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Imatran Lämpö Yksikkö 2011 2012 2013

Henkilöstö 9 9 11

Kaukolämmön myynti GWh 141,1 155,8 140,3
Maakaasun myynti GWh 54,7 59,2 53,5
Myynti yhteensä GWh 195,7 214,9 193,8

Lämmön osto
Imatran Energia Oy:ltä

GWh 88,2 93,5 84,0

Liikevaihto yht. milj. € 13,6 15,2 14,6
Kaukolämpö milj. € 10,3 11,6 11,1
Maakaasu milj. € 3,3 3,6 3,5

Keskihinta, kaukolämpö €/MWh 72,8 74,0 79,01
Keskihinta, maakaasu €/MWh 59,3 60,9 64,27

Asiakkaat, kaukolämpö kpl 643 657 666
Asiakkaat, maakaasu kpl 274 277 279
Lämmitetty rak. tilav.
kaukolämpö

1000m³ 3550 3787 3806

Lämmitetty rak. tilav. 
maakaasu

1000m³ 1304 1312 1368

Kaukolämpöverkosto km 63,6 65,7 68,0
Maakaasuverkosto km 61 62,8 63,0
Verkostovauriot:
kaukolämpö/maakaasu

kpl 1/0 1/0

Kaukoluenta: kaukolämpö kpl 497 616 651
Kaukoluenta: maakaasu kpl 18 20 22
Sijoitetun pääoman tuotto % 4,8 0,2 0,0
Nettotulos % 6,9 0,2 0,9
Oman pääoman tuotto % 4,8 0,2 0,9

Tunnuslukuja
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katsaus

1

Toimutusjohtajan
katsaus

kehitykseen sekä ennustettuun että viimevuotiseen 
nähden oli oletettua halvempi maakaasun keskimää-
räinen hankintahinta. Tämä alensi ostetun lämmön ja 
maakaasun hankinnan kokonaiskustannusta. Maakaasun 
hankinta suoritettiin yhteishankintana Imatran Seudun 
Sähkö Oy:n kanssa. Ammattimaisesti toteutettu yhteis-
hankinta oli järkevää taloudellisesti pörssikaupasta ja 
tukkumyyjän tariffirakenteesta johtuen.

Imatran Lämmön kaukolämpö ja maakaasuasiakkaiden 
lukumäärän kasvu toteutui talousarvion mukaises-
ti, kuten myös ennuste vuoden 2013 lopulla olevasta 
kaukolämmöllä ja maakaasulla lämmitettävästä ra-
kennustilavuudestakin. Kaukolämpöön liitetty raken-
nustilavuus oli vuoden lopussa 3,806 Milj. m3. Kasvua 
edelliseen vuoteen oli 5,1%. Maakaasussa vastaavat luvut 
olivat: rakennustilavuus 1, 368 Milj. m3 ja kasvu 4,3%. 
Imatralla asuntojen osuus kaukolämmön myynnistä oli 
51% ja kaukolämmitettyjä asuntoja oli 7330 kpl. Suoraan 
maakaasun jakelun piiriin oli liitetty 1201 asuntoa.  Kau-
kolämmön sopimuksellisia kulutuspisteitä oli vuoden 
2013 lopussa 666 ja maakaasun 279.

Vuoden 2013 aikana kaukolämmön energiamaksua ei 
korotettu. Yleisen kustannustason nousun sekä viime 
vuosina, jo ennen biolämpökeskus- ja siirtoverkkoin-
vestoinnin aloittamista, aktiivisen investointiohjelman 
vuoksi kaukolämmön perusmaksuun tehtiin vuoden 
2013 lopussa lievä keskimäärin noin 7% - 10% korotus, 
minkä vaikutus keskimääräiseen liikevaihtoverottomaan 
kokonaiskaukolämmön hintaan on noin 0,78 EUR/
MWh. Perusmaksua on korotettu edellisen kerran vuon-
na 2008. Maakaasun jakeluverkkoon tehtyjen investoin-
tien, yleisen kustannustason ja jo useamman vuoden 
aikana kumuloituneen maakaasunkaasun hinnan nou-
sun vuoksi vuoden 2014 kaasun energiamaksuun tehtiin 
4 EUR/MWh (alv 0%) korotus. Siirtomaksut säilyvät 
vuoden 2013 tasolla.

Imatran Lämmön operatiivinen toiminta on vuonna 
2013 sujunut normaalisti ilman merkittäviä häiriötä tai 
käyttökatkoksia. Vuosi 2013 oli hyvin työntäyteinen, 
koska normaalin toiminnan lisäksi yhtiöittämiseen sekä 
kaukolämmön peruskuormaratkaisun selvittelyyn ja 
suunnitteluun sisältyi paljon työtä ja henkilöstöresurs-
seja.

Elokuussa henkilökunnan tavoitti yllättävä suru-uuti-
nen pitkäaikaisen, ansioituneen ja pidetyn toimitusjoh-
tajan Lauri Lihavaisen kuolemasta juuri ennen hänen 
ansaitsemaansa ja odottamaansa eläkkeelle siirtymis-
tään. Laurin yllättävä ja ennenaikainen pois meno jätti 
synkän varjon Imatran Lämmön historiaan. Muistelem-
me Lauria aina lämmöllä ja pyrimme pitämään mieles-
sämme hänen antamansa asiantuntevat ja maanläheiset 
neuvot sekä opastukset.

Uusi toimitusjohtaja, Vesa-Pekka Vainikka, aloitti tehtä-
vässään heinäkuun 2013 lopussa.

Vuosi 2013 oli kokonaisuudessaan lämmin. Keskimää-
räistä selkeästi lämpimämpiä olivat syksy sekä joulukuu.  
Vuoden keskilämpötila oli 6,2 °C ja lämmitystarveluku 
3947, kun vastaavat arvot vuonna 2012 olivat 4,9 °C ja 
4302.  Kaukolämmön kokonaismyynti vuonna 2013 
oli 140 GWh (11,1 miljoonaa euroa) ja maakaasun 54 
GWh (3,5 miljoonaa euroa). Vastaavat myyntiluvut 
vuonna 2012 olivat 156 GWh (11,6 miljoonaa euroa) 
kaukolämmölle ja maakaasulle 59 GWh (3,6 miljoonaa 
euroa).

Vuoden loppuun mennessä Imatran Lämmön kumula-
tiivinen toimintakate oli 1079 k€, mikä on 1,45 kertaa 
enemmän kuin talousarvion kumulatiivinen suunni-
teltu toimintakate ja noin 1,2 kertaa enemmän kuin 
vuoden 2012 toimintakate.  Huolimatta lämmön ja 
maakaasun myynnin jäämisestä ennustettua pienem-
mäksi merkittävin tekijä toteutuneen toimintakatteen 
positiiviseen
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Vuoden  2013  alkupuolella  selvitykset  Imatran  Lämpö 
Oy:n  yhtiöittämisestä  ja  kaukolämmön  peruskuorman 
tuotantomuodosta  jatkuivat.    Perustuotantovaihtoehto-
jen vertailuissa oma biokattilalaitos ja siihen kytkeytyvä 
Imatran  pääkaukolämpöverkot  yhdistävä  kaukolämpö-
siirtojohto  osoittautui  kokonaistaloudellisesti  kannatta-
vimmaksi  ja  toteuttamiskelpoisimmaksi  vaihtoehdoksi. 
Vertailussa huomioitiin myös toiminnan itsenäisyys sekä 
tarve  tuottaa  ja  toimittaa  lämpöä  kaikissa  olosuhteissa 
luotettavasti  ja  kustannustehokkaasti.    Kesän  ja  syksyn 
kuluessa biolämpökeskus- ja siirtojohtoprojekteissa siir-
ryttiin toteutusvaiheeseen.

Imatran  kaupunginhallitus  päätti  3.9.2012  §  250,  että 
Imatran  Lämmön  taseyksikön  muuttaminen  osakeyh-
tiömuotoiseksi käynnistetään siten, että perustetta-
va osakeyhtiö voi aloittaa toimintansa viimeistään 
1.1.2014 alkaen.  Edelleen kaupunginvaltuuston päätök-
sen 10.6.2013 § 70 mukaisesti Imatran Lämmön yhtiöit-
täminen  päätettiin  toteuttaa  liiketoimintakauppamallin 
mukaisesti.

Tavoitteeksi  asetettiin,  että  Imatran  Lämpö  Oy  aloittaa 
operatiivisen toimintansa 1.1.2014. Syksyn 2013 kulues-
sa Imatran Lämmön henkilökunta normaalin toiminnan 
ohella valmisteli yhtiön operatiivisen toiminnan aloitta-
mista.  Perustettavan yhtiön tietohallinnan palvelut oste-
taan  Imatran  kaupungilta.  Yhtiön  taloushallinnon  pal-
velut  (sis.  mm:  Laskujen  käsittely,  laskujen  maksatus, 
ostoreskontra,  reskontran  hoito,  maksuvalvonta,  perin-
tä, kirjanpito, taloushallinta ja raportointi, palkkahallin-
ta) hankitaan Saimaan talous ja tieto Oy:ltä (Saita Oy).  
Yhtiölle hankittiin myös omat vakuutukset ja työterve-
yshuoltopalvelut.

’’Kiitän päättäjiämme, asiakkaitamme ja sitou-
tunutta ja ammattitaitoista henkilökuntaam-
me erittäin työntäyteisestä ja monilta osin mie-
leenpainuvasta vuodesta 2013.’’
Vesa-Pekka Vainikka

Toimitusjuohtaja Vesa-Pekka Vainikka



Henkilöstö

Imatran Lämmön palveluksessa työskenteli vuonna 
2013 yksitoista henkilöä. Henkilöstön keski-ikä oli 39,75 
vuotta.

Kesätyöntekijöinä oli kolme opiskelijaa kesäajan raken-
tamis- ja huoltotehtävissä ja yksi harjoittelija toimisto-
töissä. Ammattioppilaitoksen työharjoittelujakson suo-
ritti kaksi henkilöä.

Työntekijöiden  työtyytyväisyys  on  ollut  hyvä.  Henki-
lökunnan  tykypäivinä  5.4.  pilkittiin  jäällä  ja  24.9.  ajet-
tiin mikroautoilla. Yhdistetyssä tykypäivä- pikkujouluti-
laisuudessa 5.12 ennen saunaa ja jouluillallista pelattiin 
erilaisia pallopelejä Ukonniemen monitoimihallissa.

Koulutus:

Sami Nurmi aloitti kaukolämpöasentajan oppisopimus-
koulutuksen.
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Energian 
mittaus ja 
asiakaslaitteet

tykytoimintaa



Vuonna 2013 viimeisetkin kaukolämpöasiakkaat 
siirtyivät  energiamittauksen  osalta  etäluentaan. 
Nyt  asiakkaiden  mittarit  luetaan  jokaisen  kuu-
kauden  viimeinen  päivä  tai  laitevian  sattuessa 
seuraavan kuukauden ensimmäinen arkipäivä.

Lämmönjakokeskuksen laitteiden ajoittainen 
tarkastus ja säätö pienentää energiankulutusta ja 
tekee  asumisesta  viihtyisää.  Kokemusperäisenä 
tietona  on  kaukolämpövaihtimien  keskimääräi-
nen käyttöikä ollut n.25 vuotta. Niin kaukolämpö- 
kuin  maakaasulaitteidenkin  uusiminen  edesauttaa 
pienempään energian kulutukseen ja asumisviih-
tyvyyteen.

Uutta  taloa  rakennettaessa  tai  vanhaa  korjattaessa 
kannattaa  ehdottomasti  sijoittaa  suunnitteluun. 
Energiamittauksesta, asiakaslaitteista ja energi-
an  kulutuksesta  /  mahdollisista  säästötoimenpi-
teistä  kannattaa  kysyä  Imatran  Lämmön  henki-
löstöltä. Imatran Lämmön tavoitteena on turvata 
kilpailukykyiset, toimintavarmat ja ympäristöys-
tävälliset energiavaihtoehdot imatralaisille.

Kulutus-web palvelusta kuluttajat voivat seurata 
kulutushistoriaansa ja näin tarvittaessa muuttaa ku-
lutustottumuksiaan itselleen taloudellisemmiksi.  
Kulutus-webin kautta asiakkaalla on hyvät mah-
dollisuudet seurata omaa lämmönkulutustaan.  
Näistä yhteenvetoraporteista selviää kuukau-
sittainen  ja  vuosittainen  lämmönkulutus  myös 
sääkorjattuna eli normaalivuoden lämpötiloihin 

suhteutettuna.

www.imatranlampo.fi  sivulla  on  linkkejä,  joista 
löytyy hyödyllistä tietoa maakaasu- ja kaukoläm-
pö asioista.

Laskutus

Laskutamme asiakkaita kuukausittain. 
Kaukolämpölaskutus  perustuu  toteutuneeseen  energi-
ankulutukseen ja kiinteään perusmaksuun.

Vuoden  2013  aikana  saimme  kaikki  kaukolämpöasi-
akkaat  kaukoluennan  piiriin,  joten  laskutus  tapahtuu 
todellisen  kulutuksen  mukaan.  Perusmaksu  määräytyy 
sopimusvesivirran mukaan, johon vaikuttaa mm. kiin-
teistön lämmitystehontarve.

Maakaasuasiakkaat  ilmoittavat  lukeman  itse  kuukau-
sittain web-palvelun kautta tai maakaasun käyttöilmoi-
tuksella. Myös maakaasumittarit tulevat kaukoluennan 
piiriin  lähivuosina.  Mikäli  asiakas  ei  ilmoita  lukemia, 
laskutamme arviolta. Lukemien puuttuessa asentajat 
käyvät lukemassa mittarin, tällöin laskutetaan mittarin-
lukemamaksu asiakkaalta.

 Asiakkaat voivat saada paperilaskun sijaan halutessaan 
e-laskun verkkopankkiinsa, suoramaksulaskun tai säh-
köisen verkkolaskun. E-lasku- ja suoramaksusopimuk-
set tulee asiakkaan tehdä pankissa.

Asiakkaan tulee ilmoitta Imatran Lämpö Oy:lle kiinteis-
tön omistuksessa / hallinnassa tapahtuvista muutoksis-
ta. Kaukolämpösopimus ja maakaasusopimus eivät siir-
ry automaattisesti uudelle omistajalle, vaan sopimus 
tulee siirtää kirjallisesti siirtoilmoituksella uudelle omis-
tajalle.

Imatran  Lämpö  Oy  on  ulkoistanut  laskujen  maksun-
tarkkailun Saimaan talous- ja tieto Oy:lle, joka lähettää 
perintätoimeksiannot Intrum Justitia Oy:n hoidettavak-
si. Tämä on tehostanut maksujen perintää.

Kulutus-web –palvelun kautta asiakkaat ja isännöitsijät  
voivat seurata kiinteistöjensä lämmönkulutuksen histo-
riatietoja.

Energian 
mittaus ja 
asiakaslaitteet

4Kaukolämpö energiamittari
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Palloiluhallin lämpökeskus

  Biolämpökeskus
                       ja
KL-siirtojohtoinvestointi
Kaupunginhallitus § 175  03.06.2013 päät-
ti,  että  Imatran  Lämmön  kaukolämmön  tuo-
tanto  toteutetaan  tulevaisuudessa  omalla  bio-
lämpökeskuksella. Biolämpökeskushankkeen 
kanssa yhtäaikaisesti ja osana sitä Imatran pää-
kaukolämpöverkot  Vuoksenniska,  Sienimäki  ja 
Imatrankoski-Mansikkala  tullaan  yhdistämään 
siirtojohdolla. Sekä biolämpökeskuksen että 
KL-siirtojohdon esi- ja hankintasuunnittelu on 
ollut käynnissä kesästä 2013 lähtien. Uuden bio-
lämpökeskuksen  ja  Vuoksenniskan,  Sienimäen 
ja Imatrankoski-Mansikkala kaukolämpöverkot 
yhdistävän  siirtojohdon  on  oltava  valmiina  ja 
tuotannossa heti vuoden 2016 alussa. Kuluttaja-
hintojen alentaminen tulevaisuudessa on mah-
dollista vain siirtymällä maakaasusta biopoltto-
aineisiin.

Investointikustannus tarkentuu suunnittelun 
edetessä. Biolämpökeskuksen hinta riippuu lai-
toksen koosta. Suunnittelun perustana olevaksi 
laitoskooksi on valittu 2 x 15 MW + LTO (Savu-
kaasu pesuri ja lämmön talteenotto). Lämpökes-
kus  rakennetaan  käyttäen  ns.  parasta  käytettä-
vissä olevaa tekniikkaa (BAT). Polttoaineenaan 
biolämpökeskus käyttää haketta ja turvetta. Lai-
toksen suunnittelun perustana on, että hakkeen 
osuus  polttoaineesta  on  80%  ja  turpeen  enin-
tään 20 % vuositasolla.  Kattilatekniikka valitaan 
siten, että puupohjaisia polttoaineita ja turvetta 
voidaan  polttaa  suhteessa  0…100%  .  Kattiloil-
la  voidaan  siis  polttaa  100%  puuta.    Kattilaitos 
soveltuu  täysin  siihen,  että  energiaa  tuotetaan 
puupohjaisella polttoaineella kokonaan ilman 
turvetta.  Puu on tulevan laitoksen pääpolttoai-
ne.  

Hakkeen  (sis.  korjuuhake,  rankahake,  metsä-
teollisuuden  sivutuotteet,  kuori,  mahdollisesti 
kannot) osuus pyritään pitämään mahdollisim-
man suurena, jolloin turpeen käyttöä mini-
moidaan.  Mahdollisuus  polttaa  turvetta  tulee 
säilyttää teknisistä syistä, joita ovat mm huippu-
kuorman kattaminen erittäin kovalla pakkasel-
la sekä lämmön toimitus- ja huoltovarmuuden 
turvaamien  kaikissa  olosuhteissa  myös  erilai-
sissa kriisitilanteissa, jolloin polttoaineen saan-
ti voi olla rajoitettua. 

Biolämpökeskus rakennetaan Imatran Vuok-
senniskan  Virasojalle  Raidekujan  ja  Karjalan-
tien risteykseen osoitteeseen Raidekuja 2 ja Kar-
jalantie 26. Vaativista biolämpökeskustontilla 
tehtävistä maanrakennustöistä tehdään erillinen 
esi- ja hankintasuunnitteluvaihe. 

Biolämpökeskusprojekti jakautuu kolmeen pää-
vaiheeseen:
-Vaihe 1. Maanrakennusurakka 1: 1.5 ‐ 
31.10.2014
-Vaihe  2.  Maanrakennus‐  ja  perustusurakka  2: 
1.12.2014 ‐ 31.6.2015
-Vaihe 3. Lämpökeskuslaitetoimitusurakka:    
1.6.2015 ‐ 30.3.2016

Kaukolämpösiirtojohdon  rakentaminen  jakau-
tuu  kahteen vaiheeseen:
-johto-osuus Biolämpökeskus-Vuoksenniska 
vuonna 2014
-johto-osuus  Biolämpökeskus-Mansikkala  (sis. 
Mansikkakosken sillan ylitys) vuonna 2015
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Biolämpökeskusta  varten  haettiin  asemakaava-
muutosta  ja  ympäristö-  ja  rakennusluvan  val-
mistelu aloitettiin syksyn 2013 aikana. Kaa-
vamuutoksen ja ympäristöluvan läpimeno 
tavoiteaikaraamissa on toteutusaikataulun suh-
teen  kriittinen.  Tätä  vuosikertomusta  työstet-
täessä on ollut jo tiedossa, että kaavamuutos on 
lainvoimainen  sekä  ympäristölupa  ja  maanra-
kennusurakka  1:n  rakennuslupa  on  myönnetty 
ja ne ovat lainvoimaisia. Luvituksen suhteen ei 
esteitä ole ja vuonna 2013 lupavalmistelut onnis-
tuivat siten erinomaisesti.

Polttoaineen  hankinnan  tarjouskysely  lähetään 
keväällä 2014 siten, että polttoaineen toimitus-
sopimukset saadaan solmittua kesällä 2014. 

Imatralla tarvitaan edullisempi, kustannuste-
hokkaampi ja ympäristöystävällisempi polttoai-
ne  ja  tuotantomuoto  korvaamaan  maakaasuun 
pohjautuvaa kaukolämmön peruskuorman tuo-
tantoa.  Näin  ollen  Imatran  Lämmön  toimin-
nan kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että uusi 
biolämpökeskus  ja  KL-  siirtojohto  valmistuvat 
ja  ovat  tuotannossa  heti  vuoden  2016  alussa. 
Kuluttajahintojen alentaminen tulevaisuudes-
sa on mahdollista vain siirtymällä maakaasusta 
biopolttoaineisiin.

Uusi  biokattilalaitos  korvaa  keskimäärin  noin 
160 GWh vuodessa maakaasupohjaista läm-
möntuotantoa hiilivapaalla puuhun perustuval-
la biopolttoaineella. Hanke tukee täysin EU:n ja 
Suomen  energia-  ja  ympäristöpoliittista  strate-
giaa ja tavoitteita (20-20-20):
•Biolämpökeskuksen uusituvalla hiilineutraalil-
la bioenergialla korvataan fossiilista maakaasua 
keskimäärin 160 GWh vuodessa.  
•Tämä vähentää kasvihuonekaasupäästöjä (hii-
lidioksidia) vuodessa 37 000 tonnia.
•Laitos varustetaan savukaasujen lämmöntal-
teenottopesuri-järjestelmällä  (LTO),  joka  ottaa 
savukaasujen sisältämän muutoin ilmaan mene-
vän lämpöenergian hyötykäyttöön. LTO paran-
taa  laitoksen  energiatehokkuutta  ja  kokonais-
hyötysuhdetta.

Biolämpökeskusprojektin aloituspalaveri



Lämmöntoimituskatkoksen korjaustyö Mansikkalassa

Energian 
hankinta ja tuo-
tanto

Lämpökeskusinvestoinneista suurin oli Ukonnie-
men siirrettävä lämpökeskus 2. johon käytettiin lähes 
550.000 €. Linnalan lämpökeskusta saneerattiin tule-
vaa  huippu-  ja  varakeskustarvetta  varten  uusimal-
la toinen pumppu ja taajuusmuuttaja sekä viimeinen 
vanha  poltin.  Ensontien  lämpökeskuksella  uusittiin 
kattorakenteet. 

Ukonharjun siirrettävä lämpökeskus
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Honkaharjun lämpökeskuksen piippu



Jakelu ja myynti
Kaukolämpö

Kaukolämpöjohtoja rakennettiin vuoden aika-
na  yhteensä  2,7  km,  joiden  kokonaiskustan-
nus  oli  noin  861.000  €.    Suurimmat  kohteet 
olivat  Ukonniemessä,  jonne  rakennettiin  joh-
toja 1,9 km. Uutta Prismaa varten runkojohto-
ja rakennettiin 320 m, mikä maksoi 255.000 €.  
Suunnitelluista  investoinneista  jäi  toteutumat-
ta Kohonkankaantien katujohtojen jatkami-
nen, koska rakentaja ei aloittanut suunnitellusti 
uutta kohdetta. Sen sijaan Tikankujalle raken-
nettiin  uusia  johtoja  Pappilanpellon  päiväko-
tia varten. Kaukolämmön kaukoluenta saa-
tettiin vuoden aikana loppuun ja nyt kaikkien 
666 kaukolämpöasiakkaan energiamittarit ovat 
kaukoluennassa.

Lämmöntoimituskatkoksen korjaustyö Mansikkalassa 10

Verkoston asennus- ja maan-
rakennustyöt

Imatran  Lämmöllä  ei  ollut  varsinaista  sopi-
musohjauksen tilausta. Investointikohteiden 
maarakennustyöt teki Imatran kaupungin tek-
ninen  palvelukeskus,  jonka  kanssa  toiminta 
oli  moitteetonta.  Putkiasennustyöt  teetettiin 
Ranta-Putki Oy:llä kilpailutettuun tuntihinta-
perusteiseen vuosisopimukseen pohjautuen.  
Omat asentajat tekivät elementtien jatkostyöt. 
Kaukolämpöelementit hankittiin Ranta-Putki 
Oy:n kautta. Rantaputki Oy oli kilpailuttanut 
elementit siten, että kilpailutuksessa oli muka-
na myös Lappeenrannan Energian vuotuinen 
elementtitarve

Maakaasu

Maakaasujohtoja  rakennettiin  vuoden  aikana 
kaikkiaan 518 m ja niiden vaatimiin investoin-
teihin käytettiin 51.000 €. Osa investointikoh-
teista jäi kesken ja niitä jatketaan keväällä 2014. 
Loppuvuodesta aloitettiin myös maakaasumit-
tareiden kaukoluentalaitteiden asennukset. 
Maakaasun toimituksen hinnoittelun raken-
netta uudistetaan joustavammaksi ja läpi-
näkyvämmäksi  vuoden  2014  aikana.    Pyrki-
myksemme  on  sälyttää  Imatralla  maakaasun 
suorajakelussa  olevien  asiakkaidemme,  eten-
kin pientalojen, maakaasulämmitys kilpailu-
kyisenä jatkossakin.
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15



16



(Kirjanpidossa poistoaikoja lyhennettiin vuonna 2013, kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeen mukai-
sesti. Imatran kaupunki vei poistorajat ohjeen mukaisesti alarajaan, minkä vuoksi Imatran Lämmön tuloslaskel-
man poistot kaksinkertaistuivat vuoden 2012 tasoon nähden. Poistojen nousu vei Imatran Lämmön kirjanpidol-
lisen tuloksen alijäämäiseksi. *)
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      Taseet
        

      Taseet
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Rahoituslaskelmat
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Luvat ja käytönvalvojat

Maakaasun käytönvalvojat:  Kaasuverkostot:  Risto Tahvanainen
          Timo Alatalo, varalla

     Kattilalaitokset:  Timo Alatalo
                       Risto Tahvanainen, varalla

     Kattilat:    Timo Alatalo, käytönvalvoja

     Sähkötyöt:    Timo Alatalo, sähkötyöt S3
          Pauli Akkila, sähkötyöt S2

Öljylämmityslaitteiden 
asennus- ja huolto-oikeudet:       Timo Alatalo, yleispätevyys
 

Kaasuasennusoikeudet:       Timo Alatalo, A-lk
          Mika Kankaanpää, C-lk

Muoviset maakaasuputkistot:        Risto Tahvanainen
        Mika Kankaanpää

Jäsenyydet

Energiateollisuus ry
Maakaasuyhdistys ry

Erityisluvat, 
jäsenyydet
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Yhteystiedot

Kuusirinteen lämpökeskus
toimitilat
os. Kuusirinne 30, 55800 Imatra
Fax. (05) 472 5137
Email: lampolaitos@imatra.fi
(etunimi.sukunimi@imatra.fi)

  Vainikka Vesa-Pekka           toimitusjohtaja                              020  617 4800

   Hämäläinen Seija  osastosihteeri      020 617 4801   
     Laskutus, sopimukset

   Tahvanainen Risto  kaukolämpöpäällikkö     020 617 4804
     Verkostot, tarkastukset, 
     liittymäsopimukset

   Alatalo Timo   projektipäällikkö     020 617 4815 
   

   Valkama Turo                         käyttöpäällikkö                              020 617 4805
         Energian hankinta, 
     lämpökeskusten käyttö

    

   Akkila Pauli    kaukolämpöinsinööri    020 617 4812
     Mittaus, kaukoluenta,
     kunn. pito

   Kankaanpää Mika  laitosmies      020 617 4808

  Komulainen Pasi  kaukolämpöyliasentaja   0 20 617 4806

  Luostarinen Janne  kaukolämpöyliasentaja    020 617 4818

  Varjonen Mikko  kaukolämpöyliasentaja    020 617 4817

  Hämäläinen Janne  kaukolämpöasentaja     020 617 7310

  Nurmi Sami   kaukolämpöasentaja oppis.    020 617 4811

  Päivystäjä 24 h         020 617 4810
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