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Sähköyhtiön toiminta turvattua myös poikkeusoloissa
Aurinkosähköjärjestelmät avaimet käteen -toimituksella
Kesän työmaat
Verkkopäällikön tervehdys

Sähköyhtiön toiminta turvattua
myös poikeusoloissa
Koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne on vaikuttanut monella tavoin KoillisSatakunnan Sähkön toimintaan. Sähkönjakelu on yhteiskunnan kannalta kriittinen
toimiala ja tämän vuoksi varautuminen vallitsevissa poikkeusoloissa on erityisen
tärkeää. Haluamme varmistaa asiakkaidemme ja työntekijöidemme terveyden ja
turvallisuuden sekä turvata häiriöttömän sähkönjakelun kaikissa olosuhteissa.
Asiakaspalvelupisteemme ovat tällä hetkellä tilapäisesti suljettu, ja asiakkaita palvellaan
puhelimitse sekä sähköisten kanavien kautta. Myös asentajien työskentelytapoihin on
tehty muutoksia.
Erityisjärjestelyistä huolimatta toimintamme jatkuu normaalisti, ja tämän vuoden
verkkoinvestoinnit päästään toteuttamaan suunnitellun mukaisesti. Samalla
varmistamme osaltamme paikallisten urakoitsijoiden töiden jatkumisen ja pidämme
talouden rattaat pyörimässä.
Asiakkaille, jotka joutuvat maksuvaikeuksiin koronaviruksen aiheuttaman tilanteen
vuoksi, tarjoamme maksuaikojen pidennystä ja olemme valmiit neuvottelemaan
maksusuunnitelmista. Maksuvaikeuksia kohdatessaan asiakkaan on hyvä olla yhteydessä
asiakaspalvelumme jo ennen laskun eräpäivää. Pysytään terveinä ja huolehditaan toinen
toisistamme!

Wirtasetti-aurinkosähköjärjestelmä
avaimet käteen -toimituksella
Aurinkosähköjärjestelmiemme toimittaja vaihtui, ja Wirtasettipakettimme uudistuivat alkuvuodesta. Teemme yhteistyötä
Scanoffice Oy:n kanssa, jolla on laaja osaaminen ja pitkä
tausta aurinkosähkön parissa.
Tarjoamme asiakkaillemme aurinkosähköjärjestelmiä
avaimet käteen -periaatteella. Asiakkaan tarpeet selvitetään
aina alkukartoituksessa, jonka jälkeen sopiva järjestelmä
toimitetaan asiakkaalle käyttövalmiiksi asennettuna.
Verkkoon kytkettävät aurinkosähköjärjestelmät avaimet
käteen -asennettuna alkaen 5 750 €.
Hyvitämme verkkoon syötettävästä ylijäämäsähköstä
markkinahintaperusteisesti.
Ota yhteyttä myyntiimme, puh. 03 4855 420, ja kysy lisää!

Kesän työmaakalenteri
VERKON TYÖMAAT
»» Heinäahon sähköasema – Makkaraoja 20 kV:n kaapelointi (Virrat, taajama)
»» Ahjola – Yrittäjäntie 20 kV:n kaapelointi (Virrat, taajama)
»» Liedenpohja 20 kV:n kaapelointi (Virrat, Liedenpohja)
»» Haavistonperä, pienjännitekaapelointia (Kihniö, Nerkoo)
»» Löyänneva, 20 kV:n ilmajohdon siirto (Alavus, Töysä)
»» Palorannan 20 kV:n ilmajohdon siirto (Keuruu, Liesjärvi)
»» Sileäkangas – Nousunlahti 20 kV:n kaapelointi (Ähtäri, Nousunlahti)
»» Hatanpää – Ojanperä 20 kV:n kaapelointi (Alavus, Töysä)
»» Hokkanen, pienjännitesaneerausta (Ähtäri, Niemiskylä)
»» Lehtosenmäki, pienjännitekaapelointia (Alavus, Töysä)
VERKON SUUNNITTELU
»» Kihniöllä Haavistonperä
»» Virroilla Liedenpohja vaihe 1, taajaman pienjännitetyöt sekä Murtolahti – Naskalinmäki
»» Alavudella Toopakka – Ponnejärvi
»» Ähtärissä Hömmön alue
MITTARINVAIHDOT
»» Virroilla alueilla Kotala - Yltiä - Pihlajavesi ja Leppäsenmäki - Kurjenkylä
»» Kihniöllä Mäkikylä - Hirvikoski
»» Ähtärissä alueilla Hokkaskylä - Niemiskylä - Myllymäki - Liesjärvi - Lavikko
ja Ähtäri - Ähtärinranta
HUOLTO- JA KUNNOSSAPITOTYÖT
»» Virroilla 20 kV:n linjan raivaus Kotala – Jyrkee – Saariskylä,
Kotala – Karhunkylä, Siekkinen – Sorsanjärvi
»» 20 kV:n yleistarkastusta Alavudella
»» Kurjenkylä – Vaskivesi muuntamotarkastuksia
ja pienjännitetarkastuksia
»» Kaukokäyttöerotinasemahuoltoja
»» 20 kV raivaus Alastaipale – Vääräkoski
»» 0,4 kV raivaus Ponnejärvi – Syrjälä – Kitula – Virtala
»» Ähtärin taajamassa puistomuuntamoiden
puhdistusta graffiteista
Uusien liittymien suunnittelu – ja rakennustöitä,
sekä pienimuotoisia huolto- ja kunnossapitotöitä
tehdään alueellamme jatkuvasti.

Verkkopäällikön tervehdys
Sähkömarkkinalaki velvoittaa Koillis-Satakunnan Sähköä kehittämään sähköverkkoa
taatakseen toimitusvarmuuden asiakkaille kaikissa olosuhteissa. Kaikki lain
velvoitteet tulee olla täytettynä vuoden 2036 loppuun mennessä. Ensimmäinen
välitavoite saavutettiin vuoden 2019 lopussa, eli 50 % vakituisista käyttöpaikoista
saatiin säävarman sähköverkon piiriin (taajamissa sähkökatko enintään 6 tuntia ja
haja-asutusalueilla enintään 36 tuntia). Tällä hetkellä vakituisten käyttöpaikkojen
osuus on 56 %.
Säävarmuuden saavuttamiseksi on muitakin keinoja kuin maakaapelointi ja
ilmajohdon siirtäminen tienvarteen. Tulemme tänä vuonna pilotoimaan 20 kV:n
johtoalueen leventämistä puuvarmaksi ja tekemään johdon vierimetsän hoitoa.
Johtoalueiden leventämisessä johtokadun leveyttä kasvatetaan niin suureksi, etteivät
kaatuvat puut ylety johdoille. Vierimetsänhoidossa taas on tarkoitus kartoittaa
johtokadun läheisyydessä olevat riskipuut ja poistaa niitä ennakoidusti, vähentäen
sähköhäiriöriskiä.
Lisäksi tulemme suorittamaan tienvarsijohtojen ja maantien väliin jääneiden
pienten puustoalueiden poistoa niin, että tienvarsijohdon toinen puoli on kokonaan
puuvarmaa, eikä ilmajohdon ja tien välissä ole puita.
Kaikissa em. tapauksissa olemme yhteydessä
maanomistajiin henkilökohtaisesti ennen työn suorittamista.
Viime vuonna teimme johtoalueelle ulottuvien reunapuiden
oksien karsintaa helikopterilla. Tänä vuonna jatkamme
aikaisempien vuosien tapaan raivaustöitä, joilla haluamme
ennaltaehkäistä linjoille taipuvien
puiden aiheuttamia sähkökatkoja.
Terveisin,
Matti Takamäki
Verkkopäällikkö, Koillis-Satakunnan Sähkö Oy

Seuraa meitä somessa!
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