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The purpose of this thesis was to create a service and maintenance program for the electrical equipment at Central Ostrobothnia Central Hospital. The Electrical Safety Law requires
the holder of the electrical equipment belonging to classes 2 and 3 to create a service and
maintenance program in order to maintain electrical safety. The maintenance program includes the visual inspection, measurement and testing of the electrical equipment as well as
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voltage electricity distribution will be used at the hospital from now on. All the contractors will
be obliged to register the results of the measurements in this inspection record, in which also
all the modifications around the area of the electricity distribution center and the results of
the periodic inspections will be recorded.
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JOHDANTO

Tässä työssä syvennyttiin sairaalan sähkölaitteistoon, sen erityispiirteisiin ja määräyksiin,
sekä laaditaan tältä pohjalta ajantasainen sähkölaitteiston hoito- ja kunnossapito-ohjelma.
Sähkönjakelun toimintavarmuus sairaalassa on erittäin tärkeä potilasturvallisuuteen vaikuttava tekijä. Sähkönsyötön jatkuminen vikatilanteissa sekä yleisen sähköverkon häiriötilanteissa, pyritään varmistamaan erityyppisillä sähkönjakelu- ja varmennusjärjestelmillä. Tärkein
sähkönsyöttöä varmentava järjestelmä on varavoimajakelujärjestelmä, jolla yleisen sähköverkon häiriötilanteissa pystytään turvaamaan sähkönsyöttö potilasturvallisuuden kannalta
kriittisiin kohteisiin. Varavoimaverkkoa täydennetään kaikkein kriittisimmissä tiloissa UPSjakelujärjestelmällä, ja tällä saadaan turvattua katkeamaton sähkönsyöttö kaikkein kriittisimmille laitteille. Kun kriittisimmissä tiloissa jakelujärjestelmään lisätään vielä erittäin vikasietoinen IT-järjestelmä, päästään sähkönjakelussa erittäin korkealle palvelutasolle.

Jotta edellisessä kappaleessa esitellyt jakelujärjestelmät toimisivat häiriöttä ja täyttäisivät laitteistoille asetetut sähköturvallisuusvaatimukset, täyttyy niiden kunnosta huolehtia määrävälein tehtävillä tarkastuksilla, huolloilla ja testauksilla. Suurin haaste hoito- ja kunnossapitoohjelman sekä muun dokumentaation ajantasaisena pitämiselle on sairaalassa jatkuvasti tehtävät saneeraukset ja pienemmät muutostyöt. Koska sähköturvallisuuslaki määrää osaltaan
laitteiston kunnossapidosta ja SFS 6000 -standardissa näitä toimenpiteitä on konkreettisemmin kuvattu, tärkeimpinä lähteinä tässä työssä on käytetty edellä mainittuja julkaisuja.

Koska laitteiston suunnittelulla on merkittävä vaikutus sähköturvallisuuteen ja koska nykyisessä työssäni joudun suunnittelua ohjaamaan, halusin tuoda tässä työssä esille muutamia
havaitsemiani suunnitteluunkin liittyvä haasteita. Suurimmat haasteet näyttäisivät liittyvän
varavoimajärjestelmien, IT-järjestelmien sekä UPS-järjestelmien suunnitteluun, erityisesti
suojalaitteiden mitoitukseen vikatilanteissa. Toki sairaalan sähkölaitteiston suunnittelu ja
kunnossapito ovat muutoinkin haastavia töitä, luokitellaanhan laitteiston suunnittelu sähkösuunnittelutehtävänäkin poikkeuksellisen vaativaksi kohteeksi.
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KESKI-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SOITE

Keski-Pohjanmaan keskussairaala on osa Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soitea, joka aloitti toimintansa 1.1.2017. Soite on maakunnallinen peruspalvelut ja
erikoispalvelut sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut yhteen liittävä kuntayhtymä. Soitessa yhdistyivät:


Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Kiuru (sis. KeskiPohjanmaan keskussairaala ja Peruspalveluliikelaitos Jyta)



Kokkolan sosiaali- ja terveyspalvelut (sis. Kruunupyy)



Perhon kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut

Soitessa työskentelee noin 3800 eri alan ammattilaista, suurimpina ryhminä hoitotyön henkilöstö sekä lääkärit. Tukipalveluissa työskentelee noin 140 henkilöä, ja näistä 9 henkilöä työskentelee sähkö- ja lääkintätekniikan yksikössä. (Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä.)

Soitessa palvelut yhdistetään asiakas- ja potilaslähtöisellä tavalla, jossa sekä sosiaali- että
terveydenhuollon yksiköt toimivat tiiviissä moni ammatillisessa yhteistyössä. Soiten tavoitteena on aito sisällöllinen asiakas- ja potilaslähtöinen palvelujärjestelmä, jossa saadaan sosiaalija terveydenhuollon sekä perus- ja erikoispalveluiden raja-aitoja madallettua ja tuotettua palveluita maakunnan ja lähialueen väestölle entistä saumattomampien palveluketjujen muodossa. Soite-kuntayhtymän tunnuslause on ”Ihminen keskiössä”. Tuon tunnuslauseen ja perusperiaatteen ympärille tiivistyy koko keskipohjalainen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän perusajatus. (Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä.)

Jäsenkuntia Soite-kuntayhtymässä on kymmenen. Niiden yhteenlaskettu väestöpohja on
noin 78 000 henkilöä, mutta käytännössä Soite-kuntayhtymään kuuluva erikoissairaanhoidon
osa, Keski-Pohjanmaan keskussairaala, on lähin päivystävä sairaala noin 200 000 asukkaalle. (Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä.)
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ALKUTILANNE JA TAVOITE

Sairaalassa oli olemassa hoito- ja kunnossapito-ohjelma, mutta sitä ei ollut päivitetty aikoihin.
Sairaalassa tehdään jatkuvasti tilamuutoksia ja rakennetaan uutta. Nämä aiheuttavat myös
hoito- ja kunnossapito-ohjelman jatkuvaa päivitystarvetta. Olemassa oleva ohjelma oli erittäin
sekava. Jokaisella toimijalla oli omanlaisensa dokumentointitapa, ja kun näitä muutostöistä
tulleita erityylisiä dokumentteja yritettiin liittää toisiinsa, lopputulos ei ollut selkeä eikä looginen. Vanha ohjelma oli luotu pääosin Sofor-yhtiön kehittämään Housesoft-ohjelmistoon, jolloin esimerkiksi uusi keskus olisi pitänyt aina erikseen lisätä myös ohjelmistoon ja määritellä
sille määrävälein tehtävät toimenpiteet.

Tavoitteena oli luoda mahdollisimman yksinkertainen ja helposti päivitettävä sekä joustava
järjestelmä, joka ei olisi liikaa sidoksissa ulkopuolisiin ohjelmistotoimittajiin, päivitysten ym.
tuen muodossa. Eri vaihtoehtojen puntaroinnin jälkeen päädyttiin lopulta Excel-taulukoiden
rakentamiseen. Taulukot ovat jatkossa helposti kenen tahansa muokattavissa. Housesoftohjelmisto jää edelleen käyttöön, mutta sitä hyödynnetään lähinnä muistuttajana ja sinne kuitataan tehdyt huollot. Varsinainen ohjelma, lomakkeet, niihin liittyvät ohjeet ja käyttöpiirustukset ym. hoito- ja kunnossapito-ohjelmaan liittyvät dokumentit on tarkoitus sijaita jatkossa SharePoint-järjestelmällä toteutetulla Intranet-sivustolla.
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LAIT JA ASETUKSET

Hoito- ja kunnossapito-ohjelman laadinnassa ja käytännön toteutuksessa tulee ottaa huomioon sähköturvallisuuslain sekä asetusten ja standardien sille asettamat vaatimukset. Sähkölaitteiston haltija on vastuussa laitteiston turvallisuudesta, sen ylläpitämiseksi tarvittavasta
kunnossapidosta ja siitä, että laitteisto täyttää sähköturvallisuuslain vaatimukset. Sähkölaitteiston haltijan on huolehdittava myös siitä, että laitteiston kuntoa ja turvallisuutta tarkkaillaan
ja että havaitut puutteet ja viat poistetaan riittävän nopeasti. (Sähköturvallisuuslaki
1135/2016, 47§.)

Sähköturvallisuuslain mukaan sähkölaitteiston haltijan on huolehdittava siitä, että luokkien 2
ja 3 sähkölaitteistoille laaditaan sähköturvallisuuden ylläpitävä kunnossapito-ohjelma. Sähkölaitteiston haltija vastaa siitä, että kunnossapito-ohjelmaa noudatetaan. Kunnossapitoohjelmaa laadittaessa tulee ottaa huomioon sähkölaitteiston käyttöympäristöstä aiheutuvat
tarpeet. Muiden sähkölaitteistojen osalta ohjelma voidaan korvata käyttö- ja huolto-ohjeilla.
(Sähköturvallisuuslaki 1135/2016, 48§.)

Sähkötöitä tai käyttötöitä tekevän henkilön tulee olla tehtävään ja sen sähköturvallisuutta
koskeviin vaatimuksiin perehtynyt tai opastettu. Sähkötyöllä tarkoitetaan korjaus- ja huoltotöitä sekä sähkölaitteiston rakennus-, korjaus- ja huoltotöitä. Käyttötyöllä tarkoitetaan sähkölaitteiston käyttötoimenpiteitä ja sähkölaitteistoon kohdistuvia tarkastustoimenpiteitä. (Sähköturvallisuuslaki 1135/2016, 53§, 54§.)

Sähkötöiden tekemisen edellytyksenä on, että töitä johtamaan on nimetty henkilö, jolla on
riittävä kelpoisuus ja itsenäisesti töitä suorittavalla ja valvovalla henkilöllä on riittävä kelpoisuus tai muuten riittävä ammattitaito. Sähköalan ammattihenkilön määritelmä löytyy sähköturvallisuuslain pykälästä 73. Edellä mainittujen lisäksi toiminnanharjoittajan käytössä tulee
olla töiden tekemisen kannalta tarpeelliset työvälineet ja sähköturvallisuutta koskevat säännökset. (Sähköturvallisuuslaki 1135/2016, 55§.) Hoito- ja kunnossapito-ohjelmaan sisällytettävät tarkastukset ja huollot, sekä niiden aikavälit, on määritelty SFS 6000 -standardissa, lisäksi aiheesta on laadittu useita ST-kortteja.
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LAITTEISTOLUOKAT

Sähköturvallisuuslaissa sähkölaitteistot on jaoteltu kolmeen luokkaan niiden varmennus- ja
määräaikaistarkastusten vaatimusten ja kunnossapito-ohjelmaa koskevien vaatimusten mukaisesti niin, että luokan 1 sähkölaitteisto on laitteisto asuinrakennuksessa jossa on enemmän kuin kaksi asuinhuoneistoa, tai muu kuin asuinrakennuksen sähkölaitteisto, jonka suojalaitteena toimivan ylivirtasuojan nimellisvirta on yli 35 ampeeria ja joka ei kuulu luokkiin 2 tai
3. (Sähköturvallisuuslaki 1135/2016, 44§.)

Luokan 2 sähkölaitteistoihin luetaan kuuluviksi laitteistot, joihin kuuluu yli 1000 voltin nimellisjännitteisiä osia, lukuun ottamatta sellaista sähkölaitteistoa, johon kuuluu vain enintään 1000
voltin nimellisjännitteellä syötettyjä yli 1000 voltin sähkölaitteita tai niihin verrattavia laitteistoja. Luokkaan 2 kuuluvat myös laitteistot, joiden liittymisteho, jolla tarkoitetaan sähkölaitteiston
haltijan kiinteistölle tai yhtenäiselle kiinteistöryhmälle rakennettujen liittymien liittymistehojen
summaa, on yli 1600 kilovolttiampeeria. Luokkaan 3 kuuluu verkonhaltijan jakelu-, siirto- ja
muu vastaava sähköverkko. (Sähköturvallisuuslaki 1135/2016, 44§.)
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TARKASTUKSET

Lain mukaan sähkölaitteiston kuntoa on jatkuvasti tarkkailtava. Sairaalan sähkölaitteistolle on
sähköturvallisuuden ylläpitämiseksi tehtävä aistinvaraisten tarkastusten lisäksi määrävälein
standardin vaatimia mittauksia ja testauksia. Edellä mainittujen lisäksi laki edellyttää laitteistoille tehtäväksi myös urakoitsijoiden ja tarkastajien tekemiä tarkastuksia.

6.1

Käyttöönottotarkastus

Sähkölaitteiston saa ottaa käyttöön vasta, kun käyttöönottotarkastuksessa on riittävässä laajuudessa selvitetty, että siitä ei aiheudu vaaraa tai häiriötä. Käyttöönottotarkastus tehdään
myös muutos- ja laajennustöille. Käyttöönottotarkastus on urakoitsijan vastuulla, tai jos urakoitsija sen laiminlyö, vastuu siirtyy haltijalle. Käyttöönottotarkastuksesta laaditaan aina haltijan käyttöön jäävä tarkastuspöytäkirja. Käyttöönottotarkastuspöytäkirjan sisällöstä on säädetty valtioneuvoston asetuksella. Tarkastus sisältää mm. eristysresistanssimittauksia ja suojalaitteiden toiminnan varmistuksia mittauksin. (Sähköturvallisuuslaki 1135/2016, 43§.)

6.2

Varmennustarkastus

Luokkien 1, 2 ja 3 laitteistoille on käyttöönottotarkastuksen lisäksi tehtävä myös varmennustarkastus. Varmennustarkastus tehdään myös merkittävälle muutos- ja laajennustyölle. Merkittäviksi katsottavat muutos- ja laajennustyöt on säädetty valtioneuvoston asetuksella. Varmennustarkastus on tehtävä ennen laitteiston ottamista varsinaiseen käyttöön tai tietyn ajan
kuluessa sen jälkeen. Varmennustarkastukseen tulee aina sisällyttää kohteessa olevat lääkintätilat, räjähdysvaaralliset tilat ja palovaaralliset tilat. Esimerkiksi sairaaloiden leikkaussaleja sisältävät tilat saadaan ottaa käyttöön vasta varmennustarkastuksen jälkeen. Tarkastuksen tekijän on laadittava haltijalle tarkastustodistus ja kiinnitettävä pääkeskukseen tai vastaavaan kohtaan tarkastustarra. (Sähköturvallisuuslaki 1135/2016, 45§, 46§.)
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6.3

Määräaikaistarkastus

Sähkölaitteiston haltijan tulee huolehtia siitä, että luokkien 1 ja 2 laitteistoille, asuinrakennuksia lukuun ottamatta, tehdään määräaikaistarkastus kymmenen vuoden välein sekä luokan 3
laitteistolle viiden vuoden välein. Määräaikaistarkastuksessa tulee riittävässä laajuudessa
pistokokein tai muulla tavalla varmistua, että sähkölaitteiston käyttö on turvallista, kunnossapitotoimet turvallisuuden ylläpitämiseksi tehty sekä siitä, että hoito- ja kunnossapito-ohjelman
mukaiset toimenpiteet on tehty. Lisäksi tulee varmistaa, että käyttöön ja hoitoon tarvittavat
välineet, piirustukset, kaaviot ja ohjeet ovat käytettävissä ja että sähkölaitteiston laajennus- ja
muutostöistä on asianmukaiset pöytäkirjat. Määräaikaistarkastukseen tulee aina sisällyttää
kohteessa olevat lääkintätilat, räjähdysvaaralliset tilat ja palovaaralliset tilat. Määräaikaistarkastuksen voi tehdä sähköturvallissulain pykälässä 75 tarkoitettu valtuutettu laitos tai valtuutettu tarkastaja. Tarkastajan on laadittava tarkastuksesta haltijalle pöytäkirja ja kiinnitettävä
pääkeskukseen tai vastaavaan kohtaan tarkastustarra. (Sähköturvallisuuslaki 1135/2016,
49§, 50§, 51§.)

6.4

Kunnossapitotarkastus

Kunnossapitotarkastus on hoito- ja kunnossapito-ohjelmaan sisältyvä tarkastus, joka käsittää
aistinvaraisten tarkastusten lisäksi standardin SFS 6000 määrittelemät testaukset ja mittaukset. Standardissa on määritelty lääkintätiloille kahdella eri aikavälillä tehtäviä tarkastustoimenpiteitä, kerran vuodessa tehtäviä, lähinnä aistinvaraisia tarkastuksia ja testauksia sekä
kuuden vuoden välein tehtäviä myös mittauksia sisältäviä tarkastuksia. (SFS 6000-7-710.62.)
Keski-Pohjanmaan keskussairaalan ohjelmaan sisältyy myös muita kuin lain velvoittamia tarkastuksia.
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SÄHKÖTURVALLISUUS SAIRAALASSA

Lääkintätilojen asennuksia on alkujaan toteutettu tavanomaisten sisäasennusmääräysten
mukaisesti. Vasta 1980-luvun alussa ilmestyi ensimmäinen lääkintätilojen sähköasennustapoja uudistava SFS-standardi viranomaismääräyksenä. Tämän jälkeen standardi on uudistunut kahdeksan kertaa, viimeksi 2017. Koska Keski-Pohjanmaa keskussairaalassa lääkintätilat on pääosin saneerattu vastaamaan nykyistä standardia, tässä luvussa käydään läpi ainoastaan viimeisimmän standardin mukaiset tilaluokitukset ja niiden vaatimukset. On kuitenkin
hyvä tiedostaa, että ensimmäisenkin standardin, SFS 4372 1979-06-30, mukaisia tiloja on
edelleen käytössä.

Standardin SFS 6000 osan 7-710 noudattaminen on erityisen tärkeää lääkintätiloissa. Kun
lääkintätiloissa käytetään sähkökäyttöisiä lääkintälaitteita, on välttämätöntä varmistaa potilaiden turvallisuus. Kaikissa toimenpiteissä on otettava huomioon sähköturvallisuutta koskevat
erityisvaatimukset. Riittävä turvallisuustaso voidaan saavuttaa ainoastaan sähkölaitteiston ja
siihen liitettyjen laitteiden oikea-aikaisella hoidolla ja kunnossapidolla sekä laitteiden ja laitteiston oikeanlaisella käytöllä. Tästä syystä Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa on laadittu
käyttäjille sairaalan sähkölaitteiston käyttöohje (LIITE 1), jossa opastetaan laitteiston oikeaan
ja turvalliseen käyttöön eri tilaryhmissä.

7.1

Tilaluokat

Viimeisimmissä standardeissa sairaaloiden tilat on jaettu kolmeen luokkaan: G0-, G1- ja G2luokan tiloihin. Esimerkkejä tilaluokituksesta on taulukossa 1. Täsmällistä luetteloa tiloista ei
ole tehty, sillä lääkintätilan ryhmä riippuu aina liityntäosan ja potilaan välisestä kosketuksesta,
sähkönsyötön keskeytyksen aiheuttamasta vaarasta ja tilan käyttötarkoituksesta. Taulukko
on siis ainoastaan ohjeellinen.
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TAULUKKO 1. Esimerkkejä tilaluokituksista (SFS 6000, taulukko 710B.1)
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G0-luokan tila on tila, jossa ei ole tarkoitus käyttää mitään sähkökäyttöisen lääkintälaitteen
liityntäosia ja jossa sähkökatko ei aiheuta hengenvaaraa. Tyypillisiä G0-luokan tiloja ovat
käytävät, potilashuoneiden wc:t ja kansliatilat. Suojausmenetelmänä on vikavirtasuoja. (SFS
6000, 710.3.5)

G1-luokan tila on lääkintätila, jossa sähkönsyötön keskeytys ei aiheuta välitöntä uhkaa potilaan turvallisuudelle ja sähkökäyttöisen lääkintälaitteen liityntäosia on tarkoitus käyttää ihon
ulkopuolisesti tai ihon sisäisesti mihin tahansa kehon osaan, ellei kyseessä ole ryhmän 2 soveltamisalue. Tyypillisiä G1-tiloja ovat potilashuoneet ja tutkimushuoneet. Suojausmenetelminä ovat vikavirtasuojaus ja lisäpotentiaalintasaus. (SFS 6000, 710.3.6)

G2-luokan tila on lääkintätila, jossa sähkökäyttöisten lääkintälaitteiden liityntäosia on tarkoitus
käyttää sydämenläheisiin toimintoihin tai leikkaussalikäyttöön tai tehohoitoon, joissa sähkönsyötön keskeytys (vika) voi aiheuttaa välittömän vaaran potilaalle. Tyypillisiä G2-tiloja ovat
esim. leikkaussalit, heräämöt ja tehostetun hoidon huoneet. Suojausmenetelminä ovat lisäpotentiaalintasaus, IT-järjestelmä sekä vikavirtasuojaus tietyissä erikseen määritellyissä syötöissä. (SFS 6000, 710.3.7)

7.2

Potentiaalintasaus

Yhtenä turvallisuutta parantava järjestelmänä lääkintätiloissa käytetään lisäpotentiaalintasausta. Lisäpotentiaalintasauksella saavutetaan merkittävä parannus vikatilanteessa kosketusjännitteen nousua vastaan. Lisäpotentiaalintasauksen tarkoitus on siis poistaa potentiaalierot
samanaikaisesti kosketeltavien johtavien osien välillä. Standardin mukaan jokaisessa ryhmän
1 ja 2 tilassa on tehtävä lisäpotentiaalintasaus. Lisäpotentiaalintasaukseen liitetään hoitoalueen sähkölaitteita syöttävät suojamaadoitusjohtimet sekä hoitoalueella (KUVIO 1) olevat johtavat osat, joissa voi esiintyä tietty potentiaali, tavallisesti maan potentiaali. (SFS 6000-7710.415.)

Hoitoalue on alue, jossa tarkoituksellisesti tai tahattomasti saattaa syntyä suora yhteys potilaan ja sähkökäyttöisen lääkintälaitteen tai lääkintälaitejärjestelmän osan välille tai yhteys
potilaan ja lääkintälaitteen tai lääkintälaitejärjestelmän osaa koskettavan muun henkilön välille. Hoitoalueen määrittelyssä tulee myös ottaa huomioon, että jos potilaan paikkaa ei ole
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määritelty, koko tila on hoitoaluetta. Jos potilaaseen ei ole kytketty sähkökäyttöistä lääkintälaitetta, kyseessä ei ole hoitoalue. (SFS 6000-7-710.3.9.)

Potentiaalintasaukseen kytkettävien osien välillä on eroja tilaluokituksesta riippuen. Kuviossa
2 on G1-tilan esimerkki ja kuviossa 3 on esimerkki tilasta G2. Potentiaalintasauspistorasioita
vaaditaan G2- tilaan riittävä määrä, ja määrän määrittelee lääkintätilan vastuullinen johto. G1tiloissa potentiaalintasauspistorasioiden käyttöä suositellaan. Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa potentiaalintasauspistorasiat rakennetaan nykyään aina myös G1-tiloihin. Lattia liitetään potentiaalintasaukseen, jos se on johtava tai puolijohtava ja se on tarkoitettu liitettäväksi
potentiaalintasaukseen. Tilaa palveleva lisäpotentiaalintasauskisko sijoitetaan lääkintätilaan
tai sen läheisyyteen. Lisäpotentiaalintasauskisko ja keskuksen suojakisko liitetään toisiinsa
riittävän paksulla johtimella. Suositus on 16 mm2 kuparijohdin. (SFS 6000-7-710.415.2.101.)

KUVIO 1. Hoitoalue (SFS 6000, kuva 710 A)
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KUVIO 2. Lisäpotentiaalintasaus G1-tilassa (SFS 6000, kuva 710X.2)

Kuvion numeroinnit on selitetty alla.

1 Pistorasiat
2 Potilasvalaisin
3 Johtokanavan runko-osat
4 Kaasu- ja paineilmaputkistot
5 Lämpöpatteri ja lämpöjohdot
6 Vesijohdot
7 Johtavat viemärit
PE Jakokeskuksen suojakisko
LPT Lisäpotentiaalintasauskisko
Suojamaadoitusjohdin
--------- Lisäpotentiaalintasausjohdin
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KUVIO 3. Lisäpotentiaalintasaus G2-tilassa (SFS 6000, kuva 710X.3)

Kuvion numeroinnit on selitetty alla.

1 Pistorasiat

9 Vesijohdot

2 Kiinteä sähkölaite

10 Johtava viemäri

3 Kattovarsi pistorasioineen

11 Lämpöpatteri ja lämpöjohdot

4 Sähkökäyttöinen leikkauspöytä

12 Potentiaalintasauspistorasia

5 Leikkausvalaisin

PE Jakokeskuksen suojakisko

6 Johtokanavan runko

LPT Lisäpotentiaalintasauskisko

7 Varustekisko
8 Kaasu- ja paineilmaputkistot

Suojamaadoitusjohdin
-------- Lisäpotentiaalintasausjohdin
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7.3

IT-järjestelmä

IT-järjestelmä on käyttömaadoittamaton eli maasta erotettu sähkönsyöttöjärjestelmä. Järjestelmässä ei ole nollajohdinta vaan kaksi äärijohdinta. IT-järjestelmän tärkein tehtävä on turvata syötön jatkuvuus yhden vian tapauksessa. Sen sijaan kahden vian tapauksessa vikasuojauksen on toimittava kuten TN-järjestelmissä. IT-järjestelmässä käytetään eristystasonvalvontalaitetta, jonka pitää antaa hälytys eristysvian sattuessa. Näin sähkönjakelu ei
katkea ensimmäisestä viasta, vaan hälytyksen jälkeen viallinen laite voidaan poistaa syötön
keskeytymättä. Mittausta varten käämin keskipiste on yhdistetty maahan suuren impedanssin
kautta.

Eristystasonvalvontakoje tulee sijaita valvottavassa tilassa ja sen tulee antaa äänihälytys,
jotta henkilökunta osaa reagoida tilanteeseen. IT-järjestelmän muuntajan ylikuormitusta ja
lämpötilaa täytyy valvoa ja niistä täytyy olla myös hälytys. Hälytyksistä tulee olla jatkohälytys
myös tekniselle henkilökunnalle. Lisäksi IT-järjestelmän valvontalaitteilla valvotaan jatkuvasti
suojajohtimen jatkuvuutta. Tämä pidentää valvottujen johtimien kunnossapitotarkastus mittausten määräväliä näiden osalta 12 vuoteen. (SFS 6000-7-710.411.6.3.101.) IT-järjestelmää
syötetään joko varavoimaverkosta tai UPS-laitteella. Alla on periaatekuva (KUVA 1) ITjärjestelmästä yhden vian aikana, kun laitteeseen tulee eristysvika.

KUVA 1. Eristystasonvalvonta, yhden vian tapaus
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IT-järjestelmän suunnittelussa täytyy ottaa huomioon myös kahden vian tapaus (KUVA 2)
sekä syöttävien järjestelmien impedanssit vikatilanteessa. IT- järjestelmiä syötetään yleensä
varavoima- ja UPS- verkoista eli G2- tiloissa on siis yleensä kaksi IT-jakelua.

KUVA 2. IT- järjestelmän vikavirta kahden vian tapauksessa

Jotta syötön poiskytkentä toimisi vaatimusten mukaisesti kahden vian tapauksessa, täytyy
suunnittelussa oikosulkuvirtalaskennassa ottaa huomioon useita eri tilanteita. Oikosulkuvirta
saadaan kaavasta 1. VV IT-järjestelmää syötetään normaalitilanteessa yleisestä sähköverkosta, jolloin oikosulkuvirta ei yleensä ole ongelma. Sen sijaan varavoimatilanteessa oikosulkuvirta saattaa olla riittämätön syötön automaattiseen poiskytkentään. Varavoimakoneen
syöttämä oikosulkuvirta selviää generaattorin tiedoista. Vikapiirin impedanssia laskettaessa
täytyy ottaa huomioon myös lääkintäsuojaerotusmuuntajan oikosulkuimpedanssi. Kaksikäämisen muuntajan impedanssi saadaan kaavasta 2.

Oikosulkuvirta:
0,95 ∗ U
√3 ∗ ∑ 𝑍

= Ik

jossa U on pääjännite ja ∑ 𝑍 on vikapiirin impedanssien summa.

(1)
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Muuntajan impedanssi:
U2
Sn

*

uk
100

= Zk

(2)

jossa U on pääjännite (V), Sn on muuntajan nimellisteho (VA), ja uk on muuntajan suhteellinen oikosulkuimpedanssi (%).

UPS IT-järjestelmää syöttävää UPS-laitetta syötetään usein varavoimaverkosta, ja näin ollen
vikaimpedansseja on useita. Jos UPS on ajettu staattiselle ohitukselle tai huolto ohitukselle,
syötössä voi esiintyä kahta eri impedanssia eli varavoimatilanteen impedanssi ja normaaliverkon impedanssi. Kuvassa 3 on verkon normaalitilanne. Jos taas UPS-laite syöttää verkkoa, vikaa syöttävän virran maksimi on UPS-laitteen oikosulkutilanteessa antama maksimivirta. Tämä rajoittuu yleensä muutamiin satoihin ampeereihin, ja sen kestoaika on tyypillisesti
alle sekunti. UPS-käytöllä vika ei näe UPS-laitetta edeltävän verkon eikä UPS-laitteen impedanssia, vaan ne katsotaan laskennassa 0 ohmiksi. Tästä syystä UPS-käyttö ei ole aina välttämättä oikosulkuvirran suhteen epäedullisin tilanne. Myös UPS IT-järjestelmän vikapiirin impedanssilaskennassa täytyy ottaa huomioon erotusmuuntajan impedanssi.

Edellä mainituista johtuen kunnossapitotarkastuksissa on erityisen tärkeää tarkistaa IT- järjestelmiin mahdollisesti tehdyt muutos- ja laajennustyöt ja tarkastaa niiden jälkeen tehdyt mittaukset tai laskelmat sen toteamiseksi, että vikasuojaus toimii vaaditulla tavalla.

KUVA 3. UPS-kytkentä verkon normaalitilanteessa
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8

KOHTEEN SÄHKÖNJAKELU

Keski-Pohjanmaan keskussairaalan sähkönjakelu koostuu kuudesta jakelujärjestelmästä:

-

20 kV jakelujärjestelmä

-

0,4 kV jakelujärjestelmä

-

varavoimajakelujärjestelmä

-

varavoima IT-jakelujärjestelmä

-

UPS-jakelujärjestelmä

-

UPS IT-jakelujärjestelmä

KUVA 4. Sähkönjakelun periaatekaavio verkon normaalitilanteessa
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8.1

20 kV:n jakelujärjestelmä

Sairaalan sisäinen rengasverkko on liitetty Kokkolan energian keskijänniteverkkoon. Laitteistoon sisältyy neljä KJ-kojeistoa ja seitsemän öljyeristeistä jakelumuuntajaa. Kuvassa 5 on
Italialaisen VEI-yhtiön valmistama Fluorc-kojeisto. Kojeisto koostuu kahdesta rengassyötön
kennosta, joissa on SF6-eristeiset kuormanerottimet ja maadoituskytkimet, sekä kolmesta
suojareleen ohjaamasta Veivacuum-L-tyhjökatkaisijasta. Suojareleet ovat ABB-konsernin
valmistamia SPAJ 141 C -tyyppisiä suojareleitä. VEI-yhtiön valmistamia kojeistoja sairaalassa on yhteensä kolme kappaletta. VEI on sittemmin myyty Schneider Electrick-yhtiölle ja tämän kojeistomallin valmistus on sen jälkeen lopetettu. Neljäs ja uusin kojeisto on Italialaisen
Tozzi-yhtiön valmistama Ecosmart-tyyppinen SF6-eristeinen kojeisto, jossa on heidän VCB-Ltyyppiset tyhjökatkaisijansa, ja suojalaitteena on ABB-yhtiön REF615-suojareleet.

KUVA 5. VEI-yhtiön valmistama keskijännitekojeisto

Jakelumuuntajat jakautuvat kojeistoittain niin, että kolme kojeistoista syöttää kukin kahta
muuntajaa. Yhden kojeiston perässä on yksi jakelumuuntaja, ja tämä on laitteiston pienin 500
kVA Dyn11 -kytkentäryhmän muuntaja (KUVA 6). Loput kuusi muuntajaa ovat ABB-yhtiön
valmistamia 1000 – 1250 kVA:n tehoisia hermeettisesti suljettuja öljyeristeisiä muuntajia.
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Kaikki muuntajat ovat saman Dyn11 -kytkentäryhmän muuntajia. Muuntamoissa on rinnankäyttömahdollisuus, mutta normaalitilanteessa yhdistyskatkaisija on kuitenkin aina auki.

KUVA 6. ABB-konsernin valmistama 500 kVA:n hermeettinen muuntaja

8.2

0,4 kV:n jakelujärjestelmä

Kuten edellisessä kappaleessa on mainittu, sairaalan pienjänniteverkkoa syöttää seitsemän
jakelumuuntajaa. R-pääkeskuksia, jotka saavat syöttönsä ainoastaan yleisestä sähköverkosta, kohteessa on yhteensä seitsemän kappaletta. Näiden lisäksi on neljä kappaletta Vpääkeskusta, jotka normaalitilanteessa saavat syöttönsä yleisestä sähköverkosta ja sähkökatkonaikana varavoimageneraattoreilta. Pääkeskusten pääkatkaisijoina ja yhdistyskatkaisijoina käytetään Scnheider Electricin Masterpact-tyyppisiä ilmaeristeisiä Micrologicsuojareleillä varustettuja katkaisijoita (KUVA 7). Pääkeskukset ovat kennotyyppisiä, kytkinvarokelähdöin ja kaapelikuiluin varustettuja keskuksia. Uusin pääkeskustila on kuvassa 8.
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KUVA 7. Masterpact-ilmakatkaisija

KUVA 8. Uusin pääkeskustila

21
Pääkeskukset syöttävät nousukeskuksia, joita on 26. Nousukeskuksissa on vikavirtavalvontakojeet, jotka mittaavat nousukaapeleiden summavirtaa ja hälyttävät kiinteistövalvontaan,
mikäli vikavirtaa havaitaan. Vikavirtakojeet ovat Trafox-yhtiön VRE-tyyppisiä kojeita. Nousukeskushuoneissa on aina yleisen jakeluverkon ja varavoimaverkon keskukset, ja näiden välillä on vikatilanteiden ja huoltojen varalta syötönvaihtokytkin. Nousukeskukset syöttävät ryhmäkeskuksia, joita on 400.

8.3

Varavoimaverkko

Varavoimalaitteistoa tarvitaan turvaamaan sähkönsyöttö kriittisiin pisteisiin yleisen sähköverkon häiriötilanteissa. Kohteen varavoimaverkko koostuu varavoimakoneista, pääkeskuksista,
nousukeskuksista ja ryhmäkeskuksista. Varavoimaverkon keskukset ovat väriltään sinisiä.
Varavoimakoneita kohteessa on yhteensä viisi. Uusimmat kaksi konetta ovat rinnankäyviä
600 kVA:n generaattoreita, jotka on toimittanut Voimalaite Service. Loput kolme konetta ovat
yhteisteholtaan n. 600 kVA.

KUVA 9. Voimalaite Servicen toimittamat 600 kVA:n generaattorit
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Varavoimakoneet käynnistyvät automaattisesti, kun yleisen sähköverkon jännite katkeaa.
Pääkeskuksella automatiikka ajaa yleisen sähköverkon pääkatkaisijan auki, ja tämän jälkeen
generaattoria pyörittävä dieselmoottori käynnistyy. Kun 50 Hz:n taajuus ja oikea jännite on
saavutettu, sulkeutuu varavoimakeskuksella generaattorin katkaisija, ja näin verkossa on jälleen jännite. Tämä vie aikaa alle 15 sekuntia. Jännitteen palauduttua yleiseen sähköverkkoon
tahdistuvat generaattorit samaan tahtiin verkon kanssa. Kun tahdistus on saavutettu, sulkeutuu yleisen sähköverkon pääkatkaisija, ja generaattorit käyvät verkon kanssa rinnan. Seuraavaksi aukeaa generaattorin katkaisija, ja moottorit jäävät käymään jäähdytyskäyntiä, kunnes
automaatio ne lopulta sammuttaa. Verkko siis palautuu katkotta.

Varavoimageneraattorit syöttävät myös sähkö- ja potilasturvallisuuden kannalta erittäin tärkeitä IT-jakelujärjestelmiä. IT-jakelujärjestelmän toiminta- ja vikasuojausperiaatteita on käyty
läpi tämän työn sähköturvallisuutta koskevassa luvussa 7. Kuvan 4 periaatekaaviossa on
esitetty myös VV IT-järjestelmän kytkeytyminen syöttäviin jakelujärjestelmiin. Varavoimajärjestelmän suunnittelussa tulee ottaa huomioon generaattorin syöttämä oikosulkuvirta, joka
usein on pienempi kuin yleisen sähköverkon syöttämä virta.

8.4

UPS-jakelujärjestelmä

UPS-laitteita käytetään sähkönsyöttöön kaikkein kriittisimmissä kohteissa. UPS-syöttö on
katkeamaton sähkönsyöttöjärjestelmä, eli kun yleiseen sähköverkkoon tulee häiriö, UPSlaitteet jatkavat kuorman syöttämistä ilman katkoa. UPS-laitteita syötetään varavoimaverkosta, jolloin akuston käyttöaika häiriötilanteissa jää käytännössä lyhyeksi, noin 15 sekunnin mittaiseksi jaksoksi. UPS-laitteilla syötetään myös IT-jakelujärjestelmiä. Tätä on käsitelty tämän
työn luvussa 7.

Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa on neljä kiinteistön sähköverkkoa syöttävää UPSlaitteistoa. Kolme laitteistoista koostuu kahdesta nimellisteholtaan 100 kVA:n rinnan kytketystä UPS-laitteesta. Kyse on redundanttisesta eli varmennetusta järjestelmästä, jossa toisen
laitteen vikaantuminen ei vielä näy käyttäjällä millään tavalla. Yksi laitteistoista koostuu ainoastaan yhdestä nimellisteholtaan 80 kVA:n UPS-laitteesta. Kuvassa 10 on Eaton-yhtiön valmistama Powerware 9390 UPS-laite. Näitä sairaalassa on 5 kappaletta.
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KUVA 10. Eaton Powerware 9390 (Eaton.)

Sairaalassa käytetään pääsääntöisesti 4-napaisia pääkytkimiä ja kytkinvarokkeita. UPSlaitteen syötössä tulisi kuitenkin käyttää 3-napaista pääkytkintä ja kytkinvaroketta. Jos syöttävä kytkin on 4-napainen, katkaisee avattu kytkin myös N-PE-yhdistyksen, tämä estää vikasuojauksen toiminnan L-PE-vikatilanteessa. (ST-kortti 52.35.02.) Kuvassa 11 on vikatilanne kuvattuna.

KUVA 11. Vikasuojaus ei toimi, kun syöttävä kytkin on auki
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MUUT JÄRJESTELMÄT

Sairaalassa on myös useita muita turvallisuuteen merkittävästi vaikuttavia järjestelmiä, jotka
kuuluvat hoito- ja kunnossapito-ohjelman piiriin:

-

paloilmoitinjärjestelmä

-

automaattiset sammutusjärjestelmät

-

savunpoistojärjestelmä

-

kulunvalvontajärjestelmä

-

murtohälytinjärjestelmä

-

kameravalvontajärjestelmä

-

turvavalaistusjärjestelmä

-

hissit

-

sähkötoimiset ovikoneistot

Edellä olevien järjestelmien aistinvaraiset tarkastukset on sisällytetty sähkölaitteiston hoito- ja
kunnossapito-ohjelmaan. Osalle, kuten esimerkiksi paloilmoittimelle, on olemassa oma järjestelmäkohtainen huolto- ja kunnossapito-ohjelmansa, jonka mukaisesti testaukset, huollot ja
tarkastukset tehdään. Tässä työssä keskitytään kuitenkin pääasiassa sähkölaitteiston hoitoon
ja kunnossapitoon.
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10 HOITO- JA KUNNOSSAPITO-OHJELMA

Tässä työssä laadittiin Keski-Pohjanmaan keskussairaalalle edellä esitellyn sähkölaitteiston
hoito- ja kunnossapito-ohjelma. Laadittu ohjelma sisältää 20 kV:n jakelujärjestelmän ja 0,4
kV:n jakelujärjestelmän hoitoon ja kunnossapitoon tarvittavat lomakkeet ja seurantaaikataulun. Kunnossapito-ohjelman lomakkeet, aikataulu ja seuranta laadittiin Excelohjelmistolla. Pienjännitejakelujärjestelmän osalta tarkastuslomake sisältää standardissa ja
sähköturvallisuuslaissa määriteltyjen toimenpiteiden lisäksi kerran vuodessa tehtävän, koko
tarkastettavan keskuksen jakelualuetta koskevan laajan aistinvaraisen tarkastuksen, jossa
myös muiden järjestelmien, esimerkiksi kulunvalvonnan, turvavalaistuksen, ATK-jakamoiden,
paloilmoittimen, sekä palokatkojen kunto tarkastetaan. Tarkastusjaksot sekä tarkastettavat
kohteet perustuvat osittain ST-korttiin 96.02 sekä kohteen käytönjohtajan Kimmo Pulkkisen
kanssa käytyyn keskusteluun.

Lomakkeita ei ole suunniteltu tulostettaviksi, joten tästä syystä niitä ei ole myöskään liitteenä.
Lomakkeiden sisältö käydään pääpiirteittäin läpi seuraavissa luvuissa. Hoito- ja kunnossapito-ohjelman tarkastukset ja toimenpiteet on viety Housesoft-ohjelmistoon siten, että sieltä
saadaan huoltohenkilökunnalle muistutus kulloinkin ajankohtaisista toimenpiteistä. Ohjelman
aikataulu sekä tarkastuslomakkeet ja ohjeet ovat tallennettuna verkkolevylle Excel-muodossa
hoito- ja kunnossapito-ohjelmaa varten luotuun kansiorakenteeseen. Lomakkeet ja kansiot on
nimetty osittain ST-kortin 70.12 S2010-sähkönimikkeistön mukaisesti. Valmiita ohjelmistojakin on tähän käyttöön saatavilla, mutta mielestäni niistä saatava lisäarvo verrattuna hintaan
on vähintäänkin kyseenalainen. Excel-lomakkeita on tulevaisuudessa helppo muokata tarpeen mukaan eikä se vaadi erityisosaamista.

10.1 20 kV:n jakelujärjestelmä

Kuukausittain tarkastetaan ovien lukitus ja suoritetaan tilojen aistinvarainen tarkastus. Toimenpiteet suorittaa tekninen huolto.
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Puolen vuoden välein:
-

täytetään lomake S221 AT6KK

-

tarkastetaan dokumentaation paikkansapitävyys

-

tarkastetaan huoltopöytäkirjat

-

tarkastetaan releasettelut

-

tarkastetaan koje- ja johdinmerkinnät

-

tarkastetaan ovien lukitus

-

tarkastetaan IV-laitteiden toiminta

-

tarkastetaan IV-laitteiden huoltopöytäkirjat

-

tarkastetaan varoituskilvet

-

tarkastetaan ensiapuohjeet

-

tarkastetaan ohjaussauvat ym. varusteet

-

tarkastetaan tilan siisteys

-

tarkastetaan sammutuskalusto

-

tarkastetaan valaistus

-

tarkastetaan maadoituskiskon merkinnät

-

tarkastetaan muuntajan öljymäärä

-

tarkastetaan jännitteenilmaisimet

-

tarkastetaan kojeistojen kaasumäärät

Toimenpiteet suorittaa käytönjohtaja.

Kahden vuoden välein:
-

täytetään lomake S221 AT2V

-

suoritetaan black out -testi, katkaistaan jännite rengasverkosta tunnin ajaksi

-

ohjataan katkaisijat auki

-

käytetään erottimia auki tai kiinni

-

puhdistetaan muuntajat, kaapelipäätteet ym.

-

puhdistetaan kojeistot

-

liikutellaan väliottokytkimiä

-

tarkastetaan kennot aistinvaraisesti
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-

testataan muuntajan ylilämpötilahälytys ja katkaisijan auki ohjaus hälytyksestä

-

ohjataan pienjännitekatkaisijat auki tämän tarkastuksen yhteydessä

-

tarkkaillaan varavoimakoneiden käyntiä

Toimenpiteet suorittaa käytönjohtaja ja tekninen huolto.

Kolmen vuoden välein:
-

koestetaan suojareleet

Toimenpiteen suorittaa ulkopuolinen urakoitsija.

Viiden vuoden välein:
-

kojeistot huolletaan valmistajan ohjeen mukaan

-

pienjännitekatkaisijat huolletaan tämän huollon yhteydessä

Toimenpiteet suorittaa ulkopuolinen urakoitsija.

10.2 0,4 kV:n jakelujärjestelmä

Päivittäin suoritetaan sähkölaitteiston aistinvarainen tarkastelu ja korjataan havaitut puutteet.
Suorittajana on tekninen huolto.

Kuukausittain:
-

suoritetaan pääkeskusten ja nousukeskustilojen aistinvarainen tarkastus

-

tarkastetaan ovien lukitus

-

koekäytetään varavoimakoneita yleisen sähköverkon rinnalla

-

täytetään varavoimakoneiden koekäyttöpöytäkirjat

-

kirjataan testaukset ja tarkastukset Housesoft-ohjelmistoon

-

testataan ja tarkastetaan turvavalaistus, täytetään keskuksella oleva pöytäkirja

-

suoritetaan myös paloilmoittimien ja sammutuslaitteistojen kuukausi testit
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Suorittajana on tekninen huolto.

Vuosittain suoritetaan tarkastus lomakkeen S2229 ATM6V mukaisesti. Lomakkeen täyttöohje
on liitteenä (LIITE 2).
IT-järjestelmien osalta tarkastetaan vuosittain:

-

huonekojeen toiminta

-

keskuskojeen toiminta

-

kaukohälytys viive

-

ylikuorman valvonta, lämpötila ja virta

-

hälytysrajan testaus

Suorittajana on tekninen huolto.

Ryhmäkeskusten jakelualueelle tehdään vuosittain laaja tarkastus, jossa käydään läpi:

-

edellisen tarkastuksen puutteet

-

keskusten tyyppikilvet

-

tasopiirustukset, keskuskaaviot ja piirikaaviot

-

keskuksen läpiviennit

-

kaapeleiden liitännät ja merkinnät

-

keskuksen merkinnät

-

johtimien merkinnät keskuksen sisällä

-

potentiaalintasausjohtimien liitännät

-

keskuksen suojamaadoitus

-

suojalaitteiden tarkastus

-

varavoimakeskuksen pääkytkimen asento, merkinnät ja estolukitus

-

johdonsuojien lukituslaitteet 5kpl/ keskus

-

varasulakkeet 5kpl/ koko

-

suojareleiden ym. laitteiden asettelut

-

syötönvaihtoautomatiikan toiminta (UPS-keskukset)

-

keskuksen hoitotilan siisteys
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-

kahvasulakkeiden vaihtokahva ja suojakäsine

-

vikavirtasuojien testaus painikkeesta

-

vikavirtavalvonnan tarkastus (nousukeskukset)

-

valaisimet

-

sähkökalusteiden kunto

-

merkinnät jakelualueella, myös muut järjestelmät esim. KV

-

ATK-jakamoiden tarkastus

-

paloilmaisimet ja palopainikkeet

-

turvavalaistus

-

käyttäjien liittämät laitteet esim. jatkojohdot

-

palokatkot

-

lukitukset

-

lämpökamerakuvaus pääkeskuksissa ja nousukeskuksissa

Suorittajana tekninen huolto ja ulkopuolinen urakoitsija.

Viiden vuoden välein huolletaan pääkeskuksen ilmakatkaisijat. Toimenpiteet suorittaa ulkopuolinen urakoitsija.

Kuuden vuoden välein lomakkeen S2229 ATM6V vuoden välein tehtävien tarkastusten lisäksi:
-

mitataan potentiaalintasaukseen liitetyt pisteet

-

mitataan IT-järjestelmien erotusmuuntajista ulostulokäämin vuotovirta ja kotelovuotovirta

-

testataan vikavirtasuojat painikkeesta ja mitataan nousevalla sinimuotoisella virralla

-

mitataan lattia jos se on liitetty potentiaalintasaukseen

-

mitataan suojajohtimien jatkuvuudet

-

mitataan keskuksen oikosulkuvirta pääkytkimen jälkeen

-

mitataan oikosulkuvirta keskusalueen epäedullisimmasta pisteestä

Suorittajina ovat tekninen huolto ja ulkopuolinen urakoitsija.
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10.3 Kompensointilaitteisto

Kuukausittain tilojen tarkastuksen yhteydessä tehdään aistinvarainen tarkastus. Vuosittain
tarkastetaan:

-

puhaltimen kunto

-

suodatin

-

ilmankierto

-

termostaatin toiminta

-

liitosten kireyden tarkastus

-

kontaktoreiden kunto

-

kondensaattoreiden kunto

-

mitataan virta, jännite ja kapasitanssi kaikilla portailla

-

tarkastetaan säätimen asetteluarvot

-

hälytysten testaus

-

täytetään lomake S2224 ATM1V

Suorittaja on tekninen huolto.

10.4 Varavoimakoneet ja UPS-laitteet

Vuosittain varavoimakoneille tehdään huolto laitetoimittajan ohjeen mukaisesti. Kuukausittain
varavoimakonetta käytetään osateholla verkon rinnalla. Kun moottori on saavuttanut normaalilämpötilan, kirjataan tarkastuspöytäkirjaan:

-

käyttötunnit

-

öljynpaine

-

lämpötila

-

pääjännite

-

taajuus

-

teho

Suorittaja on tekninen huolto.
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UPS-laitteet huoltaa vuosittain ulkopuolinen urakoitsija laitetoimittajan ohjeen mukaisesti.

10.5 Maadoitukset pääkeskuksissa ja muuntamoissa

Kuukausittaisella kierroksella suoritetaan aistinvarainen tarkastus. Kahden vuoden välein
lomakkeen S2223 ATM2V mukaisesti toimenpiteet:

-

tarkastetaan liitosten kireys

-

tarkastetaan merkinnät

-

tarkastetaan korroosiovauriot

-

mitataan virta muuntamoiden välisistä PE-johtimista

-

tarkastetaan maadoituskaaviot

Suorittaja on tekninen huolto.
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11 POHDINTA

Työssä oli tarkoitus laatia sähkölaitteiston hoito- ja kunnossapito-ohjelma. Aluksi työhön piti
sisältyä muidenkin järjestelmien hoito- ja kunnossapito-ohjelmat, mutta lopulta työ kuitenkin
rajattiin pelkästään sähkölaitteistoon. Sairaalan sähkölaitteisto on niin laaja kokonaisuus, että
samaan työhön ei kannata yrittää sisällyttää kaikkia ylläpidettäviä järjestelmiä, vaan ne kannattaa jättää omaksi kokonaisuudekseen. Nyt laadittuun ohjelmaan sisältyy kuitenkin myös
muiden järjestelmien aistinvarainen tarkastus määrävälein tehtävien tarkastusten yhteydessä. Uusi hoito- ja kunnossapito-ohjelma tarvittiin, koska vanha oli jäänyt päivittämättä ja siihen sisältyi etenkin pienjännitelaitteiston osalta lukuisa määrä erilaisia pöytäkirjoja sekä muita dokumentteja, ja tätä kokonaisuutta oli laitteiston laajuuden vuoksi vaikea hallita.

Tarvittiin selkeä helposti hallittava ratkaisu tarkastusten ja mittausten dokumentointiin. Työssä päädyttiin Excel-ohjelmistolla laadittuun pöytäkirjapohjaan, jota tullaan käyttämään aina
käyttöönottotarkastuksesta alkaen siihen saakka kunnes kyseinen keskus puretaan. Samaan
pöytäkirjaan on nyt koottu kaikki keskusalueella tehtävät aistinvaraiset tarkastukset ja mittaukset. Jotta dokumentointi tulevaisuudessa pysyy hallinnassa, täytyy kaikki mittaukset ja
muut keskusalueilla tehtävät toimenpiteet kirjata aina nyt laadittuun taulukkoon. Koska taulukko on tehty Excel-ohjelmistolla, on se tulevaisuudessa helposti muokattavissa tuleviakin
määräyksiä vastaavaksi.
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