
Sairaalatekniikan päivät 2020
Varavoiman tuotantotavat sairaalassa
Seinäjoen keskussairaala case: DRUPS  



• Pääkirjoitus / KunnallisSuomi tammikuu 2020

”Helmikuussa kokoonnumme Seinäjoelle 
sairaalatekniikan päiville. Nyt kovin odotan, jotta alueen 
miehet, kun kovia kehumaan ovat, vaikka ohimennen 
kehaisevat tekemillään hyvillä ratkaisuilla.”

Kohtaamisiin !

Esa Virtanen päätoimittaja



Seinäjoen keskussairaala

DRUPS
3x1875 kVA

M-talo
Gen+UPS
1x1100 kVA

Y-talo
Gen+UPS
1X1100 kVA

Seinäjoen
Energia
Vesivoimalaitos
6250 kVA



Määritelmä

• DRUPS-laite on nimensä mukaisesti dieselmoottorilla ja 
pyörivällä generaattorilla varustettu UPS-laite. Sitä voidaan 
kutsua myös katkottomaksi varavoimakoneeksi.

• Laitteessa yhdistyvät lyhytaikainen UPS-varmennus ja 
pitkäkestoinen varavoima. Ensisijaisesti laite toimii 
verkkosähköllä. Sähkö kulkee verkosta laitteen läpi kuormaan. 
Laite poistaa verkkosähkön pikkuviat eli vakavoi 
verkkosähkön kriittisille kuormituksille kelpaavaksi, 
hyvälaatuiseksi sähköksi. 



Sähkönjakelun varmentaminen

• Seinäjoen keskussairaalan varavoimaratkaisu ennen:

- Seinäjoen Energia tuottajana (perinteinen diesel/akusto)

- Varavoimakoneet 2 x 550 kVA

- hyötysuhde n.70 % => käytettävissä oleva teho 770 kVA

- vuosittaiset kuormituskokeet 

- syksyllä 2014 kuorma vaihteli välillä 780 kVA – 813 kVA



Varmennettava kuorma kasvaa

• Saneeraukset / laajennukset

• Peruskorjaushankkeen II-vaihe 2018-2023

• Varmennettava kuorma kasvaa/kasvanut noin 800 kVA

• Merkittävin muutos:

– Välinehuollon autoklaavien muutos höyrykäyttöisistä 
sähkökäyttöisiin

– Välinehuollon varmennettava kuorma poikkeustilannetta 
varten n. 20 % eli n. 280 kVA



Siirtyminen DRUPS-järjestelmään

• Katkollinen vanha jakeluverkko varavoiman osalta päivitetty, 
koko kantasairaala on katkottoman varavoiman piirissä

• Isoista keskitetyistä ja pienistä laitetilojen UPS:sta luovuttu 
hallitusti 

• Varautuminen nostettu uudelle tasolle, omavaraiset koneet, 
sähköverkon häiriöttömyys uudelle tasolle

• DRUPS ollut pitkään käytössä teollisuudessa

• DRUPS käytössä sairaaloiden varavoimaratkaisuna Euroopassa 
ja Ruotsissa laajasti



Miksi DRUPS ?

- Yksi ainoa varavoimaverkko (selkeyttää käyttöä 
hoitohenkilökunnalle)

- Hyötysuhde 100 %, stabiili (taajuus 50 Hz, jännitteen vaihtelu 
+-1%)

- KATKOTTOMUUS !

- elämää ylläpitävät laitteet: teho / vastasyntyneiden teho / 
leikkaussalit / synnytyssalit / sydänvalvonta

- ohjelmistot / hoitolaitteet tietokantariippuvaisia 
(uudelleenkäynnistykset)



Yhteenveto
• DRUPS-järjestelmän kustannukset painottuvat alkuinvestointiin ja järjestelmä 

onkin hankintahinnaltaan varavoimakonetta ja staattista UPS:a kalliimpi. 
Mutta kun verrataan kokonaiskustannuksia, niin DRUPS-järjestelmä on 
perinteistä varavoimakoneen ja staattisen UPS:n yhdistelmää hieman 
halvempi pienemmän huoltotarpeen takia.

• DRUPS-järjestelmän etuja:

1) suuri oikosulkuvirta, joka on ehdoton edellytys ylivirtasuojauksen 
nopeaan ja luotettavaan toimintaan sairaalaympäristössä

2) sähkön laatu

3) järjestelmän ekologisuus, ei ”kertakäyttöisiä” akustoja jotka 
vaihdettava 5-7 vuoden välein

4) jäähdytettyjä UPS- ja akkutiloja ei tarvita, pienempi huoltotarve, 
vähemmän huollettavia laitteita
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