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JOHDANTO


Vesihuolto on sähkönsaannin ohella yhteiskunnan tärkeimpiä palveluita, jonka tulisi toimia
kaikissa olosuhteissa. Häiriötön sähkönsaanti on yksi vesihuoltopalvelunkin toiminnan
edellytys. Vuoden 2011 Tapanin ja Hannun päivien myrskyjen aiheuttamien sähkökatkojen
vaikutuksetvesihuoltolaitoksillaovathyväesimerkkisähkönsaannintärkeydestävesihuoltolaiͲ
toksille.

Vesilaitosyhdistyksenjäsenlaitoksillesuunnattuunkyselyynvastanneistajasähkökatkoja
TapaninjaHannunpäivienmyrskyjenseurauksenakokeneistavesihuoltolaitoksistanoin
80 %:lle sähkökatkoista aiheutui häiriöitä toimintaan, lähinnä pumppauksiin sekä
automaatioͲ ja kaukovalvontajärjestelmiin. Noin puolella näistä vesihuoltolaitoksista
sähkönsaantihäiriöt heijastuivat myös asiakkaiden vesihuoltopalveluihin. Nämä häiriöt
olivat vesikatkoja, virtaussuuntien muutoksesta aiheutuneita veden laatuhäiriöitä sekä
viemäröinnintoimimattomuutta.
Lähde: Vesilaitosyhdistyksen jäsenlaitoksille suunnattu kysely vuoden 2011 Tapanin ja
Hannunpäivienmyrskyjenvaikutuksista.


Myrskykokemuksetjakyselyntuloksetosoittavat,ettävesihuollonsähkönsaanninvarmistamiͲ
nen edellyttää toimenpiteitä niin vesihuoltolaitosten kuin sähköverkkoyhtiöidenkin puolella.
On ilmeistä, että sähköverkkoyhtiöt eivät aina tiedä, miten kriittistä sähkönsaanti on
vesihuollontoiminnoillejamissäkohteissasähköäkriittisimmintarvitaan.Vesihuoltolaitosten
tulisiinformoidasähköverkkoyhtiötäjoennakoltavesihuollonkohteista,joissasähkönsaantion
kriittistä.Vesihuoltolaitostenpitäätarvittaessavarmistaamyösitsesähkönhäiriötöntäsaantia.
Sujuva toiminta häiriötilanteissa puolestaan edellyttää ennalta sovittuja toimintatapoja ja
ajantasaisentilannekuvanylläpitoa.

Vesihuoltopooli ja voimatalouspooli järjestivät vuoden 2012 aikana viisi alueellista
yhteiskokousta, joissa pohdittiin vesihuoltolaitosten sähkönsaannin varmistamisen
vaihtoehtoja. Vesihuoltopooli ja voimatalouspooli ovat laatineet tämän Vesihuollon
sähkönsaannin varmistaminenͲoppaan näiden yhteiskokousten annin ja muiden aiheeseen
liittyvien lähteiden perusteella. Lämmin kiitos yhteiskokouksiin osallistuneille heidän
panoksestaan ja avustaan oppaan laatimisessa. Savon Voima Verkko Oy:n arviointitaulukkoa
hyödynnettiinliitteessä1esitetynvesihuoltolaitoksensähkönkäyttöpaikkojenkriittisyystarkasͲ
teluntaulukonlaadinnassa.

Oppaan tarkoitus on tarjota ennen kaikkea vesihuoltolaitoksille tukea oman sähkönsaannin
varmistamiseen ja myös sähköverkkoyhtiölle tietoa sähkönsaannin merkityksestä vesihuoltoͲ
laitoksille sekä tukea vesihuoltolaitosten ja sähköverkkoyhtiöiden yhteistyötä sähkönsaannin
toimitusvarmuuden parantamiseksi. Lisäksi luvussa 4.4. on esitelty sähkön toimitushäiriön
tapahtuessavesihuoltolaitoksellatarvittaviatoimenpiteitä.
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VESIHUOLTOLAITOKSENSÄHKÖNTARVE


Häiriötön sähkönsaanti on yksi vesihuoltopalvelun toiminnan edellytys. Sähkökatkon
vaikutukset vesihuoltolaitoksen toimintoihin ovat välittömiä, mutta vesihuoltolaitoksen
asiakkaiden palveluissa ne näkyvät tyypillisesti viiveellä. Lyhyen sähkökatkon ajan vedenͲ
toimitus yleensä jatkuu ylävesisäiliön turvin, eivätkä viemäritkään yleensä tulvi välittömästi
vaikkajätevedenpumppauskeskeytyisi.Vesihuoltolaitostentoimintojaohjaavaautomaatiotai
muut sähkölaitteet saattavat sen sijaan olla herkkiä lyhyillekin sähkökatkoille ja ylijännitepiiͲ
keille.Lyhyetkinsähkökatkotsaattavataiheuttaaprosesseihinhälytyksiäjaedellyttääpaikalla
käynnin toiminnan palauttamiseksi. Tyypillisesti tuntia pitemmät sähkökatkot aiheuttavat jo
tarpeenvaravoimankäyttöönottoonjamahdollisestisiirtymisen paljonhenkilöstöävaativaan
toiminnankäsiohjaukseen.

Vesihuollon suurin sähköntarve liittyy veden siirtämiseen pumppausten avulla. Vettä
pumpataan raakavedenottamolta vesilaitokselle, vesilaitokselta vesijohtoverkostoon ja
viemäriverkostosta jätevedenpuhdistamolle. Veden pumppausten lisäksi sähköä tarvitaan
laitoksilla mm. käsittelyprosessien kemikaalipumppauksiin, sekoituksiin, ilmastukseen,
automaatioonjakaukovalvontaansekähallinnonjataloudentoimistotehtäviin.

Vedenhankintaan käytettävät pohjavedenottamot ovat yleensä taajamien ulkopuolella
sijaitsevilla pohjavesialueilla. Tällaisten kohteiden sähkönsaanti voi olla kriittistä taajaman
vedenhankinnanturvaamiseksi.Vesijohtoverkostopyritäänpitämäänainapaineellisenapaitsi
jatkuvan vedentoimituksen vuoksi, myös siksi, että näin turvataan vesijohtoverkostoa
likaantumiselta,jokavoitapahtuaverkostonollessapaineeton.

Laajamittaisia sähkökatkoja esiintyy tyypillisesti myrskyjen yhteydessä, jolloin myös sadanta
voi olla runsasta. Tällaisessa tilanteessa jätevesiverkoston ongelmat ovat merkittäviä, jos
jätevedenpumppaamot eivät toimi. Jätevesien ylivuodot alkavat verkoston rakenteesta,
pumppaamon varastokapasiteetista ja sadannasta riippuen viimeistään tuntien kuluttua
pumppauksenloppumisesta.

Maantieteellisesti laajojavesihuoltojärjestelmiä valvotaan ja ohjataan kaukovalvontajärjestelͲ
män avulla. Kaukovalvonta edellyttää toimivaa tiedonsiirtoa. Laaja sähkökatko johtaa usein
tietoliikenneyhteyksienkin häiriöihin, mikä puolestaan aiheuttaa kaukovalvonnan toimimattoͲ
muutta.Tällöinjoudutaanvaljastamaanresurssejapaikallisvalvontaanjakohteissakäynteihin.

Vesihuoltolaitoksen sähkönsaannin kannalta kriittiset kohteet vaihtelevat.  Paikalliset
olosuhteen asettavat raamit vesihuoltojärjestelmälle. Toiselle laitokselle järjestelmän
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toiminnassa kriittistä on etäällä käyttökohteista sijaitseva raakavesilähde ja veden pumppaus
sieltä kulutukseen, toiselle taas polveilevasta topografiasta johtuvat lukuisat talousveden
paineenkorotuksetjaviemärivedenpumppauksetverkostossa.LaitostoimintojasuunniteltaesͲ
sa ja sijoitettaessa olisi mahdollisuuksien mukaan huomioitava myös sähkönsaantivarmuus.
Ylävesisäiliöt, pumppaustarpeen minimointi, hallitut ja automaattiset jäteveden ylivuodot
pumppaamoilta sekä laitostilojen ylivuodot ja tyhjeneminen viettona, vähentävät sähkön
toimitushäiriöidenvaikutuksiavesihuoltojärjestelmäänjavesihuoltopalveluun.

Vesihuolto on yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittinen toiminto, joka on huomioitava
sähkön toimitusvarmuutta kehitettäessä ja sähkön toimitushäiriöissä toiminnan palauttamiͲ
sessa. Yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisen palvelun tarjoajana vesihuoltolaitosten on
varauduttava myös itse turvaamaan palveluidensa mahdollisimman häiriötön jatkuvuus
kaikissatilanteissa.
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SÄHKÖVERKKOHÄIRIÖNKESTO,LAAJUUSJATODENNÄKÖISYYS


Sähkön toimitushäiriöt voidaan jakaa kantaverkosta johtuvaan suurhäiriöön ja alueellisiin
jakeluverkkohäiriöihin. Kantaverkon suurhäiriön keston arvioidaan olevan 2Ͳ12 tuntia.
Jakeluverkkohäiriönkorjaussensijaanvoivenyävuorokausiintaijopaviikkoihin.


3.1

Suurhäiriökantaverkossa


Koko maan kattavia suurhäiriöitä, jossa suuri osa kantaverkosta on jännitteettömänä, ei ole
Suomessa sattunut sitten 1970Ͳluvun. Muualla maailmassa erilaajuisia suurhäiriöitä on
tapahtunutlähesvuosittain,muttaselkeäätilastoakehityksensuunnastaeiolekäytettävissä.
Viime vuosien merkittävimpiä häiriöitä maailmalla ovat olleet Yhdysvaltojen ja Intian häiriöt
vuonna2012,KeskiͲEuroopanhäiriövuonna2006,Moskovanhäiriövuonna2005sekävuonna
2003sattuneetlaajathäiriötLontoossa,USA:ssa,Ruotsissa,ItaliassajaHelsingissä.Mainittujen
suurhäiriöiden taustalla on ollut yhteistyön riittämättömyyttä, puutteita tietojärjestelmissä
sekäinhimillisiäerehdyksiä.

Suomenkantaverkonsuurhäiriöidenvähenemineneitarkoita,ettäsuurhäiriö einykyisinolisi
mahdollinen.Kantaverkonsilmukointijavahvistuminenontehnytniistäepätodennäköisempiä
jasiksiharvinaisempia.KeskitetynkäytönvalvonnanjalisääntyneidenkaukoͲohjaustenmyötä
häiriöidenkestoajatovatmyösselkeästilyhentyneet.

Sähkömarkkinoiden avautumisen myötä siirtoverkkoa käytetään entistä useammin lähellä
maksimitehoa ja markkinoiden päivittäinen ja tuntitason ennustaminen on pidemmällä
aikavälillävaikeaa,jotensuurhäiriönmahdollisuusonainakinteoriassajonkinverrankasvanut.
Vastaavasti verkkoon tulossa olevat suuremmat voimalaitosyksiköt tekevät häiriöiden
hallinnasta aiempaa haasteellisempaa. Kovassa kuormassa olevien ulkomaan yhteyksien tai
niitä syöttävien verkkojen normaalia vakavammat viat voivat aiheuttaa laajenevan häiriön.
Toisaalta jatkuvasti kehittyvät laskentaohjelmat mahdollistavat siirtorajojen tarkemman
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määrityksen, ja tehokkaat käytönvalvontajärjestelmät helpottavat jatkuvaa valvontaa
parantaennäinhäiriöihinvarautumista.

Mikäli suurhäiriö kuitenkin tapahtuisi, se vaatisi useamman lähes samanaikaisen vian
tilanteessa, jossa sähkön siirtomäärät olisivat lähellä maksimitehoa. Laajat myrskyt ja muut
sääilmiöt, inhimillisen erehdyksen mahdollisuus tai suojausͲ ja tietoliikennejärjestelmän
virhetoimintavoivatlisäksiollaosasyynävakavanhäiriönsyntymiseen.

Suurhäiriönjälkeinenkäytönpalautusonhaasteellinentilanne,koskaeivoidatäysinvarmasti
sanoa, miten nopeasti siinä onnistutaan. Kantaverkkoon sähkön palautus voi onnistua
nopeasti, mutta se voi kestää myös useita tunteja (2Ͳ12h). Häiriön selvityksen viivästyessä
käytönpalautuksen kannalta tärkeään rooliin nousee tietojärjestelmien ja tietoliikenteen
akkujen riittävyys sekä varavoimakoneiden käyntiajat, koska kriittiset järjestelmät ovat
sähkökatkonaikanatäysinniidenvarassa.


3.2

Jakeluverkkohäiriö


Jakeluverkonsuurhäiriötjohtuvatpääasiassasääoloista:ukkosista,myrskyistäjalumikuormisͲ
ta.

Jakeluverkotovatmaaseudullapääasiassailmajohtoja,jotkaovatmetsäisilläseuduillaalttiina
sääolojen aiheuttamille häiriöille. Isoissa taajamissa verkko on rakennettu maakaapeleilla.
Pienemmissätaajamissaonvieläpaljonilmajohtoja.

Paikallisiasuurhäiriöitäonvuosittainuseita.Näidenvaikutuksetovatkuitenkinrajattuja.LaajaͲ
alueisia suurhäiriöitä, useita maakuntia käsittäviäkin, on viime aikoina esiintynyt yhä
useammin,muutamanvuodenvälein.

UkkosͲjamyrskyviatsyntyvätyleensälyhyenajansisällä.Jälkivoiollatotaalistatuhoa,kuten
esimerkiksi vuonna 2011 TapaniͲmyrskyssä tai vuonna 2010 AstaͲ ja SylviͲmyrskyissä. Tällöin
vikojen paikallistamiseenkin menee aikaa useita vuorokausia ja korjaamiseen jopa viikkoja.
Totaalisen tuhon alueella ei sähköjä voida välttämättä palauttaa useisiin vuorokausiin edes
taajamiin.

Sähköverkon kaapelointi tai ilmajohtojen siirtäminen puuvarmoille ja helposti saavutettaville
alueille teiden varsiin vie 10Ͳ20 vuotta. Häiriöiden aiheuttamiin pitkiinkin sähkökatkoihin on
sitenvarauduttavajatkossakin.Tilanneparaneekuitenkinkokoajan.

Kantaverkonjajakeluverkonyhtäaikainenhäiriötilanneonmyösmahdollinen.Silloinsähköjen
palauttaminen kestää vielä pidempään, sillä jakeluverkon vikojen paikallistaminen edellyttää,
ettäkantaverkostasaadaansähköäjakeluverkonsähköasemille.
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TOIMENPITEET
VESIHUOLTOLAITOKSEN
VARMISTAMISEKSI

SÄHKÖNSAANNIN


Seuraaviin kappaleisiin on koottu tiiviisti toimenpiteitä vesihuoltolaitoksen sähkönsaannin
varmistamiseksi. Vesihuoltolaitoksen suunnitelmallinen sähkönsaannin varmistaminen
kannattaa aloittaa toteuttamalla toimenpiteitä esitetyssä järjestyksessä. Niillekin laitoksille,
joillasuunnitelmallinensähkönsaanninvarmistaminenonjohyvällämallilla,voitekstistälöytyä
uusiatäydentäviätoimenpiteitä.

Toimenpiteetvesihuoltolaitoksensähkönsaanninvarmistamiseksi
1. Sähkönkriittisyyskartoitusvesihuoltolaitoksella
2. Vesihuoltolaitoksenjasähköverkkoyhtiönyhteistyö
3. Sähkönsaannintoimitusvarmuudenparantaminen
4. Toiminnansuunnittelujaharjoittelusähköntoimitushäiriössä


Sähkönsaannin varmistamisessa, kuten kaikessa muussakin varautumiseen liittyvässä
toiminnassa, on syytä muistaa, että työ ei tule koskaan valmiiksi. Oman toiminnan ja
varautumisen tasoa pitää tarkastella säännöllisesti ja aina toiminnan muutosten myötä
uudelleen.

Toimenpiteet on kirjoitettu ennen kaikkea vesihuoltolaitosten näkökulmasta, mutta monet
toimenpiteetedellyttävätvesihuoltolaitoksenjasähköverkkoyhtiönyhteistyötä.Osaesitetyistä
toimenpiteistäonsellaisia,jotkasähköverkkoyhtiötoteuttaatehokkaimmin.


4.1

Sähkönkriittisyyskartoitusvesihuoltolaitoksella


Sähkön toimitushäiriöihin varautuminen ja sähkönsaannin varmistaminen edellyttää, että
vesihuoltolaitostietääomantoimintansajatkuvuudenkannaltasähkönsaannistakriittisimmät
kohteet.

Sähkönkriittisyyskartoituksentoteutus:
1. Listataankokovesihuoltojärjestelmänsähköätarvitsevatkohteet.
2. ArvioidaaneripituistensähkökatkojenvaikutusjokaisenlistatunkohteentoiminnalͲ
le.
3. Arvioidaankohteentoiminnanmerkitysvesihuoltopalveluntoimivuudelle
4. Listataan vesihuoltolaitoksen sähköä tarvitsevat kohteet arvioinnin perusteella
prioriteettijärjestykseen.


Liitteessä1onesimerkkisähkönkriittisyyskartoituksentoteutuksesta.
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Vesihuoltolaitoksen toiminnan ja sen palvelun kannalta kriittiset kohteet vaihtelevat eri
laitoksilla.Esimerkiksiseuraavatkohteetvoivatollasähkönsaanninkannaltakriittisiä:
x Kapasiteetiltaanvälttämättömätvedenottamot
x Kapasiteetiltaanjakäsittelyltäänvälttämättömätvedenkäsittelylaitokset
x Vedenlaadunvarmistamisenkannaltakriittisetvedenkäsittelynvaiheet
x Vedentoimituksenkannaltavälttämättömätpaineenkorottamot
x Viemäriverkoston toiminnan kannalta välttämättömät pumppaamot (välttämättöminä
voidaanpitääsellaisiapumppaamoja,joiltaylivuodotaiheuttavatvälittömänterveyshaiͲ
ta,pohjavedenlikaantumisenvaarantaipitkäkestoisenympäristöhaitan)
x Jätevedenpuhdistuksenvälttämättömätvaiheet
x Lietteenkäsittely
x Automaation ja kaukovalvonnan toiminnan kannalta välttämättömät kohteet
(varsinaistenkohteidenlisäksimyöstiedonsiirrontukiasemat)
x Talvellakohteidenlämmitys

Sähkönsaantihäiriön pitkittyessä kriittiseksi saattaa muodostua myös laitoksen talouden ja
hallinnonjärjestelmät,muttaniinpitkätsähköntoimitushäiriötovathyvinepätodennäköisiä.


4.2

Vesihuoltolaitoksenjasähköverkkoyhtiönyhteistyö


Sähköverkkoyhtiövoihuomioidavesihuoltolaitoksensähkönsaanninkannaltakriittisetkohteet
omassa toiminnassaan esimerkiksi sähköjen palauttamisessa ja tehopulatilanteessa sähkön
jaksottamisessavain,josneovatsentiedossa.Listattuaanjapriorisoituaansähköätarvitsevat
kohteensa, vesihuoltolaitoksen on syytä kertoa niistä ja niiden prioriteettijärjestyksestä ja
tehotarpeesta sähköverkkoyhtiölleen. Vesihuoltolaitoksen on samalla hyvä kertoa myös
sähkökatkon mahdollisista vaikutuksista vesihuoltopalveluun, jotta sähköverkkoyhtiöllekin
syntyykuvahäiriönmahdollisistaseurauksista.

Vaikkavesihuoltoonkinilmiselvästiyhteiskunnantoiminnankannaltakriittinentoiminto,niin
toimijan eli tässä tapauksessa vesihuoltolaitoksen on ensisijaisesti itse velvollisuus ilmoittaa
sähkönsaanninkannaltakriittisistäkohteistasähköverkkoyhtiölle.TämänjälkeensähköverkkoͲ
yhtiö voi huomioida ne omassa toiminnassaan ja esimerkiksi viedä ne tietona omiin
järjestelmiinsä.

Vesihuoltolaitoksen uusia sähköä tarvitsevia kohteita suunniteltaessa on jo suunnitteluvaiͲ
heessasyytäollayhteydessäsähköverkkoyhtiöönjapyytääselvitystäsähköntoimitusvarmuuͲ
desta kohteeseen. Mikäli toimitusvarmuus ei vastaa käyttöpaikan kriittisyyttä, osapuolet
neuvottelevat tarvittavista toimenpiteistä (verkon kehittäminen, varavoimakoneet, uusi
paikka). Liittyessään sähköverkkoon uusissa sähkönkäyttökohteissa vesihuoltolaitoksen on
hyvä pyytää sähköverkkoyhtiöltä sopimuksen solmimisen yhteydessä selvitys sähkön
toimitusvarmuudestasekäilmoittaasähköverkkoyhtiöllesähkönkäyttöpaikankriittisyys.Näin
tietokirjautuuhetisähköverkkoyhtiönjärjestelmään.
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Monet vesihuoltolaitokset ovat usean sähköverkkoyhtiön asiakkaita, joten yhteistyötä
tarvitaan niiden kaikkien kanssa. Aloitettua yhteistyötä on syytä jatkaa säännöllisesti
esimerkiksi kerran vuodessa pidettävin yhteiskokouksin, jotta yhteys säilyy. Ennalta tuttujen
tahojenkanssaonhelpompitoimiahäiriötilanteissakin.

Ehdotus vesihuoltolaitoksen ja sähköverkkoyhtiön säännöllisessä yhteiskokouksessa
käsiteltäviksiasioiksi:
x vesihuoltolaitoksen sähköä tarvitsevat kohteet ja niiden prioriteettijärjestys ja
tehontarve
x vesihuollon sähkönsaannin kannalta kriittisten kohteiden sähkönsaantivarmuus ja
sähköverkkoyhtiönsuunnitelmattoimitusvarmuudenparantamiseksi
x toimenpiteet vesihuollon sähkönsaannin kannalta kriittisten kohteiden sähkön
toimitusvarmuuden parantamiseksi: sähköverkon parantaminen, reunusmetsien
hoito,varavoima
x suunnitelmayhteistyöstäsähköntoimitushäiriössä
x viestintäerilaisissatilanteissa
x yhteystietojenpäivittäminen
x yhteisetharjoitukset
x tieto sähkön toimitusvarmuutta hetkellisesti heikentävien huoltotoimenpiteiden
ajankohdasta
x vedenhankinnassa tärkeät pohjavesialueet ja niillä sijaitsevien muuntamoiden
öljysuojaus
x muu yhteistyö: toisten maanalaisten verkostojen huomiointi omissa kaivutöissä,
kaapeliͲjaverkostonäytöt,paikkatietojenantamisenperiaatteet,yhteisetlinjauraͲ
kat


Mikäli vesihuoltolaitos on usean sähköverkkoyhtiön asiakas, yhtenäiset yhteistyömenettelyt
kaikkien kanssa helpottavat toimintaa. Joissakin tapauksissa voi olla hyödyllistä järjestää
kaikkien sähköverkkoyhtiöiden kanssa yhteiskokouksia, joissa sovitaan yhtenäisistä
menettelyistäsekätoiminnastavastuualueidenrajapinnoilla.

Toimivat ja ajantasaiset yhteystiedot ovat tärkeitä etenkin sähkönsaantihäiriöissä toimimisen
kannalta. Häiriötilanteiden jouhevaan yhteydenpitoon molemmilla osapuolilla pitää olla
käytössä yhteystieto tai viestintäkanava, jonka kautta yhteydenpito onnistuu kaikissa
tilanteissa. Tämä viestintäkanava ja yhteystietojen päivitys tulee sopia tapauskohtaisesti
toimijoille parhaiten sopivalla tavalla. Laajoissa häiriöissä pelastuslaitoksen tilannekeskus
toimiiyleensäkunnallistentoimijoidenyhteystahona.


4.3

Sähkönsaanninvarmuudenparantaminen


Sähköverkkoyhtiö voi parantaa sähkön toimitusvarmuutta siirtämällä ilmajohtoja maakaapeͲ
leiksi,rengasverkoinjahuolehtimallajohtokatujenreunusmetsienhoidosta.Taajamissanämä
toimenpiteet ovat varteenotettavia ja hyödyttävät yleensä muitakin sähkön käyttäjiä, mikäli
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sähkön toimitusvarmuudessa on parannettavaa. Etenkin hajaͲasutusalueilla sijaitsevien
vesihuollon sähkönsaannin kannalta kriittisten kohteiden osalta maakaapelointi tai
rengasverkonrakentamineneiolevälttämättäkustannustehokasta.

Syyskuussa2013voimaantulleenuudensähkömarkkinalain(588/2013)keskeisenätavoitteena
on sähkönjakelun varmuuden parantaminen. Lain mukaan jakeluverkko on suunniteltava,
rakennettavajaylläpidettäväsiten,ettäjakeluverkonvikaantuminenmyrskyntailumikuorman
seurauksena ei aiheuta asemakaavaͲalueella asiakkaalle yli kuusi tuntia kestävää sähkönjakeͲ
lunkeskeytystäeikämuullaalueellayli36tuntiakestävääkeskeytystä.Jakeluverkonhaltijanon
täytettävävaatimuksetportaittainvuoden2028loppuunmennessä.

Parannettaessa sähkön toimitusvarmuutta, ja muissakin sähköverkkotöissä, tulee pohjavesiͲ
alueella toimittaessa huomioida pohjaveden suojelu. Esimerkiksi pohjavesialueella olevissa
muuntamoissapitääollatäydentilavuudensuojaͲallasöljyvuotojenvaralle.

Sähköverkkoyhtiön sähkön toimitusvarmuutta parantavista toimenpiteistä huolimatta
vesihuoltolaitostenonpohdittavamyösomatoimisenvarautumisentarvetta.VesihuoltolaitokͲ
senomanvaravoimanhankintaontarpeenainakin,josseuraavatedellytyksettäyttyvät:
x Sähkönkäyttökohdeonvesihuoltopalveluntoimittamisenkannaltakriittinen.
x Sähköverkkoyhtiön ilmoittama sähkön toimitusvarmuus ei ole riittävä. Sähkön
toimitusvarmuus muodostuu sähkökatkon todennäköisyydestä ja todennäköisestä
pituudesta.

Varavoima voi olla vesihuoltolaitoksen oma kiinteästi kytketty tai siirrettävä varavoimakone,
toisenorganisaationkanssayhteinenvaravoimakonetaivuokrattavissatailainattavissaoleva
varavoimakone. Yhteisten, vuokrattavien ja lainattavien varavoimakoneiden osalta tulee
muistaa, että laajemman sähkökatkon sattuessa niille on yleensä tarvetta muillakin. Tällaisia
tilanteita varten on sovittava etukäteen menettelyt, joiden perusteella varavoimakone
sijoitetaan.

Varmin vaihtoehto turvata vesihuoltolaitoksen sähkönsaannin kannalta kriittisten kohteiden
sähkönsaanti kaikissa tilanteissa on oma varavoimakone. Tärkeimmät kohteet, etenkin hajaͲ
asutusalueella sijaitsevat sellaiset, kannattaa varustaa valmiudessa olevilla ja automaattisesti
käynnistyvillä varavoimakoneilla, joilla on riittävän suuri polttoainesäiliö. Myrskytilanteessa
siirrettävänvaravoimakoneentaipolttoaineenkuljetuskäyttökohteeseensaattaaosoittautua
tielle kaatuneiden puiden vuoksi mahdottomaksi. Kiinteää varavoimaa tarvitaan myös
kohteissa,joidentehontarveonsuuri.

Kaikkiin vesihuoltolaitoksen toiminnan kannalta kriittisiin kohteisiin ei yleensä ole niiden
suuren lukumäärän vuoksi mahdollista hankkia kiinteitä varavoimakoneita. Esimerkiksi
viemäröinnintoiminnankannaltakriittisiäjätevedenpumppaamojavoiollakymmeniä.Tällaisia
kohteita varten tarvitaan siirrettäviä varavoimakoneita, joilla kriittisimpien kohteiden
toimintaa voidaan turvata. Käyttökohteissa tulee olla liitynnät, joilla siirrettävä varavoima
voidaankytkeähelpostikäyttöön.
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Varavoimanhankinnastajakäytöstäontarkemminkappaleessa5.

AutomaatioͲ ja viestintäjärjestelmät sekä herkät sähkölaitteet on syytä suojata lyhyiltä
sähkökatkoilta ja syöttöjännitteen epätasaisuuksilta UPSͲlaitteilla. UPS syöttää suojaamilleen
laitteillesähköälyhyidensähkökatkojenajanakustostaan.


4.4

Toimintasähköntoimitushäiriössä


Sähkön toimitushäiriöt voidaan jakaa karkeasti verkostovaurioista johtuviin ja tehopulasta
johtuviin. Tehokas toiminta molemman tyyppisissä häiriötilanteessa edellyttää ennalta
sovittujajasuunniteltujatoimintatapoja.Vesihuoltolaitoksellajasähköverkkoyhtiöllätuleeolla
omat sisäiset suunnitelmat ja toimintaohjeet sähkönsaantihäiriössä toimimiseksi ja yhteisesti
sovitut pelisäännöt yhteistyöstä tilanteessa. Suunnitelmissa pitää huomioida myös toiminnan
palauttaminen normaaliksi sähkönsaannin palauduttua. Häiriötilanteiden yhteistyön
suunnitteluunpitääottaamukaanmyösmuuttilanteessatoimivattahot,kutenympäristöterͲ
veysviranomainen,pelastuslaitosjasähkölaitos.HyväetukäteissuunnitteluauttaasähkökatkoͲ
tilanteessa toimimista, mutta on muistettava, että kussakin tilanteessa sopivimmat
toimintatavatonharkittavatapauskohtaisesti.

Ajoittainenkinsähkönsaantivoiturvatavesihuoltopalveluidentoimivuuden.Tällöinvesisäiliöitä
saadaan ajoittain täytettyä ennen kuin ne tyhjenevät, viemäripumppaamoja tyhjennettyä
ennenkuinjätevedettulvivatympäristöönjalaitteidenakkujaladattua.Sähköjenpalautuksen
tulisi olla riittävän pitkä, jotta esimerkiksi ylävesisäiliötä saadaan täytettyä riittävästi.
AjoittaisensähkönpalauttamisenajankohdastajakestostapitäätoimittaatietovesihuoltolaiͲ
tokselle,jottasielläosataansuunnitellaoikeintoimet,joihinryhdytään.Toimiakseentällainen
ajoittainen sähkönsaanti edellyttää hyvää suunnittelua ja toiminnan koordinointia ja
esimerkiksiviemärilinjojenosaltakaikkienlinjanpumppaamoidensähköjenpalauttamisen.

Omanhaasteensasähköntoimitushäiriössätoimimiseentuose,ettävesihuoltojärjestelmävoi
ollamaantieteellisestihyvinkinlaajallaalueella.Tällöinesimerkiksitaajamansähkötvoivatolla
toiminnassa ja vedenkulutus normaalia, vaikka sitä palvelevalla vedenottamolla olisikin
sähkökatko. Jäteveden siirtolinjoissa ja viemäriverkostossa sähkökatkoalueen ulkopuolella
toimivat pumppaamot voivat aiheuttaa jäteveden tulvimista sähkökatkoalueella. JätevedenͲ
pumppaamoiden ylivuotojen pitäisi toimia automaattisesti ja hallitusti, mikäli pumppaamo
täyttyy.

Vesihuoltolaitokset saavat tiedon sähkökatkosta ja sen vaikutuksista vesihuoltojärjestelmään
yleensäomankaukovalvontajärjestelmänsäkautta.Tämäntiedonlisäksivesihuoltolaitostenon
tärkeää saada mahdollisimman nopeasti esimerkiksi kartalla tieto sähkön toimitushäiriön
laajuudestajasenennustetustakestosta.Tämäntilannekuvanperusteellavesihuoltolaitosvoi
suunnitella omaa toimintaansa ja esimerkiksi tarvetta varavoiman käyttöönottoon eri
kohteissa.Varsinkinlaajoissasähköntoimitushäiriöissäsähköjenpalauttamisenaikatauluavoi
olla vaikeaa ennustaa, mutta sekin tieto ja ennuste katkon vähimmäiskestosta on tärkeää
vesihuoltolaitoksenomantoiminnansuunnittelussajakäynnistämisessä.Myössähkönsaannin
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normalisoitumisesta on tärkeää saada tieto, jotta vesihuoltolaitoksella uskalletaan siirtyä
normaaliintoimintaan.

Vesihuoltolaitoksellapitääollakäsityssellaisensähkökatkonkestosta,jonkasähköätarvitsevat
kohteet ja vesihuoltopalvelut kestävät häiriintymättä. Suunnitelmista tulisi selvitä järjestelyt
vesihuollon eri kohteissa, joihin ryhdytään eripituisissa ja laajuudeltaan erilaisissa sähkökatͲ
koissa.Esimerkiksisiirrettäviävaravoimakoneitavoidaankäyttääsuunnitelmallisestivuorottain
eri kohteissa. Sähkökatko aiheuttaa nopeasti ongelmia myös tiedonsiirtoon, joten suunnitelͲ
mienpitäähuomioidatoimintamyöställaisissatilanteissa.

Mahdollisiatoimiavesihuoltolaitoksellasähkökatkotilanteessa:
x vedenottokeskitetäänvainosaanottamoista
x ylävesisäiliöttäytetäänvaravoimanavulla,jonkajälkeenvaravoimakoneetvoidaan
siirtääjoksikinaikaamuualle
x kriittisillejätevedenpumppaamoillevaravoimaa,muuttyhjennetäänimuautointai
hallittunaylivuotona
x varavoimakoneidenpolttoainehuollonjärjestäminen
x tiedottaminenpalvelukatkoista
x automaatioͲohjauksenpoiskytkentäjahallittukäynnistyssähköjenpalauduttua


Sähköverkkoyhtiö voi tilanteen antamien mahdollisuuksien mukaan huomioida vesihuoltolaiͲ
tosten sille ilmoittamat sähkönsaannin kannalta kriittiset kohteet sähköjen palauttamisessa.
Tehopulatilanteessapuolestaansähköjenajoittainenkinpalautushyödyttäävesihuoltolaitosta,
jos sen avulla saadaan esimerkiksi täytettyä vesitornia, ladattua akkuja ja tyhjennettyä
viemäriverkostoa. Pitkissä vedenjakeluͲ ja viemärilinjoissa sähköjen palauttamisen tulee olla
koordinoitua,jottasähköjenpalauttaminenosaanlinjastaeiaiheutatulvimistamuualla.

Sähkön toimitushäiriötilanteissa verkkoyhtiöiden tilannekuvatiedoille ja ennusteille on monia
tarvitsijoita. Tämän tiedon toimittamiseen eri toimijoille sopivassa muodossa ja mahdollisimͲ
man jouhevasti on tilanteessa toimimiseksi tärkeää. Tilannetiedon toimittaminen pitää sopia
kullekin toimijalle ja erilaisiin tilanteisiin sopivimmalla tavalla. Erilaisia vaihtoehtoja
häiriötilanneviestinnänjärjestämiseenovatesimerkiksi:
x Tekstiviestitjasähköpostitennaltasovituilleyhteyshenkilöille.
x Suorat yhteystiedot valvomoon tai ennalta sovitulle yhteyshenkilölle. (Huomattava
yhteystahonresurssiterityistilanteessaviestintään.)
x Vakavissa ja laajoissa häiriöissä pelastuslaitokset perustavat pelastustoiminnan
johtokeskuksen,jonkatehtävänäonalueellisentilannekuvanmuodostaminenjatoiminͲ
nankoordinointi.Eritahottoimittavatpelastustoiminnanjohtokeskukseentilannetietoa
kokonaiskuvan rakentamiseksi ja tietoa on tarpeen jakaa sieltä myös sitä tarvitseville,
esimerkiksi vesihuoltolaitosten edustajille. (Sähköverkkoyhtiöiden, pelastusviranomaisͲ
ten, hätäkeskusten ja Liikenneviraston yhteistyö myrskyvahinkojen torjunnassa –
julkaisussakuvataaneriosapuoltenyhteistyötä,tiedonvaihtoajatilannekuvanmuodosͲ
tamista laajojen myrskyvahinkojen yhteydessä. Julkaisu löytyy sähköisenä nimellä
Internetistä.)
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x
x
x
x

x
x

Alueradioyleiseentilanteestatiedottamiseen.
Julkisetverkkosivutyleiseentilanteestatiedottamiseen.(Huomattava,etteitietokonetai
verkkosivutolevälttämättäkäytettävissäsähkökatkonaikana.)
Sähköverkkoyhtiön sisäiset tilannetietosivut, joille yhteiskunnan toiminnan kannalta ja
sähkönsaannistakriittisillätoimijoillaonpääsy.(ks.edellinenhuomio)
Vesihuoltolaitoksen oma edustaja sähköverkkoyhtiön tilannekeskuksessa, johon on
puhelinͲ ja sähköpostiyhteys tai viestintä tilannekeskuksessa olevan pelastuslaitoksen
edustajankautta.
VirveͲ tai satelliittipuhelinten käyttö. (Huomattava, ettei eri osapuolten yhteydenpito
onnistuVirvellä,elleivätpuhelimetolesamassaryhmässä.)
Kuriiriposti,elleivätmuutviestiyhteydettoimi.


Vesihuoltolaitoksenjasähköverkkoyhtiönpitääsopiaennaltaerilaisissatilanteissakäytettävät
viestintäkanavat ja välitettävät tiedot. Yhteystietojen ajantasaisuudesta pitää huolehtia ja
niiden on hyvä olla saatavilla sähköisten järjestelmien ja matkapuhelimien lisäksi myös
paperilla. Matkapuhelimille pitää olla autolaturit, jotta ne saadaan ladattua sähkökatkosta
huolimatta.


4.5

Yhteistoiminnanharjoittelu


Suunnitelmat ovat lähtökohta häiriötilanteessa toimimiseksi. Suunnitelmien toimivuus on
tärkeäätestatajatoimintaaharjoitellaharjoituksissa.VesihuoltolaitoksenjasähköverkkoyhtiͲ
ön olisi hyvä järjestää yhteisiä harjoituksia yhteistoiminnan ja sen kompastuskivien
testaamiseksi,jokopöytäharjoituksinataikonkreettisestikentällätapahtuvina.Kaupunkienja
alueelliset valmiusharjoitukset ovat hyvä foorumi laajemman yhteistyön harjoittelemiseen.
Häiriötilannesuunnitelmia ja häiriöihin varautumista pitää päivittää harjoituksissa havaittujen
tarpeidenmukaan.


5

VARAVOIMANHANKINTAJAKÄYTTÖ


Vesihuolto on kotitalouksien, terveydenhuollon, sairaaloiden ja teollisuuden kannalta niin
kriittinen palvelu, että sen pitäisi toimia kaikissa tilanteissa. Siksi vesihuoltolaitosten tulee
varautuasähkönsaantihäiriöihinmyösomatoimisesti.Varmintapaturvatavesihuoltolaitoksen
sähkönsaanti on oma varavoimakone. Varavoimaan liittyvää asiaa on myös kappaleessa 4.3
Sähkönsaanninvarmuudenparantaminen.


5.1

Varavoimanhankinta


Varavoimanhankinnassapitäähuomioida,ettälaiteitsessäänjakäyttökohteeseenkytkettynä
täyttää sähköturvallisuusvaatimukset. Varavoimalaitoksen suunnittelusta, rakentamisesta,
asennuksesta, tarkastuksista sekä käytöstä ja huollosta löytyy tietoa varavoimalaitoksia
käsittelevästäSTͲkäsikirjastanro31.
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Varavoiman hankinta on vesihuoltolaitokselle tyypillisesti kertaluonteinen tapahtuma, joten
hankinnassakannattaakäyttääapunaalanasiantuntijaa.

Varavoimanhankinnassahuomioitaviaasioita:
x suorituskykyluokkajaprimääriteho(tehontarvejokokeskimääräisenkulutuksentai
kulutushuipun mukaan, kulutushuiput huomioitava, jos vesi pumpataan kulutukͲ
seensuoraan,eikäylävesisäiliönkautta)
x automaattisestikäynnistyvävaikäsikäyttöinen
x kytkentäkäyttökohteessa(kiinteä,pistokevaisähköasentajankytkettävä)
x laitteen sijoittaminen (huomioitava mm. ympäristöön siirtyvä lämpöteho ja
melutaso,ulkonavailämmitetyssätilassa,suojaͲaltaat,tankkauksensiisteys)
x polttoaineen kulutus ja polttoainesäiliöt (suojaͲaltaat, tankkauksen siisteys,
polttoaineensäilyvyysjavaihtuvuus)
x koneikonvarustelujakäynninvalvonta
x laitteenkäynnistyksenvaatimaaikajakuormanottokyky
x 24/7tekninentukijahuoltopäivystys
x huoltojakorjausvaraosiensaatavuus
x hintasekäkäyttöͲjaylläpitokustannukset
x takuu
x siirrettävänvaravoimakoneenkuljetus


Siirrettävänvaravoimanhankintaankuuluumyösmahdollistenkäyttökohteidenvarustaminen
sopivallakytkentävalmiudella.

Varavoimakoneen toimivuuden ja turvallisuuden varmistamiseksi varavoimakoneelle pitää
tehdä käyttöönottotarkastus ja toimintakoe ennen sen vastaanottoa. Varavoimakoneen
toimittajan tulee antaa varavoimakoneen käyttäjille käytön opastus sekä luovuttaa
asianmukaisetkäyttöͲjahuoltoͲohjeet.


5.2

Varavoimankäyttö


Varavoima auttaa sähkökatkotilanteessa vain, jos se toimii ja sitä osataan käyttää. Siksi
varavoiman käyttö on suunniteltava ja harjoiteltava ennakolta ja sen toiminta varmistettava
säännöllisinhuolloinjakoeajoin.

Varavoimajärjestelmien toimivuuden säännöllinen varmistaminen on tärkeää. VaravoimakoͲ
neita on suositeltavaa koekäyttää kerran kuukaudessa. Koekäytössä on käynnistyksen lisäksi
tärkeääkäyttääkonelämpimäksi,jolloinkoneenkäyntimyöshuoltaasitäjaesimerkiksiöljyää
seisonnan aikana kuivuneita pintoja. Varavoimakonetta on syytä testata ainakin kerran
vuodessamyöstäydelläkuormalla(kuormituskoe),jolloinsaadaantestattuavaravoimakoneen
toimivuustodellisessatilanteessa.Koekäytöntueksionhyvälaatiakäyttöohjejatestilomake,
jokamuistuttaatarkistettavistaasioistajajohonkirjataankoekäytönhavainnot.
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Varavoimakonetarvitseesäännöllistähuoltoa,jotensilläpitääollaomakunnossapitoͲohjelma.

Varavoiman käytössä täytyy huomioida laitteiden ja käytön turvallisuus. Pienitehoisissa
kohteissavoiollasiirrettävänvaravoimakoneenpistokeliitäntä,jonkakäyttöonohjeistettuja
harjoiteltu mahdollisten käyttäjien kanssa. Tehokkaimpien varavoimakoneiden kytkentä on
ammattilaisten tehtävä. Siirrettävää varavoimakonetta varten on oltava valmiiksi asennetut
liitännät turvallisin läpiviennein. Sähköverkkoyhtiöltä saa tarvittaessa ohjeet, kuinka liityntä
voidaan toteuttaa teknisesti ja turvallisesti. Teknisesti on tärkeää varmistaa, että varavoimaͲ
kone ei voi syöttää sähköä sähköttömään linjaan, sillä korjaajat saattavat olla siellä töissä.
Siirrettävän varavoimakoneen kohdalla on suunniteltava etukäteen myös koneiden kuljetus
käyttökohteeseen.IsojenvaravoimakoneidensiirtoontarvitaankuormaͲauto.

Laajoissa sähkön toimitushäiriöissä polttoainejakelussakin esiintyy ongelmia, joten
vesihuoltolaitoksella olisi hyvä olla oma polttoainevarasto varavoimakoneita varten.
Polttoainevarastonpolttoaineenkäyttökelpoisuuspitäävarmistaapitämällävarastojatkuvassa
kierrossa esimerkiksi käyttämällä sitä ajoneuvojen tankkaukseen. Polttoaineen saamisesta
jakeluhäiriönaikanavoimyössopiaetukäteensopimuksellasellaisenpolttoainejakeluaseman
kanssa,jollaonmahdollisuustoimittaapolttoainettasähkökatkojenaikana.

Varavoimakoneen käyttöön vesihuoltolaitoksella liittyy aina vaara kohteessa olevan veden
(pohjavesi, pintavesi, talousvesi tai jätevesi) likaantumiseen koneen polttoaineella.
Varavoimakoneiden polttoainesäiliöt pitää varustaa mahdollisia vuotoja varten täyden
tilavuuden suojaͲaltailla. Varavoimakoneen tankkauksessa pitää olla huolellinen ja sen pitää
ollamahdollistasiten,etteipolttoainettaroiskuympäristöön.

Akuuteissa tilanteissa vesihuoltolaitoksella on ydintoimintoihin liittyen paljon tehtävää, joten
varavoiman käytön ulkoistus voi helpottaa vesihuoltolaitoksen omien resurssien käyttöä.
Ulkopuolistenpääsyvesihuollonkohteisiintäytyykuitenkinpohtiatapauskohtaisesti.
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>ŝŝƚĞϭ͘ƐŝŵĞƌŬŬŝǀĞƐŝŚƵŽůƚŽůĂŝƚŽŬƐĞŶƐćŚŬƂŶŬćǇƚƚƂƉĂŝŬŬŽũĞŶŬƌŝŝƚƚŝƐǇǇƐƚĂƌŬĂƐƚĞůƵŶ
ƚĂƵůƵŬŽƐƚĂ͘
Sähkön‐
käyttöpaikan nimi

Sähkön‐
käyttöpaikan
osoite

Varavoima‐
tilanne (kiinteä,
valmius, ei
valmiutta,
liittymätiedot)

Lähdevuoren
vedenottamo

Lähdetie 50,
Lähteelä

valmius kytkeä
varavoimakone
liitoksin

Veden pumppaus
pysähtyy välittömästi

Putkinotkon
pumppaamo

Putkinotko 33,
Lähteelä

ei valmiutta
kytkeä
varavoimaa

Jäteveden pumppaus
pysähtyy välittömästi,
viemäriverkon
täyttöasteesta ja
viettona tulevien
jätevesien määrästä
riippuen hallittu
ylivuoto pumppaamosta
Putkinotkonojaanalkaa
15 min ‐ 2 h kuluttua
sähökatkon alkamisesta

Tehotarve




Liittymäkoko

Sähkökatkon vaikutus
kohteen toimintaan





Toimenpiteet
Käyttöpaikan
prioriteetti huomioiden sähkökatkotilanteessa
varavoimatilanne,
sähkökatkon vaikutus
kohteeseen ja
vesihuoltopalveluun
(1=välttämätön,
2=tärkeä, 3=ei
välttämätön)

Kohteen toiminnan
vaikutus vesihuolto‐
palveluun (laajuus,
viive, korvattavuus,
terveysvaikutus,
ympäristövaikutus)

Vastuuhenkilö

Sähkö‐
verkkoyhtiö

>100000 asiakkaan
talousveden toimitus,
kapasiteetista 30 %
korvattavissa muilla
vesilähteillä,
ylävesisäiliön
kapasiteetti riittää 2‐8 h
riippuen käyttöasteesta

Vesa Vesimies

Lähteelän Voima
Oy

1

Varavoimakoneen
siirtoa kohteeseen
ryhdytään
valmistelemaan, jos
sähkökatkon oletettu
kesto on yli 1 h

Jäteveden pumppaus
jäteveden‐
puhdistamolle
keskeytyy,
puhdistamatonta
jätevettä joutuu
ympäristöön

Pasi
Putsarinhoitaja

Lähteelän Voima
Oy

2

Huolehditaan ylivuodon
toimivuudesta ja
tarkistetaan hallittu
ylivuoto
Putkinotkonojaan




Liite2.Lisätietoasähköntoimitushäiriöihinvarautumisestajavesihuollonerityistilanteista
löytyyseuraavistajulkaisuista.

x HeinäͲelokuun2010rajuilmat,TutkintaselostusS2/2010Y,Onnettomuustutkintakeskus
x Ilmastonmuutoksen vaikutukset ja sopeutumistarpeet vesihuollossa, Suomen ympäristö
24/2012,2012
x Opasvedenjakelunjärjestämisestä,Vesilaitosyhdistys,2011.
x Pitkäsähkökatkojayhteiskunnanelintärkeidentoimintojenturvaaminen,PuolustusminisͲ
teriö,2009
x STͲkäsikirja31,Varavoimalaitokset,3.uudistettupainos,Sähköinfo,2013
x Sähköverkkoyhtiöiden, pelastusviranomaisten, hätäkeskusten ja Liikenneviraston
yhteistyömyrskyvahinkojentorjunnassa,Energiateollisuusry,2012
x Talousvedenlaadunturvaaminenerityistilanteissa,Valvira,2009
x Vesihuollonerityistilanteetjaniihinvarautuminen.Ympäristöopas128.HannuVikmanja
AnnaArosilta,2006
x Vesihuoltolaitoksenkriisiviestintäohje,Vesilaitosyhdistys,2008

SuurinosajulkaisuistaonsähköisestiladattavissaInternetissä.
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:ƵůŬĂŝƐŝũĂ͗

,ƵŽůƚŽǀĂƌŵƵƵƐŽƌŐĂŶŝƐĂĂƚŝŽ
sĞƐŝŚƵŽůƚŽƉŽŽůŝ
sŽŝŵĂƚĂůŽƵƐƉŽŽůŝ

<ŽƚŝƐŝǀƵŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŚƵŽůƚŽǀĂƌŵƵƵƐ͘Ĩŝ

/^EϵϳϴͲϵϱϮͲϱϲϬϴͲϭϱͲϭ

,ĞůƐŝŶŬŝϮϬϭϯ








