
Uutta UPS- ja superkondensaattori- 
teknlogiaa sairaalan sydämessä

Sijainti:
TAYS Sydänsairaala, Tampere

Haaste:
Kuormien tasaus varavoimakoneille 
ja verkkoon päin

Ratkaisu:
Kolme rinnankytkettyä Power Xpert 
9395P 300 kVA:n UPS-laitetta 
superkondensaattoriteknologialla

Tulos:
Sydänkeskuksen 
kuvantamislaitteen toiminnan 
jatkuvuuden varmistaminen 
huoltovapaalla ja pitkäikäisellä 
teknologialla.

“Tärkeimpänä 
perusteena 
superkondensaattori- 
UPS-laitteiden 
hankinnalle oli 
kuormien tasaus. 
Bonuksena tulee myös 
perinteinen häiriötön 
sähkönsyöttö.”
Juhani Jauhiainen, sairaalainsinööri, 
Pirkanmaan Sairaanhoitopiiri

Taustaa 

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 
(PSHP) työskenteli 
yhdessä Eatonin kanssa 
asentaakseen nykyaikaisia 
superkondensaattori- 
teknologialla varustettuja 
UPS-laitteita, jotka 
varmistavat mm. sairaalan 
kuvantamislaitteiden 
häiriöttömän toiminnan.

Projektin ensimmäisessä 
vaiheessa Suomessa 
UPS-laitteita valmistava, 
Eaton Power Quality, toimitti 
yhden superkondensaattorilla 
varustetun 300 kVA:n 
UPS-laitteen PSHP:n 
Sydänsairaalalle. Hankkeen 
toisessa vaiheessa toimitetaan 
vielä kaksi samantehoista 
laitetta. Kaikki kolme 
UPS-järjestelmää tullaan 
kytkemään keskenään rinnan.

Projektin aikana Sydän-
sairaalaan hankittiin lisäksi 
ensiapuun yksi 300 kVA:n 
superkondensaattorilla 
varustettu 300 kVA:n UPS-laite 
turvaamaan kuvantamis-laitteen 
häiriötön toiminta. Sairaalassa 
tulee olemaan kaikkiaan 1,2 
MVA:n verran UPS-tehoa 
superkonden-saattoritekniikalla. 

Sairaaloissa on aina varavoima-
koneet käytettävissä: TAYS:ssa 
UPS-järjestelmää syöttää 
tarvittaessa kolme 1 MVA:n 
varavoimakonetta.

Tärkeimpänä perusteena 
UPS-laitteiden hankinnalle 
superkondensaattorilla 
oli kuormien tasaaminen 
varavoimakoneille ja verkkoon 
päin. Päätoiminnan bonuksena 
tulee järjestelmän UPS- 
laitteiden perinteinen käyttö. 
Sairaaloiden vaatimukset 
ovat tiukentuneet ja niiden 
sitoutuminen sähkö- ja 
tietoliikennetekniikkaan on 
lisääntynyt merkittäväksi.

”Meille oli ensivaiheessa 
suunniteltu pyörivään 
massaan varavoimavarastona 
perustuvat DRUPS-laitteet. 
Kuitenkin, superkondesaattorilla 
varustettujen UPS-laitteiden 
kevyemmät huollot ja 
korkeammat hyötysuhteet 
vakuuttivat meidät valitsemaan 
uutta kondensaattoriteknologiaa 
vaativien kuormalaitteiden 
syöttämiseen.”

”Uskomme, että huolellisesti 
suunniteltu ja valmistettu tuote 
johtaa luotettavaan ratkaisuun. 
Päätökseen vaikutti myös 
mahdollisuus korvata perinteiset 
lyijyakut uudella huoltovapaalla 
ja kestävällä tekniikalla.

Juhani Jauhiainen, 
sairaalainsinööri, Pirkanmaan 
Sairaanhoitopiiri
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Haaste

Sairaaloissa avoleikkaukset 
vähenevät kaiken aikaa. 
Leikkauksia tehdään tietokone-
pohjaisten kuvantamislaitteiden 
tuella, jolloin UPS-järjestelmän 
rooli vahvistuu. Mikäli kirurgin 
toimenpidenäyttö pimenee 
leikkauksen aikana, on 
leikkausta mahdotonta jatkaa. 
UPS-järjestelmällä syötetään 
tietokonetomografialaitteiden 
(CT) nimellisteho 
ja samanaikaisesti 
superkondensaattoreilla 
syötetään CT-laitteen 
kuvaustoiminnon virtapiikit. Näin 
autetaan myös varavoimakonetta 
jos tulee varavoimatilanne. 
”Pystymme toteuttamaan 
verkon suojaukset paremmin 
kun ei tarvitse huomioida 
CT-laitteen virtapiikkejä”, 
Jauhiainen toteaa.

Haastavinta sairaaloissa on 
24/7-toiminnan takaaminen. 
Kaikki toiminnat eivät tätä 
vaadi, mutta sen vaativia 
järjestelmiä on niin paljon, että 
koko toiminta on järjestettävä 
niiden lähtökohdilla. Sairaaloissa 
on toimintaprosesseja jotka 
henkilöstön pitää hallita 
ja ymmärtää pystyäkseen 
vastaamaan tarpeisiin. 
Tämä tarkoittaa myös, että 
laitteen valintaa on harkittava 
huolellisesti, jotta saadaan 
toiminnallisia, hallittavia ja 
käytännöllisiä järjestelmiä.

Sairaalan ydintoiminta asettaa 
myös 24/7-toimintavarmuuden 
vuoksi tekniselle henkilöstölle 
haasteita mm. kunnossapidon 
ja testausten osalta. Hallittujen, 
kiinteistön sähköverkkoon 
tehtävien esimerkiksi 1-2 
tunnin katkojen  suunnittelu 
on aloitettava hyvissä ajoin. 
Koska sairaala on erittäin 
riippuvainen tietotekniikasta, 
on katkot suunniteltava 
ennakkoon kaikkien toimintojen 
kannalta. Tietohallinnon kanssa 
on sovittava milloin katkoja 
voidaan edes ylipäätään ajatella, 
eikä yhtä aikaa saa olla eri 
toimintojen katkoja. Esimerkiksi 
höyryn- ja vedentoimituksessa 
ei voi suunnitella samanaikaista 
hallittua katkoa. 

Ratkaisu

Potilasturvallisuus on kaikki 
kaikessa. Näin suurien 
UPS-laitteiden takana voi olla 
kuvantamislaitteita, hissejä, 
turvajärjestelmiä ja muita 
häiriötöntä sähkönsyöttöä 
tarvitsevia laitteita.

Aiemmin Sydänsairaalan 
kuvantamislaitteet eivät ole 
olleet edes varavoimakoneen 
takana juuri niiden 
kuvantamistilanteessa 
ottamien virtapiikkien vuoksi. 
Tehty toteutus on siksi iso 
parannus aiempaan, jolloin 
usean kuvantamislaitteen 
yhtäaikainen virtapiikki olisi 
saattanut vaarantaa koko 
syötön, eikä sen jälkeen olisi 
ollut enää missään sähköä. 
Tässä toteutuksessa kolme 
isoa superkonden-saattoreilla 
varustettua UPS-laitetta tulevat 
olemaan N+1-kytkettynä eli 
järjestelmässä on huomioitu 
myös redundanssi.

UPS-järjestelmien 
toimittajavalinta kohdistui 
Espoossa UPS-laitteita 
vuosikymmeniä 
valmistaneeseen Eatoniin 
pitkälti aiempien käyttö-
kokemuksien perusteella.  
”Myöskin luotettavuus ja se, 
että huolto ja tekninen tuki 
ovat aina toimineet hyvin ja 
osaavasti, olivat päätöksenteko-
kriteerejämme. Aina on saatu 
apua”, kehuu Jauhiainen ja lisää: 
“Kotimaisuus on meille tärkeää. 
Mitä lähempänä toimittajan 
yrityskulttuuri on omaamme, 
sitä herkemmin voimme 
heihin luottaa.”

Lopputulos

Ennakkohuoltofilosofia on 
sairaaloissa erittäin tärkeää. 
Ydintoiminnan kannalta ei voida 
mennä vian kautta korjauksiin. 
Kaikki huoltokatkokset 
ennakoidaan ja näin niihin 
voidaan myös varautua. Kun 
laitteita tarvitaan, niiden on 
toimittava. Lääkintätilastandardi 
itsessään asettaa sellaisen 
näkökulman, että potilaalle ei 
saa aiheutua vaaratilannetta. 
Standardi ei ota kantaa siihen, 
jos koko seutukunnassa ei 
ole sähköä vuorokausiin 
tai viikkoihin.

Mutta sairaalan on otettava 
huomioon myös erikoistilanteet, 
niiden harvinaisuudesta 
huolimatta. Sairaalalla on 
tietysti eri lähteitä  mistä 
saadaan sähköä  kiinteistöihin, 
mutta varavoimalaitteiden 
varassa pitää kuitenkin pystyä 
viemään operaatiot loppuun 
ja ylläpitämään sairaalan 
hoitotoimintaa. 

”Tietokonetomografialaitetta 
syöttävä  Power Xpert 9395P 
UPS on ollut tositoimissa nyt 
jo yli vuoden. Kokemukset 
ovat hyviä ja innolla olemme 
seuranneet alusta lähtien 
superkondensaattoreiden 
toimintaa. Emme uskoneet 
akkusyöttöön CT-laitekäytössä 
kuorman syklisen luonteen 
vuoksi. Toiminnan jatkuvuus 
oli meille ensiarvoisen 
tärkeää ja luottamus tämän 
tekniikan toimivuuteen on nyt 
todistettu. Ilman mahdollisuutta 
superkondensaattori- 
teknologiaan tätä ratkaisua 
ei olisi tehty”, summaa 
Juhani Jauhiainen.
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