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Siirrymme toukokuun alusta alkaen kaikkien asiakkaidemme osalta kuukausilaskutuk-
seen. Laskutus tehdään totuttuun tapaan aina kuukauden alkupäivinä ja eräpäivä määräy-
tyy 14 päivän maksuehdon mukaan.

Sähkölaskutus perustuu aina edellisen kuukauden toteutuneeseen energiankulutukseen 
ja kiinteään perusmaksuun. Kuukausilaskutuksen myötä asiakkaan on helppo seurata 
omia kulutuksiaan myös laskuilta. Laskutusvaihtoehtoina käytössämme on e-lasku, säh-
köpostilasku, suoramaksu sekä perinteinen paperilasku. 

Sähköisten laskutustapojen käyttöönottaminen

Suosittelemme asiakkaillemme sähköisten laskutuskanavien käyttämistä, sillä se on eko-
loginen ja nopea tapa saada laskut perille. 
E-laskun tilaaminen onnistuu omassa verkkopankissa, jolloin lasku tulee jatkossa suoraan 
sinne. Verkkopankissa e-laskun tarkastaminen ja maksaminen onnistuu kätevästi ja voit 
myös halutessasi arkistoida tai tulostaa sen.

Sähköpostilaskutuksessa lasku toimitetaan suoraan asiakkaan ilmoittamaan sähköposti-
osoitteeseen. Sähköpostilaskutusta koskevan tietomuutoksen voit tehdä nettisivujemme 
online -palvelun kautta osoitteessa www.ksat.fi tai ilmoittamalla muutoksen sähköpostit-
se laskutus@ksat.fi.

Laskutukseen muutoksia



Sähkönkäyttö lisääntyy lähivuosina, kun sähkö korvaa fossiilisia polttoaineita liikentees-
sä ja lämmityksessä. Samaan aikaan uusiutuvaa sähköntuotantoa liitetään yhä enemmän
jakeluverkkoon. Tämä ei ole mahdollista ilman, että vanhenevaa sähköverkkoa kehite-
tään ja uudistetaan. Samanaikaisesti energiaverkkojen huoltovarmuuden merkitys on 
entisestään korostunut.

Sähköverkkoyhtiöille on asetettu sähkömarkkinalaissa velvollisuus kehittää sähkönjake-
luverkkoja. Velvoitteen noudattamista valvoo Energiavirasto. Sähköverkkoyhtiönä mei-
dän, kuten muidenkin jakeluverkkoyhtiöiden, tulee laatia kahden vuoden välein jakelu-
verkon kehittämissuunnitelma.

Kehittämissuunnitelmissa kerrotaan, miten paikallista sähköverkkoa kehitetään tulevai-
suudessa, jotta se pysyy turvallisena, takaa luotettavan sähkönjakelun ja lakisääteisten 
toimitusvarmuusvaatimusten toteutumisen sekä mahdollistaa energiamurroksen ja vih-
reän siirtymän verkkoon liittyneille asiakkaille.

Koillis-Satakunnan Sähkö Oy julkaisee sähköverkon kehittämissuunnitelman 16.5.2022
omilla verkkosivuillaan www.ksat.fi. Kehittämissuunnitelma on asiakkaiden ja sidosryh-
mien kommentoitavissa 16.5.–15.6.2022. Ohjeet kommentointiin löytyvät verkkosivuilta.

Kehittämissuunnitelma päivitetään saadun palautteen perusteella. Lopullinen kehittä-
missuunnitelma julkaistaan kesäkuun loppuun mennessä. Yhteenveto palautteesta lisä-
tään kehittämissuunnitelmaan.

Sähköverkon kehittämissuunnitelma

Vedenpinnan säännöstelyä
Lunta kertyi menneenä talvena Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan alueille tavallista 
enemmän. Lumikertymät olivat paikoin jopa yli 50 prosenttia suurempia kuin keskimää-
rin aiempina vuosina vastaavaan aikaan keväällä. Yleisesti ottaen kevättulvien kannalta 
lumipatjan paksuudella ei ole niinkään merkitystä vaan lumen painolla. Lumien sulaessa 
vähitellen, jäävät kevättulvat pienemmiksi kuin silloin, jos lumi sulaa sateiden ja lämmön 
vaikutuksesta.

Tänä vuonna säännösteltyjen järvien osalta kevättulviin varauduttiin ja sulamisvesille 
tehtiin tilaa laskemalla talven mittaan järvien vedenkorkeuksia. Toimenpiteellä alennet-
tiin tulvia sekä järvissä, että niiden alapuolisissa vesistönosassa, kuten Perännejärvellä ja 
Killinkoskella.



VERKON TYÖMAAT
 » 45 kV:n johtotöitä Virtain Killinkoskella välillä uimaranta - sähköasema - Seppälä
 » 20 kV:n ilmajohtotöitä ja pienjännitteen maakaapelointia Virroilla Kuuriperä -    
 Pitkäjärvenperä - Korpiskylän alueella
 » Maakaapelointia Inhan sähköasema - Vääräkoski alueella Ähtärissä
 » Muuntamon siirto ja pienjännitesaneerausta Alavuden Avaranperällä (Avaran    
 muuntopiirissä)

MITTARINVAIHDOT
 » Koko alueella uusitaan iältään vanhimpia mittareita sekä aikaisemmin vaihdossa väliin  
 jääneitä kohteita

HUOLTO- JA KUNNOSSAPITOTYÖT
 » 20 kV:n raivauksia Virroilta Alavuden suuntaan välillä Heinäaho - Ritari - Sulkava -  
 Kontiainen sekä Virtain Makkaraojalta Kihniön suuntaan
 » 20 kV:n raivauksia Toopakka - Virtala - Kitula ja Toopakka - Inha alueilla, sekä Toopakka -  
 Pollari - Killinkoski - Ritari alueilla
 » Muuntamo ja pienjännitetarkastuksia Virrat - Killinkoski - Liedenpohja sekä Vääräkoski -  
 Killinkoski - Pollari alueilla
 » Puistomuuntamoiden huoltotöitä ja jännitetyöimurointia 

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

Kesän 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

Henkilökohtaista asiointia varten asiakaspalvelumme palvelee niin Virtain kuin Ähtärin 
toimistossa aukioloaikojen mukaan tai sovitusti ajanvarauksella.

Toimistojen aukioloajat

Virtain toimisto      Ähtärin toimisto
Keskustie 10, 34800 Virrat    Yrittäjäntie 3, 63700 Ähtäri
Avoinna:       Avoinna:
ma, ke ja pe klo 9 - 15     torstaisin klo 9 - 12.30 ja 13 - 15 

Asiakaspalvelumme palvelee
Asiakaspalvelumme palvelee asiakkaita sähköisesti ja puhelimessa arkisin klo 9 - 15.

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

Vikapalvelumme palvelee ympäri vuorokauden numerossa 03 4855 400.


