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Koillis-Satakunnan Sähkö osti
3 uutta vesivoimalaitosta
voimalaitos Perhonjoen vesistössä Kaustisella.
Perhon Voima Oy on Koillis-Satakunnan Sähkö
Oy:n 100 %:sti omistama tytäryhtiö. Perhon
Voima toimii ns. Mankala-periaatteella eli
yhtiö myy hankkimiensa vesivoimalaitosten
tuottaman energian emoyhtiölleen KoillisSatakunnan Sähkölle omakustannehintaan.
Vesivoimalaitoskauppa tukee Koillis-Satakunnan
Sähkö konsernin strategiaa. Konsernissa on
vahvaa osaamista ja näyttöjä onnistuneesta
vesivoimalaitostoiminnasta. Emoyhtiö Koillis-Satakunnan Sähkön tytäryhtiö Killin Voima Oy
omistaa Killinkosken ja Soininkosken vesivoimalaitokset Virroilla sekä Käenkosken vesivoimalaitoksen Parkanossa. Lisäksi Killin Voimalla
on meneillään hanke Inhankosken vesivoimalaitoksen rakentamiseksi. Hankkeen lupaprosessi
jatkuu ennallaan tehdystä kaupasta huolimatta.

Kuvassa Pirttikosken vesivoimalaitos katselmuksella
toimitusjohtaja Anu Rantala ja hallituksen puheenjohtaja Eero Johde

Liiketoimintakaupan myötä konsernissa syntyy
merkittäviä synergiaetuja, jotka hyödyttävät
koko
konsernin
vesivoimalaitostoimintaa.
Nyt tehdyssä liiketoimintakaupassa ei siirry
mukana työntekijöitä, vaan ostettujen vesivoimalaitosten toimintaa hoidetaan emoyhtiön
olemassa olevilla resursseilla ja ostopalveluina.

Koillis-Satakunnan Sähkön tytäryhtiö Perhon
Voima Oy on ostanut Korpelan Energialta kolme
Pohjanmaalla sijaitsevaa vesivoimalaitosta.
Hamarin, Padingin ja Pirttikosken vesivoimalaitokset siirtyivät Perhon Voiman omistukseen
29.6.2018 tehdyssä liiketoimintakaupassa. Voimalaitoksista Hamari (Ylivieska) ja Pading (Nivala) sijaitsevat Kalajoen vesistössä ja Pirttikosken

Vesivoimatuotannon laajentaminen vahvistaa
Koillis-Satakunnan Sähkön omavaraisuutta sähkön tuotannossa. Kaupan jälkeen noin kolmasosa yhtiön myymästä energiasta on vesivoimalla
tuotettua uusiutuvaa energiaa. Energia-alan
ollessa jatkuvassa muutoksessa, yhtiö uskoo,
että vesivoimalla on merkittävä rooli uusiutuvan
energian tuottamisessa myös tulevaisuudessa.

Valtakunnallista energiansäästöviikkoa vietetään jälleen viikolla 41!
Lisätietoja löydät www.motiva.fi/energiansaastoviikko

Uutuustuote IkiWirta
IkiWirta on 100 % sertifioitua uusiutuvaa energiaa
Suomen luonnosta. Se on jäljitettävää vesisähköä,
joka syntyy omissa vesivoimalaitoksissamme
Virroilla ja Parkanossa. Ekologinen vesisähkö sopii
meille kaikille, mutta erityisen hyvin sinulle joka
arvostat suomalaista luontoa, sähkön jäljitettävyyttä
ja uusiutuvaa energiaa.
Lisätietoja Wirta-tuotteistamme löydät nettisivuiltamme
osoitteesta www.ksat.fi tai puhelimitse 03 4855 420.

Kohtaa voima, joka on
aina ollut olemassa.
Koillis-Satakunnan Sähkön IkiWirta saa voimansa suoraan Suomen luonnosta.
Se on täyttä vesivoimaa, joka latautuu virratessaan Ähtäristä Virroille.
Sieltä se päätyy koteihin ympäri Suomea valoksi, lämmöksi ja vaikka viihteeksi.
Ja mikä parasta IkiWirta on 100 % sertifioitua täysin uusiutuvaa energiaa.

Työmaakalenteri
VIRTAIN ALUE

• Kaapelointia Vaskivesi-Koro-Vaskuu (yhteiskaivuutyömaa
Vaskiveden kuituprojektin yhteydessä)
• Syksymmällä Siekkisen ympäristössä kaapelointia
• Kaapelointia Haapamäellä
• Huoltoa ja kunnossapitoa koko alueella.

ÄHTÄRIN ALUE

• Kaapelointityömaa Inha-Sileäkangas
• Syksymmällä kaapelointia Kantalan teollisuusalueella ja
Myllymäellä
• Huoltoa ja kunnossapitoa koko alueella

Asiakaspäivä 29.9.2018 Ähtäri Zoossa
Järjestämme asiakkaillemme viime vuotiseen
tapaan suositun asiakaspäivän Ähtäri Zoossa
lauantaina 29.9.2018 klo 10-16. Alla olevalla
etusetelillä saat ostettua Ähtäri Zoon sisäänpääsylipun puoleen hintaan, jonka lisäksi tarjoamme
200 ensimmäiselle grillimakkaraa ja mehua
hirviaitauksen laavulla.
Koillis-Satakunnan Sähköllä on myös kunniatehtävä toimia ruskeakarhujen kummina ja olemme
olleet mukana tukemassa karhujen virikkeellistämistelineen hankintaa. Telineen käyttöönotto
tapahtuu asiakaspäivämme aikana, joten myös
sinulla on mahdollisuus tulla seuraamaan kuinka
karhut reagoivat uusiin leikkivälineisiinsä.

Tällä kupongilla la 29.9.2018 klo 10-16
Koillis-Satakunnan Sähkön asiakkaat

1/2 HINTAAN ÄHTÄRI ZOOHON!

ELÄINPUISTO + FARMI 7€/AIKUISET, 4€/LAPSET 3-12 V
Lisämaksusta: Pandatalo 25€/aikuiset, 14 €/lapset 3-12 v

Koillis-Satakunnan Sähkö tarjoaa
grillimakkaraa ja mehua hirviaitauksen laavulla.

------- Vain 2 pääsylippua/kuponki --------

--- ETUKUPONKI ---

Tervetuloa nauttimaan syksyisestä päivästä
kanssamme Ähtäri Zoohon!

Seuraa meitä myös somessa
Varmaa sähköä ja ystävällistä palvelua asiakkaidemme parhaaksi
Virtain keskustoimipaikka
Keskustie 10, PL 25, 34801 VIRRAT
puh. 03 485 511
Toimitus, ulkoasu, taitto: Mainostoimisto Uniikki, www.uniikki.net

Ähtärin aluetoimisto
Yrittäjäntie 3, 63700 ÄHTÄRI
myynti@ksat.fi

