelijataloille 
jatkokäytön 
löytäminen. 

Käyttöaste > 92 %. 

Kehitystyö kaikkien 
osalta käynnissä. 

Käyttöaste 86,3%. 
Pilvikuja 1 on purettu. 

Ei toteudu 

 

Avaintavoite: Uudistuvat toimintatavat 

Strateginen pitkän aikavälin tavoite 
Taloudessa ja johtamisessa 
Arvioimme ja kehitämme kaupunkikonsernin prosesseja ja omaisuuden hallintaa jatkuvasti. 

Valtuustokauden tavoite Sitova tavoite 2020 Mittari Toteuma 31.12. Tila 

Yhtiön vakavaraisuus 
paranee. 

Lyhennetään 
pitkäaikaisia lainoja 
sote-kiinteistöjen 
myyntituloilla. 

 
Lainoja on lyhennetty 
kokonaistaloudellisuus 
huomioiden 
suunnitelman mukaan. 

Toteutuu 

 
 

Tehdään isot 
sopeutustoimet 
vuonna 2020. 

Käyttökate yli 24 %. Käyttökate 30,4 %. Toteutuu 

 
 

Yhtiön tulorahoitus 
riittää korkoihin ja 
lainojen lyhennyksiin. 

  
Ei toteudu 

 
 

Yhtiö on pitkällä 
tähtäimellä riittävän 
vakavarainen. 

Omavaraisuusaste yli 
27 %. 

Omavaraisuusaste 27,6 
%. 

Toteutuu 

 



 
 

  

 
 

3. Toimitusjohtajan katsaus 

Vuokra-asuntojen käyttöaste on laskenut paljon viime vuoden lukemista (91,7%) ollen nyt 86,3%. Suurin syy 
kysynnän putoamiseen on yritysten huoneistovuokraamisessa, joita oli edellisvuosiin verrattuna tapahtunut todella 
vähän. Osasyynä tähän on varmasti Covid-19 pandemia, jonka takia suurteollisuuden investointeja oli 
poikkeuksellisen vähän paikkakunnalla.  Myös opiskelija-asuntojen tyhjeneminen rasittaa yhtiön käyttöasteita, 
vaikkakin Pilvikuja 1 purettiin kevään 2020 aikana.  

Kaiken kaikkiaan vuonna 2020 asunnonhakijoiden määrä laski edellisvuosiin verrattuna. Erityisesti nuorten määrä oli 
alhainen. Näiden syy oli varmasti osittain Covid-19 pandemia, joka aiheutti selkeät piikit sekä kysynnän 
pienenemisessä ja pois muutoissa keväällä 2020.  Alueellisesti kysyntä laski ja oli matalinta edelleen Kaukopäässä, 
Sienimäellä ja Matarassa. Sen sijaan alueellisesti hyvä kysyntä ja käyttöasteet olivat Imatrankoskella, Paajalassa ja 
Karhumäellä. Kesähotelli ei toiminut vuonna 2020.  

Korkotaso on pysynyt poikkeuksellisen alhaisena pitkän aikaa, mutta saattaa hieman nousta. Sen vuoksi yhtiön 
muuttuvaan korkoon sidottujen lainojen korkoja kannattaa suojata myös tulevaisuudessa.  

Yhtiön pitkän tähtäimen kannattavuuden riskitekijät on tunnistettu ja ne ovat oikealla strategisella ohjauksella ja 
riittävän ennakoivilla toimenpiteillä hallittavissa. Merkittävimpiä riskejä ovat korkojen nousu pysyvästi korkealle 
tasolle ja asuntojen tyhjänä olojen kasvu. Jälkimmäisen taustalla on yleensä muutokset ympäristötekijöissä, kuten 
omistusasumisen osuuden kasvu edelleen tai voimakas poismuutto paikkakunnalta. 

Yhtiön käyttöaste on laskenut kolmessa vuodessa 9 %-yksikköä. Kysynnän voimakkaasta laskusta johtuen yhtiö 
toteuttaa tarjonnan supistamista purkamalla Kaukopään yhden kerrostalon vuoden 2021 vuoden aikana. Yhtiö on 
saanut ARA:lta 50% purkuavustuksen toteutuneisiin purkukustannuksiin. Kaukopäässä käyttöasteet ovat pienimpiä ja 
kysynnän lasku on ollut kaikkein voimakkainta. Yhtiön on jatkossakin proaktiivisesti reagoitava kysynnän muutoksiin. 
Kuitenkin keskeisellä sijainnilla olevien asuntojen perusparannuksia ja keskusta-alueille tehtäviä mahdollisia uusia 
investointeja olisi kyettävä tekemään tulevaisuudessa, jotta pystytään vastaamaan kysyntään. 

Vuokrasaatavien kasvu voi olla riski pitkäaikaisen taantuman ja suurtyöttömyyden vallitessa. Saatavien kasvu johtaa 
asuntojen irtisanomisiin ja kasvaviin tyhjänä oloihin. Näistä lähtökohdista suhteellisen vakaan kysynnän kanssa on 
mahdollista säilyttää yhtiön hyvä kannattavuus. 



 
 

  

 

4. Yhtiön talous 

 



 
 

  

 

 



 
 

  

 

 

5. Hallitus 

Jani Telkkä, puheenjohtaja  

Raija Hokkanen, varapuheenjohtaja  

Antti Pajari, jäsen 

Katja Päivinen, jäsen 

Krista Nordberg, jäsen 

6. Henkilöstö 

Henkilöstön määrä vuodenvaihteessa oli 3 vakinaista. Henkilötyövuosien kehitys on esitetty oheisessa taulukossa. 

 

  



 
 

  

 

Riskiarviointi 
 

 

Valtuustokauden tavoite Riskiarviointi Toteuma 31.12. 

Toteutamme tarvittaessa asuntoja eri 
asteiseen seniori- ja hoivakäyttöön 
yritysten ja Eksoten tarpeisiin. 

Sote- ja maakuntauudistuksesta 
johtuen tarpeet ja tilanteet 
muuttuvat. 

Riski pieni, koska suurin osa 
kiinteistöistä myyty Attendolle. 
Mäyränkadun kiinteistö poistuu 
lähivuosina käytöstä. Sote 
muutokset ovat myös 
mahdollisuus yhtiölle 
uudistuotannon osalta. 

Vuokra-asuntojen tarjonta on 
alueellisesti monipuolista ja 
valtakunnallisesti hintakilpailukykyistä. 

Kysynnän takia emme pysty 
tarjoamaan tietyn tyyppisiä 
asuntoja. 

Yhtiöllä ylitarjontaa. Alueellisesti 
tyhjänä oloa on paljon Sienimäellä, 
Matarassa ja Kaukopäässä. 

Yhtiön vakavaraisuus paranee. Käyttöaste laskee, jolloin 
kannattavuus heikkenee. 
Opiskelija-asuntola talojen 
jälkikäytön löytäminen. 

Riski realisoitunut ja käyttöasteet 
romahtaneet. Yhtiö joutuu 
tekemään sopeutustoimia 
kiinteistökantaan. 

 
 


