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Laskutus aikasarjaperusteiseksi
Kevät on ollut täynnä uudistuksia, joiden avulla tehostamme toimintaamme asiakkai-
demme eduksi. Huhtikuun alussa otimme käyttöön uuden asiakastietojärjestelmän, jon-
ka myötä olemme saaneet mittauksen jokaiseen käyttöpaikkaan alan yleisen standardin 
mukaiseksi, aikasarjaperusteiseksi. Jatkossa laskulla näkyy vain laskutusjakson aikainen 
sähkönkulutus, ei mittarin lukemia. Aikasarjaperusteisessa mittauksessa mittalaite mittaa 
ja ilmoittaa kulutusta tunneittain. Jatkossa laskulla ilmoitettu kulutus on siis tämän tun-
neittain ilmoitetun aikasarjan summa.

Lukemaa voi halutessaan seurata mittalaitteen näytöltä. On kuitenkin hyvä huomioida, 
että mittalaitteen ilmoittama kulutus on tarkka ja tästä johtuvan pyöristyseron takia mit-
talaitteen lukema voi hieman erota laskulla näkyvästä lukemasta.

Mittarille tulee aina olla yhteys

Jotta saamme käyttöpaikan aikasarjan mittausjärjestelmäämme, täytyy meillä aina olla 
yhteys mittalaitteeseen. Kaikki mittalaitteemme ovat jo etäluettavia ja parhaillaan van-
himpia mittalaitemalleja päivitetään uusiin. Yhteyden säilyttämiseksi mittalaitetta ei saa 
kytkeä sähköttömäksi mittauskeskuksen pääkytkimestä esimerkiksi vapaa-ajan asun-
nolta pois lähtiessä. Käyttöpaikka saadaan sähköttömäksi mittalaitteen kytkentälaitteen 
painikkeesta. Näin yhteys mittalaitteeseen säilyy ja laskutus toimii oikeilla tiedoilla. Asia-
kasta ei laskuteta tarvitsemastamme yhteydestä mittalaitteeseen.

Mikäli sähköt katkaistaan mittauskeskukset päävirtakytkimestä, yhteytemme mittalait-
teeseen katkeaa. Asiakastietojärjestelmä alkaa tämän jälkeen laskemaan arvioitua aika-
sarjaa aikaisemman kulutuksen perusteella. Kun yhteys mittalaitteeseen saadaan uudel-
leen, järjestelmä oikaisee arvion seuraavassa laskutuksessa.

Mukana kesän tapahtumissa

Olemme mukana alueemme eri 
kesätapahtumissa. Tule sinäkin! Seuraa 
tiedottelua nettisivuiltamme ja Facebookista!

 » Visuveden Markkinat 7.6.2019
 » Alavuden Ryskööt 28.-29.6.2019
 » MuksuFestarit 5.7.2019



Kesän työmaakalenteri

Sähköiset palvelumme  
ovat uudistuneet
Olemme ottaneet käyttöön uuden asiakasportaalin (Online -palvelun), jossa asiakas voi 
seurata omaa sähkönkulutusta, tarkastella laskuja ja sopimuksia sekä päivittää asiakas-
tietoja. Portaalin kautta on myös mahdollista päivittää sähkösopimuksia, tehdä muuttoil-
moitus ja hyväksyä tarjouksia.

Asiakasportaaliin kirjautuminen onnistuu helposti verkkopankkitunnuksilla tai asiakas-
tunnuksella ja sopimusnumerolla (8 merkkiä), jotka löydät laskustasi. Myös uuden säh-
kösopimuksen tekeminen onnistuu uudistuneen verkkokauppame kautta entistä hel-
pommin. 

VIRRAT
 » Liedenpohjantien varrella ilmajohto-  

    ja maakaapelointitöitä
 » Ahjolantien ja Yrittäjäntien alueella kaapelointia
 » Virtain sähköaseman ja Siekkisentien/Lakarintien  

 risteyksen välillä kaapelointia
 » Koskenperällä ilmajohtotyömaa
 » Lisäksi syksyllä aloitettuja työmaita saatetaan  

 loppuun Koronkylässä, Vaskivedellä, Siekkisessä  
 ja Nallelan/Hakan alueella

 » Huolto- ja kunnossapitotyöt jatkuvat koko alueella

ÄHTÄRI
 » Töysässä Länsiranta – Salonkylä ilmajohtotyö
 » Ähtärissä Nousunlahti – Sahinmäen haara ilmajohtotyö
 » Inhan ja Ähtärin sähköaseman välillä kaapelointia
 » Ritarin sähköasema-Sulkavankylä alueella kaapelointia
 » Huolto- ja kunnossapitotyöt jatkuu koko alueella

Mittarinvaihdot jatkuvat alueellamme edelleen.

Tutustu asiakasportaaliin ja tarkista tietosi 
helposti osoitteessa www.ksat.fi!



Varmaa ja ystävällistä palvelua asiakkaidemme parhaaksi

Virtain 
keskustoimipaikka
Keskustie 10, PL 25 
34801 VIRRAT
puh. 03 485 511

Ähtärin 
aluetoimisto
Yrittäjäntie 3
63700 ÄHTÄRI
myynti@ksat.fi

Seuraa meitä somessa!

Tulevan kesän raivaukset

Kesän aikana 
verkkoalueemme 

johtoalueita raivataan sähköverkon 
toimintavarmuuden parantamiseksi. Rai-
vauksessa linja-alueiden alta poistetaan 
kasvavaa puustoa sekä sähkönjakelun 
toimitusvarmuutta uhkaavia reunapuita. 

Raivaus on osa ennakoivaa kunnossapi-
toa ja se perustuu sähköturvallisuusmää-
räyksiin. Kaadetut puut ovat maanomis-
tajan omaisuutta ja niiden poiskorjaus 
on maanomistajan vastuulla. Raivaukset 
teetetään ulkopuolisilla urakoitsijoilla ja 
ne aloitetaan toukokuussa Töysän Hou-
sunkyläntien varresta.

Raivattavat alueet näet ympyröityinä vie-
reisestä kartasta.

Lisätietoja:  
Verkkopäällikkö, Matti Takamäki,  
044 7355 234

Raivaajien yhteystiedot:
Virtain alue    Ähtärin alue
Tmi Kossin Puu, 040 539 2623 Tmi MR-Raivaus,  040 558 9893
      Metsäpalvelu Risto Mikkonen, 040 543 7087


