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Laajennamme paikallisia palveluitamme ja avaamme jälleen Ähtärin toimiston asiakaspal-
velulle. Toimisto sijaitsee tutussa osoitteessa Yrittäjäntie 3, Ähtäri.
Asiakapalvelu on avoinna marraskuun alusta lähtien torstaisin klo 9 - 12.30 ja 13 - 15.

Haluamme antaa asiakkaillemme mahdollisuuden henkilökohtaiseen asiointiin myös Äh-
tärin toimistolla. Torstaisin toimistolla voit tulla hoitamaan niin sopimuksiin, laskutukseen 
kuin muuhunkin sähköyhtiömme toimintoihin liittyviä asioita. 

Virtain toimisto palvelee osoitteessa Keskustie 10 ja on 
avoinna henkilökohtaiseen asiointiin maanantaisin, 
keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 9 - 15. Tiistaisin ja tors-
taisin asiakkaita palvellaan puhelimitse ja sähköisissä 
palvelukanavissa klo 9 - 15.

Yhtiön 75 v kahvitustilaisuudet

Yhtiömme viettää parhaillaan 75v juhlavuotta, jonka 
kunniaksi jäjestämme molemmissa toimistoissamme 
joulukuun alussa kahvitustilaisuuden. Ähtärin toimistol-
la kahvitellaan torstaina 2.12. klo 10 - 14 ja Virtain toimistolla perjantaina 3.12. klo 10 - 14. 
Kahvitukset toteutetaan, mikäli koronarajoitukset sen sallivat.

Ähtärin toimisto palvelee jatkossa 
taas torstaisin



Sähkön markkinahinta on noussut tuntuvasti viimeisten kuukausien aikana. Sähkön hin-
nan nousu johtuu pääasiassa korkeasta maakaasun hinnasta ja saatavuudesta EU-alueel-
la. Sähkön yleisesti lisääntynyttä kysyntää joudutaan lisäksi kattamaan kivihiiliperäisellä 
sähköntuotannolla. Myös kivihiilen hinta on noussut, muun muassa siksi, että hiilivarasto-
ja on vähennetty uusiutuvan energiatuotannon lisääntyessä. 

Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi perustettu EU:n hiilidioksidin päästöoikeuskauppa 
rasittaa hiiliperäisten polttoaineiden käyttöä. Kasvaneen kysynnän vuoksi hiilidioksidin 
päästökiintiöiden hinnat ovat myös nousseet viime kuukausien aikana merkittävästi. Ku-
luneen kesän aikana vesivarastot ehtyivät, joka sekin vaikuttaa sähkön hintaa nostavasti. 

Kaikki muuttujat ovat yhdessä aiheuttaneet säh-
kön hinnan jatkuvaa nousua viime kuukausina. 
Sähkön hinnan nousun taittuminen ehkä näh-
dään, jos alkaneet syyssateet jatkuvat tarpeeksi 
pitkään leudon sään vallitessa.

Sähkönkäytön kannalta olisi varsin suotavaa, että 
kovat pakkaset pysyisivät poissa. Leuto talvi vä-
hentää aina energian kustannuspaineita, - siispä 
toivokaamme sitä nyt.

Jos määräaikainen myyntisopimuksesi on 
päättymässä, suosittelemme nyt KestoWirtaa!

Jos sähkösopimuksesi määräaika on päättymäs-
sä lähikuukausina, suosittelemme toistaiseksi 
voimassa olevaa KestoWirta sopimusta. Sähkön 
hinnan nousun otaksutaan taittuvan kevätalvella 
ja kevätkausi voi antaa nykyistä edullisemmat 
puitteet määräaikaiselle sopimukselle. 
Silloinkin puhelinsoitto asiakaspalveluun tai 
käynti verkkokaupassamme riittää. 

Aarne Haikonen
Myyntipäällikkö

Myynnin asiakaspalvelun tavoitat numerosta 03 4855 420 tai sähköpostitse osoitteella 
myynti@ksat.fi. 

Sähkön markkinahinnat korkealla



VERKON TYÖMAAT
 » Pienjännitejohtojen saneerausta Kihniön asemalla, Alavudella Ritarissa ja    
 Virroilla Ala-Härkösessä sekä Liedenpohjassa
 » Killinkoski - Heinäperä alueen maakaapelointi
 » Killinkoski - Pihtiniemi alueen maakaapelointi
 » Purkutöitä (vanhojen johtojen purkua vuonna 2021 saneeratuilla alueilla)

VERKON SUUNNITTELU
 » Ähtäri, Inhan sähköasema -  Vääräkoski keskijännite- ja pienjännitesaneerausta
 » Virrat, Pitkäjärven ja Korpisjärven alueella keskijännite- ja pienjännitesaneerausta

MITTARINVAIHDOT
 » Koko alueella uusitaan iältään vanhimpia mittareita
 » Virtain, Ähtärin ja Töysän keskustan alueella kerros- ja rivitaloissa

HUOLTO- JA KUNNOSSAPITOTYÖT
 » Kunnossapitohavaintojen korjauksia pien- ja keskijänniteverkossa
 » Erotinhuoltoja ja kauko-ohjattavien erottimien huoltoja
 » Mahdollisia raivauksia, jos lumitilanne mahdollistaa
 » Puistomuuntamoiden huoltotöitä ja jännitetyöimurointia 

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

Talven ajan työmaat

Paikallista 
toimintaa ja 
elinvoimaa.

Ilmaston ja 
yhteiskunnan 

parhaaksi.Varmaa 
sähköä.



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

Ähtärin 
aluetoimisto
Yrittäjäntie 3
63700 ÄHTÄRI
myynti@ksat.fi

Suomessa on kaikkiaan 3,7 miljoonaa sähkönkäyttöpaikkaa, noin sata sähkönmyyjä- ja 
yli 80 jakeluverkkoyhtiötä. Jokaisesta sähkönkäyttöpaikasta löytyy jakeluverkkoyhtiön ja 
sähkönmyyjän järjestelmistä paljon tietoa, kuten sähkönkäyttöpaikan omistajan ja halti-
jan yhteystiedot ja käyttöpaikan kulutustiedot. 

Tietoa sähkönkäyttöpaikoista ja asiakassuh-
teista on ollut hajautettuina eri yritysten omiin 
järjestelmiin ja tieto on vaihtunut niiden välillä 
hitaasti. Tätä tiedonvaihtoa selkeyttämään ja 
nopeuttamaan on kehitetty yhteinen järjestelmä 
– Datahub, joka otetaan käyttöön helmikuussa 
2022.
 
Järjestelmä tulee parantamaan niin sähkön-
käyttäjän, sähkönmyyjän ja sähkönsiirrosta 
vastaavan osapuolen toimintaa, kun erilaiset 
sähkönkäyttöön liittyvät tiedot ja tapahtumat 
sijaitsevat yhdessä paikassa ja ovat kaikkien tie-
toon oikeutettujen osapuolten saatavilla tasapuolisesti ja ajantasaisesti.

Keskitetyn tiedonvaihtojärjestelmän, datahubin, ansiosta sähkösopimuksiin, sähkön-
käyttöpaikkaan ja sen kulutukseen liittyvät tiedot ovat entistä nopeammin eri toimijoiden 
saatavilla ja se näkyy entistä nopeampana ja sujuvampana asiakaspalveluna. 

Keskitetyn tiedonvaihtojärjestelmän toimiminen edellyttää, että tiedot sähkönkäyttöpai-
koista ja asiakkaista löytyvät järjestelmästä oikein. Varmistaaksemme turvallisen tiedon-
vaihdon on jokainen käyttöpaikka ja sen omistaja voitava yksilöidä varmasti. Asiakastieto-
jen yksilöintiin käytetään kuluttaja-asiakkaiden osalta henkilötunnusta ja yritysten osalta 
y-tunnusta.
      Lähde: www.fingrid.fi/sahkomarkkinat/datahub

Asiakastietojen päivitys osana  
energia-alan vaatimuksia

Asiakastiedot voit päivittää puh. 03 4855 420 tai 
osoitteessa www.ksat.fi/asiakastietolomake


