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emijärveläinen Vilho Kemppainen on kiertänyt lukemassa
Koillis-Lapin Sähkön asiakkaiden sähkömittareita tammikuun puolesta välistä alkaen. KoillisLapin Sähkö ja Kemppaisen yritys Villensaitti ovat yhteistyökumppaneita,
joiden keskinäinen sopimus kattaa
kaikkien Koillis-Lapin Sähkön asiakkaiden mittareiden lukemisen Kemijärven,
Sallan, Savukosken ja Pelkosenniemen
alueella. Kaikkiaan alueella on mittareita noin 12 000, joista Kemppainen
lukeevuosittain 7700.
-Aloittelin tammikuun puolella.
Olen nyt kiertänyt pääasiassa Kemijärven keskustassa lukemassa kerros- ja
rivitalojen mittareita, joitakin omakotitalojakin. Kemijärveltä siirryn sitten
Sallaan, Savukoskelle ja Pelkosenniemelle sitä mukaa, kun työ etenee, Kemppainen kertoo.
Mittarinlukemista varten hän hakee
Koillis-Lapin Sähkön asiakaspalvelusta
mittarinlukulaitteen ja saa siihen ladatut asiakastiedostot , joiden avulla
mittarit ja oikeat osoitteet löytyvät.
Asiakastietojen lisäksi mittarinlukijalla on mukanaan Koillis-Lapin Sähkön
kirjoittama todistus, jonka hän esittää
asiakkaan luokse mennessään. Ja Villen asiakas tuntee siitäkin, että hänellä
on yllään yhtiön tunnuksin varustetut
työvaatteet.
Kerros- ja rivitaloissa, julkisissa ti-

Kemijärveläinen Vilho Kemppainen
lukee Koillis-Lapin Sähkön asiakkaiden sähkömittareita.

loissa sekä ulkona esimerkiksi urheilukentillä mittareita voi käydä lukemassa
laitetiloissa sekä päivällä että iltasella,
mutta omakotitalojen kohdalla Ville
Kemppainen kertoo pitävänsä huolta
siitä, että talonväkikin on tietoinen hänen vierailustaan.
Pitää olla valmis myös siihen , että
lukemaan pääsee vasta iltasella, kun talonväki on kotoa. Sekin sopii, mutta ei
kuitenkaan kovin myöhään, yhdeksän
jälkeen iltaisin ei enää mittarinlukija liiku työssään, Kemppainen kertoo.
Äkkinäinen voisi kuvitella, että mittariluku on pelkästään kevyttä lukulaitteen naputtelua ja kirjoittelua. Todellisuudessa mittarinlukijan työ vaatii paljon muutakin. Tekniikan tuntemusta ja
tarkkuutta tietysti, mutta myös hyvää
fyysistä kuntoa, säänkestävyyttä ja
joustavuutta.
Useimmat luettavat mittarit sijaitsevat alle 300 metrin etäisyydellä autotiestä, mutta on niitä luettavia kohteita
hieman kauempanakin. Pisin yksittäinen mittarinlukumatka on suuntaansa
kahdeksan kilometriä joko kävellen tai
hiihtäen, vuodenajasta riippuen.
Kun olosuhteet ovat vaihtelevia,
täytyy myös varautua sen mukaan.
Työautossa pitää olla mukana monenlaisia tarvikkeita liikkumista ajatellen.
Lenkkareilla ei ihan joka paikkaan voi
mennä, välillä tarvitaan lumikenkiäkin,
Kemppainen jutustelee.

Kerros- ja rivitaloissa mittaritaulut
sijaitsevat
sähköpääkeskuksissa.
Mittarinluku on tarkkaa työtä, jossa toisinaan myös taskulamppu on
erittäin tarpeellinen työväline. Kulutusta osoittava lukema naputellaan
mittaritaulusta lukulaitteen muistiin.
Kirjaamisen jälkeen Vilho Kemppainen merkkaa kansioonsa lukemansa
mittarit.

Lukutilanteessa Kemppainen varmistaa aluksi asiakkaan nimen, mittarin
numeron ja lukee sen jälkeen mittarin
sekä kirjaa tulokset näppäilemällä mittarinlukulaitteeseen.
Kun lukulaitteen tiedosto täyttyy,
Kemppainen vie sen Koillis-Lapin Sähkön asiakaspalveluun. Siellä laite kytketään asiakaspalvelun tietokantaan ja
laitteelle kirjoitetut mittarinlukutiedot
siirtyvät kunkin asiakkaan kohdalle

asiakastietoihin, jonka perusteella sitten yhtiö lähettää sähkölaskut asiakkailleen.
Vilho Kemppaisen asiakkaat tavoittavat puhelimella numerosta 0407472558 ja yhteys- sekä muita tietoja
löytyy myös Kemppaisen yrityksen
nettisivuilta www.villensaitti.com.
Vilho suhtautuu kiertämiseen seudulla hyvillä mielin. Työssä saa hänen
mukaansa mukavasti ympäristöoppia

kotipitäjästä ja toisaalta voi vaikka
nähdä jotakin sellaista mielenkiintoista
luonnossakin, josta sitten voi tallentaa
kuvia kameralle. Vilho Kemppainen on
nimittäin myös luontokuvaaja. Hänen
yrityksensä tarjoaa video- ja valkokuvauspalveluita sekä nettisivujen valmistusta.
Yritykseni muut palvelut ja mittarien luenta Koillis-Lapin Sähkölle sopivat
sujuvasti yhteen.
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