
Koillis-Satakunnan Sähkö Oy:n asiakastiedote
Syyskuu 2022

Tulevan talven sähkön hinta puhuttaa tällä hetkellä kaikkia meitä. Tilanne on jatkunut 
epävakaana sähkömarkkinoilla jo yli vuoden, eikä nopeaa ratkaisua ole näköpiirissä. Tätä 
kirjoitettaessa, sähkön hinta markkinoilla on talvikuukausien osalta jo yli 50 senttiä kilo-
wattitunnilta, kipuraja on ylitetty.

Asiaa voidaan arvioida eri näkökulmista. Selvää on, että Venäjän aloittaman sodan vaiku-
tukset näkyvät kaikkialla ihmisten elämässä, ruoan, polttoaineiden sekä sähkön hinnassa. 
Olisi tässä tilanteessa liian helppoa sanoa, että yksinomaan sodan loppuminen saisi ai-
kaan tilanteen muuttumisen, mutta se rauhoittaisi.

Myyntiä vain omistajakuntien asukkaille
Me kaikki Koillis-Satakunnan Sähkössä kannamme huolta siitä, kuinka alueemme asuk-
kaat ja yritykset tilanteesta selviävät. Olemme jo maaliskuun alusta saakka reagoineet 
muuttuvaan tilanteeseen rajoittamalla myyntiä siten, että olemme nostaneet omistaja-
kuntiemme asukkaat etusijalle ja tehneet uusia myyntisopimuksia käytännössä vain omis-
tajakuntiemme alueelle. Ovatko toimet olleet riittäviä, sen näyttää aika. 

Oma tuotanto arvokasta
Tällä hetkellä meillä on voimassa eri hinnoittelut omistajakuntiemme muiden alueiden 
asiakkaille. Olemme pitkäjänteisesti kasvattaneet oman tuotantomme määrää ja sen 
vaikutukset haluamme jatkossakin näkyvän asiakkaillemme, etenkin omistajakuntiemme 
alueella. Tulemme jatkamaan omien reunaehtojemme rajoissa investointeja oman tuotan-
tomme kasvattamiseen. Tällä pyrimme varmistamaan kohtuullisen hinnoittelun alueel-
lamme. Lisäksi tarvitsemme kuitenkin kaikkien teidän apua, sähkön säästämisen muodos-
sa.

Sähkön hinta puhuttaa



Energiansäästön merkitys
Nykyisessä sähkömarkkinatilanteessa sähkön säästäminen omassa päivittäisessä arjessa 
tulee pitää mielessä. Tällä tavoin jokainen voi vaikuttaa oman sähkölaskun suuruuteen. 
Lisäksi tällä on vaikutus myös yhtiömme toimintaan. 
Sähkön säästäminen vaikuttaa sähkönhankinnan kustannuksiin ja jos yhdessä teemme 
enemmän, paine hinnankorotuksille pienenee.

Jokainen meistä voi vaikuttaa kodin energiankulutukseen. Pienetkin säästöt moninker-
taistuvat, jos ne toteutetaan useissa kotitalouksissa. Yksistään lämmitys kuluttaa noin 
puolet kodin energiasta. Lämmityksessä pienetkin toimenpiteet voivat saada aikaan suu-
ria säästöjä.

Suomessa vietetään lokakuussa valtakunnallista energiansäästöviikkoa viikolla 41.  
Haluammekin haastaa kaikki mukaan jo nyt siihen, kuinka sähköä voi arjessa säästää. Mik-
si siis odottaa lokakuuhun, sähkön säästämisen voi aloittaa jo tänään pienillä arjen valin-
noilla!

 VINKKEJÄ SÄHKÖN SÄÄSTÄMISEEN

 Lämmitys
 Huomioi oikea sisälämpötila.
 Kun lasket asuintilojen lämpötilaa yhdellä asteella, lämmityskulut laskevat 5 %.
 
 Veden säästäminen
 Älä juoksuta vettä turhaan. 
 Säädä käyttövesivaraajasta lähtevän veden lämpötilaksi 55 - 60 astetta.
 
 Valaistus
 Oikeilla ja energiatehokkailla lamppuvalinnoilla vaikutat myös kotisi viihtyisyyteen  
 ja voit pienentää omaa sähkölaskuasi.
 
 Viihde-elektroniikka
 Elektroniikkalaitteita ei kannata pitää päällä, mikäli niitä ei käytetä. 
 Myös valmiustila kuluttaa sähköä.



VERKON TYÖMAAT
 » 45 kV:n johtotöitä Virtain Killinkoskella välillä uimaranta - sähköasema - Seppälä
 » 20kV:n kaapelointia Killinkoskella sähköaseman läheisyydessä ja taajamassa
 » Pienjännitteen maakaapelointia Virroilla Kuuriperä - Pitkäjärvenperä - Korpiskylä
 » Pienjännitesaneerausta Kihniöllä Hietanen - Seiloo alueella
 » Uljasmäen muuntamon saneeraus Virtain Vaskivedellä 
 » Maakaapelointia Inhan sähköasema - Vääräkoski alueella Ähtärissä
 » Pienjännitesaneerausta Savipajan muuntopiirissä Ähtärin Mesikämmenen alueella

VERKON SUUNNITTELU
 » Verkostomuutokset Killinkosken sähköaseman ympäristössä
 » Uljasmäen muuntamon saneeraus Virtain Vaskivedellä
 » Piilinjärven muuntopiirin pienjännitesaneeraus Virtain Kotalassa
 » Pitkäahon muuntopiirin pienjännitesaneeraus Ähtärissä
 » Kaapelointien kartoitusmittauksia tänä kesänä tehdyillä työmailla

MITTARINVAIHDOT
 » Virtain keskustassa alueella Penkkivuori - Nallela - Puttosharju 
 » Ähtärin keskustassa alueella Pöyhönen - Pellonpää - Törö 
 » Lisäksi koko alueella uusitaan iältään vanhimpia mittareita sekä aikaisemmin vaihdossa  
 väliin jääneitä kohteita

HUOLTO- JA KUNNOSSAPITOTYÖT
 » 20 kV:n raivauksia Virtain Makkaraojalta Kihniön suuntaan
 » 20 kV:n raivauksia Alavudella Kontola - Kontiainen -        
 Kaukola alueella
 » 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.

Syksyn työmaat



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

Ähtärin 
aluetoimisto
Yrittäjäntie 3
63700 ÄHTÄRI
myynti@ksat.fi

Vastuullisuus on yksi toimintaamme ohjaavista arvoista. Tämä tarkoittaa, että olemme 
mukana vähentämässä myös liikenteen tuottamia päästöjä tarjoamalla sähköautojen 
latausmahdollisuuden.

Latausasemat sijaitsevat Virroilla toimitalomme yhteydessä ja Ähtäri Zoon pysäköinti-
alueella. Virroilla on yksi latauslaite, jossa on kaksi latauspistettä. Ähtärin latausasemalla 
on kaksi latauslaitetta, joten yhtä aikaa voi ladata jopa neljä autoa.

Auton lataus käynnistetään joko Plugit Cloud -sovelluksella/RFID-tunnisteella (rekisteröi-
tyneet) tai verkossa (kertamaksu).

Latauksen hinta on 1 € kertamaksu + 0,04 €/min. Rekisteröitymättömiltä Plugit veloittaa 
lisäksi 0,99 € kertamaksun.

Latauslaitteet ovat ns. keskinopeita latauslaitteita, jotka mahdollistavat kahden auton 
max. 22kW latauksen per latauspiste. Laitteen Type 2 -rasia soveltuu kaikkien markkinoil-
ta löytyvien ladattavien ajoneuvojen lataamiseen ajoneuvon omalla latauskaapelilla.

Sähköautojen latausasemat


