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ABSTRACT
The aim of this engineering thesis was to create a planning brief and reference
drawings for medical locations. The purpose of these documents is to facilitate and
speed up the work of the engineering office when new employees are familiarized
with the valid requirements and working methods which are generally used in the
company. In the reference drawings one possibility to creating a plan is presented,
thus making designers work easier. Therefore the time spent on planning is reduced.

In this thesis the standard SFS 6000-7-710:2007 which relates to electrical installations of medical locations is introduced. Other topics include the changes that
have taken place as well as the old standards concerning medical locations. In
addition, the planning brief and reference drawings of the operating room and the
recovery room are depicted.

To ensure the use of planning briefs and reference drawings in the future, they
need to be updated according to changes made in guidelines and requirements.
The directive is not all inclusive and thus it may be necessary to add some essential information.
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LYHENTEIDEN SELITYKSET
EKG
Sydänsähkökäyrä /7, s. 3/.

IT-järjestelmä
Kaikki jännitteiset osat on eristetty maasta tai yksi piste
on yhdistetty maahan impedanssin kautta. Jännitteelle
alttiit osat voidaan maadoittaa yhdessä tai erikseen. /4,
s. 46; 12, s. 32./

PELV
Pienoisjännitejärjestelmä, joka on suojaerotettu muista
piireistä. PELV-piiri ja sen jännitteelle alttiit osat voidaan
maadoittaa. /12, s. 26./

RTG-valotaulu
Röntgenkuvien katseluun tarkoitettu valotaulu /17/.

SELV
Pienoisjännitejärjestelmä, joka on suojaerotettu muista
piireistä. SELV-piiriä ja sen jännitteelle alttiita osia ei
maadoiteta. /12, s. 27./

TN-C-järjestelmä
Nolla- ja suojamaadoitusjohdintoiminnot on yhdistetty
yhteen johtimeen koko järjestelmässä /12, s. 30/.

TN-C-S-järjestelmä
Nolla- ja suojamaadoitusjohdintoiminnot on yhdistetty
yhteen johtimeen osassa järjestelmää /12, s. 30/.

TN-järjestelmä
Järjestelmän yksi piste on maadoitettu suoraan teholähteessä ja jännitteelle alttiit osat on yhdistetty tähän pisteeseen suojamaadoitus- tai PEN-johtimella /4, s. 39;
12, s. 30/.
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TN-S-järjestelmä
Erilliset nolla- ja suojamaadoitusjohtimet koko järjestelmässä /12, s. 30/.

TT-järjestelmä
”Yksi piste on maadoitettu suoraan, ja sähkölaitteiston
jännitteelle alttiit osat on yhdistetty jakelujärjestelmän
maadoituselektrodeista sähköisesti riippumattomiin erillisiin maadoituselektrodeihin.” /12, s. 32./

UPS
Lyhenne tulee englannin kielen sanoista Uninterruptible
Power System ja se tarkoittaa keskeytyksettömän tehon järjestelmää, joka syöttää häiriötöntä ja katkeamatonta vaihtosähköä kriittisille kuormille /11, s. 59/

VAK
Rakennusautomaatiojärjestelmän valvonta-alakeskus.
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1 JOHDANTO
Lääkintätilojen sähköasennuksille asetetaan normaalien rakennusten sähköasennuksia tiukempia vaatimuksia. Tiukkojen vaatimusten syynä on potilaiden ja hoitohenkilökunnan turvallisuuden takaaminen sähkökäyttöisiä lääkintälaitteita käytettäessä. Sähkökäyttöinen lääkintälaite on fysikaalisessa tai sähköisessä kosketuksessa potilaan kanssa, joten lääkintätiloissa on olemassa suuri sähköiskun vaara.
Lääkintätilojen sähkönjakelussa on käytettävä erityisiä lisäsuojaustoimenpiteitä,
joilla varmistetaan sähköasennusten korkea turvallisuus- ja luotettavuustaso.
Eroavuus tavanomaisten rakennusten ja lääkintätilojen sähkölaitteistojen välillä on
uuden SFS 6000 -standardisarjan myötä vähenemässä.

Tässä opinnäytetyössä käsitellään lääkintätilojen sähköasennuksia. Pääpaino on
leikkaussalien ja heräämöiden sähkölaitteistoissa ja sähköteknisissä tietojärjestelmissä. Työ on rajattu niin, että sen ulkopuolelle jäävät lääkintätilojen sähköasennuksille suoritettavat tarkastukset, luovutusaineistoon liitettävät, suojauksen
toteutumisesta laadittavat, laskelmadokumentit sekä turva- ja merkkivalaistukselle
asetetut vaatimukset. Koska TT-jakelujärjestelmää ei käytetä Suomessa, sitä ei
käsitellä tämän opinnäytetyön yhteydessä.

Lukuun 3 on koottu keskeisimpiä vaatimuksia lääkintätilojen sähköasennuksia
koskevan standardin SFS 6000-7-710:2007 velvoittavasta osasta. Kaikkia standardin vaatimuksia ei käsitellä. Standardisarja SFS 6000 on muutosvaiheessa, joten terminologia ei ole kaikilta osin vakiintunutta. Esimerkiksi potentiaalintasaus ja
lisäpotentiaalintasaus on esitetty lääkintätilojen sähköasennuksia koskevassa
standardissa aikaisemmin käytössä olleilla termeillä. Asioiden käsittelyjärjestys on
mahdollisuuksien mukaan pyritty pitämään standardinmukaisena. Tässä opinnäytetyössä esitetyt asiat eivät korvaa lääkintätilojen sähköasennuksia koskevaa
standardia SFS 6000-7-710:2007 tai sen opastavia tietoja.

Opinnäytetyön aiheen lähtökohtana oli tuottaa mallipiirustuksia ja suunnitteluohjeet
ensisijaisesti uusien sairaalakohteiden sähkösuunnittelijoiden perehdyttämiseen.
Mallipiirustukset on tehty leikkaussalista ja heräämöistä ja ne käsittelevät lääkintätilojen ryhmiä G1 ja G2 sekä niissä käytettäviä järjestelmiä. Suunnitteluohjeissa ja
mallipiirustuksissa esitetyt ratkaisut perustuvat osaksi käytännön kokemukseen.
Vaihtoehtoisia ratkaisutapoja voi myös käyttää. Tämän raportin yhteydessä julkaistaan heräämön suunnitteluohjeet.
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2 VANHAT LÄÄKINTÄTILOJEN SÄHKÖASENNUSTEN VAATIMUKSET
Ennen nykyisin voimassaolevaa standardisarjaa SFS 6000 lääkintätilojen sähköasennuksia koskeva standardi on ollut SFS 4372 ja sen muutokset. Eri aikoina rakennetut lääkintätilat voi erottaa toisistaan ryhmätunnuksia tarkastelemalla.

Standardin SFS 4372 kahdessa ensimmäisessä painoksessa lääkintätilat on merkitty tunnuksilla P0 - P7. Standardin SFS 4372 kolmannessa painoksessa sekä
standardin SFS 6000-7-710 ensimmäisessä ja toisessa painoksessa ryhmittely on
merkitty pelkillä numeroilla 0 - 3 tai vaihtoehtoisesti tunnuksilla R0 - R3. SFS 60007-710 kolmannessa ja neljännessä painoksessa merkintätapana on ollut G0 - G2.
Tunnus G tulee englannin kielen sanasta group eli ryhmä. /7, s. 26./

Taulukkoon 1 on koottu tiedot eri aikakausina noudatetuista lääkintätilojen standardeista. Vanha standardi kumotaan uuden standardin julkaisuhetkellä. Sähköasennuksissa noudatettavat standardit määrittelee Turvatekniikan keskuksen eli
TUKESin julkaisema TUKES-ohje S10. Tätä raporttia kirjoitettaessa voimassaoleva TUKES-ohje on S10-2007. /16./

Taulukko 1 Lääkintätilojen standardit eri ajanjaksoilla /7, s. 26/
Standardi
SFS 4372
SFS 4372
SFS 4372
SFS 6000-7-710
SFS 6000-7-710
SFS 6000-7-710
SFS 6000-7-710

Painos
1. painos
2. painos
3. painos
1. painos
2. painos
3. painos
4. painos

Julkaisuvuosi
1979
1987
1997
1999
2002
2004
2007

Merkintätapa dokumenteissa
P0 - P7
P0 - P7
0 - 3 / R0 - R3
0 - 3 / R0 - R3
0 - 3 / R0 - R3
G0 - G2
G0 - G2

Tilan tunnistaminen tietyn standardin mukaisesti tehdyksi helpottaa esimerkiksi
määräaikaistarkastusten ja -mittausten suorittamista. Aikaisempien standardien
mukaisesti tehtyjen asennusten kunnossapitotarkastukset voi tehdä nykyisin voimassaolevan standardin määräaikoja ja tarkastusmenettelyjä noudattamalla. On
myös tilanteita, joissa voimassaoleva standardi ei anna menettelytapoja joihinkin
määräaikoihin tai tarkastusmenettelyihin. Tässä tapauksessa tulee noudattaa aikaisemman standardin vaatimuksia. /7, s. 25 - 26./
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3 LÄÄKINTÄTILOJEN SÄHKÖASENNUSTEN VAATIMUKSET
3.1 Määritelmiä
Lääkintätilassa potilaita tutkitaan, hoidetaan tai valvotaan sähkökäyttöisten lääkintälaitteiden avulla. Lääkintätilojen sähkönjakelussa on käytettävä lisäsuojaustoimenpiteitä potilaan suojaamiseksi. /7, s. 2./

Sähkökäyttöinen lääkintälaite on tarkoitettu potilaan tutkimiseen, hoitoon ja tarkkailuun lääketieteellisen valvonnan alaisuudessa. Laitteella on ainoastaan yksi liitäntä sähköverkkoon ja se on fysikaalisessa tai sähköisessä kosketuksessa potilaaseen, se siirtää energiaa potilaaseen tai potilaasta tai se ilmaisee energiansiirtoa potilaaseen tai potilaasta. /7, s. 2./

Potilaalla tarkoitetaan ihmistä tai eläintä, joka on lääketieteellisessä tai hammaslääketieteellisessä tutkimuksessa tai hoidossa /7, s. 2/.

Laitteen liityntäosa on osa, joka normaalikäytössä on toimintansa takia fyysisessä
kosketuksessa potilaan kanssa tai joka voidaan saattaa kosketukseen potilaan
kanssa tai jota potilaan on kosketettava /7, s. 3/.

Ryhmän G0 lääkintätiloissa ei ole tarkoitus käyttää mitään sähköverkosta syöttönsä saavan sähkökäyttöisen lääkintälaitteen liityntäosia /7, s. 3/.

Ryhmän G1 lääkintätiloissa sähkökäyttöisen lääkintälaitteen liityntäosia käytetään
ihon ulkopuolisesti tai ihon sisäisesti kaikkiin kehon osiin lukuun ottamatta sydämenläheistä aluetta /7, s. 3/.

Ryhmän G2 lääkintätiloissa sähkökäyttöisen lääkintälaitteen liityntäosia käytetään
esimerkiksi sydämenläheisiin toimintoihin, leikkaussalikäyttöön tai tehohoitoon.
Sähkönsyötön katkeaminen G2 tiloissa voi aiheuttaa hengenvaaran. /7, s. 3./

Sähkökäyttöinen lääkintäjärjestelmä on yhdistelmä laitteita, joista vähintään yksi on sähkökäyttöinen lääkintälaite. Laitteet on yhdistetty toisiinsa toiminnallisesti
tai vaihtoehtoisesti moniosaisella siirrettävällä pistorasialla. /7, s. 3./
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Hoitoalueella saattaa syntyä suora yhteys potilaan ja lääkintäsähkölaitteen tai järjestelmän osan välille. Yhteys voi syntyä tarkoituksellisesti tai tahattomasti. Yhteys potilaaseen voi syntyä myös lääkintäsähkölaitetta tai lääkintäsähköjärjestelmää koskettavan ihmisen kautta. Esimerkki hoitoalueesta on esitetty kuvassa 1. /7,
s. 3./

Kuva 1 Hoitoalueen määrittely /7, s. 12/

Lääkintä IT -järjestelmä on IT-järjestelmä, jolla on lääkinnälliseen käyttöön tarkoitettuja erityisominaisuuksia /7, s. 3/.
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3.2 Yleistä standardista SFS 6000-7-710
Soveltamisala

Standardin SFS 6000 osassa 7-710 esitetyt erityisvaatimukset koskevat sairaaloiden, yksityisten klinikoiden, terveysasemien ja työpaikkojen terveydenhuoltoon
tarkoitettujen lääkintätilojen sähköasennuksia. Vaatimuksia voidaan soveltuvin
osin käyttää myös eläinklinikoiden sähköasennuksissa. Sähkökäyttöisten lääkintälaitteiden vaatimukset on esitetty standardissa SFS-EN 60601. /7, s. 1./

Lääkintätilojen sähköasennukset on tehtävä standardin SFS 6000-7-710:2007
mukaisesti /16/. Kyseinen SFS-standardi perustuu IEC-standardin 60364-7-710
vuoden 2002 painokseen. On huomioitava, että lääkintätilojen sähköasennuksia
käsittelevässä standardissa on esitetty vain SFS 6000 -standardisarjan osista 1 - 6
poikkeavat vaatimukset. Jos siis standardin osassa 7-710 ei esitetä joitakin vaatimuksia, noudatetaan SFS 6000 -standardin osien 1 - 6 vaatimuksia. Osassa 7 esitetään lisävaatimuksia osien 1 - 6 yleisille vaatimuksille. /7, s. 1./

Koska lääkintätiloissa käytetään sähkökäyttöisiä lääkintälaitteita, potilaiden ja henkilökunnan turvallisuus on varmistettava sähköasennusten korkealla turvallisuusja luotettavuustasolla. Jos tilan käyttötarkoitus muuttuu vaativammaksi, sähköasennukset on uudistettava voimassaolevan standardin mukaisiksi. Sähkönjakelun
turvallisuuden ja luotettavuuden parantaminen osassa 7-710 esitettyä tasoa paremmalla ratkaisulla on sallittu. /7, s. 1./

Yleisten ominaisuuksien määrittely

Lääkintätilojen ryhmittely tehdään yhteistyössä lääkintähenkilökunnan, työntekijöiden turvallisuudesta vastaavien ja kyseessä olevan terveydenhuolto-organisaation
kanssa. Lääkintähenkilökunnalta saadaan tietoa tilassa tehtävistä lääkinnällisistä
toimenpiteistä. Lääkintätilan ryhmän valintaan vaikuttaa tilan käyttötarkoitus sekä
liityntäosan ja potilaan välinen kosketus.
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Jakelujärjestelmät

TN-C-järjestelmän käyttäminen pääkeskuksen jälkeen on kielletty lääkintätiloissa
ja terveydenhuoltoalan laitosten rakennuksissa /7, s. 4/. ”Lääkintätilojen jakelujärjestelmä suositellaan suunniteltavaksi ja asennettavaksi siten, että helpotetaan
tärkeimpien kuormitusten automaattista siirtymistä pääsähkönjakelusta turvasyöttöjärjestelmään.” /7, s. 4./

3.3 Lääkintätilojen ryhmiä G1 ja G2 koskevat yleiset vaatimukset
3.3.1 Suojausmenetelmät
3.3.1.1 Suojaus sähköiskulta
Laitteen perussuojaus (aiemmin kosketussuojaus) käyttämällä esteitä tai sijoittamalla laite kosketusetäisyyden ulkopuolelle ei ole sallittua. Lääkintätiloissa ei
myöskään voida käyttää standardin SFS 6000 osassa 4-41 esitettyjä suojausmenetelmiä, joissa asennuksen käyttöä valvoo ammattihenkilö tai opastettu henkilö.
/7, s. 4./

3.3.1.2 Syötön automaattinen poiskytkentä vikatapauksessa
TN- ja IT-järjestelmissä suurin jatkuva kosketusjännite saa olla enintään 25 volttia.
Syötön automaattinen poiskytkentä toteutetaan soveltaen standardin SFS 6000-441 taulukkoa 41.1. Vaadittu turvallisuustaso oikosulusta tai ylikuormituksesta johtuvassa syötön automaattisessa poiskytkennässä voidaan toteuttaa erilaisilla yleisten sääntöjen mukaan suunnitelluilla menettelyillä. /7, s. 5./

Syötön automaattinen poiskytkentä on 230 voltin vaihejännitteellä tapahduttava alle 0,4 sekunnissa. Vaatimus on voimassa sekä TN- että IT-järjestelmiä käytettäessä. IT-järjestelmässä, jossa yhden vaiheen ja maan välinen oikosulku ei vielä aiheuta syötön automaattista poiskytkentää, poiskytkentäaikojen pitää toteutua
myös kaksivaiheisissa maasuluissa. 0,4 sekunnin poiskytkentäaikavaatimus koskee TN-järjestelmien ryhmäjohtoja. Keskusten välisten nousujohtojen kanssa voidaan käyttää enintään 5 sekunnin poiskytkentäaikaa. /7, s. 18./
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TN-järjestelmä

Ryhmien G1 ja G2 tiloissa käytettävien vikavirtasuojien tyyppien on oltava joko A
tai B. Vikavirtasuojan tyyppi valitaan tilassa mahdollisesti esiintyvien vikavirtojen
tyypin mukaan. Se, milloin vikavirtasuojia saa tai ei saa käyttää, on esitetty ryhmiä
G1 ja G2 käsittelevissä osissa. /7, s. 5./

Standardissa SFS 6000-7-710 on suositus, jonka mukaan TN-S-järjestelmää tulisi
valvoa vikavirtavalvontajärjestelmällä. Vikavirtavalvontajärjestelmän tarkoituksena
on varmistaa jännitteisten johtimien riittävä eristystaso. /7, s. 5./

IT-järjestelmä

Lääkintä IT -järjestelmää on käytettävä ryhmän G2 lääkintätiloissa lääkintälaitteita,
elintoimintoja ylläpitämään tarkoitettuja laitteita, kirurgiseen käyttöön tarkoitettuja
laitteita ja muita hoitoalueella olevia laitteita syöttävissä piireissä. Ryhmän G1 lääkintätiloissa ei käytetä IT-järjestelmää. /7, s. 5 - 6./

3.3.1.3 Pienoisjännitteiden käyttö
Ryhmien G1 ja G2 lääkintätiloissa voidaan käyttää SELV- tai PELV-järjestelmää.
Tällöin nimellisjännitteen on oltava alle 25 volttia vaihtojännitettä tai alle 60 volttia
sykkeetöntä tasajännitettä. Perussuojauksen käyttö eristämällä jännitteiset osat ja
käyttämällä suojuksia tai kotelointia on välttämätöntä. Ryhmän G2 lääkintätiloissa
jännitteelle alttiit johtavat osat, kuten leikkaussalivalaisimet, on tällöin liitettävä potentiaalintasaukseen. /7, s. 6./

3.3.1.4 Lisäpotentiaalintasaus
Lisäpotentiaalintasaus vaaditaan kaikissa ryhmän G1 ja G2 lääkintätiloissa /7, s. 6/.
Tarkemmat määrittelyt on esitetty ryhmiä käsittelevissä osioissa.
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3.3.1.5 Suojaus tulipalolta
Suojaus tulipalolta toteutetaan rakentamismääräyskokoelman vaatimusten mukaisesti. Lisäksi on huomioitava standardin SFS 6000-4-42 kohdassa 422.2 esitetyt
uloskäytävien sähköasennusten vaatimukset. /7, s. 7./

3.3.2 Sähkölaitteiden valinta ja asentaminen
3.3.2.1 Räjähdysvaara
Sähkölaitteet, kuten pistorasiat ja kytkimet, on asennettava vähintään 0,2 metrin
etäisyydelle lääkintäkaasujen liitäntäpisteistä. Etäisyydellä tarkoitetaan tässä tapauksessa keskeltä keskelle mitattua välimatkaa. Näin toimimalla pyritään ehkäisemään palavien kaasujen syttyminen. Lisäksi suositellaan ehkäisemään staattisen sähkön syntyminen. Vaatimukset sähkökäyttöisille lääkintälaitteille, joita käytetään räjähdysvaarallisten nesteiden ja kaasujen kanssa, on esitetty standardissa
SFS-EN 60601-1. /7, s. 7./

3.3.2.2 Dokumentointi
Kaikki asennuksissa tehdyt muutokset on dokumentoitava. Käyttäjälle on toimitettava vähintään seuraavat sähköasennusten suunnitelmadokumentit /7, s. 8/:

-

yleiskaaviot, joissa on esitetty yksiviivaisena esityksenä normaalin
sähkönjakeluverkon ja turvasyöttöjärjestelmien teholähteiden jakelujärjestelmät. Kaavioiden on sisällettävä rakennuksen ryhmäkeskusten tiedot ja sijainnit

-

yleiskaaviot, joissa jakokeskukset ja kytkinlaitteistot on esitetty yksiviivaisena esityksenä

-

standardin SFS-EN 60617-11 mukaiset asennuspiirustukset

-

piiri- ja ohjauskaaviot

-

käyttö- ja huolto-ohjeet turvasyöttöjärjestelmien ja akustojen teholähteistä

-

laskelmat ja muut mahdolliset selvitykset standardien vaatimusten
täyttämisestä
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luettelo turvasyöttöjärjestelmien teholähteisiin pysyvästi liitetyistä
kuormituksista täydennettynä kuormitusvirtatiedoilla ja moottorikuormien käynnistysvirtatiedoilla

-

pöytäkirja tai tiedosto, johon on kirjattu kaikki ennen laitteiston käyttöönottoa tehdyt testaukset ja tarkastukset.

3.3.2.3 Valaistusryhmien johdot
Ryhmien G1 ja G2 lääkintätilojen valaistusta on syötettävä vähintään kahdesta
erillisestä syötöstä. Toinen syöttö on liitettävä turvasyöttöjärjestelmään. Poistumisalueiden valaistuksesta osa on liitettävä turvasyöttöjärjestelmään standardin
kohdan 710.556 mukaisesti. /7, s. 8./

3.3.2.4 Turvasyöttöjärjestelmät
Lääkintätiloissa on käytettävä turvasyöttöjärjestelmällä varmennettua sähkönjakelua, joka normaalisyötön vioittuessa kykenee syöttämään sähköenergiaa eri kytkeytymisaikaluokan mukaisille laitteille. Sähköenergian jakelun on kytkeydyttävä
kytkeytymisaikaluokan vaatimusten mukaisesti ja oltava toiminnassa sille vaaditun
ajan. Pistorasioiden, joita syötetään turvasyöttöjärjestelmästä, on oltava selkeästi
tunnistettavissa. /7, s. 9./

Jos sähkönsyötön keskeytys ei aiheuta vaaraa potilaille, turvasyöttöjärjestelmän
tarpeellisuuden määrittelee lääkintätilan vastuullinen johto. Tällaisia tiloja ovat
esimerkiksi työpaikkaterveydenhoito, yksittäiset vastaanottotilat ja muut vastaavat
terveydenhuollon laitokset sekä kotisairaanhoito. Jos tällaisissa kohteissa on kuitenkin tarpeellista käyttää turvasyöttöjärjestelmää, se voidaan toteuttaa laite- tai tilakohtaisilla akuilla tai UPS-järjestelmillä. Normaalisti UPS-järjestelmää ei tarvita
sähkökäyttöisten lääkintälaitteiden syöttöön. Turvasyöttöjärjestelmien teholähteet
luokitellaan taulukon 2 mukaisesti. /7, s. 9, 13./
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Taulukko 2 Turvasyöttöjärjestelmien teholähteiden luokittelu /7, s. 13/
Kytkeytymisaikaluokka

Katkon tyyppi

Syötön kytkentä

0 sekuntia

ei katkoa

automattinen syöttö ilman katkoa

0,15 sekuntia

hyvin lyhyt katko

automaattinen syöttö 0,15 sekunnin kuluessa

0,5 sekuntia

lyhyt katko

automaattinen syöttö 0,5 sekunnin kuluessa

15 sekuntia

keskipitkä katko

yli 15 sekuntia

pitkä katko

automaattinen syöttö 15 sekunnin kuluessa
automaattinen tai käsin ohjattu syöttö yli 15
sekunnin kuluessa

Jos yhden tai useamman vaihejohtimen jännite laskee pääkeskuksessa enemmän
kuin 10 prosenttia nimellisjännitteestä, turvasyöttöjärjestelmän teholähteen on
otettava syöttö hoitaakseen. Syötön vaihdon on tapahduttava automaattisesti mutta kuitenkin viiveellä. /7, s. 9./

Enintään 0,5 sekunnin turvasyöttöjärjestelmän kytkeytymisaika

”Jos yhden tai useamman jakokeskuksen yhden tai useamman äärijohtimen jännitteessä sattuu vika, erikoisteholähteen on kyettävä syöttämään leikkausvalaisimia
ja muita välttämättömiä valaisimia, esim. tähystysvalaisimia vähintään 3 tunnin
ajan. Jännitteen katketessa yhdestä tai useammasta ryhmäkeskuksen vaihejohtimesta, turvasyöttöjärjestelmän teholähteen on otettava syöttö hoitaakseen automaattisesti 0,5 s kuluessa.” /7, s. 9./

Kun enintään 0,5 sekunnin kytkeytymisajan omaavan turvasyöttöjärjestelmän syöttö on liitetty enintään 15 sekunnin kytkeytymisajan omaavaan moottorigeneraattorilla syötettyyn turvasyöttöjärjestelmään, teholähde voidaan mitoittaa yhden tunnin
toiminta-ajalle. /7, s. 9./

Enintään 15 sekunnin turvasyöttöjärjestelmän kytkeytymisaika

Välttämätöntä minimivalaistusta, kuten poistumisalueiden ja ulosmenokilpien valaistusta, on syötettävä alle 15 sekunnin kytkeytymisajan turvasyöttöjärjestelmästä.
Suunnitelmat on lisäksi tehtävä noudattaen turva- ja poistumisreittivalaistukselle
asetettuja vaatimuksia. Varavalaistus on oltava myös normaalin sähkönsyötön
pääkeskustilassa ja turvasyöttöjärjestelmien pääkeskustiloissa sekä turvasyöttöjärjestelmien generaattorien kytkinlaitostiloissa. /7, s. 9 - 10./
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Muita laitteistoja, jotka voidaan liittää alle 15 sekunnin turvasyöttöjärjestelmään,
ovat esimerkiksi kirurgisiin tai muihin elintärkeisiin toimintoihin lääkintätiloissa käytettävät sähkökäyttöiset lääkintälaitteet. Myös seuraavia järjestelmiä ja laitteistoja
voidaan tarvittaessa syöttää turvasyöttöjärjestelmästä /7, s. 9 - 10/:

-

henkilöhakujärjestelmät

-

palonilmaisu-, palohälytys- ja palonsammutuslaitteistot

-

savunpoistojärjestelmät

-

osa hisseistä

-

lääkintäkaasujärjestelmä

-

paineilmalaitteet

-

keskusimujärjestelmä

-

anestesiakaasujen poistolaitteet ja niiden valvontalaitteet.

Teholähteen on pystyttävä syöttämään alle 15 sekunnin kytkeytymisajan turvasyöttöjärjestelmään liitettyjä laitteita vähintään 24 tuntia. Syötön vaihdon on tapahduttava silloin, kun yhden tai useamman vaiheen jännite pääkeskuksessa laskee yli 10 prosenttia nimellisjännitteestä yli kolmen sekunnin ajaksi. Turvasyöttöjärjestelmän teholähteen syöttöaikaa voidaan lyhentää kolmeen tuntiin, jos tilan
käyttö voidaan lopettaa ja rakennus evakuoida reilusti alle vuorokaudessa. /7, s.
9./

Yli 15 sekunnin turvasyöttöjärjestelmän kytkeytymisaika

Muut sairaalatoimintojen ylläpitoon tarvittavat laitteet voidaan kytkeä turvasyöttöverkkoon automaattisesti tai käsin. Teholähteen on pystyttävä syöttämään laitteita
vähintään vuorokauden eli 24 tunnin ajan. Tällaisia laitteita tai laitteistoja ovat esimerkiksi seuraavat /7, s. 10/:

-

sterilointilaitteistot

-

akustojen varaajat

-

jäähdytyslaitteet

-

ilmanvaihto ja ilmastointi

-

lämmitys

-

kiinteistöhuollon laitteistot

-

keittiölaitteet

-

jätehuollon laitteistot.
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3.3.3 Tarkastukset
Lääkintätilojen sähköasennuksilta vaaditaan korkeaa turvallisuus- ja luotettavuustasoa. Niille suoritetaan tavallista laajempi käyttöönottotarkastus sekä varmennustarkastus, joka tulee tehdä ennen käyttöönottoa. Lääkintätilojen sähköasennuksille,
kuten myös muillekin sähköasennuksille, suoritetaan kunnossapitotarkastuksia.
Lääkintätilojen sähkölaitteistot ovat luokan 2 tai 3 sähkölaitteistoja, joten niille on
suoritettava määräaikaistarkastuksia. Kaikista tarkastuksista on kirjattava ylös suoritusajankohdat ja tulokset. /7, s. 11; 9, s. 55, 56; 17; 18./

Käyttöönottotarkastukset tehdään noudattaen standardin SFS 6000-6 luvun 61
vaatimusten lisäksi standardin SFS 6000-7-710 kohdan 710.61 vaatimuksia. Käyttöönottotarkastus on suoritettava ennen sähkölaitteiston käyttöönottoa sekä mahdollisten muutosten ja korjausten jälkeen. /7, s. 11./

Kaikki lääkintätilojen sähkölaitteistoille suoritettavat kunnossapitotarkastukset on
esitetty standardin SFS 6000-7-710 kohdassa 710.62. Yksi tärkeimmistä kunnossapitotarkastusten osa-alueista on varavoimajärjestelmille suoritettavat kuormituskokeet. /7, s. 11./

3.4 Ryhmä G1
3.4.1 Määritelmä
Ryhmän 1 (G1) lääkintätiloissa sähkökäyttöisen lääkintälaitteen liityntäosia käytetään ihon ulkopuolisesti tai ihon sisäisesti kaikkiin kehon osiin lukuun ottamatta
sydämenläheistä aluetta. Ryhmään G1 kuuluvat siis tilat, joissa potilasta tutkitaan
tai hoidetaan tai joissa potilas normaalisti liikkuu. /7, s. 3, 17./

3.4.2 Suojausmenetelmät
3.4.2.1 Jakelujärjestelmät ryhmän G1 tiloissa
TN-S-järjestelmässä korkeintaan 32 ampeerin ryhmäjohdoissa on käytettävä enintään 30 mA:n vikavirtasuojakytkintä, jonka tyyppi on A tai B. Lisäksi TN-Sjärjestelmää suositellaan valvottavaksi vikavirtavalvontajärjestelmällä, jonka tarkoituksena on varmistaa jännitteisten johtimien riittävä eristystaso. /7, s. 5./
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3.4.2.2 Lisäpotentiaalintasaus
Lisäpotentiaalintasaus vaaditaan kaikissa ryhmän G1 lääkintätiloissa. Lisäpotentiaalintasausjohtimet liitetään potentiaalintasauskiskoon hoitoalueen potentiaalierojen tasaamiseksi. Potentiaalierojen tasaaminen hoitoalueella toteutetaan yhdistämällä suojajohtimet, muut johtavat osat, mahdolliset häiriökenttien suojukset ja
johtavien lattioiden metalliverkko lisäpotentiaalintasauskiskoon. Suoja- ja lisäpotentiaalintasausjohtimien kytkennät voidaan suunnitella kuvan 2 esimerkin mukaisesti. Kuvassa 2 käytetyt merkinnät on määritelty taulukossa 3. /7, s. 6, 28; 12, s.
85./

Kuva 2 Esimerkki suoja- ja lisäpotentiaalintasausjohtimien kytkennöistä /7, s. 28/

Taulukko 3 Kuvan 2 merkintöjen selitykset /7, s. 28/
Tunnus

Osa

1
2
3
4
5
6
7
PE
LPT

Pistorasiat
Potilasvalaisin
Johtokanavan runko-osat on liitetty toisiinsa ja lisäpotentiaalintasaukseen
Johtavat sairaalakaasu- ja paineilmaputkistot
Lämpöpatteri ja johtavat lämpöjohdot
Johtavat vesijohdot
Johtava viemäriputkisto
Jakokeskuksen suojakisko
Lisäpotentiaalintasauskisko johtokanavassa
Suojajohdin
Lisäpotentiaalintasausjohdin

Myös esimerkiksi fysioterapiatuolit ja hammaslääkärin tuolit on yhdistettävä lisäpotentiaalintasaukseen, jos niiden ei ole tarkoitus olla erillään maasta /7, s. 6/.
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Lisäpotentiaalintasauskiskon on oltava lääkintätilan lähellä tai lääkintätilassa. Lisäksi kaikissa jakokeskuksissa tai jakokeskuksen läheisyydessä on oltava lisäpotentiaalintasauskisko, johon liitetään suojamaadoitusjohtimet ja lisäpotentiaalintasausjohtimet. Lisäpotentiaalintasauskiskoon liitettävien johtimien liitokset on
suunniteltava siten, että liitokset ovat selvästi nähtävillä ja johtimet voidaan irrottaa
yksitellen. /7, s. 7./

3.4.3 Sähkölaitteiden valinta ja asentaminen
3.4.3.1 Valaistusryhmien johdot
Ryhmän G1 lääkintätilojen valaistukselle on oltava vähintään kaksi erillistä syöttöä.
Toisen syötöistä on oltava liitetty turvasyöttöjärjestelmään. Poistumisalueiden valaistuksesta osa on liitettävä turvasyöttöjärjestelmään standardin kohdan 710.556
mukaisesti. /7, s. 8./

3.4.3.2 Varavalaistus
Ryhmän G1 lääkintätilojen huoneissa vähintään yhtä valaisinta on syötettävä alle
15 sekunnin kytkentäajan omaavasta turvasyöttöjärjestelmästä /7, s. 10/.

3.5 Ryhmä G2
3.5.1 Määritelmä
Ryhmän 2 (G2) lääkintätiloissa sähkökäyttöisen lääkintälaitteen liityntäosia käytetään esimerkiksi sydämenläheisiin toimintoihin, leikkaussalikäyttöön tai tehohoitoon. Sähkönsyötön katkeaminen kyseisissä ryhmän G2 tiloissa voi aiheuttaa hengenvaaran. /7, s. 3./

”Sydämenläheisessä toiminnassa sähköjohdin sijoitetaan potilaan sydämeen tai
se tulee todennäköisesti kosketukseen sydämen kanssa samalla, kun johdinta
voidaan koskettaa potilaan kehon ulkopuolelta. Tässä yhteydessä sähköjohdin käsittää eristetyt johtimet kuten sydäntahdistinelektrodit tai sydämenläheiset EKGelektrodit (EKG = sydänsähkökäyrä) tai eristetyt putket, jotka on täytetty johtavalla
nesteellä.” /7, s. 3./
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3.5.2 Suojausmenetelmät
3.5.2.1 Jakelujärjestelmät ryhmän G2 tiloissa
TN-järjestelmä /7, s. 5/

Enintään 30 mA:n vikavirtasuojalla toteutettua syötön automaattista poiskytkentää
saa käyttää vain seuraavassa lueteltujen ryhmien suojaamiseen:

-

leikkauspöydän syöttö

-

röntgenlaitteiden syöttö

-

suurten, yli 5 kVA:n mitoitustehon omaavien laitteiden syöttö

-

ei kriittisten sähkölaitteiden syöttö.

Röntgenlaitteiden syötön vaatimus koskee ryhmän G2 tilaan tuotavien, pääasiassa
siirrettävien, röntgenlaitteiden syöttöä. Ei-kriittisillä sähkölaitteilla tarkoitetaan laitteita, jotka eivät ole tarkoitettu ylläpitämään elintoimintoja.

Yllä olevassa luettelossa esiintyneiden ja samaan piirin kytkettyjen sähkölaitteiden
yhtäaikainen käyttö ei saa aiheuttaa vikavirtasuojan tahatonta toimimista. Käytettävien vikavirtasuojien tyyppien on oltava joko A tai B. Vikavirtasuojan tyyppi valitaan tilassa mahdollisesti esiintyvien vikavirtojen tyypin mukaan.

Lisäksi standardissa on suositus, jonka mukaan TN-S-järjestelmää tulisi valvoa vikavirtavalvontajärjestelmällä. Vikavirtavalvontajärjestelmän tarkoituksena on varmistaa jännitteisten johtimien riittävä eristystaso.

IT-järjestelmä /7, s. 5 - 6/

Lääkintä IT -järjestelmää on käytettävä ryhmän G2 lääkintätiloissa lääkintälaitteita,
elintoimintoja ylläpitämään tarkoitettuja laitteita, kirurgiseen käyttöön tarkoitettuja
laitteita ja muita hoitoalueella olevia laitteita syöttävissä piireissä. Kohdassa TNjärjestelmä lueteltujen laitteiden syötössä lääkintä IT -järjestelmää ei kuitenkaan
käytetä.

”Kullekin samaa tarkoitusta palvelevalle huoneryhmälle on oltava vähintään yksi
erillinen lääkintä IT -järjestelmä. Lääkintä IT -järjestelmässä on oltava standardin
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EN 61557-8 mukainen eristystilan valvontalaite.” /7, s. 5./ Eristystilan valvontalaitteella on oltava seuraavassa luetellut erityisominaisuudet:

-

sisäinen resistanssi on oltava vähintään 100 kΩ

-

mittausjännitteen tulee olla alle 25 volttia tasajännitettä

-

mittausvirran tulee olla alle 1 mA myös vikatapauksessa

-

laitteen on hälytettävä viimeistään silloin, kun eristysresistanssin
arvo laskee 50 kΩ:iin.

Viimeisenä listalla mainitun hälytyksen toimivuus on voitava testata laitteessa olevalla koestuspainikkeella. Luettelossa mainittujen eristystilan valvontalaitteiden erityisominaisuudet eivät sisälly tällä hetkellä voimassaolevaan laitestandardiin EN
61557-8.

Kaikki IT-järjestelmät on varustettava akustisella ja optisella hälytyslaitteella. Hälytyslaitteet on sijoitettava niin, että niitä pystytään valvomaan. Seuraavassa on lueteltu hälytyslaitteiden pakolliset ominaisuudet:

-

vihreä merkkivalo osoittaa laitteen olevan normaalitoiminnassa

-

keltainen merkkivalo osoittaa eristysresistanssin minimiarvon saavuttamisen

-

keltaisen merkkivalon pitää sammua, kun vika on poistunut eli ollaan normaalitilanteessa

-

äänihälytys soi, kun resistanssin minimiarvo on saavutettu.

Keltainen merkkivalo ei saa olla kuitattavissa tai kytkettävissä pois käytöstä. Äänihälytys sen sijaan voi olla kuitattavissa. IT-muuntaja voidaan asentaa ilman eristystilan valvontalaitetta, jos sillä syötetään vain yhtä laitetta. Lisäksi myös ITmuuntajan ylikuormitusta tai lämpötilaa on valvottava.

3.5.2.2 Lisäpotentiaalintasaus
Lisäpotentiaalintasaus vaaditaan kaikissa ryhmän G2 lääkintätiloissa. Lisäpotentiaalintasausjohtimet liitetään potentiaalintasauskiskoon hoitoalueen potentiaalierojen tasaamiseksi. Potentiaalierojen tasaaminen hoitoalueella toteutetaan yhdistämällä suojajohtimet, muut johtavat osat, häiriökenttien suojukset, johtavien lattioi-
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den metalliverkko ja erotusmuuntajan metallinen suoja lisäpotentiaalintasauskiskoon. Leikkaussalin suoja- ja lisäpotentiaalintasausjohtimien kytkennät voidaan
suunnitella kuvan 3 esimerkin mukaisesti. Kuvassa 3 käytetyt merkinnät on määritelty taulukossa 4. /12, s. 85; 7, s. 6./

Kuva 3 Esimerkki suoja- ja lisäpotentiaalintasausjohtimien kytkennöistä /7, s. 29/

Taulukko 4 Kuvan 3 merkintöjen selitykset /7, s. 29/
Tunnus

Osa

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
PE
LPT

Pistorasiat
Kiinteästi asennettu sähkölaite
Kattovarsi pistorasioineen
Sähkökäyttöinen leikkauspöytä, jonka syöttö IT-järjestelmästä
Leikkausvalaisin
Johtokanavan runko-osat on liitetty toisiinsa ja lisäpotentiaalintasaukseen
Varustekisko
Johtavat sairaalakaasu- ja paineilmaputkistot
Johtavat vesijohdot
Johtava viemäriputkisto
Lämpöpatteri ja johtavat lämpöjohdot
Potentiaalintasauspistorasia johtokanavassa
Jakokeskuksen suojakisko
Lisäpotentiaalintasauskisko johtokanavassa
Suojajohdin
Lisäpotentiaalintasausjohdin

Myös esimerkiksi leikkaussalin leikkauspöytä on yhdistettävä lisäpotentiaalintasaukseen, jos sen ei ole tarkoitus olla erillään maasta /7, s. 6/.
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”Ryhmän 2 lääkintätiloissa johtimien ja liitosten yhteenlaskettu resistanssi lisäpotentiaalintasauskiskon ja pistorasioiden tai kiinteästi asennettujen laitteiden suojaliittimien tai muiden johtavien osien välillä ei saa olla suurempi kuin 0,2 Ω.” Johtimen resistanssia voidaan pienentää suurentamalla johtimen poikkipinta-alaa. /7, s.
6./

Lisäpotentiaalintasauskiskon on oltava lääkintätilan lähellä tai lääkintätilassa. Lisäksi kaikissa jakokeskuksissa tai jakokeskuksen läheisyydessä on oltava lisäpotentiaalintasauskisko, johon liitetään suojamaadoitusjohtimet ja lisäpotentiaalintasausjohtimet. Lisäpotentiaalintasauskiskoon liitettävien johtimien liitokset on
suunniteltava siten, että liitokset ovat selvästi nähtävillä ja johtimet voidaan irrottaa
yksitellen. /7, s. 7./

3.5.3 Sähkölaitteiden valinta ja asentaminen
3.5.3.1 Lääkintä IT -järjestelmän muuntajat
Lääkintäsuojaerotusmuuntajat tulee asentaa mahdollisimman lähelle lääkintätilaa.
Lisäksi muuntajat pitää asentaa kaappeihin tai koteloihin, jotta vältytään jännitteisten osien tahattomalta koskettamiselta. /7, s. 7./

Muuntajien toisiopuolen mitoitusjännite pitää olla alle 250 volttia vaihtojännitettä ja
niiden on oltava standardin EN 61558-2-15 mukaisia. Kädessä pidettäville ja kiinteästi asennetuille laitteille on käytettävä yksivaiheisia muuntajia muodostamaan
lääkintä IT -järjestelmä. Muuntajan mitoitustehon on oltava vähintään 0,5 kVA ja
enintään 10 kVA. Myös kolmivaiheisia kuormituksia voidaan syöttää ITjärjestelmällä. Tätä tarkoitusta varten on oltava erillinen kolmivaihemuuntaja, jonka
vaiheiden välinen jännite on alle 250 volttia. /7, s. 7./

3.5.3.2 Johtojen valinta ja asentaminen
Kaikkien ryhmän G2 lääkintätilassa olevien johtojärjestelmien on oltava tarkoitettu
vain kyseisen tilan laitteille ja varusteille /7, s. 8/.
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3.5.3.3 Johtojen suojaus
Kaikki ryhmäjohdot on varustettava oikosulku- ja ylikuormitussuojalla. Ylikuormitussuojaa ei saa käyttää IT-järjestelmän muuntajan syöttöpiirissä. Kielto koskee
sekä ennen muuntajaa olevaa piiriä että muuntajan jälkeistä piiriä. IT-järjestelmän
muuntajalle on kuitenkin suunniteltava oikosulkusuojaus, joka voidaan toteuttaa
esimerkiksi ensiöpuolelle sijoitetuilla sulakkeilla. /7, s. 8./

3.5.3.4 Valaistusryhmien johdot
Ryhmän G2 lääkintätilojen valaistukselle on oltava vähintään kaksi erillistä syöttöä.
Toisen syötöistä on oltava turvasyöttöjärjestelmästä. Poistumisalueiden valaistuksesta osa on liitettävä turvasyöttöjärjestelmään standardin kohdan 710.556 mukaisesti. /7, s. 8./

3.5.3.5 Pistorasioiden ryhmäjohdot IT-järjestelmässä
Jokaisella potilaan hoitopaikalla pistorasiakokoonpanoja on syötettävä vähintään
kahdesta eri virtapiiristä tai vaihtoehtoisesti jokainen pistorasia on suojattava erikseen ylikuormitukselta. Kun saman lääkintätilan virtapiirejä syötetään muusta kuin
IT-järjestelmästä, IT-järjestelmän pistorasioiden on oltava rakenteeltaan sellaisia,
että niiden käyttö muissa järjestelmissä ei ole mahdollista tai ne on merkittävä selkeällä ja pysyvällä tavalla. /7, s. 8./

3.5.3.6 Varavalaistus
Ryhmän G2 lääkintätiloissa vähintään 50 prosenttia valaistuksesta on syötettävä
turvasyöttöjärjestelmien teholähteestä. Leikkaussalien valaistusta on kokonaisuudessaan syötettävä turvasyöttöjärjestelmän teholähteestä. /7, s. 10./
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4 STANDARDEIHIN TEHDYT MUUTOKSET
Vuonna 2007 julkaistu painos standardisarjaan SFS 6000 ei tuonut suuria muutoksia lääkintätilojen sähköasennusten vaatimuksiin, koska lääkintätilojen sähköasennuksia koskeva standardi on uusittu vuonna 2004 /3/.

Taulukossa 5 on esitetty lääkintätilojen sähköasennuksia koskevien standardien
ryhmissä tapahtuneet muutokset. Nykyisin voimassaolevan standardin ryhmä 1
vastaa aikaisempien standardien ryhmiä 1 ja 2. Nykyinen ryhmä 2 vastaa aikaisempien standardien ryhmän 3 lääkintätiloja. Tämä muutos oli tehty jo standardin
SFS 6000-7-710 kolmanteen painokseen. /13, s. 58; 7, s. 16./

Taulukko 5 Ryhmämuutokset /7, s. 16/
Standardi
SFS 4372
SFS 6000-7-710
SFS 6000-7-710
SFS 6000-7-710
SFS 6000-7-710

Painos
3. painos
1. painos
2. painos
3. painos
4. painos

0
0
0
0
0

Ryhmä
1
2
1
2
1
2
1
1

3
3
3
2
2

Seuraavassa on lueteltu tärkeimmät muutokset standardin SFS 6000-7-710:2007
ja aikaisempien standardien välillä:

-

Suurimpana muutoksena aikaisempiin standardeihin verrattuna on
lisäpotentiaalintasauksen käyttö ryhmän 2 lisäksi myös ryhmän 1
lääkintätiloissa. Aikaisemmissa standardeissa lisäpotentiaalintasaus vaadittiin ryhmien 2 ja 3 lääkintätiloille. /7, s. 16; 2, s. 8./

-

Erillistä vikavirtavalvontajärjestelmää ei nykyisin enää vaadita, koska kaikki lääkintätilojen hoitoalueita syöttävät ryhmäjohdot suojataan vikavirtasuojilla tai IT-verkolla /7, s. 16; 17/.

-

Ryhmän 2 lääkintätiloissa vain elintoimintoja ylläpitäviä laitteita on
syötettävä IT-järjestelmällä. Muita laitteita voidaan syöttää normaalilla TN-S-järjestelmällä. Tällöin kuitenkin on käytettävä vikavirtasuojia. /7, s. 16./
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Laukaisevan ylikuormitussuojan käyttö IT-järjestelmässä on nykyisin voimassaolevassa standardissa kielletty. IT-muuntajan ylikuormitusta on kuitenkin valvottava. /7, s. 8, 16./

-

Tarkastuksia koskevat vaatimukset on uudistettu /7, s. 16/.

Standardien SFS 4372 ja SFS 6000-7-710 kahdessa ensimmäisessä painoksessa
IT-järjestelmää syöttävät muuntajat piti suojata laukaisevalla tai hälyttävällä ylikuormitussuojalla. Laukaisevan ylikuormitussuojan tuli kytkeä pois kaikki jännitteiset johtimet. Lääkintä IT -järjestelmän tärkein tehtävä on kuitenkin sähkönsyötön
jatkuvuuden turvaaminen, joten vanhan standardin vaatimus ei ole ollut loppuun
asti harkittu. Nykyisin voimassaolevan standardin mukaan laukaisevaa ylikuormitussuojaa ei saa käyttää IT-järjestelmän syöttöpiirissä. /2, s. 8; 7, s. 8./

Vuonna 2007 julkaistussa standardissa SFS 6000-7-710 on muutettu kohtanumerointi muun SFS 6000 -standardisarjan mukaiseksi, tarkennettu turvasyöttöjärjestelmien vaatimuksia ja lisäohjeistettu häiriösuojauksen tekemistä /7, s. 16/.

5 MALLIDOKUMENTIT SUUNNITTELIJAN APUVÄLINEENÄ
5.1 Mallidokumenttien merkitys
Tarkoituksena oli tehdä mallipiirustuksia ja suunnitteluohjeita ensisijaisesti uusien
sairaalakohteiden sähkösuunnittelijoiden perehdyttämiseen. Kokeneemmille suunnittelijoille, jotka ovat tehneet lääkintätilojen sähkösuunnittelua jo muutamia vuosia,
ohjeet ja mallit voivat toimia muistilistana. Malliratkaisuissa esitetään yksi toteutustapa, joten suunnittelijan on sen pohjalta helpompi lähteä miettimään juuri suunnittelun alla olevaan kohteeseen sopivia ratkaisuvaihtoehtoja. Mallien tarkoitus ei ole
se, että suunnitelmat on tehtävä niiden mukaan, vaan jokaisen suunnittelijan on
kohteen mukaan sovellettava käytettävissä olevia malliratkaisuja. /17; 18./

Laadukkaan suunnittelun lähtökohtana voidaan pitää sitä, että jokainen suunnittelija menettelee suunnitellessaan samalla tavalla ja laatii ulkoasultaan ja esitystavaltaan yhdenmukaisia dokumentteja. Suunnitteluohjeiden ja mallipiirustusten avulla
yritys voi siis nostaa entisestään toimintansa ja suunnitelmiensa laatua. /17./
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5.2 Suunnitteluohjeet
Suunnitteluohjeiden on oltava mahdollisimman helppokäyttöisiä ja selkeitä, joten
kussakin ohjeessa tulee käsitellä vain tiettyä lääkintätilaa. Tästä syystä leikkaussalin ja heräämön suunnitteluohjeissa on osaksi samoja asioita, sillä ovathan leikkaussali ja 1-heräämö molemmat G2-tiloja. Vaihtoehtona olisi ollut tehdä suunnitteluohjeet siten, että olisi ollut erillinen yleisluontoinen ohje, jota olisi tarkennettu
varsinaista lääkintätilaa käsiteltäessä. Tällöin ohjeiden lukemisessa olisi tarvittu
vähintään kaksi erillistä osaa ja viittauksia niiden välille olisi jouduttu tekemään.
Nyt suunnitteluohjeissa on esitetty viittauksia ainoastaan lähdemateriaaliin. Tämän
raportin yhteydessä julkaistaan heräämön suunnitteluohjeet (liite 1). Luvussa 6 on
käsitelty osa suunnitteluohjeissa esitetyistä asioista.

Suunnitteluohjeet koottiin haastattelemalla sairaalasähkön ammattilaisia. Ohjeista
ei ole voitu tehdä kaiken kattavia, vaan standardin SFS 6000-7-710:2007 velvoittavaa ja opastavaa osiota on käytettävä ohjeiden rinnalla. Suunnitteluohjeissa esitetyt ratkaisut ovat osaksi käytännön kokemukseen perustuvia. Suunnitelmissa voi
käyttää myös vaihtoehtoisia ratkaisuja. Ohjeissa mainittujen asioiden käsittelyjärjestys ja otsikointi perustuu S2000-sähkönimikkeistöön /10/.

5.3 Mallipiirustukset
Mallipiirustukset on pyritty tekemään siten, että sähkösuunnittelija, joka ei aikaisemmin ole ollut tekemisissä lääkintätilojen kanssa, saisi niistä tarpeellisen informaation mahdollisimman helposti ja nopeasti. Muutamat piirustukset ovat näin ollen hieman yksinkertaistettuja. Kaikkia tämän projektin yhteydessä tehtyjä piirustuksia ei tehdä todellisissa suunnitteluprojekteissa. Mallipiirustusten mahdollisimman helpon käytettävyyden vuoksi suurin piirustuskoko on A3. Piirustusten numerointi perustuu työn teettäjän käyttämään numerointiin, jota on sovellettu tähän
projektiin.

Mallipiirustukset (liitteet 3) tehtiin leikkaussalista ja heräämöistä, ja ne käsittelevät
lääkintätilojen ryhmiä G1 ja G2 sekä niissä käytettäviä järjestelmiä. Taulukossa 6
on esitetty asiakirjaluettelon (liite 2) mukaiset, opinnäytetyön yhteydessä tehdyt
mallipiirustukset.
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Taulukko 6 Opinnäytetyön yhteydessä tehdyt mallipiirustukset
ASIAKIRJAN
NRO
100

ASIAKIRJAN NIMI

141

LEIKKAUSSALI, PISTESIJOITUSPIIRUSTUS

141-V-1

LEIKKAUSSALI, VAHVAVIRTA-ASENNUKSET / VALAISTUS,
TURVASYÖTTÖVERKKO, PUTKITUS- JA JOHDOTUSPIIRUSTUS
LEIKKAUSSALI, VAHVAVIRTA-ASENNUKSET / KOJEET,
TURVASYÖTTÖVERKKO, PUTKITUS- JA JOHDOTUSPIIRUSTUS
HERÄÄMÖ, VAHVAVIRTA-ASENNUKSET, NORMAALIVERKKO,
PUTKITUS- JA JOHDOTUSPIIRUSTUS
HERÄÄMÖ, VAHVAVIRTA-ASENNUKSET / VALAISTUS,
TURVASYÖTTÖVERKKO, PUTKITUS- JA JOHDOTUSPIIRUSTUS
HERÄÄMÖ, VAHVAVIRTA-ASENNUKSET / KOJEET,
TURVASYÖTTÖVERKKO, PUTKITUS- JA JOHDOTUSPIIRUSTUS
1-HERÄÄMÖ, JOHTOKANAVIEN ASENNUKSET,
PERIAATEPIIRUSTUS
PÄÄJOHTOKAAVIO, NORMAALI- JA TURVASYÖTTÖVERKKO

141-V-2
142
142-V-1
142-V-2
200
300
301

SÄHKÖPIIRUSTUKSISSA KÄYTETTYJÄ PIIRROSMERKKEJÄ

310

PÄÄJOHTOKAAVIO, TURVASYÖTTÖVERKKO ALLE 0,5 SEKUNNIN
KYTKEYTYMISAJALLA
MAADOITUS- JA POTENTIAALINTASAUSKAAVIO

311

LEIKKAUSSALI 1, POTENTIAALINTASAUSPIIRUSTUS

312

1- JA 2-HERÄÄMÖ, POTENTIAALINTASAUSPIIRUSTUS

320

IT-VERKON VALVONTA, PERIAATEKAAVIO

321

LEIKKAUSSALI 1, PISTORASIAJAKELUN PERIAATEKAAVIO

322

1-HERÄÄMÖ, PISTORASIAJAKELUN PERIAATEKAAVIO

460

YLEISKAAPELOINTIJÄRJESTELMÄ, PERIAATEKAAVIO

461

YLEISKAAPELOINTIJÄRJESTELMÄ, KERROSJAKAMO,
PERIAATEPIIRUSTUS
KAASUHÄLYTYKSET, PERIAATEKAAVIO

480

Mallisuunnitelmissa esitetyt ratkaisut perustuvat pääasiassa sairaalasähkön ammattilaisten käyttämiin ratkaisuihin. Suunnitelmissa voi käyttää myös vaihtoehtoisia ratkaisuja. Kaikkia piirustuksia ei ole suunniteltu itse aivan alusta alkaen, vaan
osassa suunnitelmista on käytetty todellisiin suunnittelukohteisiin tehtyjä valmiita
ratkaisumalleja. Kyseinen toimintatapa on yleisesti käytetty koko suunnittelualalla.
Näin toimimalla saavutetaan etua työn tilaajan kannalta, koska suunnittelijan on
turhaa kuluttaa aikaa tekemällä kaikkia periaatteellisia ratkaisuja aina uudestaan.
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Mallipiirustukset on piirretty CADiE 2008 -sähkösuunnitteluohjelmistolla, jonka perusohjelmana toimii AutoCAD 2008. Koska keskuskaavioita ja piirikaavioita ei tämän projektin yhteydessä tehty, CADiE 2008 -ohjelmiston sovelluksista käytettiin
ainoastaan rakennusten sähkösuunnitteluun tarkoitettua Sähäkkä-sovellusta. Koska käytetty sähkösuunnitteluohjelmisto on AutoCAD-pohjainen, piirustusten tallennusmuoto on dwg. Tämä tallennusmuoto on hyvin yleisesti käytetty, koska kaikki
nykyaikaiset sähkösuunnitteluun käytettävät CAD-ohjelmat pystyvät käsittelemään
dwg-tiedostomuotoa. Suunnitelmissa on käytetty kansallisia, eli niin sanottuja vanhoja piirrosmerkkejä, koska IEC-piirrosmerkkien käyttö Suomessa ei ole yleistynyt
/18/.

6 STANDARDIN VAATIMUSTEN SOVELTAMINEN SUUNNITTELUSSA
6.1 Dokumentointi ja merkinnät
Sähköasennusten dokumentoinnille asetetuttuja vaatimuksia on esitetty standardissa SFS 6000-1:2007. Sen mukaan jokaisesta sähköasennuksesta on oltava
tarpeelliset dokumentit /4, s. 7/. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että dokumentoinnin laajuuteen vaikuttaa kohteen koko /3, s. 10/. Dokumentointiin on käytettävä
kaavioita, piirustuksia ja taulukoita /3, s. 25/. Tämän opinnäytetyön yhteydessä ei
ole tehty standardin vaatimaa kattavaa dokumentaatiota.

Sairaalakohteiden suunnittelussa kaapeleiden, keskusten ja esimerkiksi potentiaalintasauskiskojen merkinnät ovat tärkeitä. Ilman kunnollisia merkintöjä esimerkiksi
muutos-, huolto- ja korjaustöiden tekeminen vaikeutuu. Merkintäohjeet ovat yleensä sairaanhoitopiirikohtaisia, mutta myös esimerkiksi kaapelointi- ja mittausohjeet
voidaan määritellä tilaajan toimesta. On erittäin tärkeätä sopia jo suunnitteluprojektin alussa noudatettavat numerointi- ja merkintäperiaatteet. Merkintätapojen muuttaminen kesken suunnitteluprosessin aiheuttaa paljon ylimääräistä työtä. Myös
muutos- ja lisäystöiden yhteydessä dokumentointi ja laitteiden merkinnät on pidettävä ajan tasalla. Kaapelireittejä ja keskuksia mitoitettaessa on jätettävä tilaa
mahdollisia tulevaisuudessa tehtäviä lisäyksiä varten, koska erilaisten järjestelmien määrä yleensä lisääntyy. /17./

Myös lääkintätilojen sähköasennuksille on tehtävä kunnossapito-ohjelma, jossa
käsitelty vähintään seuraavat asiat /7, s. 21/:
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-

kojeiden ja laitteistojen käyttöön tarvittavat selostukset

-

turvasyöttöjärjestelmien teholähteisiin liitettyjen suurten kuormitusten kytkentäjärjestysten selvitykset

-

testausmittausten mittauskytkennät ja tiedot mittalaitteista

-

kojeiden ja laitteiden käyttö- ja huolto-ohjeet, huoltoajat, huoltojen
suorittajat ja huoltotoimenpiteissä käytettävät lomakkeet.

6.2 Suunnittelun lähtötiedot
Lääkintätilojen yhteydessä ryhmällä tarkoitetaan lääkintätilan ryhmiä G0, G1 ja G2,
jotka määrittelevät sähköasennuksissa noudatettavan turvallisuustason. Lääkintätilat ryhmitellään tilan käyttötarkoituksen ja sähkökäyttöisten lääkintälaitteiden käytön mukaan. Ryhmäjako tehdään aina yhteistyössä lääkintähenkilökunnan, kyseisen terveydenhuolto-organisaation ja työntekijöiden turvallisuudesta vastaavien
kanssa, koska piirustuksiin merkitty huoneen käyttötarkoitus ei aina kuvaa tilan todellista käyttöä. Tilassa tehtävistä lääkinnällisistä toimenpiteistä saadaan tietoa
lääkintähenkilökunnalta. Sähkösuunnittelija ei tee lääkintätilojen ryhmittelyä. Tarvittaessa sähkösuunnittelija voi antaa ehdotuksia lääkintätilojen ryhmittelylle. Hyvän toimintatavan mukaisesti lääkintätilan ryhmittely pitäisi saada aina kirjallisena.
/7, s. 4, 17; 13, s. 58; 17./

Standardin SFS 6000-7-710:2007 opastavissa tiedoissa on annettu esimerkkejä tilojen ryhmittelyistä (taulukko 7). Standardin opastavat tiedot eivät ole velvoittava
osa standardia, joten niitä ei ole pakko noudattaa. Kuten taulukosta 7 havaitaan,
suurin osa lääkintätiloista esitetään kuuluvaksi ryhmään G1. /7, s. 14./

Taulukko 7 Esimerkkejä lääkintätilojen ryhmittelyistä /7, s. 14/
Lääkintätila
Leikkaussali
Heräämö
Potilashuone
Hierontahuone
Synnytyssali
Tutkimus- ja toimenpidehuone
Kuntoutushuone

G0

X

Ryhmä
G1
G2
X
X
X
X
X
X

X
X
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Leikkaussalit kuuluvat lääkintätilan ryhmään G2, jos niissä on tarkoitus käyttää
verkosta syöttönsä saavien sähkökäyttöisten lääkintälaitteiden liityntäosia sydämenläheisiin toimintoihin. Käytännössä lähes kaikki leikkaussalit on tarkoitettu tämäntyyppiseen toimintaan. /7, s. 15, 17./

Heräämössä leikkauksessa ollutta potilasta tarkkaillaan anestesiasta eli puudutuksesta tai nukutuksesta virkoamisen aikana. Heräämöt on tavallisesti sijoitettu lähelle leikkaussaliryhmää, ja ne voidaan ryhmitellä 1- ja 2-heräämöihin. Potilas viedään leikkauksen vaativuuden mukaan jompaankumpaan näistä. Pienen, paikallispuudutuksella hoidettavan leikkauksen jälkeen potilas voidaan viedä suoraan 2heräämöön, josta hänet anestesiasta virkoamisen jälkeen kotiutetaan. Potilas ei
siis aina viivy sairaalassa kuin yhden päivän, vaikka hänelle olisi suoritettu leikkaus. /17./

Esimerkiksi seuraavia leikkaustoimenpiteitä koskevia lyhenteitä on käytössä /17/:

-

päiki = päiväkirurgia

-

lyhki = lyhyt kirurgia

-

leiko = leikkaukseen kotoa

1-heräämö on tavallisesti ryhmän G2 lääkintätila ja 2-heräämö joko ryhmän G1 tai
G0 lääkintätila. Heräämö voi siis olla standardin opastavasta tiedosta poiketen
myös ryhmän G0 lääkintätila, jos terveydenhuolto-organisaatio niin päättää. 1heräämössä on sänkypaikat ja jatkuva potilaiden valvonta. Esimerkiksi vaativan
leikkauksen jälkeen potilas viedään 1-heräämöön. 2-heräämöstä voidaan käyttää
myös nimityksiä tuoliheräämö tai istumaheräämö. 1- ja 2-heräämöt voivat olla toisistaan täysin erillään tai ne voidaan erottaa kevyellä väliseinällä. /17./

6.3 Sähkönjakelujärjestelmät
6.3.1 Normaalivoima
Perinteistä sähkönjakelua kutsutaan sairaalaympäristössä normaalivoimaksi. Sairaalakohteiden sähkönsyöttö normaalista verkonhaltijan sähkönjakeluverkosta on
yleensä turvattu rengassyötöllä. Tällöin yhdessä sähkönjakeluverkon syöttöpiirissä
sattuva vika ei aiheuta sairaalakohteille ongelmia. Turvasyöttöjärjestelmiä ei siis
vielä tässä tapauksessa tarvitse ottaa käyttöön. /17./
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Leikkaussaleissa on käytettävä turvasyöttöjärjestelmillä varmennettua sähkönjakelua. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että leikkaussalien sähkönsyöttöön ei voida
käyttää normaalivoimaa. /17./

6.3.2 Varavoimajärjestelmät
Yleiset ohjeet

Lääkintätiloissa on käytettävä turvasyöttöjärjestelmällä varmennettua sähkönjakelua. Käyttäjän laatiman tilaluokituksen perusteella valitaan tilaan vaadittu turvasyöttöjärjestelmä. Turvasyöttöjärjestelmään liitetään karkeasti ottaen riittävä
määrä valaistusta sekä toimenpiteiden kannalta tärkeät sähkökäyttöiset lääkintälaitteet. /11, s. 29; 17./

Oikosulkuvirrat akku-, varavoima- ja UPS-verkoissa ovat normaalivoiman verkkoon nähden huomattavasti pienempiä, joten sähköverkon selektiiviseen suojaukseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Suojauksen toteutumisesta on esitettävä
laskelmadokumentit, jotka myöhemmin liitetään luovutusaineistoon. /17./

Alle 15 sekunnin kytkeytymisajan turvasyöttöjärjestelmä

Turvasyöttöjärjestelmää, jonka kytkeytymisaika ei ylitä viittätoista sekuntia, kutsutaan keskipitkäksi katkoksi. Vallitseva toteutustapa alle 15 sekunnin kytkentäajan
omaavalle turvasyöttöjärjestelmälle on dieselmoottorilla käytettävä generaattori eli
dieselgeneraattori. Alle 15 sekunnin kytkeytymisajan turvasyöttöjärjestelmä kytkeytyy automaattisesti. /11, s. 53, 73./

Turvasyöttöjärjestelmää varten voidaan suunnitella oma keskus tai vaihtoehtoisesti oma keskusosa. Keskusosat on erotettava toisistaan metallisella, tai muulla oikosulun kestävällä seinällä. Turvasyöttöjärjestelmän keskusosa on merkittävä
esimerkiksi erivärisillä ovilla tai kansilla. Myös turvasyöttöjärjestelmästä syöttönsä
saavat pistorasiat on pystyttävä selkeästi erottamaan muista pistorasioista. Esimerkiksi eriväriset pistorasioiden peitelevyt ovat selkeä tapa ilmaista turvasyöttöjärjestelmällä varmennettua sähkönjakelua. /17./
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Alle 0,5 sekunnin kytkeytymisajan turvasyöttöjärjestelmä

Standardi SFS 6000-7-710:2007 luokittelee alle 0,5 sekunnin turvasyöttöjärjestelmän lyhyeksi katkoksi. Yleisesti on käytössä myös termi erikoisvaravoima, jolla
tarkoitetaan myös alle 0,5 sekunnin kytkentäajan turvasyöttöjärjestelmää. Kyseisen turvasyöttöjärjestelmä kytkeytyy aina automaattisesti. /7, s. 9./

Erikoisvaravoiman syöttö toteutetaan 24 voltin akustoilla, jossa yksittäiset akut
ovat akkutyypistä riippuen 1,2 - 12-volttisia. Käytettävän akkutyypin valintaan vaikuttavat käyttöolosuhteet. Suljettu lyijyakku on hyvä vaihtoehto, jos akku on sijoitettava esimerkiksi laitetiloihin. Suljetun lyijyakun elinikä on lyhyempi kuin avoimen
lyijyakun. Avoimet akut on aina asennettava erilliseen akkukäyttöön suunniteltuun
tilaan. /11, s. 83, 86./

Käytännössä erikoisvaravoima syöttää sähkökatkon aikana toimenpide- ja tutkimusvalaisimia. Kyseessä on tällöin henkilö- tai potilasturvallisuuden varmistaminen /11, s. 29/. Siihen, tarvitaanko heräämössä toimenpide- tai tutkimusvalaisimia,
vaikuttaa tilaajan määrittelemä tilan käyttötarkoitus. Heräämössä ei välttämättä ole
tarvetta alle 0,5 sekunnin turvasyöttöjärjestelmälle mutta suunnittelijan on tähän
kuitenkin varauduttava. /17./

6.3.3 IT-jakelujärjestelmä
Lääkintä IT -järjestelmää käytetään ryhmän G2 lääkintätiloissa lääkintälaitteita,
elintoimintoja ylläpitämään tarkoitettuja laitteita, kirurgiseen käyttöön tarkoitettuja
laitteita ja muita hoitoalueelle olevia laitteita syöttävissä piireissä. Ryhmän G1 lääkintätiloissa ei tarvitse käyttää IT-järjestelmää. IT-järjestelmän eristystasoa ja ylikuormitusta on valvottava ja mahdollisista vikatilanteista on saatava hälytys lääkintätilaan ja kiinteistövalvontajärjestelmään. Lääkintätilassa tai muussa jatkuvasti
valvotussa tilassa vikatilanne ilmaistaan äänimerkillä ja merkkivaloilla. /7, s. 5 - 6;
17./

IT-järjestelmä toteutetaan suojaerotusmuuntajalla, joka muodostaa galvaanisen
erotuksen jännitteisten osien ja maan välille. Lääkintätilojen IT-järjestelmän muuntajan on oltava standardin EN 61558-2-15 mukainen lääkintäsuojaerotusmuuntaja
/14/. IT-järjestelmässä ensimmäinen vika, kuten esimerkiksi maasulku, ei aiheuta
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vikavirtapiirin sulkeutumista. Sähkönsyötössä ei siis myöskään tapahdu katkosta
eli suojalaite ei tässä tapauksessa vielä toimi. IT-järjestelmän käyttö lisää sähkönsyötön luotettavuutta ja siis parantaa potilaan turvallisuutta. Tärkeä asia on myös
se, että henkilöturvallisuus ei maasulusta huolimatta heikkene. IT-järjestelmässä ei
käytetä nollajohdinta, vaan esimerkiksi pistorasioille tuodaan kaksi vaihetta, joiden
välinen potentiaaliero on normaalin vaihejännitteen suuruinen eli 230 volttia. /7, s.
7; 12, s. 32; 17./

Pistorasioiden suojajohtimien jatkuvuuden valvonta jatkuvalla mittauksella ei ole
standardin SFS 6000-7-710:2007 vaatimus. Se kuitenkin kannattaa, sillä kunnossapitotarkastuksen yhteydessä suoritettavan lisäpotentiaalintasaukseen käytettyjen suojajohtimien määräaikaismittauksen mittausväli voi olla 12 vuotta. Ilman jatkuvalla mittauksella toteutettua suojajohtimen valvontaa lisäpotentiaalintasauksen
mittausväli on 6 vuotta. Lisäpotentiaalintasaukseen käytettyjen suojajohtimien
määräaikaismittausten suoritusväli voi olla siis huomattavasti pidempi, jos suojajohtimen jatkuvuutta valvotaan jatkuvalla mittauksella. /7, s. 11; 17./

Suojajohtimen jatkuvuuden mittaus voidaan toteuttaa kahdella eri tavalla. Yksittäisten pistorasioiden tapauksessa parempi vaihtoehto on käyttää 4-johtimista
kaapelia (kuva 4). Neljännen johtimen avulla saadaan muodostettua suojamaadoitusjohtimen jatkuvuuden tarkkailuun tarvittava eheä silmukka. Pitkillä kaapelointietäisyyksillä on ryhmän G2 lääkintätilassa, kuten 1-heräämössä ja leikkaussalissa,
käytettävä suurempaa johtimen poikkipinta-alaa 0,2 ohmin vaatimuksen täyttämiseksi.

Kuva 4 IT-verkon pistorasiajakelun periaate 1-heräämössä
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Vaihtoehtoinen tapa suojamaadoitusjohtimen mittaussilmukan muodostamiselle on
käyttää erillistä mittajohdinta (kuva 5). Tällöin pistorasioille tuotava kaapelointi on
3-johtiminen. Tällainen ratkaisu on parempi silloin, kun pistorasioita ketjutetaan.
RK-1 ja RK-2 ovat 1-heräämön johtokanaviin sijoitettuja IT-verkon ryhmäkeskuksia.
Numeroidut laitteet kuvissa 4 ja 5 ovat seuraavat:

1

syöttävä ryhmäkeskus, turvasyöttöverkko

2

lääkintäsuojaerotusmuuntaja

3

syöttävä ryhmäkeskus, IT-verkko

4

linjapääte LC 6

5

eristystason valvontalaite MEV 4

6

kauko-ohjauslaite EV 4

7

paikallishälytin

8

ylivirran valvontarele.

Kuva 5 IT-verkon pistorasiajakelun periaate 1-heräämössä

Erillinen mittajohdin edellyttää aina lisäkaapelointia. Tasopiirustuksessa erillinen
mittajohdin voidaan esittää kuvan 6 mukaisesti.
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Kuva 6 Erillisen mittajohtimen esitystapa tasopiirustuksessa

6.4 Maadoitukset ja potentiaalintasaukset
Standardisarja SFS 6000 on muutosvaiheessa, joten terminologia ei ole kaikilta
osin vakiintunutta. Potentiaalintasaus ja lisäpotentiaalintasaus on esitetty lääkintätilojen sähköasennuksia koskevassa standardissa aikaisemmin käytössä olleilla
termeillä. Standardissa SFS 6000-7-710:2007 ei käytetä termejä suojaava potentiaalintasaus tai suojaava potentiaalintasaus lisäpotentiaalintasausta varten, vaan
käytössä ovat potentiaalintasaus ja lisäpotentiaalintasaus. /7; 9./

Standardi määrittelee johtimille pienimmät sallitut poikkipinta-alat. Sairaalaympäristössä johtimien mitoitukseen vaikuttaa usein standardin vaatimusten lisäksi sairaanhoitopiirin asettamat lisävaatimukset, jotka ovat standardin vaatimuksia tiukempia. /17./

6.4.1 Suojajohtimet
Nousujohtoja tai niiden suojajohtimia on tämän projektin yhteydessä mitoitettu ainoastaan alle 0,5 sekunnin kytkeytymisajan turvasyöttöjärjestelmän osalta. Muita
nousujohtoja tai niiden suojajohtimia ei ole mitoitettu. Maadoitus- ja potentiaalintasauskaaviossa (liite 3 / s. 11) nousukeskusten ja jakokeskusten välisiä nousujoh-
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tojen suojajohtimia ei ole mitoitettu. Leikkaussalin ja heräämöiden sisäiset johdotukset on mitoitettu.

Suojajohtimen on täytettävä standardin SFS 6000-5-54:2007 kohdan 543 vaatimukset. Suojajohdin on tavallisesti nousujohdon konsentrinen johdin tai monijohtimisen kaapelin johdin, jolloin äärijohtimen poikkipinta-alasta riippuva suojajohtimen poikkipinta-ala on automaattisesti riittävä. Suojajohtimia ovat myös sähkölaitteiden jännitteelle alttiit osat keskuksen PE-kiskoon yhdistävät johtimet sekä pääkeskuksen suojakiskon (PE-kiskon) päämaadoituskiskoon yhdistävät johtimet.
Myös jakelujärjestelmästä pääkeskuksen PE-kiskoon tuleva johdin on suojajohdin.
/9, s. 323, 332, 325./

6.4.2 Suojaavat potentiaalintasausjohtimet
Suojaavia potentiaalintasausjohtimia (aikaisemmin potentiaalintasausjohtimia)
käytetään pääpotentiaalintasauksen toteuttamiseksi ja ne liitetään päämaadoituskiskoon, jota tässä suunnittelukohteessa on merkitty tunnuksella MEB-1 (kuva 7).
Yleisimmin käytetty suojaavan potentiaalintasausjohtimen materiaali on kupari, jolloin johtimen poikkipinta-alan on oltava vähintään 6 mm2. /9, s. 327./

Kuva 7 Suojaavan potentiaalintasauksen toteutus mallikohteessa

Piirustuksessa 310 (liite 3 / s. 11) ei ole merkitty kaikkien johtimien tyyppiä piirustuksen selkeyden säilyttämiseksi. Piirustuksissa voidaan, ja usein myös kannattaa,
käyttää tiettyä perusjohdintyyppiä, joka on voimassa silloin, kun johtimen tyyppiä ja
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kokoa ei ole erikseen piirustukseen merkitty. Tässä piirustuksessa perusjohdintyyppinä on käytetty MK 16 kevi -johdinta.

6.4.3 Maadoituselektrodi ja maadoitusjohdin
Uusissa rakennuksissa suositellaan perustusmaadoituselektrodin rakentamista.
Perustusmaadoituselektrodi sijoitetaan rakennuksen perustuksiin tai maahan perustusten alle. Mallipiirustuksessa perustusmaadoituselektrodina on käytetty paljasta kupariköyttä, jolloin sen poikkipinta-alaksi riittää 16 mm2 (kuva 7). Elektrodin
päämaadoituskiskoon yhdistävä maadoitusjohdin on mitoitettu siten, että myös se
voidaan upottaa maahan. Maadoitusjohdin on korroosiolta ja mekaaniselta vahingoittumiselta suojaamaton, jolloin kuparijohtimen poikkipinta-alan on oltava vähintään 16 mm2. /9, s. 320, 322, 334./

6.4.4 Suojaavat potentiaalintasausjohtimet lisäpotentiaalintasausta varten
Lisäpotentiaalintasaukseen käytettävien suojaavien potentiaalintasausjohtimien
pienimmät sallitut poikkipinta-alat kuparijohtimille ovat 2,5 mm2 silloin, kun johdin
on mekaanisesti suojattu ja 4 mm2 silloin, kun johdin on mekaanisesti suojaamaton. /9, s. 324, 328./

”Kaksi jännitteelle altista osaa toisiinsa yhdistävän lisäpotentiaalintasausjohtimen
johtavuuden on oltava vähintään yhtä suuri kuin jännitteelle alttiiseen osaan kytketyn pienemmän suojajohtimen poikkipinta.” /9, s. 327./ Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että suojajohtimen on täytettävä lisäpotentiaalintasausjohtimelle asetetut
vaatimukset, koska lisäpotentiaalintasaukseen käytetty suojaava potentiaalintasausjohdin yhdistää jännitteelle alttiit osat keskitetysti lisäpotentiaalintasauskiskon kautta. Jos yhdistäminen tapahtuu suoraan kahden jännitteelle alttiin osan välillä, suojajohtimien ei tarvitse täyttää lisäpotentiaalintasausjohtimelle asetettuja
vaatimuksia. /9, s. 327./

”Laitteen jännitteelle alttiit osat muihin johtaviin osiin yhdistävän lisäpotentiaalintasausjohtimen johtavuuden on oltava vähintään puolet vastaavan suojamaadoitusjohtimen poikkipinnasta.” /9, s. 328./ Myös tässä tapauksessa suojajohtimen on
täytettävä lisäpotentiaalintasausjohtimelle asetetut vaatimukset, koska jännitteelle
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alttiit osat ja muut johtavat osat yhdistetään keskitetysti lisäpotentiaalintasauskiskon välityksellä. /9, s. 328./

Ryhmien G1 ja G2 lääkintätiloissa on tehtävä tilakohtainen lisäpotentiaalintasaus.
Potentiaalintasauspisteet asennetaan yleensä tähtimäisesti. Lisäpotentiaalintasaukseen liitetään normaalisti hoitoalueen suojajohtimet sekä seuraavat muut hoitoalueelle ulottuvat johtavat osat /7, s. 6, 19, 20/:

-

johtokanavien metalliset rungot

-

metalliset vesiputkistot

-

metalliset lämpöputkistot

-

metalliset ilmaputkistot

-

metalliset viemäriputkistot

-

metalliset kaasuputkistot

-

metalliset imujärjestelmien putkistot.

Muovipäällysteisiä putkia, kuten esimerkiksi komposiittiputkia, ei liitetä lisäpotentiaalintasaukseen /18/. Ryhmän G2 lääkintätilassa lisäpotentiaalintasaukseen on
kytkettävä lisäksi laitteiden ripustamiseen tarkoitetut kiskot sekä tutkimus- tai toimenpidevalaisimet. Lisäpotentiaalintasaukseen ei tarvitse liittää johtokanavien
kansia tai lyhyitä, esimerkiksi pilarin kiertämiseen käytettyjä johtokanavan runkoosia. Standardi ei ota tämän tarkemmin kantaa lisäpotentiaalintasaukseen liitettävän muun johtavan osan kokoon, joten asia voidaan neuvotella tapauskohtaisesti.
/7, s. 19, 20./

Lattia liitetään lisäpotentiaalintasaukseen silloin, kun käytetään johtavaa tai puolijohtavaa lattiamateriaalia ja se on tarkoitettu liitettäväksi potentiaalintasaukseen.
Normaalin betonilattian teräksiä ei tarvitse erikseen liittää lisäpotentiaalintasaukseen. Käytännössä lattian lisäpotentiaalintasausjohtimien määrään vaikuttaa tilan
koko ja lattiamateriaalin valmistajan ohjeet. Vähimmäisvaatimuksena voidaan pitää sitä, että kahteen vastakkaiseen nurkkaan suunnitellaan lisäpotentiaalintasausjohtimet. /7, s. 20; 17./

Lisäpotentiaalintasauskisko voidaan sijoittaa lääkintätilaan tai lähelle sitä. Esimerkiksi käytävän alakatto on mahdollinen sijoituspaikka. Lisäpotentiaalintasauskisko
ja jakokeskuksen suojakisko yhdistetään toisiinsa riittävän paksulla johtimella.
Suositeltu johdinkoko on 16 mm2 kuparijohdin, jota on käytetty myös mallipiirus-
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tuksissa. Leikkaussalin lisäpotentiaalintasausjärjestelmän periaate keskustasolla
on esitetty kuvassa 8. /7, s. 19; 17./

Kuva 8 Leikkaussalin keskusten liittäminen lisäpotentiaalintasaukseen

Esimerkki leikkaussalin lisäpotentiaalintasauspiirustuksesta on esitetty kuvassa 9.
Lisäpotentiaalintasaukseen liitettävät muut johtavat osat on määritelty kuvassa 10.

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU
Sähkötekniikka, talotekniikka
Simo Ränkman

OPINNÄYTETYÖ

Kuva 9 Esimerkki leikkaussalin lisäpotentiaalintasauksesta

Kuva 10 Lisäpotentiaalintasaukseen liitettävät muut johtavat osat
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1-heräämön potilaspaikoille on asennettava potentiaalintasauspistorasiat. Potilaspaikalle tuotava sänky on kytkettävä potentiaalintasauspistorasiaan vaarallisten
potentiaalierojen tasaamiseksi. /17./

Lisäpotentiaalintasausjohtimien mitoitus on tehtävä ryhmän G2 lääkintätiloissa siten, että johtimen ja sen liitosten resistanssi on alle 0,2 Ω. Standardin SFS 6000-554:2007 mukaan ilman mekaanista suojaa oleva kuparinen lisäpotentiaalintasausjohdin on oltava vähintään 4 mm2. Kyseistä johdinkokoa on saatavilla, mutta sen
käyttö on vähäistä. Koska lisäpotentiaalintasauskisko on lähellä lääkintätilaa tai
lääkintätilassa, johtimen poikkipinta-alaksi riittää normaalisti 6 mm2. Johdintyyppinä käytetään keltavihreää MK-tyypin johtoa. Myös ryhmän G1 lääkintätilan lisäpotentiaalintasaus tehdään tavallisesti MK 6 mm2 johtimella, koska näin vältytään
johtimen mekaaniselta suojaamiselta. /9, s. 324, 328, 459; 17./

Taulukkoon 8 on koottu muutamien tavallisesti käytettyjen kaapeleiden johdinpoikkipinta-aloja vastaavia johtopituuksia. Pituuksissa ei ole huomioitu liitosten aiheuttamaa resistanssin kasvua. Johtimien lämpötilana on käytetty 20 °C, koska vastusarvo 0,2 ohmia vaaditaan normaalitilanteessa eikä esimerkiksi oikosulkutilanteessa. Kaapeleiden pituuksien laskenta perustuu ohmin lakiin. /17./

Taulukko 8 Johdinpoikkipinta-aloja vastaavia johtopituuksia /15; 17/
Johtimen poikkipinta-ala [mm2]
1,5
2,5
6
10

Resistanssi [Ω/km]
12,1
7,41
3,08
1,83

Kaapelin max pituus [m]
16
27
65
109

6.5 Asennusreitit
Leikkaussalin ja 1-heräämön johtokanavien on oltava voimakkaita puhdistusaineita
ja -menetelmiä kestävää materiaalia eli käytännössä alumiinia ja ne on syytä
asentaa upotettuna aina, kun se on mahdollista. Johtokanavat voivat olla myös rakenteellisia, jolloin kanava muodostuu käytettävästä rakennusmateriaalista. Johtokanavien upottamisella voidaan siis helpottaa tilan korkean hygieniatason ylläpitämistä. /17./
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Kaapelihyllyjen ja kaapeleiden sijoittamiseen on kiinnitettävä aikaisempaa enemmän huomiota syksyllä 2007 uudistetun standardin SFS 6000-4-44 nojalla. Esimerkiksi lääkintätilan tai sitä lähellä olevan sähköasennuksen aiheuttamat sähköja magneettikentät voivat häiritä sähkökäyttöisten lääkintälaitteiden toimintaa, joten
suunnittelussa on käytettävä sähkömagneettisia häiriöitä pienentäviä ratkaisuja.
Keinoja häiriöiden pienentämiseksi on esitetty kyseisen standardin luvussa 444. /5,
s. 13, 14./

Pääsääntönä voidaan pitää sitä, että vahvavirta- ja tietojärjestelmien kaapelit
asennetaan mahdollisuuksien mukaan omille kaapelihyllyille. Jos erillisiä kaapelihyllyjä ei voida käyttää, sijoitetaan vahvavirta- ja tietojärjestelmien kaapelit omiin
nippuihin ja toisistaan erilleen. Mikäli kyseisten järjestelmien kaapelihyllyt asennetaan päällekkäin, sijoitetaan tietojärjestelmien kaapelit alempana olevalle pienahyllylle ja vahvavirtakaapelit yläpuolella olevalle levyhyllylle. Mahdollisten kaapeleiden risteilyjen tulee tapahtua suorassa kulmassa. /5, s. 36./

6.6 Kaapelointi
Ryhmän G2 lääkintätiloissa on 0,2 ohmin vaatimus, joka koskee lisäpotentiaalintasausjohtimien lisäksi myös pistorasioiden ja kiinteästi asennettujen laitteiden
suojajohtimia. Tästä johtuen pitkillä kaapelointietäisyyksillä on käytettävä normaalia pistorasioiden kaapeloinnissa käytettävää 2,5 mm2 johdinkokoa suurempaa johtimen poikkipinta-alaa. Useimmiten 6 mm2 poikkipinta-ala riittää. Pistorasioille kytkettävä johdin voi olla enintään 2,5 mm2, joten kaapeloinnin poikkipinta-ala on
vaihdettava jakorasiassa (kuva 11). /17./
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Kuva 11 Kaapelointiratkaisu 0,2 ohmin vaatimuksen toteuttamiseksi

Turvasyöttöjärjestelmien kaapelointi toteutetaan palonkestävillä kaapeleilla vähintään keskusten välisiin kaapelointeihin saakka. Kaapelityyppinä voi tuolloin käyttää
esimerkiksi palonkestäviä FRHF-kaapeleita. Vaihtoehtoinen tapa on sijoittaa turvasyöttöjärjestelmien kaapelointi omaan palosuojattuun kaapelointitilaan. Lääkintätilan sisäiset kaapeloinnit voi tavallisesti tehdä normaaleilla kaapeleilla. Sairaanhoitopiirillä voi olla myös käytäntö, jossa kaikki kaapelointi toteutetaan halogeenittomana. /17./

Alle 0,5 sekunnin kytkentäajan turvasyöttöjärjestelmästä syöttönsä saavien tutkimus-, toimenpide- ja leikkausvalaisimien kaapelointi on toteutettava suhteellisen
suurilla johdinpoikkipinta-aloilla, koska syöttöjännite on ainoastaan 24 volttia (kuva
12). Jännitteen ollessa alhainen kaapeloinnin resistanssin on oltava mahdollisimman pieni suurten jännitehäviöiden välttämiseksi. Kuvan 12 tapauksessa leikkausvalaisimelle on tuotu 2 kaapelia, koska valaisin on niin sanottu satelliittivalaisin,
jossa on kaksi erillistä leikkausvalaisinta. /17./
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Kuva 12 Leikkausvalaisimen syöttö

6.7 Keskukset
1-heräämöön ja leikkaussaliin asennetaan tilakohtainen ohjauskeskus (kuva 13).
Heräämön ohjauskeskukseen sijoitetaan IT-järjestelmän hälytyslaitteet ja ainakin
osa kauko-ohjauslaiteista. Myös valaistuksen ohjauksen kytkimet sekä osa ITjärjestelmän johdonsuoja-automaateista sijoitetaan ohjauskeskukseen. Keskuksen
on oltava voimakkaita puhdistusaineita ja -menetelmiä kestävää materiaalia eli
käytännössä ruostumatonta terästä. Keskus on lisäksi syytä asentaa upotettuna,
jotta voidaan helpottaa tilan korkean hygieniatason ylläpitämistä. /17./
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Kuva 13 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu ohjauskeskus

1-heräämön johtokanaviin asennetaan keskukset esimerkiksi siten, että kahden
potilaspaikan johdonsuojakatkaisijat sijoitetaan yhteen keskukseen. Kyseiset johdonsuojakatkaisijat on tarkoitettu IT-järjestelmän pistorasiajakelun suojaamiseen.
Johdonsuojakatkaisijat ovat kaksinapaisia ja mieluiten C-tyyppiä. /17./

6.8 Sähkönliitäntäjärjestelmät
Sähkölaitteita syöttävissä ryhmäjohdoissa saa standardin SFS 6000-7-710:2007
opastavien tietojen mukaan olla enintään kuusi jatkoliitosta. Liitosten lukumäärää
on pyrittävä rajoittamaan potentiaalintasauksen takia. Yhteen ryhmäjohtoon suositellaan liitettäväksi enintään 12 kpl 1-osaisia, 6 kpl 2-osaisia tai 4 kpl 3-osaisia pis-
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torasioita. Kolmivaiheryhmien käyttöä ei suositella, mutta tarpeen vaatiessa sovelletaan edellä esitettyjä ohjeita. /7, s. 20./

Käytännössä ryhmäkokoa on kuitenkin rajoitettava standardin SFS 6000-7710:2007 opastavissa tiedoissa esitettyjä pienemmiksi, koska laitteiden vuotovirrat
saattavat aiheuttaa vikavirtasuojan laukeamisen, vaikka varsinaista vikaa ei olisikaan. Vikavirtasuojia koskevan laitestandardin mukaan vikavirtasuojan on toimittava 15 - 30 mA:n virralla. Tästä johtuen suunnittelijan on ryhmityksiä tehdessään
huomioitava kuormitusten vuotovirrat ja tapauskohtaisesti harkittava ryhmien koko.
/17./

Kulutuskojeiden suojajohtimissa kulkeville virroille asetetaan raja-arvoja laitestandardissa SFS-EN 61140. Esimerkiksi ATK-laitteille, joiden mitoitusvirta on alle 4
ampeeria, sallitaan 2 mA:n suojajohtimessa kulkeva virta. Näin ollen esimerkiksi
yksi ATK-työpiste voi aiheuttaa 4 - 6 mA:n vuotovirran työpisteen kokonpanosta
riippuen, jolloin työpisteitä voidaan kytkeä ainoastaan 2 - 3 kappaletta vikavirtasuojalla suojattuun ryhmään. /9, s. 240, 242; 17./

Standardin SFS 6000-7-710:2007 opastavissa tiedoissa on esitetty suositellut tunnusvärit eri jakelujärjestelmille (taulukko 9). Jos sairaalassa on käytössä jokin muu
värikoodausjärjestelmä, on suositeltavaa käyttää samaa järjestelmää myös mahdollisissa laajennuksissa. /7, s. 22./

Taulukko 9 Suositellut tunnusvärit /7, s. 22/
Jakeluverkko

Värikoodi

normaalivoima

Väri
valkoinen tai muu
määritelty normaaliväri

turvasyöttöjärjestelmät yli 15 s

vaaleansininen

RAL 5024

turvasyöttöjärjestelmä alle 15 s

sininen

RAL 5007

turvasyöttöjärjestelmä alle 0,5 s
UPS-järjestelmä tai UPS:lla
syötetty IT-järjestelmä

punainen

RAL 3011

oranssi

RAL 2000

lääkintä IT-järjestelmä

vihreä

RAL 6025
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6.9 Valaistusjärjestelmät
Yleisvalaistusjärjestelmä

Lääkintätilojen valaistukselle asetetaan vaatimuksia valaistusta käsittelevässä
standardissa SFS-EN 12464-1. Heräämöissä valaistusvoimakkuuden huoltoarvon
työalueella tulee olla vähintään 500 luksia ja leikkaussaleissa vähintään 1000 luksia. Valaistusvoimakkuuden huoltoarvo määrittelee arvon, jonka alle määrätyn
alueen keskimääräinen valaistusvoimakkuus ei saa laskea. Välittömän lähiympäristön valaistusvoimakkuuden tulee heräämöissä olla vähintään 300 luksia ja leikkaussaleissa vähintään 500 luksia. Työalueella valaistuksen tasaisuuden on oltava
vähintään 0,7 ja välittömässä lähiympäristössä vähintään 0,5. Koska leikkaussaleissa ja heräämöissä työalueen koko ja sijainti on vaikea määritellä, koko se alue,
jolla työtehtävä voidaan suorittaa, on valittava työalueeksi. Käytännössä työalue
on koko lääkintätila 0,5 metrin reuna-alueita lukuun ottamatta. /8; 17./

Varsinkin 1-heräämöissä ja leikkaussaleissa on runsaasti erilaista tekniikkaa, kuten kattokeskuksia, tutkimus- tai toimenpidevalaisimia sekä ilmastointiputkia ja laitteita, sekä rakennusosia, kuten esimerkiksi palkkeja ja pilareita. Kyseiset esteet
aiheuttavat usein sen, että valaisimia ei voida sijoittaa optimaalisella tavalla. Korkean hygieniatason seurauksena käytettävien valaisimien on oltava puhdastilavalaisimia. /8, s. 8, 10, 12, 46; 17./

Lääkintätiloissa on erittäin tärkeätä käyttää värintoistokyvyltään parhaita mahdollisia loistelamppuja. Yleisesti käytetty loistelampputyyppi on TL5-sarjaa ja värisävyltään 940. TL5-sarjan lamppuja kyseisessä värintoistoluokassa on tällä hetkellä
saatavana rajoitetusti eli putkia ei valmisteta kaikkia kokoja. Sairaaloiden muissa
tiloissa, kuten toimistoissa, voidaan käyttää värintoistoltaan heikompia loisteputkia.
/17./

Ryhmän G1 lääkintätilojen huoneissa vähintään yhtä valaisinta on syötettävä alle
15 sekunnin kytkentäajan omaavasta turvasyöttöjärjestelmästä. Ryhmän G2 lääkintätiloissa vähintään 50 prosenttia valaistuksesta on liitettävä alle 15 sekunnin
kytkentäajan turvasyöttöjärjestelmään. Jos kyseessä on leikkaussali, kaikki valaistus on liitettävä turvasyöttöjärjestelmään. Molempien mainittujen ryhmien lääkintätiloissa valaistukselle on lisäksi oltava vähintään kaksi erillistä syöttöä, joista toisen
on oltava turvasyöttöjärjestelmästä. /7, s. 8, 10./
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Turvavalaistusjärjestelmä

Heräämötiloihin suunnitellaan poistumisreittiopasteet, joiden sähkönsyöttö tuodaan perinteisestä turvavalaistusjärjestelmästä. Leikkaussaleissa kaikki valaistus
on liitetty turvasyöttöjärjestelmään, joten erillistä turva- ja merkkivalaistusta ei
normaalisti tarvita. Sairaalakohteissa, kuten muissakin suurien ihmismassojen
kohteissa, käytävät ja muut yleiset tilat on varustettava perinteisellä turva- ja
merkkivalaistuksella. Tässä tapauksessa noudatetaan turva- ja merkkivalaistukselle asetettuja vaatimuksia. /17./

Erityisvalaistusjärjestelmä

Muita leikkaussaleissa ja heräämöissä olevia valaisimia ovat erilaiset tutkimus-,
toimenpide- ja leikkausvalaisimet (kuva 14). Kyseisten valaisimien sähkönsyöttö
turvataan alle 0,5 sekunnin kytkeytymisajan turvasyöttöjärjestelmällä eli käytännössä pienoisjännitejärjestelmällä. Heräämöissä voi yleisvalaistuksen lisäksi olla
myös erilaisia, kattoon sijoitettuja rauhoitusvaloja. /17./

Kuva 14 Led-lampuilla toteutettu leikkausvalaisin
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6.10 Sähkötekniset tietojärjestelmät
Heräämön suunnitteluohjeissa on käsitelty seuraavat sähkötekniset tietojärjestelmät:

-

antennijärjestelmä

-

äänentoistojärjestelmä

-

hoitajakutsujärjestelmä

-

ajannäyttöjärjestelmä

-

työajanseuranta- ja kulunvalvontajärjestelmä

-

paloilmoitinjärjestelmä

-

yleiskaapelointijärjestelmä

-

kaasuverkkojen valvontajärjestelmä.

Etenkin leikkaussalien yhteydessä mainittujen sähköteknisten tietojärjestelmien lisäksi voidaan käyttää esimerkiksi varattuvalojärjestelmää ja videovalvontajärjestelmää. Lähes kaikkien sähköteknisten tietojärjestelmien suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota järjestelmien erityistarpeisiin henkilökunnan ja etenkin potilaiden
turvallisuuden varmistamiseksi.

Lääkintätilojen paloilmoitinjärjestelmälle ei aseteta erityisiä lisävaatimuksia, joten
suunnitelmadokumentit voi tehdä yleensä paloilmoittimen suunnittelu- ja asennusohjeen mukaisesti /1/. Käytäville sijoitettavien palokellojen määrä ja sijoitus
voidaan harkita tapauskohtaisesti, koska palohälytys ei missään tapauksessa saa
aiheuttaa paniikkia potilaiden keskuudessa /17/.

Sairaalaympäristössä eniten perinteisissä rakennuksissa käytetyistä sähköteknisistä tietojärjestelmistä poikkeaa yleiskaapelointijärjestelmä. Ryhmän G2 lääkintätilojen hoitoalueelle sijoitettavien yleiskaapelointipisteiden kaapelit on erotettava
galvaanisesti muusta yleiskaapelointijärjestelmästä (kuva 15). Tästä johtuen jakamossa on käytännössä oltava oma asennusteline ja IT-järjestelmästä syöttönsä
saava pistorasia G2 tiloja varten. Galvaaniseen erottamiseen voidaan käyttää
myös valokuitutekniikkaa. Tulevaisuudessa hoitoalueelle sijoitettavien yleiskaapelointipisteiden kaapelointi saatetaan korvata valokuitukaapeleilla. /17./
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Kuva 15 Sairaalan yleiskaapelointijärjestelmän periaate

6.11 Sähkölaitteiden suojaus vettä ja puhdistusaineita vastaan
Lääkintätilojen on oltava erittäin puhtaita, joten siivouksessa on käytettävä voimakkaita puhdistusaineita. Tästä johtuen sähkölaitteiden ja asennuskalusteiden
on oltava voimakkaita puhdistusaineita kestävää materiaalia. Keskusten kohdalla
tämä tarkoittaa ruostumattoman teräksen käyttöä (kuva 13). Johtokanavien materiaalina käytetään alumiinia. /17./

Jotta tilan puhtaanapito olisi mahdollisimman helppoa, johtotiet, valaisimet ja keskukset on mahdollisuuksien mukaan pyrittävä asentamaan upotettuina. Leikkaussaleissa ja heräämöissä siivoamiseen ei tavallisesti käytetä juoksevaa vettä, joten
niissä ei yleensä tarvitse käyttää kostean tai märän tilan sähköasennuskalusteita.
Tällöin kotelointiluokaksi riittää IP 20. Kattokeskuksissa sen sijaan kannattaa käyttää vähintään roiskevesisuojattuja pistorasioita, koska ne ulottuvat hoitoalueelle,
jossa puhdistusmenetelmät ovat erittäin voimakkaita. /17./

Nykyään lääkintätiloissa on paljon ATK-laitteita, joiden kotelointi ei poikkea normaaleista ATK-laitteista (kuva 16). Jo pelkästään tästä syystä juoksevalla vedellä
siivoaminen ei tule kysymykseen. /17./
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7 YHTEENVETO
Työssä esiteltiin lääkintätilojen sähköasennuksia koskeva standardi SFS 6000-7710:2007, lääkintätilojen sähköasennuksissa tapahtuneita muutoksia ja vanhoja
standardeja sekä opinnäytetyön teettäjälle tehdyt suunnitteluohjeet ja mallipiirustukset.

Opinnäytetyön alkuperäisenä tarkoituksena oli tehdä mallipiirustukset leikkaussalista, heräämöstä ja synnytyssalista. Koska leikkaussalista ja heräämöstä tehtiin
mallipiirustusten lisäksi myös suunnitteluohjeet, synnytyssalin mallipiirustukset rajattiin opinnäytetyön ulkopuolelle. Ajatuksena oli myös varustetasoltaan erilaisten
malliratkaisujen tuottaminen, jolloin asiakkaalle olisi voitu esitellä erilaisia ratkaisumalleja leikkaussaleista, heräämöistä ja synnytyssaleista.

Lääkintätilojen sähköasennuksia koskevia standardeja on julkaistu vuodesta 1979
lähtien. Ensimmäiset standardit ovat olleet puhtaasti kansallisia. Suomessa noudatettavat standardit on Euroopan Unionin jäsenyyden myötä päivitetty vastaamaan Euroopan Unionin asettamia vaatimuksia. Kansallisia lisävaatimuksia on
kuitenkin edelleen standardeissa.

Lääkintätilassa potilaita tutkitaan, hoidetaan tai valvotaan sähkökäyttöisten lääkintälaitteiden avulla. Koska lääkintätiloissa käytetään sähkökäyttöisiä lääkintälaitteita,
potilaiden ja henkilökunnan turvallisuus on varmistettava sähköasennusten korkealla turvallisuus- ja luotettavuustasolla. Lääkintätilojen sähköasennuksissa on
noudatettava standardia SFS 6000-7-710:2007.

Lääkintätilat ryhmitellään tilan käyttötarkoituksen ja sähkökäyttöisten lääkintälaitteiden käytön mukaan. Lääkintätilojen yhteydessä ryhmällä tarkoitetaan lääkintätilan ryhmiä G0, G1 ja G2, jotka määrittelevät sähköasennuksissa noudatettavan
turvallisuustason. Ryhmäjako tehdään yhteistyössä lääkintähenkilökunnan, kyseessä olevan terveydenhuolto-organisaation ja työntekijöiden turvallisuudesta
vastaavan tahon kanssa. Sähkösuunnittelija ei tee lääkintätilojen ryhmittelyä.

Ryhmien G1 ja G2 lääkintätiloissa on tehtävä lisäpotentiaalintasaus, jonka tarkoituksena on hoitoalueen potentiaalierojen tasaaminen. Vikavirtasuojan käytölle
asetetaan tilakohtaisia vaatimuksia ja rajoituksia. Ryhmän G1 lääkintätilassa korkeintaan 32 ampeerin ryhmäjohdoissa on käytettävä enintään 30 mA:n vikavir-
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tasuojia. Ryhmän G2 lääkintätilassa enintään 30 mA:n vikavirtasuojalla toteutettua
syötön automaattista poiskytkentää saa käyttää vain leikkauspöydän syöttöön,
röntgenlaitteiden syöttöön, suurten laitteiden syöttöön ja ei kriittisten sähkölaitteiden syöttöön. Lääkintälaitteita, elintoimintoja ylläpitämään tarkoitettuja laitteita, kirurgiseen käyttöön tarkoitettuja laitteita ja muita hoitoalueella olevia laitteita syöttävissä piireissä on ryhmän G2 lääkintätiloissa käytettävä lääkintä IT -järjestelmää.

Lääkintätilojen sähköasennusten vaatimuksiin ei tullut suuria muutoksia SFS 6000
-standardisarjan päivityksen yhteydessä, joten opinnäytetyön teettäjän aikaisemmin suunnittelemia lääkintätiloja pystyi käyttämään malliaineistona. Vikavirtasuojia
on käytetty lääkintätiloissa jo pitkään, joten standardisarjan SFS 6000:2007 vaatimukset eivät tässä tapauksessa muuttaneet lääkintätilojen sähköasennuksille asetettuja vaatimuksia merkittävästi.

Opinnäytetyön yhteydessä ei ole voitu tehdä kokonaista suunnitelmakokonaisuutta.
Jo pelkästään työhön käytettävä aika rajoitti työn laajuutta. Mallipiirustuksissa esitetyt ratkaisut ovat osaksi aloittelevan suunnittelijan tekemiä, joten piirtämistyylissä
on parantamisen varaa. Täydellisiä piirustuksia tosin taitaa olla melko hankala
tehdä, koska tapoja esittää jokin asia on yhtä monta kuin suunnittelijoitakin. Mallisuunnitelmissa olisi voinut käyttää IEC-piirrosmerkkejä mutta mallipiirustusten
käyttökelpoisuus olisi tällöin ollut kyseenalainen, koska kyseisiä piirrosmerkkejä ei
Suomessa yleisesti käytetä.

Suunnitteluohjelmisto ja käytettävä sovellus olivat jo hieman tuttuja harjoittelun ja
kesätöiden kautta. Ohjelmistojen vuoden 2008 versiot olivat ensimmäistä kertaa
käytössä mutta perusperiaatteet ohjelmien käytössä olivat kuitenkin tuttuja. Suuria
ongelmia suunnittelutyössä ei ohjelmien puolesta tullut.

Mallipiirustusten ja suunnitteluohjeiden hyöty työn teettäjälle selviää ajan myötä.
Se, että synnytyssalin mallipiirustusten sijasta tehtiin suunnitteluohjeet, osoittautui
hyväksi rajaukseksi. Pelkät mallipiirustukset eivät olisi riittäneet aloittelevan suunnittelijan perehdyttämiseen. Koska perehdyttämiseen käytetään erillistä materiaalia, suunnittelija voi palata uudelleen mahdollisiin ongelmakohtiin ja perehtyä asioihin omaan tahtiin. Suullisen ohjeistuksen tarve vähenee ja henkilöstöresursseja
säästyy. Tällä hetkellä mallidokumenteista on varmasti eniten hyötyä työn tekijälle.
Opinnäytetyö teettäminen onkin varsin hyvä tapa perehdyttää tuleva suunnittelija
tiettyyn aihealueeseen.
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Suunnitteluohjeita ja mallipiirustuksia on päivitettävä määräyksissä ja vaatimuksissa tapahtuvien muutosten mukaisiksi, jotta ne olisivat käyttökelpoisia myös tulevaisuudessa. Laaditusta ohjeistuksesta ei tullut kaikenkattavaa, joten ohjeisiin on
tarpeen mukaan lisättävä puuttuvia asioita. Sairaaloissa on useita erilaisia lääkintätiloja, joista esimerkiksi potilashuone voisi olla yksi mallidokumentteihin lisättävistä lääkintätiloista. Myös keskuskaaviot ja piirikaaviot voisi lisätä tehtyyn malliprojektiin.

Opinnäytetyön tekemisen teki haastavaksi se, että lääkintätilojen sähköasennuksista ei ole juurikaan saatavana ajantasaista kirjallisuutta. Ainoa kunnon lähde oli
lääkintätilojen sähköasennuksia käsittelevä standardi SFS 6000-7-710:2007. Lääkintätilojen sähköasennuksista on kirjoitettu Suomen Sähköurakoitsijaliitto ry:n
vuonna 1992 julkaisema kirja mutta sitä ei ole päivitetty vastaamaan SFS 6000standardisarjan vaatimuksia. Omalta osaltaan kirjoittamisesta ja tiedonhankinnasta
teki haastavaa juuri opinnäytetyön tekemisen aikana julkaistu, päivitetty pienjännitesähköasennuksia koskeva standardikokonaisuus.
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1 PERUSTIETOJA HERÄÄMÖISTÄ /A/
Heräämössä leikkauksessa ollutta potilasta tarkkaillaan anestesiasta eli puudutuksesta tai nukutuksesta virkoamisen aikana. Heräämöt on tavallisesti sijoitettu lähelle leikkaussaliryhmää ja ne voidaan ryhmitellä 1- ja 2-heräämöihin. Se, kumpaan heräämöön potilas esimerkiksi leikkauksen jälkeen viedään, riippuu leikkauksen vaativuudesta. Pienen, paikallispuudutuksella hoidettavan leikkauksen jälkeen potilas voidaan viedä suoraan 2-heräämöön, josta hänet anestesiasta virkoamisen jälkeen kotiutetaan. Potilas ei siis aina viivy sairaalassa kuin yhden päivän, vaikka hänelle olisi suoritettu leikkaus. Tämäntyyppinen toimintamalli on yleistymässä. Esimerkiksi seuraavia leikkaustoimenpiteitä koskevia lyhenteitä on käytössä:

-

päiki = päiväkirurgia

-

lyhki = lyhyt kirurgia

-

leiko = leikkaukseen kotoa

1-heräämö on tavallisesti ryhmän G2 lääkintätila ja 2-heräämö joko ryhmän G1 tai
G0 lääkintätila. 1-heräämössä on sänkypaikat ja jatkuva potilaiden valvonta. Kyseessä on siis tehostettu hoito eli teho-osasto. Esimerkiksi vaativan leikkauksen
jälkeen potilas viedään 1-heräämöön. 2-heräämöstä voidaan käyttää myös nimityksiä tuoliheräämö tai istumaheräämö.

Lääkintätilan ryhmittely tehdään aina yhteistyössä lääkintähenkilökunnan, kyseessä olevan terveydenhuolto-organisaation ja työntekijöiden turvallisuudesta vastaavan tahon kanssa /E, s. 4/. Sähkösuunnittelija ei siis tee lääkintätilojen ryhmittelyä,
koska piirustuksiin merkitty huoneen käyttötarkoitus ei aina kuvaa tilan todellista
käyttöä. Sähkösuunnittelija voi antaa ehdotuksia lääkintätilojen ryhmittelylle. Hyvän toimintatavan mukaisesti lääkintätilan ryhmittely pitäisi saada aina kirjallisena.

Sairaalakohteiden suunnittelussa on muistettava painottaa kaapeleiden, keskusten
ja esimerkiksi potentiaalintasauskiskojen merkintöjen tärkeyttä. Merkintäohjeet
ovat yleensä sairaanhoitopiirikohtaisia, mutta myös esimerkiksi kaapelointi- ja mittausohjeet voidaan määritellä tilaajan toimesta. Ilman kunnollisia merkintöjä esimerkiksi muutos-, huolto- ja korjaustöiden tekeminen vaikeutuu. Muutostöiden yhteydessä myös dokumentointi ja laitteiden merkinnät on pidettävä ajan tasalla.
Kaapelireittejä ja keskuksia mitoitettaessa on jätettävä tilaa mahdollisia tulevai-
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suudessa tapahtuvia lisäyksiä varten, koska erilaisten järjestelmien määrä yleensä
lisääntyy.

Tähän suunnitteluohjeeseen ei ole voitu tehdä kaikenkattavaa ohjeistusta, vaan
standardin määräävää ja opastavaa osiota on käytettävä tämän ohjeen rinnalla.
Tässä suunnitteluohjeessa esitetyt ratkaisut ovat osaksi käytännön kokemukseen
perustuvia, joten suunnitelmissa voi käyttää myös vaihtoehtoisia ratkaisuja. Asioiden käsittelyjärjestys ja otsikointi perustuu S2000-sähkönimikkeistöön /G/.

2 ASENNUSREITIT /A/
Etenkin 1-heräämön johtokanavien on oltava voimakkaita puhdistusaineita ja menetelmiä kestävää materiaalia eli käytännössä alumiinia ja ne on syytä asentaa
upotettuna aina, kun se on mahdollista. Johtokanat voivat olla myös rakenteellisia,
jolloin kanava muodostuu käytettävästä rakennusmateriaalista. Johtokanavien
upottamisella voidaan helpottaa tilan korkean hygieniatason ylläpitämistä.

Kaapelihyllyjen ja kaapeleiden sijoittamiseen on kiinnitettävä aikaisempaa enemmän huomiota syksyllä 2007 uudistetun standardin SFS 6000-4-44 nojalla. Esimerkiksi lääkintätilan tai sitä lähellä olevan sähköasennuksen aiheuttamat sähköja magneettikentät voivat häiritä sähkökäyttöisten lääkintälaitteiden toimintaa, joten
suunnittelussa on käytettävä sähkömagneettisia häiriöitä pienentäviä ratkaisuja.
Keinoja häiriöiden pienentämiseksi on esitetty kyseisen standardin luvussa 444. /D,
s. 13, 14./

Pääsääntönä voidaan pitää sitä, että vahvavirta- ja tietojärjestelmien kaapelit
asennetaan mahdollisuuksien mukaan omille kaapelihyllyille. Jos erillisiä kaapelihyllyjä ei voida käyttää, sijoitetaan vahvavirta- ja tietojärjestelmien kaapelit omiin
nippuihin ja toisistaan erilleen. Mikäli kyseisten järjestelmien kaapelihyllyt asennetaan päällekkäin, sijoitetaan tietojärjestelmien kaapelit alempana olevalle pienahyllylle ja vahvavirtakaapelit yläpuolella olevalle levyhyllylle. Mahdollisten kaapeleiden risteilyjen tulee tapahtua suorassa kulmassa. /D, s. 36./
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3 SÄHKÖN PÄÄJAKELUJÄRJESTELMÄT /A/
3.1 Normaalivoima
Perinteistä sähkönjakelua kutsutaan sairaalaympäristössä normaalivoimaksi. Sairaalakohteiden sähkönsyöttö normaalista verkonhaltijan sähkönjakeluverkosta on
yleensä turvattu rengassyötöllä. Tällöin yhdessä sähkönjakeluverkon syöttöpiirissä
tapahtuva vika ei aiheuta sairaalakohteille ongelmia. Turvasyöttöjärjestelmiä ei siis
vielä tässä tapauksessa tarvitse ottaa käyttöön.

3.2 Keskukset
1-heräämöön asennetaan tilakohtainen ohjauskeskus, johon sijoitetaan ITjärjestelmän hälytys- ja kauko-ohjauslaiteet. Ohjauskeskuksen suunnittelussa on
otettava huomioon myös mahdollisen automaatiourakoitsijan toimittaman jatkohälytyslaitteiston tilantarve ja liitynnät. Keskuksen on oltava voimakkaita puhdistusaineita ja -menetelmiä kestävää materiaalia eli käytännössä ruostumatonta terästä.
Keskus on lisäksi syytä asentaa upotettuna, jotta voidaan helpottaa tilan korkean
hygieniatason ylläpitämistä.

1-heräämön johtokanaviin asennetaan keskukset esimerkiksi siten, että kahden
potilaspaikan johdonsuojakatkaisijat sijoitetaan yhteen keskukseen. Kyseiset johdonsuojakatkaisijat on tarkoitettu IT-järjestelmän pistorasiajakelun suojaamiseen.
Johdonsuojakatkaisijat ovat kaksinapaisia ja mieluiten C-tyyppiä.

3.3 Maadoitukset ja potentiaalintasaukset
Ryhmien G1 ja G2 lääkintätiloissa on tehtävä tilakohtainen potentiaalintasaus. Potentiaalintasaukseen liitetään normaalisti hoitoalueen suojajohtimet sekä seuraavat muut hoitoalueelle ulottuvat johtavat osat /E, s. 6, 19/:

-

johtokanavien metalliset rungot

-

vesiputkistot

-

lämpöputkistot

-

ilmaputkistot

-

viemäriputkistot
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Ryhmän G2 lääkintätilassa lisäpotentiaalintasaukseen on kytkettävä lisäksi laitteiden ripustamiseen tarkoitetut kiskot sekä tutkimus- tai toimenpidevalaisimet. Lisäpotentiaalintasaukseen ei tarvitse liittää johtokanavien kansia tai lyhyitä, esimerkiksi pilarin kiertämiseen käytettyjä johtokanavan runko-osia. Standardi ei ota tämän tarkemmin kantaa lisäpotentiaalintasaukseen liitettävän muun johtavan osan
kokoon, joten asia voidaan neuvotella tapauskohtaisesti. /E, s. 19, 20./

Lattia liitetään potentiaalintasaukseen silloin, kun käytetään johtavaa tai puolijohtavaa lattiamateriaalia ja se on tarkoitettu liitettäväksi potentiaalintasaukseen.
Normaalin betonilattian teräksiä ei tarvitse erikseen liittää potentiaalintasaukseen.
Käytännössä lattian potentiaalintasausjohtimien määrään vaikuttaa tilan koko ja
lattiamateriaalin valmistajan ohjeet. Vähimmäisvaatimuksena voidaan pitää sitä,
että kahteen vastakkaiseen nurkkaan suunnitellaan potentiaalintasausjohtimet. /E,
s. 20./

1-heräämön potilaspaikoille on asennettava potentiaalintasauspistorasiat. Potilaspaikalle tuotava sänky on kytkettävä potentiaalintasauspistorasiaan vaarallisten
potentiaalierojen tasaamiseksi.

Lisäpotentiaalintasauskisko voidaan sijoittaa lääkintätilaan tai lähelle sitä. Esimerkiksi käytävän alakatto on mahdollinen sijoituspaikka. Tehostetussa heräämössä
eli 1-heräämössä on muistettava seuraava sääntö: ”Ryhmän 2 lääkintätiloissa johtimien ja liitosten yhteenlaskettu resistanssi lisäpotentiaalintasauskiskon ja pistorasioiden tai kiinteästi asennettujen laitteiden suojaliittimien tai muiden johtavien
osien välillä ei saa olla suurempi kuin 0,2 Ω.” Johtimen resistanssia voidaan pienentää suurentamalla johtimen poikkipinta-alaa. /E, s. 6./

Taulukkoon 1 on koottu muutamien tavallisesti käytettyjen kaapeleiden johdinpoikkipinta-aloja vastaavia johtopituuksia. Pituuksissa ei ole huomioitu liitosten aiheuttamaa resistanssin kasvua. Johtimien lämpötilana on käytetty 20 °C, koska vastusarvo 0,2 ohmia vaaditaan normaalitilanteessa eikä esimerkiksi oikosulkutilanteessa. Kaapeleiden pituuksien laskenta perustuu ohmin lakiin.
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Taulukko 1 Johdinpoikkipinta-aloja vastaavia johtopituuksia /C/
Johtimen poikkipinta-ala [mm2]
1,5
2,5
6
10

Resistanssi [Ω/km]
12,1
7,41
3,08
1,83

Kaapelin max pituus [m]
16
27
65
109

3.4 Varavoimajärjestelmät
3.4.1 Yleiset ohjeet
Lääkintätiloissa on käytettävä turvasyöttöjärjestelmällä varmennettua sähkönjakelua. Käyttäjän laatiman tilaluokituksen perusteella valitaan tilaan vaadittu turvasyöttöjärjestelmä. Turvasyöttöjärjestelmään liitetään karkeasti ottaen riittävä
määrä valaistusta sekä toimenpiteiden kannalta tärkeät sähkökäyttöiset lääkintälaitteet. Standardissa on esitetty eri luokkien turvasyöttöjärjestelmillä varmennettavat laitteet. /H, s. 29./

Varavoimalaitosta suunniteltaessa ja mitoitettaessa on otettava huomioon sairaalakiinteistöissä esiintyvät, mitoituksen kannalta hankalat, varavoimakuormitukset.
Tällaisia ovat esimerkiksi lääkintäsuojaerotusmuuntajat, joiden kytkentävirtasysäys
alentaa jännitettä. Hankalia kuormituksia ovat myös yliaaltopitoiset kuormitukset,
kuten UPS-laitteet ja taajuusmuuttajat, jotka vääristävät generaattorin antaman
jännitteen käyrämuotoa. /H, s. 18./

Oikosulkuvirrat akku-, varavoima- ja UPS-verkoissa ovat normaalivoiman verkkoon nähden huomattavasti pienempiä, joten sähköverkon selektiiviseen suojaukseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Suojauksen toteutumisesta on esitettävä
laskelmadokumentit, jotka myöhemmin liitetään luovutusaineistoon.

3.4.2 Alle 15 sekunnin kytkeytymisajan turvasyöttöjärjestelmä
Turvasyöttöjärjestelmää, jonka kytkeytymisaika ei ylitä viittätoista sekuntia, kutsutaan keskipitkäksi katkoksi. Vallitseva toteutustapa alle 15 sekunnin kytkentäajan
omaavalle turvasyöttöjärjestelmälle on dieselmoottorilla käytettävä generaattori eli
dieselgeneraattori. Alle 15 sekunnin kytkeytymisajan turvasyöttöjärjestelmän kytkentä tapahtuu automaattisesti. /H, s. 53, 73./
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Turvasyöttöjärjestelmää varten voidaan suunnitella oma keskus tai vaihtoehtoisesti oma keskusosa. Keskusosat on erotettava toisistaan metallisella, tai muulla oikosulun kestävällä seinällä. Turvasyöttöjärjestelmän keskusosa on merkittävä esimerkiksi erivärisillä ovilla tai kansilla.

Turvasyöttöjärjestelmästä syöttönsä saavat pistorasiat on pystyttävä selkeästi
erottamaan muista pistorasioista. Esimerkiksi eriväriset pistorasioiden peitelevyt
ovat selkeä tapa ilmaista turvasyöttöjärjestelmällä varmennettua sähkönjakelua.

Turvasyöttöjärjestelmää on koekäytettävä säännöllisesti, jotta voidaan säilyttää
järjestelmän käyttövarmuus. Koekäyttö on järjestettävä kuukausittain ja sen on
kestettävä kunnes dieselgeneraattori saavuttaa normaalin käyttölämpötilan. Kuukausittaisten toimintakokeiden lisäksi varavoimajärjestelmää on käytettävä 50 100 prosentin kuormituksella tunnin ajan 12 kuukauden välein. /E, s. 11; H, s.
219./

3.4.3 Alle 0,5 sekunnin kytkeytymisajan turvasyöttöjärjestelmä
Standardi SFS 6000-7-710:2007 luokittelee alle 0,5 sekunnin turvasyöttöjärjestelmän lyhyeksi katkoksi. Yleisesti on käytössä myös termi erikoisvaravoima, jolla
tarkoitetaan myös alle 0,5 sekunnin kytkentäajan turvasyöttöjärjestelmää. Kyseisen turvasyöttöjärjestelmän kytkentä tapahtuu aina automaattisesti.

Erikoisvaravoiman syöttö toteutetaan 24 voltin akustoilla, jossa yksittäiset akut
ovat akkutyypistä riippuen 1,2 - 12 volttia. Käytettävän akkutyypin valintaan vaikuttavat käyttöolosuhteet. Suljettu lyijyakku on hyvä vaihtoehto, jos akku on sijoitettava esimerkiksi laitetiloihin. Valitettavasti suljetun lyijyakun elinikä on lyhyempi kuin
avoimen lyijyakun. Avoimet akut on aina asennettava erilliseen akkukäyttöön
suunniteltuun tilaan. /H, s. 83, 86./

Käytännössä erikoisvaravoima syöttää sähkökatkon aikana toimenpide- ja tutkimusvalaisimia. Kyseessä on tällöin henkilö- tai potilasturvallisuuden varmistaminen /H, s. 29/. Se, tarvitaanko heräämössä toimenpide- tai tutkimusvalaisimia,
riippuu tilaajan määrittelemästä tilan käyttötarkoituksesta. Heräämössä ei välttämättä ole tarvetta alle 0,5 sekunnin turvasyöttöjärjestelmälle mutta suunnittelijan
on tähän kuitenkin varauduttava.
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Myös erikoisvaravoiman syöttämille turvasyöttöjärjestelmille on tehtävä toiminta- ja
kuormituskokeita. Toimintakoe on tehtävä 12 kuukauden välein ja kuormituskoe 3
vuoden välein tai akuston valmistajan ohjeiden mukaisesti. /E, s. 11./

3.5 UPS-jakelujärjestelmä
UPS-varmennettu eli häiriötön ja katkeamaton sähkönsyöttö on tavallisesti ainoastaan ATK-järjestelmiä varten. Sähkökäyttöiset lääkintälaitteet eivät normaalisti tarvitse UPS-varmennettua sähkönsyöttöä /E, s. 13/. Suunnittelijan on kuitenkin varmistettava tilaajalta myös mahdolliset tulevaisuuden suunnitelmat ja tarpeen mukaan suunniteltava tarpeelliset varaukset UPS-järjestelmää varten.

Käytännössä useat toimenpide- ja monitorointilaitteet pitävät sisällään tietokoneen.
Esimerkiksi röntgenkuvien katseluun on alettu käyttää tietokonetta ja näyttöpäätettä, jolloin röntgenkuvat voidaan hakea suoraan serveriltä ja perinteistä RTGvalotaulua ei välttämättä tarvita. UPS-järjestelmä voi siis tulla kysymykseen esimerkiksi tällaisessa tapauksessa.

3.6 IT-jakelujärjestelmä
IT-järjestelmän eristystasoa ja ylikuormitusta on valvottava ja mahdollisista vikatilanteista on saatava hälytys lääkintätilaan ja kiinteistövalvontajärjestelmään. Lääkintätilassa tai muussa jatkuvasti valvotussa tilassa vikatilanne ilmaistaan äänimerkillä ja merkkivaloilla.
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4 SÄHKÖNLIITÄNTÄJÄRJESTELMÄT /A/
Sähkölaitteita syöttävissä ryhmäjohdoissa saa standardin SFS 6000-7-710:2007
opastavien tietojen mukaan olla enintään kuusi jatkoliitosta. Liitosten lukumäärää
on pyrittävä rajoittamaan potentiaalintasauksen takia. Yhteen ryhmäjohtoon suositellaan liitettäväksi enintään 12 kpl 1-osaisia, 6 kpl 2-osaisia tai 4 kpl 3-osaisia pistorasioita. Kolmivaiheryhmien käyttöä ei suositella, mutta tarpeen vaatiessa sovelletaan edellä esitettyjä ohjeita. /E, s. 20./

Käytännössä ryhmäkokoa on rajoitettava standardin SFS 6000-7-710:2007 opastavissa tiedoissa esitettyjä pienemmiksi, koska laitteiden vuotovirrat saattavat aiheuttaa vikavirtasuojan laukeamisen, vaikka varsinaista vikaa ei olisikaan. Vikavirtasuojia koskevan laitestandardin mukaan vikavirtasuojan on toimittava 15 - 30
mA:n virralla. Suunnittelijan on ryhmityksiä tehdessään huomioitava kuormitusten
vuotovirrat ja tapauskohtaisesti harkittava ryhmien koko. Esimerkiksi yksi ATKtyöpiste voi aiheuttaa jopa 4 - 6 mA:n vuotovirran, jolloin työpisteitä voidaan kytkeä
ainoastaan 3 kappaletta vikavirtasuojalla suojattuun ryhmään.

Standardin SFS 6000-7-710:2007 opastavissa tiedoissa on esitetty suositellut tunnusvärit eri jakelujärjestelmille (taulukko 2). Jos sairaalassa on käytössä jokin muu
värikoodausjärjestelmä, on suositeltavaa käyttää samaa järjestelmää myös mahdollisissa laajennuksissa. /E, s. 22./

Taulukko 2 Suositellut tunnusvärit /E, s. 22/
Jakeluverkko

Värikoodi

normaalivoima

Väri
valkoinen tai muu
määritelty normaaliväri

turvasyöttöjärjestelmät yli 15 s

vaaleansininen

RAL 5024

turvasyöttöjärjestelmä alle 15 s

sininen

RAL 5007

turvasyöttöjärjestelmä alle 0,5 s
UPS-järjestelmä tai UPS:lla
syötetty IT-järjestelmä

punainen

RAL 3011

oranssi

RAL 2000

lääkintä IT-järjestelmä

vihreä

RAL 6025
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5 VALAISTUSJÄRJESTELMÄT /A/
5.1 Yleisvalaistusjärjestelmä
Valaistukselle asetetaan vaatimuksia valaistusta käsittelevässä standardissa SFSEN 12464-1, jonka mukaan valaistusvoimakkuuden huoltoarvon työalueella tulee
olla vähintään 500 luksia. Valaistusvoimakkuuden huoltoarvo määrittelee arvon,
jonka alle määrätyn alueen keskimääräinen valaistusvoimakkuus ei saa laskea.
Välittömän lähiympäristön valaistusvoimakkuuden tulee olla vähintään 300 luksia.
Työalueella valaistuksen tasaisuuden on oltava vähintään 0,7 ja välittömässä lähiympäristössä vähintään 0,5. Koska heräämöissä työalueen koko ja sijainti on
vaikea määritellä, koko se alue, jolla työtehtävä voidaan suorittaa, on valittava työalueeksi. Käytännössä työalue on koko lääkintätila 0,5 metrin reuna-alueita lukuun
ottamatta. /F./

Varsinkin 1-heräämössä on runsaasti erilaista tekniikkaa, kuten ilmastointiputkia ja
-laitteita, sekä rakennusosia, kuten esimerkiksi palkkeja ja pilareita. Kyseiset esteet aiheuttavat usein sen, että valaisimia ei voida sijoittaa optimaalisella tavalla.
Korkean hygieniatason seurauksena käytettävien valaisimien on oltava puhdastilavalaisimia. /F, s. 8, 10, 12, 46./

Ryhmän G1 lääkintätilojen huoneissa vähintään yhtä valaisinta on syötettävä alle
15 sekunnin kytkentäajan omaavasta turvasyöttöjärjestelmästä ja ryhmän G2 lääkintätiloissa vähintään 50 prosenttia valaistuksesta on liitettävä alle 15 sekunnin
kytkentäajan turvasyöttöjärjestelmään. Molempien ryhmien lääkintätiloissa valaistukselle on lisäksi oltava vähintään kaksi erillistä syöttöä, joista toisen on oltava
turvasyöttöjärjestelmästä. /E, s. 8, 10./

Lääkintätiloissa on erittäin tärkeätä käyttää värintoistokyvyltään parhaita mahdollisia loistelamppuja. Yleisesti käytetty loistelampputyyppi on TL5-sarjaa ja värisävyltään 940. TL5- sarjan lamppuja kyseisessä värintoistoluokassa on tällä hetkellä
saatavana rajoitetusti eli putkia ei valmisteta kaikkia kokoja. Sairaaloiden muissa
tiloissa, kuten toimistoissa, voidaan käyttää värintoistoltaan heikompia loisteputkia.

Heräämöiden valaistuksen perusvaatimuksena voidaan pitää sitä, että valoa on
tarpeeksi mutta se ei kuitenkaan häikäise. Sijoittamalla potilaspaikkojen kohdalla
olevat valaisimet sänkyjen sivuille saadaan valo ohjattua oikeaan kohtaan. Heräämöiden yleisvalaistuksen tulisi olla säädettävissä vähintään muutamassa ryhmässä. Valaistusta voisi myös ryhmitellä tai jopa säätää potilaspaikkojen mukaan
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erillisinä lohkoina. Tässä tapauksessa valaistusta olisi luonnollista ohjata potilaspaikkakohtaisilla kytkimillä tai valonsäätimillä. Perinteisissä heräämöissä valaistusta ei kuitenkaan ole tarpeellista ohjata tai säätää näin yksilöllisesti. Muualla sairaalaympäristössä valaistusta voidaan ohjata normaalisti painonapeilla tai kytkimillä
huomioiden kuitenkin tilaajan toiveet.

5.2 Turvavalaistusjärjestelmä
Heräämötiloihin suunnitellaan normaalit poistumisreittiopasteet, joiden sähkönsyöttö tuodaan normaalista turvavalaistusjärjestelmästä. Sairaalakohteissa, kuten
muissakin suurien ihmismassojen kohteissa, käytävät ja muut yleiset tilat on varustettava perinteisellä turva- ja merkkivalaistuksella. Tässä tapauksessa noudatetaan turva- ja merkkivalaistukselle asetettuja vaatimuksia.

5.3 Erityisvalaistusjärjestelmä
Muita heräämöissä olevia valaisimia ovat erilaiset tutkimus- ja toimenpidevalaisimet. Valaisimia valittaessa suunnittelijan on varmistettava tuote-esitteistä tai suoraan valaisinvalmistajalta valaisimien standardinmukaisuus. Kaikki tutkimus- ja
toimenpidevalaisimet eivät täytä niille lääkintätilakäytössä asetettuja vaatimuksia.
Heräämöissä voi yleisvalaistuksen lisäksi olla myös erilaisia, kattoon sijoitettuja
rauhoitusvaloja. Perinteisissä heräämöissä tämäntyyppinen valaistus ei ole tarpeellinen.
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6 SÄHKÖTEKNISET TIETOJÄRJESTELMÄT /A/
6.1 Antennijärjestelmä
1-heräämön ohjauskeskukseen varataan antennipiste äänentoistojärjestelmiä varten. Muualla, esimerkiksi potilaspaikoilla, antennipisteitä ei tarvita. 2-heräämössä
eli istumaheräämössä on oltava ainakin yksi antennipiste, koska TV:n katsominen
istumaheräämössä on varmasti yksi tärkeimpiä virikkeitä.

6.2 Äänentoistojärjestelmä
1- ja 2-heräämöissä on käytössä normaali äänentoistojärjestelmä pakkokuulutuksineen. 1-heräämössä, ja miksei myös 2-heräämössä, voi olla lisäksi erillinen radio
tai CD-soitin. Lisäominaisuutena voi olla esimerkiksi sänkypaikkakohtainen äänentoisto tai hoitajakutsujärjestelmän yhteydessä oleva tyynykaiutin.

6.3 Hoitajakutsujärjestelmä
Potilaspaikoilla oleva hoitajakutsujärjestelmä on yleensä langoitettu nappi. Hoitajakutsua käytetään myös silloin, kun hoitaja tarvitsee apuun lisää henkilökuntaa.
Tällainen hoitajakutsupainike sijoitetaan heräämössä olevaan valvomoon.

6.4 Ajannäyttöjärjestelmä
Ryhmän G2 toimenpidetiloissa sekä tarpeen mukaan myös muualla on käytettävä
sekuntiosoittimella varustettuja kelloja. Varsinkin G2 tiloissa kellojen on oltava
voimakkaita puhdistusaineita ja -menetelmiä kestävää materiaalia eli käytännössä
ruostumatonta terästä.
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6.5 Työajanseuranta- ja kulunvalvontajärjestelmä
Lääkintätiloissa ei normaalisti käytetä kulunvalvontajärjestelmää, koska kulkukortit
ja sormilla painettavat ovipainikkeet tai käsikäyttöiset kahvat saattaisivat levittää
bakteereja. Tämän johdosta ovissa käytetään kyynärpainikkeita tai kosketuksettomia tutkalaitteita. Lääkevarastot ja muut vastaavat tilat sen sijaan suojataan ulkopuolisten pääsyltä esimerkiksi perinteisellä kulunvalvontajärjestelmällä.

6.6 Paloilmoitinjärjestelmä
Lääkintätilojen paloilmoitinjärjestelmälle ei aseteta erityisiä lisävaatimuksia, joten
suunnitelmadokumentit voi tehdä paloilmoittimen suunnittelu- ja asennusohjeen
mukaisesti /B/. Heräämöihin ei tavallisesti sijoiteta palopainiketta tai palokelloa.
Niiden tarpeellisuus on kuitenkin harkittava tapauskohtaisesti. Myös käytäville sijoitettavien palokellojen määrä ja sijoitus voidaan harkita tapauskohtaisesti, koska
palohälytys ei missään tapauksessa saa aiheuttaa paniikkia potilaiden keskuudessa. Palopainikkeita sijoitetaan käytäville paloilmoittimen suunnittelu- ja asennusohjeen mukaisesti /B/.

Sairaalaympäristössä on turvallisuuden parantamiseksi tapana sijoittaa paloilmaisimia minimivaatimuksia enemmän. Lääkintätiloissa on paljon tekniikka, joten
alakatossa on runsaasti kaapelointeja ja muuta palokuormaa, jolloin alakaton yläpuolelle on sijoitettava paloilmaisimia. Paloilmaisimissa ei yleensä ole tarpeen
käyttää äänikantoja.

6.7 Yleiskaapelointijärjestelmä
Yleiskaapeloinnilla tarkoitetaan puhelin- ja ATK-järjestelmiä myös sairaalaympäristössä. Ryhmän G2 lääkintätilojen hoitoalueelle sijoitettavien yleiskaapelointipisteiden kaapelit on erotettava galvaanisesti muusta yleiskaapelointijärjestelmästä. Jakamossa on käytännössä oltava oma räkki eli asennusteline ja IT-järjestelmästä
syöttönsä saava pistorasia G2 tiloja varten. Galvaaniseen erottamiseen voidaan
käyttää myös valokuitutekniikan tarjoamia mahdollisuuksia. Tulevaisuudessa hoitoalueelle sijoitettavien yleiskaapelointipisteiden kaapelointi saatetaan korvata valokuitukaapeleilla.
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Yleiskaapelointijärjestelmän piste kannattaa sijoittaa myös kaikille heräämön potilaspaikoille. Näin ollen on mahdollista päästä käsiksi sähköisiin potilastietoihin
kunkin potilaan kohdalla. Samaan lopputulokseen päästään käyttämällä langatonta järjestelmää.

6.8 Kaasuverkkojen valvontajärjestelmä
Kaasuverkossa tapahtuvasta häiriöstä tulee saada aina tieto lääkintätilaan. Kaasuverkkojen valvontajärjestelmästä saatava hälytystieto ohjataan heräämön ohjauskeskukseen, josta se välitetään myös kiinteistövalvontajärjestelmään valvontaalakeskuksen eli VAK:n kautta.
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