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• Koillis-Satakunnan Sähkö jatkaa samoilla siirtohinnoilla
• Talven työmaat
• Aurinkoinen Black Friday -tarjous 23.–29.11.2020

Koillis-Satakunnan Sähkö jatkaa
samoilla siirtohinnoilla
Syksyn aikana julkisuudessa on käyty kiivasta keskustelua verkkoyhtiöstä ja sähkön
siirtohinnoista. Eduskunnan on tarkoitus päättää loppuvuoden aikana sähkömarkkinalain
uudistuksista, joiden yhtenä tavoitteena on hillitä sähkön siirron hintojen korotusta.
Kansainvälisten pääomasijoittajien omistamien verkkoyhtiöiden toimintaperiaatteet
poikkeavat monella tapaa pienten paikallisten yhtiöiden
Pieni paikallinen
toiminnasta.

yhtiö pystyy
toimimaan
tehokkaasti.

Koillis-Satakunnan Sähkön kuntaomistajien tahtotilana on
pitää sähkön siirron hinnoittelu maltillisena. Sitä tahtotilaa
me yhtiössä toteutamme. Ensi vuoteen lähdemme edelleen
samoilla siirtohinnoilla, jo viidettä vuotta peräkkäin. Tämä osoittaa, että pieni paikallinen
yhtiö pystyy toimimaan tehokkaasti ja huolehtimaan lain velvoittamista investoinneista.
Samalla paikallinen toimintamme hyödyttää laajasti koko aluetaloutta.
Hintojen säilyessä ennallaan jatkamme kuitenkin edelleen mittavia investointeja
sähköverkkoomme. Ensi vuoden suunnitelmat alkavat olla pääosin selvillä. Suurimmat
projektit kohdistuvat ensi vuonna Killinkosken seudulle. Tiedotamme tarkemmin
projektien etenemisestä nettisivuillamme.
Paljon puhutut siirtohinnat jäävät kuitenkin terminä historiaan, kun toimialan
terminologiaa yhdenmukaistetaan valtakunnallisesti Energiateollisuus ry:n suosituksesta.
Siirtohinta korvataan termillä ”verkkopalvelumaksu” vuoden 2021 alkupuolella. Maksun
nimi siis muuttuu, mutta hintataso pysyy samana.
Hyvää loppuvuotta kaikille asiakkaillemme!
Anu Rantala
Toimitusjohtaja

Sähköveroa alennetaan siten, että II-veroluokan vero lasketaan EU:n minimitasolle
0,062 snt/kWh (sis. alv)
1.1.2021 alkaen.
Muutos huomioidaan automaattisesti IIveroluokan asiakkaiden sähkölaskuissa.

Talven työmaakalenteri
VERKON TYÖMAAT
» Liedenpohjassa 20 kV:n kaapelointi (Liedenpohja, Virrat)
» Murtolahti – Naskalinmäki 20 kV:n kaapelointi (Ilomäki, Virrat)
» Haavistonperä pienjännitekaapelointia yhdessä IPP:n kanssa (Nerkoo, Kihniö)
» Lastenkodin alueella pienjännitekaapelointia (taajama, Virrat)
» Kaapelointia uuden yhtenäiskoulun lähistöllä (taajama, Virrat)
» Pienjännitepurkuja (Heinäaho/taajama, Virrat)
» Toopakka – Ponnejärvi 20 kV:n kaapelointi (Töysä, Alavus)
» Purkutöitä Töysän Ojanperän alue (Töysä, Alavus)
» Purkutöitä Sileäkangas – Nousunlahti (Nousunlahti, Ähtäri)
VERKON SUUNNITTELU
» Virrat, Killinkoski
» Virrat, Liedenpohja vaihe 2
» Keuruu, Lintula – Liesjärvi tienvarsisiirto
» Keuruu ja Mänttä-Vilppula, Pesämäen haaran saneeraus
MITTARINVAIHDOT
» Virroilla välillä Kotala – Yltiö – Pihlajavesi
» Virroilla Killinkosken alueella
» Keuruulla Pihlajaveden taajamassa
» Ähtärissä välillä Savolankylä – Majaperä – Tempakka – Salmenkylä
» Ähtärissä Myllymäellä
HUOLTO- JA KUNNOSSAPITOTYÖT
» Virroilla välillä Herranen – Liedenpohja muuntamotarkastuksia ja
pienjännitetarkastuksia
» Alavuden Töysän ja Kuortaneen välillä pienjänniteraivausta välillä Ponnejärvi
– Syrjälä – Kitula – Löyä – Virtala
» Ähtärin taajamassa puistomuuntamoiden puhdistusta graffiteista
Uusien liittymien suunnittelu- ja rakennustöitä, sekä pienimuotoisia huolto- ja kunnossapitotöitä tehdään alueellamme jatkuvasti.

Sähköistä laskusi ja osallistu arvontaan
Vaihda paperilaskusi kätevään sähköiseen laskuun:
e-laskuun, sähköpostilaskuun tai verkkolaskuun.
Vielä on mahdollisuus sähköistää laskut ja osallistua
arvontaan. Kaikkien laskunsa sähköistäneiden kesken
arvotaan tablet-tietokone 18.12.2020.
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Aurinkoinen Black Friday

Meillä ” Black Friday” on aurinkoinen ja kestää koko viikon!
Tilaa 23. – 29.11.2020 välisenä aikana kauttamme maksuton aurinkovoimala -katselmus (arvo 200 € sis. alv 24 %), niin selvitämme minkälainen aurinkovoimala olisi
juuri Sinun tarpeillesi sopiva. Katselmuksen voit tilata puhelimitse numerosta 03
4855 420 tai nettisivujemme kautta jättämällä yhteystietosi ja täyttämällä lomakkeen osoitteessa www.ksat.fi/aurinkosahko.
Katselmuksia teemme yhtiömme verkkoasiakkaille sekä lähikuntiemme alueilla
oleviin kohteisiin.
Toimi nyt ja varmista, että saat kevään ensimmäiset auringonsäteet sähköksi omaan
käyttöösi hankkimalla meiltä Wirtasetti -aurinkovoimalan!
Lisäksi arvomme kampanjan aikana katselmoinnin tilanneiden kesken 150 €:n arvoisen lahjakortin Veikon Koneeseen.

KestoWirta -myyntisopimusten poikkeushinnoittelu on päättynyt 31.10.2020 ja hinnat
noudattavat taas sähköntoimitushinnaston
mukaisia hintoja.

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

