Lahtelainen Sähkö-Pusa Oy on sähköistänyt esiintymislavoja, festivaaleja,
puoluekokouksia ja ralleja vuodesta 2002 alkaen. Tällaiset tapahtumat edustavat
noin 15 % yhtiön vuosituotannosta, jonka pääosa koostuu sähköurakoinnista,
sähkösuunnittelusta, teollisuuden sähkötöistä ja saneerauksista. Yhtiön
palkkalistalla on kaksi vakituista työntekijää ja lisäksi yhtiö työllistää tarpeen
mukaan 2- 4 ulkopuolista työntekijää. Toimialueena on koko Suomi.

Bluesrockin maineikas edustaja
ZZ Top vieraili Kaisaniemessä 2012.
Kaiken tarvittavan sähkön järjesti paikalle Pusa.

Sähkö-Pusa Oy
sähköistää
tapahtumia maassamme
Teksti ja kuvat Jorma Laurila

Esiintymislavojen ja vastaavien
sähköistämisessä Sähkö-Pusa Oy
käyttää ainoastaan Witraktorilta vuokraamiaan Cat-dieselgeneraattoreita.
”Aluksi käytimme eri valmistajien
generaattoreita, mutta käytäntö on
osoittanut, että meidän kannattaa
pitäytyä Cat-generaattoreissa,” kertoo
yhtiön toimitusjohtaja Samu Pusa.
”Tämä toimintatapa sopii meille. Näin
varmistamme, että huolto on tarvittaessa aina lähellä. Koneen rikkoutumisen vuoksi ei yhtään keikkaa ole
ikinä jäänyt tekemättä. Witraktorilla
on runsaasti vuokrakoneita, joista
varmasti löytyy tarvittaessa nopeasti
toimiva varakone. Lisäksi esiintymislavojen sähköistyksissä on tärkeää, että
tarvittava sähkö tuotetaan mahdollisimman huomaamattomasti ilman melua.
Tähän Caterpillar on oikea valinta.
Koteloidut generaattorit ovat niin hiljaisia, että kukaan ei ole koskaan melusta
valittanut,” JATKAA Samu Pusa.
45 - 50 vuokraviiKkoa vuodessa
”Me teemme suoria vuokrauksia
noin 20 viikkoa vuodessa. Lisäksi on
mahdollista, että jonkin tapahtuman
sähköistämisessä osa tarvittavasta
kalustosta tulee tapahtuman järjestäjältä. ”Se kyllä käy meille edellyttäen,
että heidänkin kalustonsa on Catgeneraattoreita. Muussa tapauksessa
emme valitettavasti pysty toimimaan
luotettavasti yhdessä. Kaikkiaan meille
kertyy vuosittain 45 - 50 vuokraviikkoa.
Festivaalista ja tapahtumasta riippuen
tarvitsemme 1 - 11 generaattoria.”

tapahtumia, joiden sähköistyksestä vastasi Sähkö-Pusa Oy
Viime elokuun kolmantena viikonvaihteena perjantaina ja lauantaina järjestettiin
Weekend Festival Helsingin Kyläsaaressa,
jossa Kalasataman alueelle kerääntyi yli
40 000 henkeä kuuntelemaan elektronista
musiikkia. Esiintymislavan sähköistykseen tarvittiin Samu Pusan kertoman
mukaan 11 generaattoria. Sähköistyksen
tekoon kului aikaa kuusi työpäivää.
Kotkan Meripäivien Meripäivä Areenan
sähköistyksestä Pusa on vastannut
viimeksi kuluneiden kuuden vuoden ajan.
Pusa hälytettiin viime
kesäkuussa hätiin
Perussuomalaisten puoluekokoukseen Joensuun
Areenalle, jossa ilmeni
puutteita sähköistyksessä. ”Sinne mentiin ja pantiin asiat siihen kuntoon,
että puoluekokous pääsi
jatkumaan, kertoo Pusa.
Kaikista Helsingin
Kaisaniemessä pidettävistä festivaaleista vastaa Eastway,
joka käyttää Sähkö-Pusa Oy:tä alihankkijana. Samu Pusan mukaan kaikki,
mikä Kaisaniemen tapahtumissa toimii
sähköllä, tuotetaan generaattoritekniikalla. Yksi esimerkki Kaisaniemestä
on viime kesänä siellä vieraillut rockikoni Mötley Crüe, jonka esiintymislavan
sähköt olivat Samu Pusan käsialaa.
22.-24. elokuuta järjestettiin Helsingin
Rautatientorilla Herkkujen Suomi -lähi-

Helsingin Kalasatamassa järjestetty Weekend Festival
näytti komealta vielä auringonlaskun jälkeenkin.

ruokatapahtuma, joka keräsi keskelle
Helsinkiä 64 000 kävijää. Sähkö-Pusa Oy
hoiti kahdella Cat-generaattorilla kaiken
ruokatapahtuman tarvitseman sähkön.
Neste Rallin Lahden tapahtumien sähköistys on niin ikään uskottu Pusan luotettaviin käsiin jo useamman vuoden ajan.
Witraktorilla koneita vuokraa Cat Rental ja aggregaatteja moottoriosasto.
Cat Rentalin 100 vuokrakoneen lisäksi
valikoimaa lisäävät aggregaatit, jotka
ovat moottoriosaston hallinnassa. Niitä
löytyy kolmea eri kokoa, joista pienimmät
ovat teholtaan 60 kW,
keskikokoiset 300 – 350
kW ja suurimmat 560 kW.
Varastossa on toimintavalmiina 30 konetta.
Yllä mainitun johdosta
Samu Pusan luottamus
varakoneen nopeaan
löytymiseen on täysin perusteltu. Sami
Pusan yhteyshenkilöt
Witraktorilla ovat myyntipuolella insinööri Markku Hirvensalo ja
huollossa huoltoteknikko Jani Lehtorinne.
Heille hän kertoi uskaltavansa soittaa ns.
epäinhimilliseenkin aikaan, jos tarve vaatii.
Markku Hirvensalo toteaa, että Samu
Pusan kanssa on helppo asioida.
Hänellä on oikea asenne tähän hommaan. ”Hän luottaa sekä Cat-tuotteeseen
että maahantuojaan ja tietää, että
tarvittaessa hän saa avun niin nopeasti kuin se vain on mahdollista.” n

Mötley Crüen viime kesänä Kaisaniemessä
pitämän konsertin valot hoidettiin
tällä kuvassa näkyvällä Cat-generaattorilla.

“...käytäntö on osoittanut, että meidän
kannattaa pitäytyä Cat-generaattoreissa.”
Samu Pusa, Sähkö-Pusan toimitusjohtaja
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