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Säävarma sähköverkko laajenee
Toteutamme asiakastyytyväisyyskyselyyn
Syksyn työmaainfo
Asiakaspäivä Ähtäri Zoossa 28.9.2019

Lisää aiheesta:
www.ksat.fi

Säävarmaa sähköverkkoa rakennetaan
yhdessä urakoitsijoiden kanssa
Koillis-Satakunnan Sähkö Oy:n verkko-osastolla tehdään jatkuvasti töitä säävarman
sähköverkon laajentamiseksi. Sähköverkon parannustöitä tehdään oman
ammattitaitoisen asentajahenkilökunnan lisäksi hyödyntäen paikallisia urakoitsijoita.
Kesän aikana on käynnistynyt kolme urakkakohdetta. Nämä kohteet sijaitsevat
Virroilla, Ähtärissä ja Alavudella. Urakoitsijat hoitavat kaivinkonetyöt ja kaapeleiden
maahan laiton. Myös muuntamoiden, jako- ja haaroituskaappien perustustyöt kuuluvat
urakoitsijoille.
Virroilla urakkakohteeseen kuuluu Virtain sähköasemalta Ahjolan ja Tapiolan kaapelointi
Siekkisentielle saakka. Työn toteuttajana on Virtain Kiinteistöpalvelu Oy. Työt alueella
on aloitettu heinä-elokuun vaihteessa ja niiden on arvioitu kestävän syyskuun loppuun
saakka.
Ähtärissä Maanrakennus Friman Oy hoitaa kaapeloinnin Tuomarniemen alueella Inhan
Sähköasemalta Tasaseen asti. Työmaa aloitetaan elokuun loppupuolella ja sen on
arvioitu valmistuvan lokakuun puolessa välissä.
Alavudella urakkakohde sijaitsee Ritarin sähköasemalta Kontiaisen ja Sulkavan lähdöiltä
Sulkavankylälle saakka. Alavudella urakoinnin hoitaa Asennuspalvelu Kujala Oy ja T:mi
Hannu Laukkonen. Työt on aloitettu heinäkuun lopulla ja arvion mukaan kohde valmistuu
lokakuun lopussa.
Urakkakohteiden valmistuttua Koillis-Satakunnan Sähkön verkostohenkilökunta tekee
sähkötyöt ja kytkennät, sekä talven aikana vanhojen ilmajohtojen purkutyöt.
Lisätietoja saa kunkin kohteen projektipäälliköltä:
Virrat: 		
Erkki Korhonen, puh. 044 7355 248, erkki.korhonen@ksat.fi
Ähtäri:		
Tapio Puromäki, puh. 044 7355 283, tapio.puromaki@ksat.fi
Alavus:		
Matti Takamäki, puh. 044 7355 234, matti.takamaki@ksat.fi

Asiakastyytyväisyys
on meille tärkeää
Asiakkaiden tyytyväisyys ja palveluiden kehittäminen on meille tärkeää.
Kartoitamme asiakastyytyväisyyttä säännöllisesti toimialakohtaisella
kyselytutkimuksella. Tutkimus tehdään yhteistyössä Energiateollisuus ry:n kanssa.
Tänä vuonna kysely tullaan toteuttamaan syyskuun aikana ja se tehdään puhelimitse
150:lle verkkoalueemme asiakkaalle satunnaisotantana. Tutkimuksen avulla
kyselemme mm. asiakkaidemme kokemuksia digitaalisista palveluistamme ja muista
palvelukokemuksista. Tuloksia käytetään toimintamme kehittämiseen. Tutkimuksen
puolestamme toteuttaa IROResearch Oy.

Syksyn työmaakalenteri
VIRRAT
»» Virtain sähköasema – Puttonen – Siekkisentie välillä maakaapelitöitä
»» Pylväsvaihtoa 45 kV:n johdolla Ohtolassa
»» Liedenpohjantien varrella ilmajohto- ja maakaapelitöitä
»» Vaskivedellä ja Korossa eri kohteissa ilmajohtoja maakaapelitöitä
»» Tokmannin rakennustyömaan ympäristössä maakaapelitöitä
ÄHTÄRI
»» Inhan ja Tuomarniemen välillä maakaapelitöitä
»» Ähtärin Nousunlahdella maakaapelointia
»» Ähtärin teollisuusalueella ja Pitkäahontiellä
maakaapelitöitä
ALAVUS
»» Alavuden Sulkavankylän alueella kaapelointitöitä
»» Töysän kenkätehtaan alueella maakaapelitöitä
SÄHKÖVERKON SUUNNITTELU MENOSSA
»»Alavuden Sulkavankylällä
»»Virroilla Ahjolantien ja Yrittäjäntien alueella
»»Ähtärin teollisuusalueella ja Pitkäahontien varressa
»»Töysässä Koskimaan ja Lehtosen alueilla
Mittarinvaihdot jatkuvat Ähtärissä Moksun, Nousunlahden, Inhan Tehtaan ja Itä-Peränteen alueilla sekä Virroilla Äijännevan, Kurjenkylän, Simoskylän ja Kotalan alueilla.
Huolto- ja kunnossapitotöitä koko jakelualueella.

Asiakaspäivä Ähtäri Zoossa 28.9.
Syksy tekee tuloaan ja
järjestämme jälleen jo perinteeksi
muodostuneen asiakaspäivän
Ähtäri Zoossa lauantaina 28.9.2019
klo 10 - 16. Edellisten vuosien
tavoin saat ostettua Ähtäri Zoon
sisäänpääsylipun erikoishinnalla
ottamalla mukaan alla olevan
etusetelin.
Henkilökuntaamme löydät
hirviaitauksien vieressä sijaitsevalta
laavulta, joten poikkea juttusille!
Tarjoamme makkaraa ja mehua 200
ensimmäiselle.

ETUKUPONKI

Tule sinäkin viettämään syksyistä ulkoilupäivää kanssamme Ähtäri Zoohon!
Tällä kupongilla la 28.9.2019 klo 10-16
Koillis-Satakunnan Sähkön asiakkaat
ERIKOISHINTAAN ÄHTÄRI ZOOHON
Eläinpuisto + Farmi 7€/aikuiset, 4€/lapset 3-12 v
Lisämaksusta: Pandatalo 25€/aikuiset, 14€ lapset 3-12 v
Etuseteli oikeuttaa kahteen pääsylippuun.

Seuraa meitä somessa!

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

