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Kesätöitä tarjolla – hae nyt!
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Haemme Virtain ja Ähtärin toimipisteisiin kesätyöntekijöitä monipuolisiin verkonrakennustehtäviin ajalle 17.5.-27.8.2021 tai sopimuksen mukaan.
Odotamme sinulta motivoitunutta asennetta työntekoon, hyviä tiimityötaitoja sekä
oma-aloitteisuutta. Sähköalan opinnot katsotaan eduksi.
Tarjoamme sinulle mielenkiintoisia työtehtäviä osaavassa ja mukavassa työyhteisössä
osana paikallista ja luotettavaa yritystä, joka on toiminut alalla jo 75 vuotta. Tehtävän
palkkaus määräytyy Energiateollisuuden työehtosopimuksen mukaan.
Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi 9.4.2021
mennessä osoitteeseen mari.puromaki@ksat.fi
tai Koillis-Satakunnan Sähkö Oy, Mari Puromäki, PL 25,
34801 VIRRAT. Mainitse hakemuksessasi, kumpaan
toimipisteeseen haet.
Lisätietoja tehtävästä:
verkkopäällikkö Matti Takamäki, puh 044 7355 234
HR-asiantuntija Mari Puromäki, puh. 044 7355 260
Lisäksi tarjoamme kevään aikana sähköalan korkeakouluopiskelijalle mahdollisuutta lopputyöntekoon
liittyen verkkotietojärjestelmän käyttöönottoon. Seuraa
ilmoitteluamme nettisivuiltamme tai Facebookista.

Toimitusjohtajan tervehdys
Vuosi on alkanut talvisessa säässä. Lunta ja pakkasta on riittänyt, kuten onneksi myös sähköä. Suomen sähkön käytön tehohuippu saavutettiin 18.2.2021, kun talven siihen mennessä kylmin päivä nosti sähkön kulutuksen huippuunsa aamulla yhdeksän ja kymmenen
välillä, jolloin keskikulutus nousi 14 267 megawattiin tunnissa.
Huoltovarmuuden kannalta kotimaisella sähkön tuotannolla on keskeinen merkitys,
mutta Suomi on edelleen vahvasti riippuvainen tuontisähköstä. Vuosittain noin neljännes
Suomen sähkön kulutuksesta katetaan tuonnilla naapurimaista. Myös Suomen sisällä sähköä siirretään pohjois-etelä-suunnassa, sillä kulutuksesta suurin osa tapahtuu eteläisessä
Suomessa, kun taas tuotanto on hajautetumpaa. Sähkönkäytön ennustetaan tulevaisuudessa lisääntyvän entisestään, yhteiskunnan eri toimintojen, kuten liikenteen, lämmityksen ja teollisuuden, sähköistyessä. Samaan aikaan myös säästä riippuvaa uusiutuvan
energian tuotantoa aurinko- ja tuulivoiman muodossa liitetään yhä enemmän osaksi
sähköverkkoa. Nämä muutokset edellyttävät vahvaa ja luotettavaa sähköverkkoa.
Koillis-Satakunnan Sähkön perustamisesta tulee tänä vuonna kuluneeksi 75 vuotta. Aikanaan sähköistyminen ja verkkojen rakentaminen vaikuttivat merkittävästi alueen kehittymiseen. Sähkön tulo koteihin muutti monella tavoin ihmisten jokapäiväistä elämää. Vuosien saatossa sähköstä on muodostunut monelle itsestäänselvyys. Sähkön olemassaoloa
ei huomata muulloin kuin sähkölaskun tai sähkökatkon ilmaantuessa. Sähkön merkityksellisyys kasvaa tulevina vuosina, kun taistelemme ilmastonmuutosta vastaan. Yhteiskunnan eri toimintojen kuten liikenteen, lämmityksen ja teollisuuden sähköistyessä, sähkön
kulutus kasvaa. Sähköstä on tulossa ratkaisija tiellä kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa.
Sähköistymisen uudella aikakaudella tarvitsemme puhtaasti tuotettua sähköenergiaa sekä
toimivat ja varmat sähköverkot. Tämä ohjaa
myös meidän toimintaamme Koillis-Satakunnan
Sähkössä. Rakennamme ja ylläpidämme sähköverkkoa, joka toimittaa säävarmasti sähköä myös
tulevaisuuden tarpeisiin. Panostamme uusiutuvan energian tuotantoon ja tarjoamme myös
asiakkaille mahdollisuuden ryhtyä itse sähkön
tuottajaksi oman aurinkovoimalan kautta.
Yhtiön vahva arvopohja ja paikallinen omistus
ovat mahdollistaneet menestyksen jo 75 vuotta.
Vankka perusta ja yhtiön halu kehittää toimintaansa luovat edellytykset menestykselle myös
tulevina vuosina. Katsomme luottavaisin mielin
eteenpäin, aurinkoista kevättä!
Anu Rantala
Toimitusjohtaja

Kevään työmaakalenteri
VERKON TYÖMAAT
» Liedenpohjassa uusi 20 kV:n ilmajohto (Liedenpohja, Virrat)
» Kotalamminperä – Hirvijärvi uusi 20 kV:n ilmajohto (Äijänneva, Virrat)
» Haavistonperällä purkutöitä (Nerkoo, Kihniö)
» Lintula – Liesjärvi uusi 20 kV:n ilmajohto (Liesjärvi, Keuruu)
» Kylkiäinen – Haukilampi 20 kV:n ilmajohdon saneerausta (Hakojärvi, Alavus)
» Purkutöitä Toopakka – Ponnejärvi (Töysä, Alavus)
VERKON SUUNNITTELU
» Virrat, Kotalamminperä – Hirvijärvi uusi yhdysjohto
» Keuruu, Liesjärvi – Myllyvuori ilmajohdon siirto tienvarteen
» Keuruu ja Mänttä-Vilppula, Pesämäen haaran saneeraus
» Virrat, Killinkoski
MITTARINVAIHDOT
» Koko alueella uusitaan iältään vanhimpia mittareita
» Virtain keskustan alueella kerros- ja rivitaloissa
» Ähtärissä Myllymäen taajaman alueella, sekä välillä Myllymäki – Liesjärvi
» Ähtärissä välillä Savolankylä – Majaperä – Tempakka – Salmenkylä
HUOLTO- JA KUNNOSSAPITOTYÖT
» Virroilla 20 kV:n johtotarkastuksia alueella Kotala – Pihlajavesi – Haapamäki
» Virroilla ja Ähtärissä puistomuuntamoiden huoltotöitä
» Alavudella muuntamo- ja pienjännitetarkastuksia alueella Sulkavankylä – Kontiainen
– Timanttimaa sekä Virtala – Kitula
» Virroilla ja Ähtärissä puistomuuntamoiden huoltotöitä
Uusien liittymien suunnittelu- ja rakennustöitä, sekä pienimuotoisia huolto- ja kunnossapitotöitä tehdään alueellamme jatkuvasti.

Paikallista
toimintaa ja
elinvoimaa.

Varmaa
sähköä.

Ilmaston ja
yhteiskunnan
parhaaksi.

Harkitsetko aurinkovoimalan
hankintaa?
Yhä useampaa kotitaloutta ja yritystä kiinnostaa oma
aurinkovoimalla tuotettu ekologinen sähköenergia.
Itse tuotettu energia vähentää ostettavan energian
määrää. Lisäksi ammattilaisten asentama aurinkovoimala lisää kiinteistön arvoa.
Tarjoamme sinulle voimalaratkaisun, joka tuottaa
ekologista energiaa kotisi tai yrityksesi parhaaksi
lukuisia vuosia eteenpäin!
WIrtasetti A12 aurinkosähköjärjestelmä —
aurinkoenergiaa omaksi eduksi
12 paneelin Wirtasetti voimalapaketti nyt
kampanjahintaan 6 160 € (sis. alv. 24%).
Kampanja on voimassa 30.4.2021 asti.
»
»
»

Avaimet käteen -asennettuna
Mahdollisuus kotitalousvähennykseen
Myös osamaksurahoituksella alk. 85 €/kk

Myyntimme palvelee numerossa 03 4855 420
tai sähköpostitse myynti@ksat.fi.
Tilaa kartoituskäynti, soita ja kysy lisää!

Järjestelmän optimituotto on
n. 2 700 kWh/vuosi.

Muistathan sähköautojen
latausmahdollisuuden Virroilla
toimitalomme yhteydessä ja Ähtärissä
eläinpuiston pysäköintialueella!

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

Ähtärin
aluetoimisto
Yrittäjäntie 3
63700 ÄHTÄRI
myynti@ksat.fi

