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Toimitusjohtajan katsaus 

Vuosi 2015 oli yhtiömme 55. toimintavuosi. 
Toimintavuonna lämmön myynti laski hieman 
edellisvuodesta, vaikka verkostoon oli liittynyt 
isoja uusia kiinteistöjä. Tämä johtui pääasiassa 
siitä, että rakennusten lämmitystarve oli huo-
mattavasti aiempia vuosia alhaisempi. Rahalli-
sesti lämpöä kuitenkin myytiin lähes saman 
verran kuin edellisenä vuonna, johtuen vuo-
den 2015 alussa tehdystä hinnan korotuk-
sesta. Toimintavuonna liikevaihto kasvoi edel-
lisvuoteen verrattuna noin 1,1 %.  

Vuoden 2015 merkittävin muutos yhtiös-
sämme oli pitkäaikaisten lainojen uudelleen 
järjestely, vanhat lainat kilpailutettiin ja uuden 
lainan takaisinmaksuaika määriteltiin aiempaa 
pidemmäksi. Lainojen uudelleen järjestelyn 
ansiosta yhtiön hallitus päätti alentaa kauko-
lämmön hintaa 6 % vuoden 2016 alusta al-
kaen. 

Vuotta 2015 voitaisiin kutsua yhtiön kannalta 
digitalisaation vuodeksi. Yhtiössämme otettiin 
koko henkilökunnalle käyttöön Office 365-oh-
jelmistot ja henkilökohtaiset sähköpostiosoit-
teet. Päätimme myös käynnistää uusien inter-
net-sivujen teon sekä ottaa käyttöön UMS-
huoltotiedotteen, jonka avulla pystymme lä-
hettämään asiakkaille tiedon käyttökatkoista 
sähköisesti joko ääni- tai tekstiviestinä. 

Lisäksi yhtiössä päätettiin lähteä uudistamaan 
asiakastiedon hallinta- ja laskutusjärjestelmät 
sekä ottaa käyttöön mobiilikunnossapitojärjes-
telmä. Uudella nykyaikaisella asiakastietojär-
jestelmällä pystytään hoitamaan sähköisesti 
asiakashallinnan perusprosessit, laskutus ja 
raportointi sekä hallita liiketoiminnan kriittisiä 
tietoja, kuten asiakas-, sopimus- ja mittaustie-
toja. 

 

 

 

 

 

 

Tuomo Vilkkilä 

Toimitusjohtaja 

17. maaliskuuta 2016 
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1 Yleistä  

Saarijärven Kaukolämpö Oy on toiminut jo vuo-
desta 1960 lähtien. Yhtiön suurin omistaja on Saa-
rijärven kaupunki (97,87 %). 

Yhtiön kotipaikka on Saarijärvi. Toimisto sijaitsee 
Sara-ahon teollisuusalueella, ja kotimaisen poltto-
aineen lämpölaitokset sijaitsevat Myllyperäntie 
25:ssä ja Lumperontie 1:llä. Yhteensä lämpökes-
kuksia on 5 kpl. Kaukolämpöverkostoa on yhteensä 
n. 23,2 km ja asiakkaita 180 kpl. Lämmitettävä ra-
kennustilavuus on yhteensä n. 723 000 m³.  

Toimintavuosi 2015 oli yhtiön 55. Yhtiön toimialana 
on Saarijärven kaupungin keskustan alueella kau-
kolämmön tuotanto ja jakelu. Tilikauden aikana yh-
tiö on harjoittanut sääntöjensä mukaista toimintaa. 

Toiminta-ajatuksena on kaukolämmön toimittami-
nen luotettavasti ja kustannustehokkaasti lähiener-
giaa hyödyntäen, ympäristöä ja turvallisuutta 
unohtamatta. 

MISSIO: Edullista kaukolämpöä paikallisen asuk-
kaan ja yrityselämän hyväksi. 

VISIO 2020: Edullisen ja hintavakaan kaukoläm-
mön tuottaminen kotimaista lähienergiaa hyödyn-
täen. 

 

 

 
  

Saarijärven Kaukolämpö Oy lukuina 

(2015) 

 5 lämpökeskusta 
 n. 23 km kaukolämpöverkkoa 
 180 asiakasta 
 n. 723 000 m3 lämmitettävää rakennusalaa 
 vuotuinen lämmönmyynti n. 26–30 GWH 

 kotimaisen energian käyttöaste n. 95 - 99 % 

 

Saarijärven Kaukolämpö Oy:n tavoitteita 

ovat mm. 

 kilpailukykyisen energian toimittaminen 
asiakkaalle 

 huolehtia, että kaukolämpö on asiakkaalle 
vaivaton ja toimintavarma lämmitysmuoto 

 paikallisten palveluiden ja tuotteiden 
hyödyntäminen mahdollisuuksien mukaan 

 kaukolämmön tuottaminen 
ympäristöystävällisesti ja korkealla 
hyötysuhteella 

 olla mukana kehittämisyhteistyössä ja 
verkottua muihin toimijoihin 
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1.1 Lämmöntuotanto 

Kaukolämpö on vaivaton ja luotettava lämmitysmuoto, jolla lämmitetään sekä itse kiinteistö, että 
lämmin käyttövesi. Kaukolämpö on myös edullista ja ympäristöystävällistä. Saarijärven Kaukolämpö 
Oy:llä on kaksi laitosta, joissa polttoaineina käytetään turvetta ja metsähaketta. Molempien laitosten 
polttoainetarve täydellä teholla on täysperävaunullinen turvetta päivässä. 

 

 

 

Keskusta KPA-laitos  

 Rakennettu vuonna 1987 
 Teho 4,5 MW 

 Leijupetikattila 
 Sähkösuodatin ja savukaasupesuri 
 Absorbaattori 
 Lämpöakku 350 m³ (20 MWh) 

 

 

 

Aseman KPA-laitos  

 Rakennettu vuonna 2009 
 Teho 4 MW 

 Leijupetikattila 
 Sähkösuodatin ja savukaasupesuri 
 VTT:n tutkimusympäristö 
 Mittaustiedon on-line etäseuranta  

 

2 Tilikauden toiminta 

Ilmatieteenlaitoksen laskeman lämmitystarveluvun mukaan Keski-Suomessa rakennusten lämmitys-
tarve oli vuonna 2015 huomattavasti aiempia vuosia alhaisempi. Tämä näkyi myös Saarijärven Kau-
kolämmön lämmönmyynnissä (GWh), joka laski hieman edellisvuodesta, vaikka verkostoon oli liitty-
nyt isoja uusia kiinteistöjä. Rahallisesti lämpöä kuitenkin myytiin lähes saman verran kuin edellisenä 
vuonna, johtuen vuoden 2015 alussa tehdystä hinnan korotuksesta. 

Julkinen rakentaminen jatkui Saarijärvellä vilkkaana ja vuoden aikana kaukolämpöön liittyi keskustan 
alueella mm. puusta rakennettu yhteisötalo ja ASPA-palvelutalo. Omakotitalorakentaminen oli edel-
leen vähäistä. 

Viime vuoden merkittävin muutos yhtiössämme oli pitkäaikaisten lainojen uudelleen järjestely. Van-
hat lainat kilpailutettiin ja uudeksi luotonantajaksi valittiin Saarijärven kaupunki. Uuden lainan takai-
sinmaksuaika määriteltiin myös aiempaa pidemmäksi. Lainojen uudelleen järjestelyn ansiosta yhtiö 
hallitus päätti alentaa kaukolämmön hintaa 6 % vuoden 2016 alusta alkaen. 

Isojen uusien asiakkaiden liityttyä verkostoomme, tarkastelimme verkostosimulaation avulla läm-
mönriittävyyttä eri osissa verkostoamme. Tarkastelun avulla havaitsimme, että Koiralammen verkos-
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topäässä paine-ero oli edelleen pienentynyt. Tämän vuoksi päätimme rakentaa paineenkorotus-
pumppaamon Veikontielle turvaamaan lämmön riittävyyttä kaikille asiakkaille myös kovien pakkas-
jaksojen aikana. Pumppaamo valmistuu ja liitetään verkostoon vuoden 2016 alussa. 

 

    

 Toimintavuoden verkostotyömaita  
 

3 Talousyhteenveto 

Vuonna 2015 yhtiön liikevaihto oli 2 026 390,04 euroa (+1,1 % ed. vuosi), josta lämpöenergian 
osuus oli 1 490 768,70 euroa (+- 0 % ed. vuosi). Liittymämaksuja vuodelta 2015 tuli yhteensä 
55 417,34 euroa. Polttoaineostot olivat yhteensä -582 842,78 euroa (v. 2014 -630 608,99 €). 

Vuoden 2015 liikevoitto ennen korkoja ja veroja oli 572 341,83 euroa, ja tilikauden voitoksi tuli 
150 854,75 euroa.  
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Taloudelliset tunnusluvut on esitelty alla olevassa taulukossa. 

 

Taulukko 1. Taloudelliset tunnusluvut 2012-2015 

 2015 2014 2013 2012 

Liikevaihto € 2 026 390 2 004 091 1 974 097 1 927 242 

Lämmön myynti € 1 490 769 1 490 765 1 441 841 1 492 709 

Liikevoitto € 572 342 506 028 457 810 506 933 

Korolliset pitkäaikaiset velat € 2 275 000 2 514 040 3 107 899 3 851 757 

Investoinnit € 119 600 121 000 150 000 91 000 

      

Sijoitetun pääoman tuotto % 10,4 9,3 7,8 17 

Liikevoittoprosentti % 28,2 26,1 23,2 26,3 

Omavaraisuus % 57,4 52,3 43,5 34 

      

Lämmön myynti GWh 24,9 25,7 25,6 29,1 

      

Maksuvalmius (Quick Ratio) 1,1 0,7 0,5 0,6 

 

3.1 Investoinnit 

Vuoden 2015 investoinnit koostuivat pääasiassa uusien liittymien myötä tehdyistä verkostorakenta-
misinvestoinneista, KPA-laitosten valvomo-ohjelmistojen uusimisesta sekä vuoden loppupuolella 
käynnistyneestä paineenkorotuspumppaamon rakentamisesta. Investointeja tehtiin yhteensä n. 
119 600 eurolla. 

3.2 Lämmöntuotanto- ja myynti 

Vuonna 2015 lämpöä tuotettiin yhteensä 31 996 MWh ja sitä myytiin asiakkaille yhteensä 
24 923 MWh. Kokonaishyötysuhde oli verkoston häviö mukaan laskettuna 77,9 %. 

Kotimaisten polttoaineiden osuus lämmöntuotannosta oli 99,6 %. Lämmöntuotannossa vuosi sujui 
ilman suurempia häiriöitä ja öljyä käytettiinkin lähinnä kiinteiden polttoaineiden sytytyspolttoai-
neena. 

Lämmöntuotannossa käytettiin polttoaineita seuraavasti: 

Turve 66,8 % 

Metsähake 31,5 % 

Sivutuotteet 1,3 % 

Kevyt polttoöljy 0,4 % 

 

Lämmöntuotannon ja -myynnin kehitys on nähtävillä kuviossa 2.  
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 Lämmöntuotanto ja -myynti vuosilta 2010-2015 
 

3.3 Verkosto ja uudet liittymät 

Uutta verkostoa rakennettiin yhteensä 308 m, josta talolinjaa oli 168 m ja runkolinjaa 140 m. Vanhaa 
runkoverkostoa uusittiin yhteensä 70 m. Uusia liittymäsopimuksia tehtiin 4 kpl ja niiden yhteenlas-
kettu lämmitystilavuus oli n. 21 000 m³. Kuviossa 3 on nähtävillä liittymäsopimukset vuosilta 
2007 - 2015. 

 

 

 Uudet liittymäsopimukset vuosilta 2007-2015 
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4 Arvio taloudellisesta tilanteesta 

Saarijärven Kaukolämpö Oy:n taloudellinen tilanne on ollut viime vuosina heikohko, johtuen pääasi-
assa yhtiön lainatilanteesta ja tiukasta lainanhoito-ohjelmasta. Myös talvet ovat olleet leutoja viime 
vuosina, joten lämmönmyynti on ollut keskimääräistä vähäisempää. Näistä syistä johtuen yhtiön 
maksuvalmius oli ajoittain alhainen ja joskus on ollut haasteita kassavarojen riittävyydessä pakollis-
ten kulujen hoitamiseksi. Yhtiön heikko taloudellinen tilanne johti myös kaukolämmön hinnan nou-
suun vuoden 2015 alussa. 

Vuoden 2015 aikana yhtiön laina-asiat otettiin tarkasteluun. Saarijärven Kaukolämpö Oy ja Saarijär-
ven kaupungin taloushallinto kävivät läpi eri vaihtoehtoja lainojen konvertoinnin ja lainajärjestelyiden 
toteuttamiseksi. Todettiin, että velkakirjoihin kirjatuista ehdoista johtuen lainojen purkamisesta ai-
heutuu yhtiölle n. 130 000 € ylimääräiset kustannukset. Nykyisellä korkotasolla velkojen konvertoin-
nilla olisi kuitenkin mahdollisuus saavuttaa selkeästi alhaisemmat lainanhoitokulut, sekä mahdolli-
suus parantaa kassanhallintaa, hinnoittelupolitiikkaa ja tulevien investointien toteutusta. 

Edellä mainittujen etujen vuoksi Saarijärven Kaukolämpö Oy päätti kilpailuttaa eri rahoituslaitokset 
ja toteuttaa lainojen konvertoinnin. Saatujen tarjousten perusteella uudeksi luotonantajaksi valittiin 
Saarijärven kaupunki. 

Alhaisempien lainanhoitokulujen myötä yhtiön hallitus päätti alentaa kaukolämmön energian myyn-
tihintaa kuudella prosentilla vuoden 2016 alusta alkaen. 

5 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta 

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat toteutuneet tilikauden aikana pääosin valvontasuunnitelman 
mukaisesti. Yhtiössä ei ole käytössä erillistä sisäistä tarkastusta. 

Palvelutuotannon valvontakohteissa yhtiön hallitus on käynyt säännöllisesti läpi toiminnallisten ja 
taloudellisten tavoitteiden toteutumisen. Vuoden aikana yhtiön hallitus piti yhteensä yhdeksän ko-
kousta. Henkilöstöjohtaminen toteutui riskienarviointia lukuun ottamatta suunnitelman mukaisesti. 
Riskienarviointi ja valmiussuunnitelma tullaan päivittämään ajan tasalle vuoden 2016 aikana. 

Tiedonhallintaa, kuten sopimusdokumentointia, kehitetään sähköisten ohjelmistojen avulla ja niiden 
avulla pienennetään myös pienelle yhtiölle tyypillisiä henkilöstöriskejä, joita ovat esim. avainhenki-
löiden työpaikanvaihdot. Vuonna 2016 yhtiössä aiotaan ottaa käyttöön sähköinen asiakastieto- ja 
laskutusjärjestelmä sekä mobiilikunnossapitojärjestelmä laitosten huollon ja varaosavaraston hallin-
nan tueksi. 

Taloudenhoito toteutui suunnitelman mukaisesti. Yhtiön irtaimen ja kiinteän omaisuuden vakuutuk-
set päivitettiin ajan tasalle ja ne kilpailutettiin tilikauden aikana vakuutusmeklarin avulla. Ulkoistetulla 
kirjanpidolla on pienennetty taloushallintoon liittyviä riskialttiita työyhdistelmiä. 

Riskienhallinnan kehittämistoimenpiteet vuonna 2016: 

 sähköisen asiakastieto- ja laskutusjärjestelmän käyttöönotto 
 mobiilikunnossapitojärjestelmän käyttöönotto 
 riskienarvioinnin ja valmiussuunnitelman päivittäminen ajan tasalle 
 lämmönjakelun häiriöihin varaudutaan tarkastamalla vanhat lämpökaivot 
 polttoainehankinnat kilpailutetaan ja tehdään pitkä (esim. 3+2 vuotta) sopimus toimittajien 

kanssa. 
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6 Hallinto ja henkilöstö 

Yhtiöllä on kaksi osakkeenomistajaa Saarijärven kaupunki (5 060 osaketta) ja Saarijärven liikekeskus 
Oy (110 osaketta).  

 

Yhtiön hallituksen varsinaisina jäseninä ovat toimineet: 

Maanviljelijä   Martti Luotola (puheenjohtaja) 

Asiantuntija   Arto Marjoniemi (varapuheenjohtaja) 

Kaavasuunnittelija  Mirja Tarvainen 

Tekninen isännöitsijä  Erkki Autio 

Sosionomi   Jaana Taipale 

Yhtiön toimitusjohtajana ja hallituksen sihteerinä on toiminut Tuomo Vilkkilä. 

 

Toimintavuoden aikana yhtiön hallitus piti yhteensä 9 kokousta. 

6.1 Tarkastustoimikunta 

Yhtiön varsinaisina tilintarkastajina ovat toimineet JHTT-yhteisö, BDO Audiator Oy ja Ekonomi, HTM 
Martti Olli Jyväskylästä. Varatilintarkastajana on toiminut KHT-yhteisö, SYS Audit Oy Jyväskylästä. 

6.2 Henkilöstö 

Yhtiöllä on yhteinen henkilökunta Saarijärven Vesihuolto Oy:n kanssa. Henkilökunnan määrä on 5 
vakinaista ja lisäksi huolto- ja asennustöissä 1-3 tilapäistä. Toimintavuonna 2015 Saarijärven Kau-
kolämpö Oy:n osuus henkilöstöstä henkilövuosina oli seuraava: 

yhtiön johto 0,5 henkilötyövuotta 

toimistotyöt 0,4 henkilötyövuotta 

asennustyöt 3 henkilötyövuotta 

kausityöntekijät 1 henkilötyövuotta 

 

Kuviossa 4 on nähtävillä yhtiön organisaatiorakenne. 
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 Organisaatiorakenne 
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7 Yhteystiedot 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Tuomo Vilkkilä 

Toimitusjohtaja 

Puh. 0400 581 627 

E-mail. tuomo.vilkkila@saaveka.fi  
 

Katja Hyvönen 

Toimistonhoitaja 

Puh. 040 184 1427 

E-mail. toimisto@saaveka.fi  

 

 

 

 

 

Toni Pirttiniemi 

Laitoshoitaja 

Puh. 040 178 6946 

E-mail. toni.pirttiniemi@saaveka.fi 

 

Päiviö Ikonen  

Kaukolämpöasentaja 

Puh. 050 564 5644 

E-mail. paivio.ikonen@saaveka.fi 

 

Kimmo Kinnunen 

Kaukolämpöasentaja 

Puh. 040 029 1961 

E-mail. kimmo.kinnunen@saaveka.fi 
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