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Toimitusjohtajan terveiset

Uusi verkkosivusto 

Sähkökatkotiedotteet puhelimeen

Esse Elektro-Kraft Ab – ASIAKASTIEDOTTEITA– Nro 1 | 2016

ENERGINEN



PÄÄKIRJOITUS

Toimitusjohtajan 
terveiset
Hyvä Asiakas,
Pelastuslaitos järjestää vuosittain kuntien ja muiden 
asianosaisten kanssa valmiusharjoituksen. Tämänvuotinen 
harjoitus, PohjaBotten 16, järjestettiin 1.–3.10. ja teemana  
olivat sähköasemiin ja sähkönjakeluverkkoon kohdistuvat 
kyberhyökkäykset.

Osallistujat harjoittelivat toimintatapoja, joilla varmistetaan 
mahdollisimman korkea yhteiskunnallisten palvelujen taso  
tilanteessa, jossa sähkönjakelu joutuu ulkoisesti uhatuksi.
Koemme tämänkaltaisen rajat ylittävän toiminnan olevan  
tärkeä täydentäjä jokapäiväiselle työllemme.

Luotettava sähkönjakelu on meille prioriteetti myös muul-
loin ja tämä näkyy mm jatkuvina sähköverkomme parannus- 
töinä. Aivan hiljattain olemme myös ottaneet käyttöön uusia  
elektronisia asiakaspalveluja.

Pidät kädessäsi ensimmäistä Ähtävän Sähkö-Voima Oy:n  
asiakastiedotetta ENERGINEN. Toivomme, että tämä lehtinen 
antaa Sinulle hyödyllistä ja käyttökelpoista tietoa.

Ystävällisin terveisin,
Ingvar Kulla

ENERGINEN

JULKAISIJA
Esse Elektro-Kraft Ab 

KÄYNTIOSOITE
Esse Elektro-Kraft Ab
Steinpottvägen 3
68820 ÄHTÄVÄ

Puh. 020 766 1900
S-posti: info@eekab.fi
www.eekab.fi

TEKSTIT
Esse Elektro-Kraft Ab 

Kortesjärven toimipiste
Vähämäentie 73
62420 KORTESJÄRVI
Fax: 06-488 5370

Vikailmoitukset työajan 
ulkopuolella:
Puh. 06 766 2023

ULKOASU JA TAITTO
Ab Wikström Media Oy
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YRITYS

Voimalaitoksemme Värnum, Hattar ja 
Hanhikoski tuottavat sähköä 24 tuntia 
vuorokaudessa ympäri vuoden. Myy-

mästämme energiasta noin puolet tuotetaan 
näissä voimalaitoksissa. Loput energiasta 
tuotetaan yhteisomistuksissa olevissa voima- 
loissa joihin Ähtävän Sähkö-Voimalla on osuuk-
sia esim. Ahlholmin voimalaitos. Vuonna 2015 
asiakkaille myyty sähkö oli 100 % uusiutuvilla 
energialähteillä tuotettua, vihreää sähköä.

Vesivoimalaitoksen toiminta edellyttää sään-
nöllistä huoltoa.

Värnumin voimalaitoksessa on hiljattain tehty 
vanhimman turbiinin perusteellinen remontti. 
Turbiini on valmistettu 1960-luvun alkupuolella. 
Kunnostuksessa turbiinin kuluneet osat vaih-
dettiin uusiin tai korjattiin. Myös generaattori 
peruskorjattiin.

Hanhikosken voimalaitoksen automaatio- 
ja hydrauliikkajärjestelmä nykyaikaistetaan  
tämän vuoden aikana. Voimalan kaksi turbiinia 
ovat 1960-luvun loppupuolelta. Asiantuntijat 
ovat tarkastaneet turbiinit ja esille tulleet put-
teet korjataan tämän vuoden aikana.

Vesivoima 
– tuotantomme kivijalka

Vanha luottoturbiini Elin on kunnostettu  
ja tuottaa sähköä vielä pitkään. 
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UUTISET

Helppokäyttöisyys 
ja mobiililaitteilla 
toimivat sivut olivat 

tärkeimpiä tavoitteita, kun 
Ähtävän Sähkö-Voima uutta 
verkkosivustoa suunniteltiin. 
Nyt suosituimmat palvelut 
löytyvät jo etusivulta ja sivus-
ton käyttäminen sujuu myös 
älypuhelimella. Uudistettu 
sivusto otettiin käyttöön  
keväällä 2016.

Etusivulle on koottu suorat 
linkit palveluihin, joita asiak-

Uudelta verkkosivustolta  
palvelut löytyvät helposti

”Käyttäjäystävällisyys 
oli suunnittelutyön 
perusta. Sivuilla on 
helppo liikkua ja ne 

mukautuvat  
kaikille mobiililaitteille”

kaat käyttävät eniten. Etu- 
sivulta pääsee muun muassa 
tekemään sähkösopimuksen, 
tilaamaan puunkaatoapua ja 
kirjautumaan Minun sähkömit-
tarini-palveluun. Asiakaspal-
velun yhteystiedot löytyvät 
nopeasti aloitussivulta.

Yhteydenotot ja tilaukset 
on helppo tehdä suoraan 
sivustolta myös mobiilissa. 
Jos linjoille on kaatunut puu, 
vikailmoituslomakkeen voi 
täyttää puhelimen näytöllä. 



Ilmoitukseen voi liittää  
puhelimella otetun kuvan  
paikasta. Kaivinkoneurakoitsi-
ja taas voi tilata kaapeli- 
näytön näppärästi mobiili- 
sivustolta. Tilauslomakkee-
seen voi tarvittaessa liittää 
tiedoston tai kuvan.

Toimintojen ja rakenteen 
lisäksi sivuston visuaalinen 
ilme uudistettiin. Selkeä ulko-
asu nopeuttaa oikean tiedon 
löytämistä. “Käyttäjä- 
ystävällisyys oli suunnitte-
lutyön perusta. Sivuilla on 
helppo liikkua ja ne mukautu- 
vat kaikille mobiililaitteille”, 
summaa sivuston toteutuk-
sesta vastanneen Wikström 
Median toimitusjohtaja Jakob 
Wikström.

Näin teet vikailmoituksen 
mobiilisivustolla:

1.Valitse etusivulta 
Tee vikailmoitus

2.Täytä tietosi 
lomakkeeseen.

3. Lisää tarvittaessa 
kuva viasta.

4. Lähetä lomake 
valitsemalla Lähetä 
ilmoitus.
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UUTISET

Viesti sähkökatkoksesta 
suoraan matkapuhelimeen 

Ähtävän Sähkö-Voima on ottamassa 
käyttöön sähkökatkotiedote-palvelun. 
Tiedote lähetetään joko tekstiviestinä 

tai sähköpostina. Katkotiedote lähetetään jos 
sää tai muut olosuhteet aiheuttavat pidem- 
män ja laajemman sähkökatkon jakeluverkos-
samme. Tällä tavalla asiakkaat saavat tiedon 
että sähkökatko on tiedossamme ja korjaus-
toimet on aloitettu. Kun katkon syy on löydetty 
pyrimme arvioimaan kuinka kauan katko tulee 
kestämään. 

Tiedotepalvelua voidaan myös käyttää suun-
niteltuun sähkökatkokseen joka koskee tiet-
tyä aluetta. Asiakkaat jotka rekisteröityvät 
palveluun tulevat saamaan meiltä sähkö- 
katkoksista tekstiviestin tai sähköpostin.  
Asiakkaat joilta emme ole saaneet puhelin- 

numeroa tai sähköpostiosoitetta saavat suun-
nitellusta sähkökatkoksesta tiedon postitse 
kuten ennenkin.

Voit rekisteröityä palveluun sähköwebin  
kautta, elweb.eekab.fi tai vaihtoehtoisesti  
kotisivuiltamme www.eekab.fi Minun sähkö-
mittarini linkin kautta. Voit lukea lisää sähkö- 
webistä seuraavalla sivulla. Tulemme käyt-
tämään katkopalvelussa myös niitä puhelin- 
numeroita jotka ovat jo järjestelmässämme.

Kortesjärvellä työskentelevät asen-
tajamme Tommi ja Heikki nauttivat 
Purmojärven maisemista tauollaan.
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Palveluun pääset kotisivujemme www. 
eekab.fi kautta. Valitse etusivulla Minun 
sähkömittarini. Voit myös kirjoittaa suo-

raan selaimeen elweb.eekab.fi

Sisäänkirjautumiseen tarvitset mittarinumeron1 
sekä asiakasnumeron2. Molemmat löydät säh-
kölaskusi yläosasta (kuva). 

Palvelussa voit tarkistaa sähkönkulutuksesi 
vuosittain, kuukausittain, päivittäin ja jopa tun-
neittain. Voit verrata kulutustasi kolmen viimei-
sen vuoden ajalta. 

Palvelussa näkyvät kulutukset on laskettu tun-
neista ja koska tuntikulutukset pyöristetään ja 
voivat puuttua häiriön johdosta ne eivät vält-
tämättä aina kulje käsi kädessä laskutetun 
energian kanssa. Sähkölaskut tehdään mit-
tarilukeman perusteella kuukauden viimeisen 
lukeman perusteella.

Tässä palvelussa voit myös rekisteröityä jotta 
saat sähkökatkosta tiedon matkapuhelimeesi. 
Se tehdään Häiriöinfo-valikon kautta.

Syötä matkapuhelinnumerosi muodossa 
+358501234567. Voit syöttää enintään kol-
me puhelinnumeroa sekä yhden sähköposti- 
osoitteen. Voit valita myös haluatko tiedon 
katkosta 24h vai ainoastaan päiväsaikaan. 
Jos haluat päivittää tietoja, syötä uudet tiedot 
vanhojen tilalle ja Tallenna. Uudet tiedot kor-
vaavat vanhat tiedot. Kun olet rekisteröinyt 
puhelinnumeron tai sähköpostiosoitteen saat 
muutaman minuutin kuluessa tekstiviestin/
sähköpostin jossa lukee Kiitos rekisteröinnis-
tä lähettäjä Esse Elektr. Tilauksen voi myös  
halutessaan perua elwebin kautta.

Seuraa sähkönkulutustasi 
MINUN SÄHKÖMITTARINI -palvelussa

Pvm Lasku nro

Kuluttaja

Käyttöpaikkanro Asiakas nro Mittari nro

Mittarin osoite

kWh-kerroin Vaihe / sulake Tariffi

Kulutusennuste pv Kulutusennuste yö Perusmaksu / vuosi Viitenumero Eräpäivä Yhteensä

LASKU

IBAN BIC

Saajan
tilinumero

Saaja

Maksaja

Alle-
kirjoitus

Tililtä

Viite-
numero

Erä-
päivä

Maksu välitetään saajalle vain Suomessa Kotimaan
maksujenvälityksen yleisten ehtojen mukaisesti ja
vain maksajan ilmoittaman tilinumeron perusteella.

TI
LI

SI
IR

TO

EUR

PANKKI

Perimismaksu ,00 €. Viivästyskorko korkolain mukainen. ESSE  Y-tunnus 0181952-8    Alv.rek.
www.eekab.fi/elverk   Steinpottintie 3, 68820 ÄHTÄVÄ  Puh:020-766 1900  Email:etunimi.sukunimi@eekab.fi

ESSE ELEKTRO-KRAFT AB

FI67 1740 3000 0040 41 NDEAFIHH
FI17 4055 9320 0003 23 HELSFIHH
FI32 4912 1010 0000 70 ITELFIHH

STEINPOTTVÄGEN 3, 68820 ESSE

Nimi

Osoite

68820 ÄHTÄVÄ

ESSE ELEKTRO-KRAFT AB

STEINPOTTVÄGEN 3

68820 ESSE

20 3 * 1

30.09.2016

110001116209781 20.10.2016    1806,42

11000 11162 09781

20.10.2016    1806,42

Toteutunut käyttö ajalta 01.01.2016 - 30.09.2016 0 kWh Yht. verollinen

Sähkön siirto yhteensä    1806,42
----------

YHTEENSÄ    1806,42

==========
Yhteensä    1806,42

Erittely:
Alv Veroton Vero Yhteensä
24,00 %      1456,79 € 349,63 €      1806,42 €
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UUTISET

Teimme huhtikuussa 2016 yhteistyö- 
sopimuksen Vaasalaisen Cash-In pe-
rintätoimiston kanssa joka hoitaa mak-

sumuistutukset ja perinnän puolestamme. 
He toimivat myös operaattorina lähetettäville  
laskuille.

Cash-In on suomalainen perintätoimisto ja  
taloushallintoalan asiantuntijayritys.

Saitko Cash-Iniltä kirjeen
Jos laskusi on jäänyt maksamatta, siitä  
lähetetään ensin maksumuistutus. Mak-
sumuistutus tulee maksaa viimeistään 
muistutuksen eräpäivänä. Jos et kykene  
maksamaan maksumuistutusta, ota viipymät-
tä yhteyttä Cash-Iniin. Maksumuistutukselle  
pystyy aina neuvottelemaan lisää maksuaikaa 
heidän kanssaan.

Jos maksumuistutusta ei makseta, aloite-
taan laskun vapaaehtoinen perintä, mikä 
tarkoittaa yleensä maksuvaatimuksen lähet-
tämistä. Viimeistään maksuvaatimuksen saa-
dessasi sinun tulee maksaa velka tai ottaa 
yhteyttä Cash-Iniin sopiaksesi maksujärjestelyi- 
stä. Maksamatta jättäminen johtaa yleen-
sä oikeudelliseen perintään. Käräjäoikeuden 
tuomio aiheuttaa maksuhäiriömerkinnän,  
joka vaikeuttaa luotonsaantia useiden vuosien 
ajan.

Velallisasiakkaalle tarkoitettu Cash-In Web24 
-palvelu on käytettävissä missä ja milloin ta-
hansa. Palvelussa näet velkaerittelyn sekä 
ajantasaisen saldon. Lisäksi voit siirtää erä-
päivää, tehdä maksusuunnitelman tai lähettää 
viestejä Cash-Inin asiakaspalvelulle.
Osoite: www.cash-in.fi

Uusi yhteistyökumppani 
laskutuksessa

VINKKEJÄ
Talvisin sähkönkulutus lisään-
tyy kodeissa. Tässä muutama 
vinkki, joiden avulla voit sääs-
tää energiaa:

• Säädä jääkaapin ja pakas- 
timen lämpötila sopivaksi.

• Käyta tiskikoneen pika- 
ohjelmaa aina kun voit.

• Anna laturien huilata, vedä 
ne pois pistorasiasta, kun 
niitä ei käytetä ”stand-by” 
hävikki on n. 50 kWh/v/laturi.

• Korvaa hehku/energia- 
lamput LED-lampuilla, ne 
kestävät pidempään eivätkä 
sisällä elohopeaa.

• Tarkista, että oikea sisä- 
lämpötila: vähentämällä 
sisätilan lämpöä yhdellä 
asteella voit saada n. 5 %:n 
energiasäästön.

• Auton sisätilan lämmitin 
kuluttaa kolme kertaa  
enemmän sähköä kuin  
moottoritilanlämmitin,  
käytä sitä ainoastaan,  
kun sitä todella tarvitset.
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YRITYS

Miten sähkö- 
verkkoon liitytään?

Uuden sähköliittymän toimittaminen 
vie aikaa joten kannattaa ottaa meihin  
yhteyttä hyvissä ajoin ennen sähkön tar-

vetta. Toivotun kytkemisajankohdan varmista-
miseksi tulee ilmoitus tehdä noin 6–8 viikkoa 
etukäteen.

Sujuvimmin teet ilmoituksen kotisivujemme 
kautta juuri silloin kun sinulle sopii www.eekab. 
fi Etusivulla napsauta Tilaa sähköliittymä ja  
täytä tarvittavat tiedot.

Liittymän toimittamisen eri vaiheet:

Olemme asentaneet 20 
kpl aurinkopaneeleja 
Ähtävän sähköasemal-

le joiden teho on yhteensä 5 
kW.

Paneelit on asennettu n. 30 cm 
maanpinnasta, ne on suun-
nattu etelää kohden ja niiden 

1. Ilmoitus Ähtävän Sähkö-Voimalle  
uuden liittymän tarpeesta.

2. Lähetä asemapiirros.
3. Suunnittelu.
4. Teemme liittymissopimuksen joka.  

lähetetään sinulle allekirjoitettavaksi.
5. Molemmat osapuolet kirjoittavat 

sopimuksen.
6. Projekti toteutetaan kaapelivedolla.
7. GPS-mittaus.
8. Oma sähköurakoitsijasi toimittaa  

sähkölaitteiston ilmoituslomakkeen 
meille.

9. Kytkentä ja käyttöönottotarkastus.
10. Dokumentointi.Kun tilaat kaapelinäytön 3  

työpäivää ennen on se ilmainen.

Aurinkopaneeleista kiinnostuneille
kallistuma on n. 45 astetta.

Paneelit liitetään sähköverk-
koon ja niille asennetaan oma 
sähkömittari.

Jos olet kiinnostunut seuraa-
maan, kuinka paljon sähköä 
aurinkopaneelit tuottavat 

meidän korkeusasteella, niin 
voit kirjautua sisään
www.eekab.fi sivuiltamme 
Minun sähkömittarini. 

Kirjautumistunnukset. löydät 
kirjautumissivultamme, kun 
aurinkopaneelien asennus on 
valmis.

SÄÄSTÄ



Henkilökunta 
Me varmistamme,  
että saat sähköä

Heikki Kukkola, Daniel Sulkakoski, Tarja Häll, Tommi Kontiainen, Ingvar Kulla, Simon 
Kanckos, Ove Lövholm, Dennis Fleen, Kjell Enqvist, Johanna Stubb, Tommy Sassila10

HENKILÖKUNTA
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eekab.fi

Seuraavalla sivulla löydät hauskan tehtävän.

Sisusta talo kalusteilla ja valaisimilla moderniksi 
energiataloksi ja palauta viimeistään 31.12.2016 
Ähtävän Sähkö-Voima Oy,  
Steinpottintie 3, 68820 ESSE

Kaikkien palauttaneiden kesken arvomme 3 
tavarapalkintoa.

Julkaisemme palautetut piirustukset sekä  
tavarapalkintojen voittajat kotisivullamme  
www.eekab.fi 15.1.2017 mennessä.
(Huom! Pidätämme oikeuden saada jukaista 
palautetut piirustukset.)

Lähettäjän nimi ja osoite:

TEHTÄVÄ



UPPGIFT | TEHTÄVÄ




