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Kesän aikana järjestimme Koillis-Satakunnan 
Sähkö 75v -valokuvakilpailun, jossa pyysimme 
asiakkailtamme kuvia sähköön tai yhtiöömme 
liittyvistä muistoista. Kuvien joukosta valitsim-
me voittajan, joka palkittiin sähköpolkupyörällä.

Kuvia toimitettiin meille paljon ja niiden joukosta 
raatimme nosti yksimielisesti suosikeikseen muu-
tamia otoksia tarinoineen. Voittajakuvaksi valikoi-
tui lopulta Mirja Ämmälän lähettämä kuva vuodelta 
1976, kun sähköttömään taloon oltiin ”sähköä tuomas-
sa jo sulakekaappiin asti”, Alavuden Taipaleenkylässä.
 
Palkinnon Mirjalle luovutti elokuun lopussa myynti-
päällikkö Aarne Haikonen.
Onnea voittajalle ja turvallisia kilometrejä sähköpolku-
pyöräilyn parissa! Kiitos myös kaikille muille kilpailuun 
osallistuneille!

Kuvakilpailun voittajalle 
sähköpolkupyörä



Muistathan, että vikapalvelumme palvelee 
häiriötilanteissa ympäri vuorokauden
numerossa 03 4855 400.

Kun kesä vaihtuu syksyyn, illat pimenevät ja keli viilenee. Syksy ja talvi ovat aikaa, jolloin 
epävakainen ja tuulinen sää saattavat aiheuttaa vahinkoja tai vaaratilanteita. Varautumi-
nen muuttuviin sääolosuhteisiin onkin yksi tärkeä osa sähköyhtiöiden toimintaa. Mahdol-
lisia vikatilanteita ennakoidaan mm. raivaamalla linjojen vieripuita ja maakaapeloimalla 
riskialttiita sähkölinjoja.

Mikäli säätiedotukset lupaavat myrskyä, yhtiössä aloitetaan valmistelut hyvissä ajoin. 
Autojen varustelut tarkistetaan ja asentajatyöryhmien kanssa keskustellaan tilanteesta. 
Tarvittaessa myös muulle henkilökunnalle jaetaan avustavia tehtäviä riippuen myrskyti-
lanteen laajuudesta.

Voit myös itse varautua ennalta myrskyyn:
 » Pihapiirin huonokuntoiset puut tai oksat kannattaa poistaa (puiden vaarantaessa  
 sähkölinjoja, on yhtiöltä saatavissa puunkaatoapua)
 » Siirrä pihakalusteet ja muut irtotavarat mahdollisuuksien mukaan suojaan
 » Sulje rakennusten ovet ja ikkunat kunnolla
 » Pidä kotieläimet suojassa sisätiloissa
 » Huolehdi kotivaran täydennyksestä esim.  
 ruuan, veden, paristojen, kynttilöiden ja  
 muiden sellaisten tarvikkeiden suhteen, joita  
 voit tarvita mahdollisen sähkökatkon tullen
 » Vikanumeromme tallentaminen ja häiriö- 
 viestin tilaus kannattaa tehdä ennen myrskyjä. 

Myrskyn aikana on hyvä muistaa, että asenta-
jamme pääsevät korjaamaan vikoja vasta kun 
työ maastossa on turvallista. Sähköverkon ajan-
tasaista tilannetta voit seurata nettisivujemme 
häiriökartasta, jossa näkyvät keskijänniteverkon 
sähkökatkot.
 
Haluamme myös muistuttaa, että sähkölinjoille 
kaatuneiden puiden korjaaminen kuuluu aina ammattilaiselle. Voit ilmoittaa linjoille kaa-
tuneista puista ja rikki menneistä sähköpylväistä soittamalla vikanumeroomme.

Syystuulten puhaltaessa on hyvä 
varautua myrskyyn



VERKON TYÖMAAT
 » Liedenpohja 2. vaihe, maakaapelien käyttöönotto ja vanhojen johtojen purkutöitä (Virrat)
 » Kauko-ohjattavien erottimien käyttöönotto Kurjenkylässä ja Hirvijärvellä (Virrat)
 » Yltiässä 20 kV:n ilmajohdon siirto (Keuruu)
 » Pienjännitejohtojen saneerausta Toltaansalmessa ja Maatianjärvellä (Virrat)
 » Killinkoski - Heinäperä ja Killinkoski - Pihtiniemi maakaapelointia (Virrat)
 » Mustikkavuori - Keihäsniemi maakaapelointia (Ähtäri)
 » Kansalaiskoulun muuntamon uusinta (Ähtäri)

VERKON SUUNNITTELU
 » Avaranperän muuntamo- ja pienjänniteverkon saneeraus (Alavus)
 » Killinkoskella uimaranta - Seppälänperä 45 kV:n johdon saneeraus (Virrat)
 » Makkaraoja - Linna kaapelointi (Virrat)
 » Korpiniemi pienjänniteverkon saneeraus (yhteiskaivu) (Kihniö)

MITTARINVAIHDOT
 » Virtain keskustan alueella kerros- ja rivitalot
 » Ähtärin keskustan alueella kerros- ja rivitalot
 » Alavudella, Töysän taajaman alueella kerros- ja rivitalot
 » Lisäksi koko alueella uusitaan iältään vanhimpia sekä aikaisemmin vaihdossa välistä  
 jääneitä mittareita

HUOLTO- JA KUNNOSSAPITOTYÖT
 » Virroilla  20 kV:n raivauksia Virrat - Lahdenkylä - Tulijoki alueella
 » 20 kV:n raivauksia Savolan haaralla Ähtärissä, Uutela - Kömi ja     
 Kiero - Kursmäki aluella Keuruun Pihlajavedellä sekä Vuorimäki - Keisala alueella  
 Alavuden Töysässä 
 » 20 kV:n johtokadun levennys Ohraniemi - Hepojoki alueella Ähtärissä
 » Muuntamo- ja pienjännitetarkastuksia Alavuden alueella
 » Kauko-ohjattavien erottimien huoltoja
 » Puistomuuntamoiden huoltotöitä ja  
 jännitetyöimurointia  

Uusien liittymien suunnittelu- ja rakennustöitä  
sekä pienimuotoisia huolto- ja kunnossapitotöitä   
tehdään alueellamme jatkuvasti.

Syksyn työmaakalenteri



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

Ähtärin 
aluetoimisto
Yrittäjäntie 3
63700 ÄHTÄRI
myynti@ksat.fi

Syksyinen asiakaspäivä Ähtäri Zoossa järjestetään taas lauantaina 2.10.2021, 
jolloin eläinpuiston portit ovat avoinna klo 10 - 16.

Tänä vuonna tarjoamme kaikille aikuisille asiak-
kaillemme etuhintaisen päivälipun tarjoushintaan 
26 €/hlö (norm. 31€/hlö), jonka lisäksi tarjoamme 
jokaisen lipun ostaneen aikuisen lisäksi ilmaisen 
sisäänpääsyn alle 14 -vuotiaalle lapselle.

Leikkaamalla talteen ja näyttämällä alla olevan 
etusetelin Ähtäri Zoon lipunmyynnissä, saat nämä 
molemmat edut käyttöösi.

Päivälippu oikeuttaa sisäänpääsyyn eläinpuis-
toon, sekä pandataloon ja kotieläintila Farmille.

Päivälippu asiakasetuhinnalla
- asiakaspäivä Ähtäri Zoossa

Voimassa la 2.10.2021 klo 10-16 
Koillis-Satakunnan Sähkö Oy:n

ASIAKASPÄIVÄ ÄHTÄRI ZOOSSA
Päivälippu etuhintaan

26 € / aikuinen (norm. 31 €)
+ ilmainen sisäänpääsy 

alle 14-vuotiaalle lapselle 


