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Tervehdys sähkön myynnistä
Syksy on pian käsillä, sää viilenee, ja asuintilojen lämmityksen tarve on ilmeinen. 
Valaistustakin tarvitaan pimeneviin iltoihin. Sähkösopimusasiat tulevat mieleen, ja arkiset 
askareet saattavat keskeytyä, kun puhelinmyyjä lähestyy. 

Puhelinmyyjä voi harhauttaa kertomalla yhteistyöstä 
paikallisyhtiön kanssa. Rohkeimmissa puheissa myyjä saattaa 
jopa lupailla sähkön siirtohintoihin alennusta. Kun hänelle 
kertoo, että en osta mitään ennen kuin näen paperilla, niin se 
onkin yhtä kuin tilaus. Viikon tai kahden kuluttua postissa tulee 
myyntisopimuksen vahvistusilmoitus, jonka perumisaikakin on jo 
lähes kulunut. Myyntiyhtiön nimikään ei ole tuttu ja turvallinen. 
Arvoisat asiakkaamme, pyydämme tarkkaavaisuutta puhelinmyyjien kanssa.

Sähkön myyjiä ja sähkön tarjontaa on paljon. Me haluamme paikallisena sähköyhtiönä 
palvella teitä luotettavasti ja parhaalla tavalla. Meillä tutut ihmiset ovat asiakkaitamme 
varten ja ovat tavoitettavissa myös henkilökohtaisesti.

Yleinen KestoWirta-sopimus on voimassa toistaiseksi. Muita sopimusmalleja ovat mm. 
TuntiWirta, kvartaalihintainen, kiinteät määräaikaiset sekä uusiutuva IkiWirta, omien 
vesivoimalaitostemme tuotannosta. Muistathan, että yleisellä KestoWirta-tuotteellamme 
on kesäalennus voimassa vielä 31.10. saakka.

Myös aurinkovoimaloiden kaupittelu on aktiivista puhelimitse, ja ovelta ovelle -myyjiäkin 
on liikkeellä. Nämä myyjät tarjoavat useimmiten liian suurta voimalakokoa ja nostattavat 
ylisuuria odotuksia ylijäämätuotannon hyödyistä.  Arvoisat asiakkaamme! Toimitamme 
aurinkovoimaloita lähialueillemme. Wirtasetti-voimalat ovat edullisia, ja niiden 
muunneltavuus asiakkaan olosuhteisiin sopivaksi onnistuu luontevasti.

Aurinkovoimalan taloudellisena mitoitusperusteena pidämme asiakkaan käyttämää 
sähkömäärää sesongin aikana. Suomessa tämä 
tarkoittaa aikajaksoa huhtikuun alusta lokakuun 
loppuun. Paneelien sijainti ilmansuuntiin nähden sekä 
varjostusolosuhteet vaikuttavat optimimitoitukseen. 
Mahdollinen myöhempi laajennustarve voidaan 
ottaa myös huomioon voimalan toteutuksessa. Kysy 
tarjoustamme!

Palvelemme kaikissa sähköön liittyvissä asioissa Virtain 
toimistolla maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin 
klo 9–15. Ähtärin toimistolla palvelemme sopimuksen 
mukaan ajanvarauksella.

Ystävällisin terveisin
Aarne Haikonen
Myyntipäällikkö, Koillis-Satakunnan Sähkö Oy



VERKON TYÖMAAT
 » Heinäahon sähköasema – Makkaraoja 20 kV:n kaapelointi (taajama, Virrat)
 » Liedenpohjassa 20 kV:n kaapelointi (Virrat)
 » Haavistonperällä pienjännitekaapelointia yhdessä IPP:n kanssa (Nerkoo, Kihniö)
 » Taljan ja Lastenkodin alueella pienjännitekaapelointia (taajama, Virrat)
 » Sileäkangas – Nousunlahti 20 kV:n kaapelointi (Nousunlahti, Ähtäri)
 » Toopakka – Ponnejärvi 20 kV:n kaapelointi (Töysä, Alavus)
 » Hömmön alueella pienjännitekaapelointia (taajama, Ähtäri)
 » Purkutöitä, Lehtosen alue ja Ojanperän alue (taajama, Töysä)

VERKON SUUNNITTELU
 » Virroilla välillä Murtolahti – Naskalinmäki
 » Virroilla Liedenpohja vaihe 2 

MITTARINVAIHDOT
 » Virroilla välillä Vaskivesi – Pourunperä, taajamasta Sipilänperälle  

 sekä Jäähdyspohjan alueella
 » Ähtärissä välillä Savolankylä – Majaperä – Tempakka – Salmenkylä 

HUOLTO- JA KUNNOSSAPITOTYÖT
 » Virroilla 20 kV:n linjan raivaus välillä Itämeri - Saariskylä 
 » Virroilla välillä Vaskivesi – Pouru muuntamotarkastuksia ja pienjännitetarkastuksia
 » Ähtärissä 20 kV:n linjan raivaus välillä Alastaipale – Vääräkoski
 » Ähtärin taajamassa puistomuuntamoiden puhdistusta graffiteista

Uusien liittymien suunnittelu- ja rakennustöitä, sekä pienimuotoisia huolto- ja kunnossa-
pitotöitä  tehdään alueellamme jatkuvasti.

Kesän työmaakalenteri

Asiakaspalvelun aukioloajat

Puhelinvaihde    03 4855 11
Laskutus, muutot    03 4855 410   laskutus@ksat.fi
Myynti, sopimukset   03 4855 420   myynti@ksat.fi
Verkko, liittymät    03 4855 430   verkko@ksat.fi

Vikailmoitukset     03 4855 400 

Vikanumeromme palvelee ympäri vuorokauden, vuoden jokaisena päivänä.

Virtain toimistomme palvelee maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 9 – 15. Äh-
tärin toimistolla palvelemme sopimuksen mukaan. Puhelimitse ja sähköisissä kanavissa 
palvelemme arkisin klo 9 – 15.



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!

Asiakaspäiväperinne  
Ähtäri Zoossa jatkuu
Syksyn tullen jalkaudumme jälleen viettämään jo 
perinteeksi muodostunutta asiakaspäiväämme 
Ähtäri Zoohon. Olemme jo useamman vuoden ajan 
viettäneet yhden syksyisen lauantain Ähtäri Zoon 
hirviaitauksen laavulla, jonne tänäkin vuonna toi-
votamme asiakkaamme lämpimästi tervetulleeksi!

Lauantaina 26.9. klo 10 – 16 tarjoamme makkaraa 
ja mehua hirviaitauksen laavulla 200 ensimmäisel-
le. 

Leikkaamalla talteen ja ottamalla mukaan alla ole-
van etusetelin, saat ostettua  
ÄhtäriZoon päivälipun asiakasetuhinnalla. Päivä-
lippu oikeuttaa sisäänpääsyn eläinpuistoon, sekä 
pandataloon ja kotieläintila Farmille.

Voimassa la 26.9.2020 klo 10-16 
Koillis-Satakunnan Sähkö Oy:n

ASIAKASPÄIVÄ ÄHTÄRI ZOOSSA
Päivälippu etuhintaan

26 € / aikuinen (norm. 31 €)
12 € / lapsi 3–14 v. (norm. 17 €) 

1 etuseteli/max. 2 aikuista ja 3 lasta (3-14 v.)


