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Tässä työssä tarkastellaan Yli-Iin alueen maasulkuvirtoja. Alue kuuluu Oulun Energian Siirto ja Ja-

kelu Oy:n keskijänniteverkkoon ja on erillään muusta yrityksen jakeluverkosta. Yli-Iin alue on suurelta 

osin haja-asutusaluetta ilmajohtoverkkoineen. Alue on Oulun Energian Siirto ja Jakelu Oy:n vikaher-

kin. Oulun Energian Siirto ja Jakelu Oy on kehittämissuunnitelmassaan investoinut alueen toimitus-

varmuuden parantamiseen ja sen myötä tulee vaihtamaan Yli-Iin alueen ilmajohtoja maakaapeliksi. 

Maakaapelointi parantaa alueen toimitusvarmuutta ja pienentää alueen keskeytyskustannuksia. Tä-

män vaihdoksen myötä alueen maasulkuvirrat ja maadoitusjännitteet tulevat kasvamaan. 

Työn keskiössä on Yli-Iin alueen keskijänniteverkko nykypäivänä ja vuoden 2035 tavoiteverkon nä-

kökulmasta. Työn tavoitteena on tarkastaa lisämaadoitusten kustannuksia ja löytää suotuisin kom-

pensointiratkaisu alueen maasulkuvirtoihin. Sen lähtökohtana käytetään teknillistä ja taloudellista nä-

kökulmaa. Maasulkuvirtojen analysoinnissa käytetään Trimble NIS -verkkotietojärjestelmää. Sen li-

säksi työssä hyödynnetään aikaisempia tutkimuksia keskitetystä, hajautetusta ja yhdistetystä kom-

pensoinnista. Tutkimusten ja tarkastelujen perusteella pystytään tekemään ratkaisuja Yli-Iin alueen 

kompensoinnista. 

Alueella tulee hyödyntää yhdistettyä kompensointia, jossa säädettävä keskitetty kompensointikela 

asennetaan Yli-Iin kytkinasemalle ja loput kompensointikelat hajautetusti johtolähtöjen varsille. Tä-

män myötä alueen maasulkuvirrat pienenevät ja maadoitusjännitteet pysyvät sallituissa arvoissa. 

Jatkotutkimuksena Yli-Iin loistehoa olisi hyvä tarkastaa tavoiteverkon 2035 osalta tarkemmin. 
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This work examines the earth-fault currents in the Yli-Ii areas. The area is part of the medium voltage 

network of Oulu Energy Transmission and Distribution Ltd and it is separate from the rest of the 

company's distribution network. The Yli-Ii is widely sparsely populated and largely overhead network. 

The area is the failure sensitives of Oulu Energy Transfer and Distribution Ltd. In the development 

plans, Oulu Energy Transfer and Distribution Ltd has invested in improving the area and overhead 

networks will be replaced by a ground cable. The ground cable will improve the security of supply in 

the area and reduce the cost of interruption in the area. With this change, the area’s earth-fault 

currents and earth voltages will increase. 

 

The area under review is the Yli-Ii area medium voltage network today and the target network for 

2035. The target of this work is to check the cost of additional grounding and find the most favorable 

compensation solution for the earth-fault currents in the area. The starting point is a technical and 

economic perspective. The Trimble NIS network information system is used for analyzing the earth-

fault currents. In addition, previous research on centralized, decentralized and combined compensa-

tion are utilized in the work. Based on research and reviews, the solutions can be made to compen-

sate for the Yli-Ii area. 

 

Combined compensation must be utilized, where the adjustable central compensation coil is on the 

Yli-Ii switching station and the rest of the compensation coils are on a decentralized basis. As a 

result, the area's earth fault currents are reduced and earth voltages remain within the permissible 

values. As a next research, it would be a good idea to review the reactive power of the Yli-Ii for the 

target network 2035.  
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1 JOHDANTO 

 

Suomen sähköverkko on laajalti rakennettu 1960- ja 1970-luvuilla. Sähköverkon ikääntymi-

sen takia suurin osa sähkönjakelussa olevista avojohdoista on uusittava vuoteen 2020 men-

nessä. 2000-luvulla havahduttiin suuriin sähköverkon suurhäiriöongelmiin, joita luonnonil-

miöt aiheuttivat. Näitä ovat esimerkiksi suuret myrskyt ja raskaat lumikuormat. Näiden on-

gelmien myötä sähkönjakelussa koettiin suuria katkoksia ja monet ihmiset joutuivat ole-

maan useita päiviä ilman sähköä. Suurhäiriöiden osalta lainsäätäjät uusivat sähkömarkki-

nalain. Uusi sähkömarkkinalaki astui voimaan syyskuun ensimmäisenä päivänä vuonna 

2013 (Sähkömarkkinalaki 2013). 

 

Sähkömarkkinalain mukaan jakeluverkko on suunniteltava ja rakennettava siten, että 

verkko täyttää käyttövarmuutta ja luotettavuutta koskevat vaatimukset. Lisäksi verkon vioit-

tuminen myrskyn tai lumikuorman seurauksena ei saa aiheuttaa yli kuuden tunnin keskey-

tyksiä asemakaava-alueella tai yli 36 tunnin keskeytyksiä muualla (Sähkömarkkinalaki 

2013). Sähkömarkkinalain voimaanastuminen vaatii sähköverkkoyhtiöiltä suuria investoin-

teja sää- ja toimitusvarmaan verkkoon. Vanhan verkon ollessa avojohtorakenteinen ja sen 

toimitusherkkyyden epävarmuuden takia, jää ainoaksi toimitusvarmaksi vaihtoehdoksi maa-

kaapelointi tai vaihtoehtoisesti ilmajohtojen siirtäminen teiden viereen.  

 

Sähkömarkkinalaki on määritellyt siirtymäajanjakson toimitusvarmaan verkkoon ja siten 

verkkoyhtiöiden on täytettävä niille asetetut määräykset vuoden 2028 loppuun mennessä. 

Siirtymäajanjakso vaatii jakeluverkonhaltijoita vastaamaan, että vuoden 2019 loppuun men-

nessä vähintään 50 % asiakkaista on tämän toimitusvarmuuden sisällä, ja vuoden 2023 

loppuun mennessä 75 % (Sähkömarkkinalaki 2013). Tämä tarkoittaa, että suurin osa jake-

luverkosta on vuoden 2028 loppuun mennessä maakaapeloitu. Tämä on toimitus- ja sää-

varmin ratkaisu sekä samalla maakaapeliverkkojen käyttöikä kasvaa jopa sataan vuoteen 

(Lakervi et al. 2008).  

 

Jakeluverkkoyhtiön siirtyessä keskijänniteverkkojen ilmajohdoista maakaapeleihin, on huo-

mattava, että verkon rakenne sekä ominaisuudet muuttuvat. Verkon maakaapeloinnin takia 

maasulkuvirrat kasvavat kaapelin maakapasitanssien myötä ja näin ollen maasulkuvirrat 

ovat ilmajohtoa suuremmat. Vuonna 2013 Yli-Iin ja Oulun kuntaliitoksen seurauksena Yli-

Iin jakeluverkko siirtyi Oulun Energian Siirto ja Jakelu Oy:n omistukseen. Yli-Iin 
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keskijänniteverkko on suurimmaksi osaksi ilmajohtoa ja alueen siirryttyä uuteen omistuk-

seen aloitettiin välittömästi kyseisen verkon kehittämissuunnitelma. 

 

Vanha ilmajohto tullaan kehittämissuunnitelman myötä korvaamaan maakaapelilla, koska 

maakaapelilla on parempi käyttövarmuus ja sen vikataajuus on 10 – 50 % avojohtoa pie-

nempi. Maakaapelin asennuksen myötä maasulkuvirrat tulevat kasvamaan, koska alueella 

ei ole niiden kompensointiin tarkoitettuja laitteita. Tämän lisäksi on pidettävä huoli, että kos-

ketusjännitevaatimukset pystytään pitämään niille asetetuissa määräyksissä, eikä niistä ai-

heudu ongelmia ihmisille, eläimille tai sähkölaitteille. Maasulkuvirtojen kompensoinnin 

myötä saadaan parannettua myös alueen maadoitusjännitteitä, eikä tämän myötä tarvita 

lisämaadoituksia.  

 

Vanhan Yli-Iin jakeluverkkoalueella tapahtuu huomattavan suuri määrä Oulun Energian 

Siirto ja Jakelu Oy:n lyhytkestoisista keskeytyksistä. Näistä keskeytyksistä koituu suurta 

haittaa taloudellisesti keskeytyksestä aiheutuneen haitan (KAH) myötä sekä sähkönlaadun-

kin kannalta. KAH-arvoilla säädellään verkkoyhtiön saamaa suurinta sallittua tuottoa (Ener-

giavirasto 2016). 

 

1.1 Työn tavoite 

 

Työn tavoitteena on tarkastella ja löytää ratkaisu Yli-Iin maasulkuvirtojen kompensointiin 

sekä nykyverkolle että kehittämissuunnitelman myötä vuoden 2035 tavoiteverkolle. Pää-

määränä on löytää teknillisin ja taloudellisin lopputulos Yli-Iin alueelle. Kompensointiratkai-

sun tulisi tukea myös tulevaisuuden suunnitelmia, koska kompensointikelan laskennallinen 

pitoaika on 40 – 50 vuotta. 

 

Analysoinnin kohteena on myös lisämaadoitusten taloudellinen kannattavuus.   Maasulku-

virtojen kompensoinnilla pyritään parantamaan alueen turvallisuutta pienentämällä alueen 

maadoitusjännitettä. Tämän lisäksi pienentynyt maasulkuvirta mahdollistaa valokaarimaa-

sulun itsestään sammumisen. Itsestään sammuvat valokaarimaasulut pienentävät pikajäl-

leenkytkennöistä aiheutuvia keskeytysten määriä, mitkä puolestaan vähentävät keskeytys-

kustannuksia. 
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1.2 Työn rakenne 

 

Diplomityön toimeksiantajaa Oulun Energian konsernia ja siihen kuuluvaa Oulun Energian 

Siirto ja Jakelu Oy:tä esitellään luvussa 2. Samassa luvussa esitellään lyhyesti myös Yli-Iin 

aluetta, joka sijaitsee erillään muusta Oulun Energian Siirto ja Jakelu Oy:n verkosta. Työn 

teoreettinen viitekehys rakentuu lukujen 3 – 7 välille. Luvussa 3 kerrotaan yleisesti maasu-

luista ja maasulkuvirtojen laskemisesta. Luvussa 4 esitellään keskijänniteverkon maadoi-

tusta sekä maadoitus- ja kosketusjännitteiden standardeja. Työn keskeisimpään osa-alu-

eeseen kuuluvat kompensointimenetelmät ja niiden laitteet sekä kompensoinnin laskentaa 

kuvataan luvussa 5. Lisäksi luvussa esitellään myös aikaisempia tutkimuksia, jotka tukevat 

kompensointiratkaisua Yli-Iin alueella.  

 

Maasulkuvirtojen kompensointiin liittyy yleensä myös suojaus ja verkon muuttuessa on poh-

dittava suojauksen toimivuutta. Luvussa 6 esitellään kompensoidun verkon suojausmene-

telmiä. Maakaapeloinnin lisääntymisellä on suuri merkitys keskeytyskustannuksiin, joten 

kompensointilaitteiden investointitarkastelua tuodaan esiin luvussa 7. Luvussa 8 esitellään 

tarkemmin Yli-Iin alue, johon tutkimuksen kompensointiratkaisu kohdistuu. 

  

Luvusta 9 esitellään Yli-Iin aluetta nykyverkon osalta. Luvussa tuodaan esiin verkon kes-

keytykset ja lisämaadoitusten tarkastelua. Nykyverkon kompensointia ja investointivertailua 

esitellään luvussa 10. Vuoden 2035 tavoiteverkon esittely ja sen lisämaadoitusten tarkas-

telu on luvussa 11. Luvussa 12 esitellään vuoden 2035 tavoiteverkon kompensointiratkai-

sua sekä keskeytys- ja investointikustannuksia. Työn lopussa ovat osiot maasulkusuojauk-

sen suunnittelusta Yli-Iissä ja yhteenveto. Yhteenveto on luvussa 14 ja siinä tuodaan esille 

tämän työn tärkeimmät ratkaisut ja lopputulokset. 
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2 OULUN ENERGIA OY 

 

Joulukuun 8. päivänä vuonna 1889 Oulun Kiikelissä kytkettiin noin 26 kilowattinen höyry-

kone tuottamaan sähköä alueen muutamille kymmenille kaarilapuille. Kaarilappujen sytty-

misestä Oulun Energia sai alkunsa (OE 2019a). Tänä päivänä Oulun kaupunki omistaa 

energia-alayhtiön Oulun Energia Oy:n, joka on konsernin emoyhtiö. Yhtiö kattaa koko ener-

giatuotannon kokonaisuuden Oulun alueella. Oulun Energian toiminta sisältää raaka-ainei-

den tuotannon, sähkön ja lämmön tuotannon, myynnin ja jakelun sekä erilaisia palveluita 

urakoinnista älykkäisiin energiapalveluihin. (OE 2019b). 

 

Oulun Energia Oy:n tytäryhtiöitä ovat Oulun Sähkönmyynti Oy, joka vastaa sähkönmyyn-

nistä ja asiakaspalvelusta, Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy vastaa sähköverkkopalve-

luista, Oulun Energia Urakointi Oy vastaa sähköverkon hallinnasta, urakoinnista ja ylläpi-

dosta sekä Turveruukki Oy ja Huoltovoima Oy, jotka vastaavat polttoainehankinnasta. Ou-

lun Energia Oy:n omistusosuus on edellä mainituista tytäryhtiöistä 100 % paitsi Oulun Säh-

könmyynti Oy:stä 60,36 %, josta loput omistukset jakautuvat useille pohjoisuomalaisille 

energiayhtiöille. Näiden lisäksi Oulun Energia Oy:llä on omistusosuuksia voimayhtiöistä. 

Kuvasta 1 esitellään Oulun Energia Oy:n konsernikaavio. (OE 2019c). 

 

Oulun Energia Oy:n tavoitteena on tuottaa sen omissa voimalaitoksissa sähköä ja lämpöä 

hyödyntämällä mahdollisimman paljon alueen luonnonvaroja. Päämääränä on hyödyntää 

pohjoiset luonnonvarat ympäristöä säästäen ja lisätä uusiutuvien energialähteiden käyttöä. 

Oulun Energia Oy:n tärkeimpiä energialähteitä ovat turve, puu, vesi, jäte ja biokaasu. Näistä 

energialähteistä yli 90 % tulee sadan kilometrin säteeltä. Yhtiön tavoitteena on saada ener-

giatuotanto 90 % hiilineutraaliksi vuoteen 2030 mennessä. (OE 2019c). 

 

 

Kuva 1. Oulun Energian konsernikaavio (OE 2019d). 
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2.1 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy 

 

Oulun Energian Siirto ja Jakelu Oy (OESJ) vastaa Oulun seudun sähköverkkotoiminnasta 

Oulun Energia Oy:ssä. Sähköverkkotoimintaan kuuluvat sähkönsiirto- ja jakelu, verkon 

suunnittelu, rakentaminen ja kunnossapito sekä sähkönkulutuksen mittaaminen. OESJ vas-

taa Oulun kantakaupungin, Kiimingin, Yli-Iin ja Iin Jakkukylän alueiden sähkönsiirrosta.  

 

Sähkönjakelun luotettavuuden ja toimitusvarmuuden takaamiseksi verkkoa huolletaan ja 

peruskorjataan suunnitelmallisesti. Lisäksi sääherkkien alueiden investoineilla varmistetaan 

parempi sähkönlaatu. Vuonna 2018 OESJ kehitti sähköverkkoa noin 8,8 M€ investoinneilla. 

Investoinneista suurin osa käytettiin sääherkkien ilmajohtojen korvaamiseen maakaapeilla.  

Kuvasta 2 nähdään OESJ jakeluverkon alue kokonaisuudessaan.  

 

 

Kuva 2. OESJ jakeluverkkoalue. 

 

Oulun alueen muista jakeluverkoista vastaa seuraavat eri yhtiöt. Oulun Seudun Sähkön 

Verkkopalvelut Oy vastaavat Oulunsalon, Kempeleen, Limingan, Lumijoen, Muhoksen, Tyr-

nävän, Utajärven ja Vaalan sähköverkoista. Haukiputaan sähköverkosta vastaa Haukipu-

taan Sähköosuuskunta, Iin sähköverkosta Iin Energia Oy ja Caruna Oy vastaa Ylikiimingin 

sähköverkosta. (OE 2019e) 
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Oulun Energian Siirto ja Jakelu Oy:n tärkeimpiä tunnuslukuja vuodelta 2018 esitellään tau-

lukossa 1. Taulukon tärkeimpänä muutoksena menneisiin vuosiin voidaan pitää keskijänni-

teverkon ja pienjänniteverkon maakaapelointiasteen nousua. OESJ on investoinut viime 

vuosina suuria summia maakaapelointiin, jonka tavoitteena on saada verkosta entistä sää- 

ja toimitusvarmempi. (OE 2019f). 

 

Taulukko 1. OESJ Oy:n tunnusluvut vuodelta 2018 

Oulun Energian Siirto ja Jakelu Oy tunnuslukuja 

    
Liikevaihto  36,9 M€ 
Liikevoitto  13,5 M€ 
Investoinnit 8,8 M€ 
Henkilöstömäärä 37 

Asiakasmäärä 
106 000 

kpl 
Sähkönsiirto asiakkaille 1206 GWh 
Sähköasemien lukumäärä 14 kpl 
110 kV:n verkon pituus 53 km 
110 kV:n maakaapelointiaste 8 % 
KJ-verkon pituus 1058 km 
KJ-verkon maakaapelointiaste 72 % 
PJ-verkon pituus 2979 km 
PJ-verkon maakaapelointiaste 89 % 

 

 

Taulukko 2 kuvaa OESJ verkon keskijännite- ja pienjänniteverkon maakaapelointiasteen 

kehitystä vuosina 2010-2018. Taulukosta huomataan vuoden 2014 kohdalla oleva notkah-

dus, joka johtui kuntaliitoksen mukana tulleen Yli-Iin alueen lisäyksenä OESJ sähköverk-

koon. (OE 2019f). 

 

Taulukko 2. OESJ sähköverkon maakaapelointiaste 2010-2018 
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3 MAASULKU 

 

Sähkönjakelujärjestelmässä ja varsinkin keskijänniteverkossa esiintyvät viat ovat joko oiko- 

tai maasulkuja. Oikosuluksi olevaa vikaa kutsutaan sähköiseksi viaksi, joka on vaiheiden 

välinen. Sähköjärjestelmässä tapahtuva maasulku on vaihejohtimen ja maan tai minkä ta-

hansa maadoitetun järjestelmän osan välillä tapahtuva häiriö. Keskijänniteverkko on Suo-

messa yleensä maasta erotettu tai sammutettu verkko, joten näiden maasulkuilmiöt eroavat 

toisistaan. Esimerkiksi erottimen mekaaninen rikkoutuminen tai virtamuuntajan räjähtämi-

nen voi aiheuttaa maasulku- tai oikosulkuvian. (Elovaara et al. 2011a).  

 

Maasulkua voidaan myös kutsua epäsymmetriseksi viaksi. Maasulku voi tapahtua vaihejoh-

timen tai johtimien rikkoutumisen takia, kun vaihejohdin on yhteyksissä maahan. Tätä kut-

sutaan yksivaiheiseksi maasuluksi, jossa vaihejohdin joutuu maan kanssa kosketuksiin 

suoranaisesti tai vikaimpedanssin kautta (Mörsky 1992).  Maasulku saa aikaa muutosil-

miön, jossa terveiden vaiheiden kapasitanssit varautuvat jatkuvuustilan jännitteeseen ja vi-

allisen vaiheen kapasitanssit purkautuvat. (Mörsky 1992).  

 

Suomen keskijänniteverkon yksi yleisimmistä maasuluista ovat puun nojaaminen linjaan, 

jonka on aiheuttanut myrsky tai tykkylumi. Valtaosa näistä maasuluista aiheuttaa valokaa-

rimaasulun. Parhaassa tapauksessa valokaari sammuu itsestään, eikä suojareleet ehdi toi-

mia (Mörsky 1992). Muussa tapauksessa maasulku voi aiheuttaa viallisen johtolähdön lau-

keamisen.  

 

Kuvasta 3 nähdään vuoden 2017 aikana tapahtuneiden keskeytysmäärien jakautuminen. 

Kuten kuvasta voidaan havaita, sääilmiöillä on suuri vaikutus sekä keskeytyksiin että maa-

sulkuihin. Näistä vioista 34 % on pikajälleenkytkentävikoja (PJK), jotka poistuvat itsestään. 

Vioista 16 % on aikajälleenkytkennästä johtuvia vikoja (AJK) ja loput 50 % ovat pitkiä kes-

keytyksiä. (Energiateollisuus 2018).  

 

Tämän lisäksi maasulkuja aiheuttavat eläimet sekä salaman iskeminen sähköjohtoon ja 

siitä johtuva purkautuminen maahan. Maasulun aikana tapahtuneesta häiriöstä maadoite-

tussa verkossa aiheutuu vikapaikkaan ja sen lähiympäristöön hengenvaaraa. Keskijännite-

verkon avojohto-osuuksilla esiintyvät maasulut ovat joko yksi- tai monivaiheisia.  
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Kuva 3. Vuoden 2017 keskeytysmäärien jakautuminen osa-alueittain. (Energiateollisuus 2018). 

 

Maasulusta aiheutuneet häiriöt jaetaan kahteen osaan sen perusteella, miten viat poistuvat 

verkosta. Itsestään sammuneeksi viaksi kutsutaan häiriötä, joka poistuu itsestään eikä sii-

hen tarvita katkaisinta, joka katkaisisi virran syötön. (Hänninen 1998). Ongelmallisimpia 

maasulkuja ovat ne viat, jotka eivät poistu itsestään, ja joihin tarvitaan katkaisimia. Maasul-

kuviat aiheuttavat sähkönjakeluhäiriöitä katkaisemalla koko alueen sähkönjakelun. Sähkö-

voimajärjestelmän keskeisemmäksi ominaisuudeksi muodostuu suunnittelun ja mitoituksen 

varmistaminen niin, että laitteiden suojaus, kestävyys ja turvallisuus mahdollistavat oiko-

sulku- ja maasulkuvirtojen vaikutukset (Elovaara et al. 2011a).  

 

Maasulkuvian aikana, terveessä vaiheessa vaikuttavan ylijännitteen huippuarvon sekä sa-

massa vaiheessa ja paikassa ennen tapahtuneen vian huippuarvon suuruus ilmoitetaan 

maasulkukertoimella k. Maasulkukerroin maasta erotetussa ja sammutetuissa verkoissa on 

noin 1,8 p.u. Maasulkukertoimen ollessa pienempi, on kyseessä silloin suoraan tai impe-

danssin kautta maadoitettu verkko. (Aro et al. 2015).  

 

Kuva 4 esittää maasulkuilmiöitä, joita voi tapahtua niin yksi- tai monivaiheisena. Näistä ta-

vallisimpina vikoina pidetään yksivaiheista maasulkua. Kaksi- tai kolmivaiheista maasulkua 

kutsutaan monivaiheiseksi viaksi, jos se tapahtuu samassa kohtaa järjestelmää. Jos ky-

seessä on kaksois- tai kolmoismaasulku, näiden viat tapahtuvat eri kohdassa järjestelmää. 

(Partanen 2018). 
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Kuva 4. Neljä erilaista maasulkutapausta (Partanen 2018). 

 

3.1 Maasulkuvirta 

 

Keskijänniteverkossa tapahtuva maasulku muodostaa vikavirtapiirin, jossa vikaantuneesta 

vaiheesta kulkeutuva virta on yhteyksissä maihin. Maahan kulkeutuvaa virtaa kutsutaan 

maasulkuvirraksi, ja se voi pahimmillaan aiheuttaa hengenvaaraa ja tulipaloja. Vikaresis-

tanssin suuruudella ja tähtipisteiden määrillä on merkittävä vaikutus maasulkuvirtojen suu-

ruuteen. Tämän lisäksi maasulkuvirtojen suuruuteen vaikuttavaa myös se, ovatko maadoi-

tukset tehty suoraan tai virtaa rajoittavan kuristimen kautta. Maasulkuvirrat ovat pieniä, jos 

verkko on rakennettu maasta erotetuksi tai se on sammutettu verkko. (Elovaara et al. 

2011b).  

 

Sähkömarkkinalain mukaan verkkoa on kehitettävä ja siitä on saatava tulevaisuudessa toi-

mitusvarma. Kyseinen laki on vauhdittanut verkkoyhtiöiden investointisuunnitelmia ja tämän 

ansiosta yhtiöt ovat alkaneet vaihtamaan vanhoja ilmajohtoja maakaapeleiksi. Maasulku-

virtojen suuruuteen vaikuttaa se, onko kyseessä avojohto vai maakaapeli. Keskijännitever-

kon avojohdon tuottama maasulkuvirta on noin 0,06 A/km, kun taas maakaapelin tuottama 

maasulkuvirta on 1 – 4 A/km. Taulukossa 3 on esimerkki yleisesti käytetystä AHXAMK-W -

maakaapelin maasulkuvirroista eri johdinpinta-aloilla. Maakaapelivaihdoksen myötä kes-

keytyskustannukset pienenevät, mutta ongelmaksi muodostuu maasulkuvirtojen suuri 

nousu.  
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Taulukko 3. AHXAMK-W kaapelin lois- ja maasulkuvirrat eri johdinpinta-aloilla. 

 

AHXAMK-W  

3x50 AL 
+ 35 Cu 

3x95 AL 
+ 35 Cu 

3x120 AL 
+ 35 Cu 

3x150 AL 
+ 35 Cu 

3x185 AL 
+ 35 Cu 

3x240 AL 
+ 35 Cu 

3x300 AL 
+ 35 Cu 

Varausvirta A/km 0,6 0,8 0,8 0,9 1 1,1 1,2 

Maasulku-
virta A/km 1,8 2,3 2,5 2,6 2,9 3,2 3,5 

 

Ilmajohtoverkoissa alhainen kapasitanssi johtuu pitkistä etäisyyksistä eri vaiheiden välillä, 

sekä vaiheen ja maan välisestä yhteydestä. Tämä johtaa pienempiin virtoihin. Kun maakaa-

pelin vaihejohtimien etäisyys toisistaan on huomattavan pienempi, virrat ovat suurempia. 

Maakaapelin induktanssit ovat paljon pienempiä ja kapasitanssit paljon suurempia. Vai-

hejohtimien etäisyys maapotentiaalista on erittäin lyhyt. Kapasitanssin kasvaessa myös 

loisvirta kasvaa. (Paavola 1975). 

 

Maasulkuvirran suuruus lisääntyy sitä mukaan, kun verkon kokonaispituus kasvaa ja tähti-

pistejännite pienenee vikaresistanssin kasvaessa (Lakervi et al. 2008). Maasulun sattuessa 

verkkoon on maasulkuvirran suuruus riippumaton siitä, missä kohtaa verkkoa itse maasulku 

tapahtuu. Tästä huolimatta maasulkuvirta on suurimmillaan itse vikakohdassa ja virta pie-

nenee sitä mukaan, kun lähestytään johdon päätä. Maasulkuvirran pieneneminen johtuu 

siitä, että terveisiin vaihejohtimiin nouseva virta tulee maakapasitanssien kautta (Mörsky 

1992).  Vikapaikassa tapahtunut maasulku ja siitä aiheutuneet maasulkuvirrat aiheuttavat 

maadoitusresistanssissa maadoitusjännitteen. Maadoitusjännitettä saadaan vähennettyä 

pienentämällä maasulkuvirtoja jakamalla verkko pienempiin osiin, tai käyttämällä sammu-

tuskuristimia eli kompensointia (Lakervi et al. 2008). 

 

Maasulkuvirralla on merkittävä vaikutus maadoitus- ja kosketusjännitteiden suuruuteen. Tä-

hän on kiinnitettävä erityistä huomiota sekaverkoissa, joissa on sekä ilmajohtoa että maa-

kaapelia. Tällaisessa sekaverkossa maasulkuvirta voi kasvaa huomattavasti lyhyenkin kaa-

pelin myötä, ja sen vuoksi on huolehdittava riittävästä maasulkuvirtojen rajoittamisesta. 

Maasulkuvirtojen pienentämiseen voidaan käyttää galvaanisesti yhteenkytketyn johtopituu-

den rajoittamista, tai verkon maakapasitanssin kompensointia, jolla saadaan myös maasul-

kuvirta maadoitusjännitteen kannalta tarpeeksi pieneksi (Mörsky 1992). 

 

  



19 
 

  

3.2 Kaksoismaasulku 

 

Kuvasta 4, joka löytyy sivulta 17, nähdään tilanne, jossa on kaksoismaasulku. Kaksoismaa-

sulku syntyy muuntopiirissä silloin, kun maasulkuvika on kahden eri vaiheen ja maan välillä 

samanaikaisesti. Vikapaikat voivat olla hyvinkin kaukana toisistaan. Tilanne tapahtuu, kun 

ensimmäisen maasulun tapahtuessa verkossa kahden muun vaiheen jännitteet nousevat. 

Vaihejännitteen suurin huippu saattaa olla moninkertainen verrattuna huippujännitteen ar-

voon ennen maasulkua. Jännitteen nousun myötä vaihejohtimen eriste ei kestäkään, joten 

verkkoon syntyy uusi vika (Elovaara et al. 2011b). 

 

Kaksoismaasulku on kuin kaksoisoikosulku, koska vikavirta on suuruusluokaltaan melkein 

oikosulkuvirran kokoa ja kulkee osan matkaa maan kautta. Kaksoismaasulku on hyvin han-

kala vika jakelujärjestelmien kannalta, koska jos maaperän johtavuus on huono, niin vika-

virta kulkee yleensä siellä missä johtavuus on suurin niin kaapeleiden vaipoissa kuin vesi-

johtoputkissa. Vaipassa kulkeva vikavirta voi aiheuttaa suuriakin vahinkoja. Vikavirran suu-

ruuden takia kaskoismaasulku laukeaa yleensä oikosulkusuojauksen myötä. (Lakervi et al. 

2008). 

 

Kaksoismaasulussa vikaresistanssien oltaessa yhtä suuret, sen nollajännite on silloin pie-

nimmillään. Vaikka vikapaikat voivat olla hyvinkin kaukana toisistaan, niin johtojen summa-

virrat riippuvat huomattavasti vikapaikkojen sijainnista verkossa. Vian sattuessa samaan 

johtimeen ja aiheuttaen kaksoismaasulun, niin summavirta käsittää sen osan kokonaissum-

mavirrasta, joka ei mene johtimen oman maakapasitanssin kautta. Jos vikapaikka on eri 

johdoilla, niin sen summavirta käsittää maasulussa olevan vaiheen virran vähennettynä, 

sillä osalla kokonaisnollavirtaa, joka palaa johdon oman maakapasitanssin kautta. Maa-

sulun aikana toisen vaiheen virran ja nollajännitteen välinen vaihekulma on + 90°… + 30° 

välillä. Toisen vaihevirran ja nollajännitteen välinen vaihekulma on + 270°…+ 90°. (Palva et 

al. 1973). Kaksoismaasulku on hyvin vaarallinen, koska virran suuruus on korkea, eikä sen 

avulla voida ennustaa virran kulkua, josta se palaa takaisin syöttölähteeseen (Elovaara et 

al. 2011b).   
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3.3 Maasulku maasta erotetussa verkossa 

 

Keskijänniteverkon yleisin maadoitustapa on Suomessa tähtipisteestään maasta erotettu 

verkko, jota voidaan kutsua kelluvaksi verkoksi. Kelluvassa verkossa ei ole maahan johta-

vaa yhteyttä (Mörsky 1992). Tärkeimpänä syynä maasta erotettuun verkkoon pidetään sitä, 

että Suomen maaperän ominaisjohtavuus ja olosuhteet ovat huonoja maadoituksia silmällä 

pitäen, ja ne aiheuttavat kosketusjänniteongelmia. Maaperän takia maadoitusresistanssia 

on vaikea saada pieneksi ja yleensä maadoitusresistanssi on muutamia tai kymmeniä oh-

meja. (Lakervi et al. 2008).  

 

Verkon nollaimpedanssi muodostuu vain johtojen maakapasitansseista ja on tämän vuoksi 

hyvin suuri (Elovaara et al. 2011a). Maasulusta aiheutuva kosketusjännitteen suuruus riip-

puu maasulkuvirrasta ja maadoituksen resistanssista. Kosketusjännite voi olla hengenvaa-

rallinen ihmisille ja eläimille.  Maasulun tapahduttua maasta erotettuun verkkoon se aiheut-

taa jännitemuutokset kaikkiin vaiheisiin ja verkon tähtipisteeseen. Tämän takia maakapasi-

tanssien kautta kulkevia kapasitiivisia vikavirtoja esiintyy verkon eri osissa. (Lakervi et al. 

2008).  

 

Avojohtorakenteisessa verkossa johdon maakapasitanssi on verrannollinen sen kokonais-

pituuteen. Avojohdon halkaisija, vaiheväli ja ripustuskorkeus vaikuttavat suhteellisen vähän 

johdon maakapasitanssiin. Puolestaan kaapeliverkossa maan ja johtimen välinen kapasi-

tanssi riippuu johtimen poikkipinnasta ja lämpötilasta, eristysaineesta sekä kaapelityypistä. 

(Palva et al. 1973). 

 

Maasulkuvirta maasta erotetussa verkossa on yleensä hyvin pieni, noin 5 – 100 A, joka on 

pienempi kuin kuormitusvirta eikä haittaa normaalikäyttöä. Maasulkuvirran suuruuteen vai-

kuttaa päämuuntajan perään kytkeytyneen galvaanisesti yhtenäisen verkon laajuus.  Eh-

jässä verkossa vaihejohtimien maakapasitanssien kautta kulkevien varausvirtojen summa 

on nolla. Vikatilanteessa viallisten vaihejohtimen jännite ja varausvirta pienenevät. Samaan 

aikaan terveiden vaihejohtimien jännitteet ja varausvirrat maata vastaan kasvavat. Pääjän-

nitteet vaiheiden välissä pysyvät puolestaan ennallaan. (Mörsky 1992).  Suomessa 20 kV 

keskijänniteverkon avojohtojen aiheuttama maasulkuvirta on keskimäärin 0,067 A/km, kun 

taas maakaapeleiden maasulkuvirrat ovat kaapelityypin mukaan 1 – 4 A/km (Lakervi et al. 

2008). 
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Kuva 5 esittää maasulkuvirran muodostumisen maasta erotetussa verkossa, jossa maasul-

kuvirralla on kulkureitti vikapaikasta maahan vikaresistanssin kautta. Johtimien kapasi-

tanssi synnyttää maasulkuvirtoja, jotka kiertävät 110/20 kV muuntajan tähtipisteen kautta 

vikaantuneeseen vaiheeseen ja sieltä takaisin vikapaikkaan. Vikavirta kulkee vain johtimen 

ja maan muodostamien kapasitanssien kautta. (Lakervi et al. 2008). 

 

 

Kuva 5. Yksivaiheinen maasulku maasta erotetussa verkossa (Lakervi et al. 2008). 

 

3.3.1 Maasta erotetun verkon jännitteet 

 

Kuva 6 esittää maasta erotetun verkon vektorikuvaa maasulun aikana. Kuvasta voidaan 

nähdä, miten jännitteiden ja virtojen suhteet käyttäytyvät. Jännitteet UR, UT ja US kuvaavat 

terveen tilan vaihejännitettä. Katkoviivalla oleva UT kuvaa maasulun aikana kasvanutta jän-

nitettä. Vian aikana terveiden vaiheiden jännite maata vasten nousee pääjännitteen tasolle 

ja tähtipisteen jännite vaihejännitteen suuruiseksi. Verkossa olevat huonot eristeet saatta-

vat pettää kohonneen vaihejännitteen vuoksi ja siten verkkoon voi syntyä kaksoisvika. (Elo-

vaara et al. 2011a).  

 

Vektorikuvassa oleva nollajänniteosoitin piirtää vikaresistanssin funktiona puoliympyrän, 

jonka halkaisija kuvastaa viallisin vaiheen vaihejännitettä. Nollajännite on vaiheen jännit-

teen suuruinen, jos maasulku on vikaresistanssittomassa tilassa. Kun vikaresistanssi on 
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noin 37 % maakapasitanssien summasta, vastaavasti impedanssista saatava vaihejännite 

maata vasten on noin 1,05 U kertainen. (Mörsky 1992). 

 

 

Kuva 6. Vektorikuva maasta erotetusta verkosta (Mörsky 1992). 

 

3.3.2 Maasta erotetun verkon laskenta 

 

 

Kuva 7. Maasta erotetussa verkossa tapahtuva maasulku (Hänninen 2001). 

 

Kuva 7 näyttää maasta erotetussa verkossa tapahtuvan yksivaiheisen maasulun. Maasulku 

tapahtuu L3 vaiheessa ja vika kulkeutuu vikaresistanssiin Rf kautta maahan. Vika jatkaa 

kulkeutumista maakapasitanssin Ce kautta sähköasemalle, jolloin maasulku on saanut 
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virtapiirin aikaiseksi. Kyseinen maasulun aiheuttama virtapiiri voidaan esittää ekvivalentti-

sena piirinä, joka näkyy kuvassa 8. Kuvassa E kuvastaa vaihejännitettä, 3Ce maakapasi-

tanssia ja Rf vikaresistanssia. 

 

 

Kuva 8. Thenevin ekvivalenttinen piiri maasta erotetulle verkolle maasulun aikana (Hänninen 2001). 

 

Kun vikaresistanssittomassa tilanteessa Rf on nolla, saadaan kuvan 8 ekvivalenttisen piirin 

myötä johdettu yhtälöstä 1, jonka perusteella voidaan laskea maasulkuvirran Ie suuruus. 

(Hänninen 2001). 

 

𝐼𝑒 =  3𝜔𝐶𝑒𝑈𝑣      (1) 

jossa 

𝐼𝑒 = 𝑀𝑎𝑎𝑠𝑢𝑙𝑘𝑢𝑣𝑖𝑟𝑡𝑎 

𝜔 = 2𝜋𝑓 𝑜𝑛 𝑣𝑒𝑟𝑘𝑜𝑛 𝑘𝑢𝑙𝑚𝑎𝑡𝑎𝑎𝑗𝑢𝑢𝑠 

𝑈𝑣 = 𝑉𝑎𝑖ℎ𝑒𝑗ä𝑛𝑛𝑖𝑡𝑒 

𝐶𝑒 = 𝑀𝑎𝑎𝑘𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑛𝑠𝑠𝑖 

 

Maakapasitanssi Ce riippuu siis päämuuntajan perässä galvaanisesti yhdistettyjen verkon 

kokonaispituudesta ja johtolajin tyypistä. Kun vikapaikassa on vikaresistanssia Rf, saadaan 

maasulkuvirta Ief laskettua yhtälöllä 2 (Hänninen 2001) tai yhtälöllä 3 (Partanen 2018). 

 

𝐼𝑒𝑓= 
𝐼𝑒

√1+(
𝐼𝑒
𝑈𝑣

𝑅𝑓)
2
     (2) 

𝐼𝑒𝑓= 
3𝜔𝐶𝑒

√1+(3𝜔𝐶𝑒𝑅𝑓)
2

𝑈𝑣     (3) 
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jossa 

𝐶𝑒 = 𝑀𝑎𝑎𝑘𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑛𝑠𝑠𝑖 

𝐼𝑒 = 𝑀𝑎𝑎𝑠𝑢𝑙𝑘𝑢𝑣𝑖𝑟𝑡𝑎 (𝑘𝑎𝑎𝑣𝑎 1) 

𝜔 = 2𝜋𝑓 𝑜𝑛 𝑣𝑒𝑟𝑘𝑜𝑛 𝑘𝑢𝑙𝑚𝑎𝑡𝑎𝑎𝑗𝑢𝑢𝑠 

𝑅𝑓 = 𝑉𝑖𝑘𝑎𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠𝑠𝑖 

𝑈𝑣 = 𝑉𝑎𝑖ℎ𝑒𝑗ä𝑛𝑛𝑖𝑡𝑒 

 

Maasta erotetussa verkossa tähtipiste- eli nollajännite U0 saadaan laskettua yhtälöllä 4. 

Nollajännitteessä on huomioitava se, että vikaresistanssin Rf suurentuessa nollajännite U0 

pienenee (Partanen 2018). Maasta erotetussa verkossa vikaresistanssi Rf saadaan lasket-

tua yhtälöllä 5 avulla (Hänninen 1997).  Kuva 9 havainnollistaa vikaresistanssin vaikutusta 

nollajännitteeseen. 

 

 

Kuva 9. Maasta erotetun verkon tähtipistejännite verkon laajuuden funktiona. Yläreunassa verkon 

kokonaispituus ja alareunassa verkon maasulkuvirta (Lakervi et al. 2008). 

 

𝑈0 =  
𝑈𝑣

√1+(3𝜔𝐶0𝑅𝑓)
2
      (4) 

 

jossa 

𝑈0 = 𝑁𝑜𝑙𝑙𝑎𝑗ä𝑛𝑛𝑖𝑡𝑒 

𝜔 = 2𝜋𝑓 𝑜𝑛 𝑣𝑒𝑟𝑘𝑜𝑛 𝑘𝑢𝑙𝑚𝑎𝑡𝑎𝑎𝑗𝑢𝑢𝑠 

𝐶0 = 𝑁𝑜𝑙𝑙𝑎𝑘𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑛𝑠𝑠𝑖 
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𝑈𝑣 = 𝑉𝑎𝑖ℎ𝑒𝑗ä𝑛𝑛𝑖𝑡𝑒 

𝑅𝑓 = 𝑉𝑖𝑘𝑎𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠𝑠𝑖 

 

𝑅𝑓 =
√𝑈𝑣

2−𝑈0
1

3𝜔𝐶0𝑈0
       (5) 

 

Maasulkuvirtoja voidaan tarkastella myös likiarvokaavojen avulla, missä maakaapeleilla 

käytetään yhtälöä 6 ja ilmajohdoille yhtälöä 7. Likiarvoyhtälöt ovat esitettyinä alla (Partanen 

2018). 

 

𝐼𝑒 =  
𝑈∙𝑙

5
       (6) 

𝐼𝑒 =  
𝑈∙𝑙

300
       (7) 

jossa 

𝐼𝑒 = 𝑀𝑎𝑎𝑠𝑢𝑙𝑘𝑢𝑣𝑖𝑟𝑡𝑎 

𝑈 = 𝐽ä𝑛𝑛𝑖𝑡𝑒 𝑘𝑉 

𝑙 = 𝐽𝑜ℎ𝑑𝑜𝑛 𝑝𝑖𝑡𝑢𝑢𝑠 𝑘𝑚 

 

3.4 Maasulku sammutetussa verkossa 

 

Sammutetuksi verkoksi kutsutaan verkkoa, jossa maasulku sammuu itsestään. Maasulku 

saadaan sammutettua verkossa siten, että tähtipisteen ja maan välille asennetaan oikeaan 

arvoon mitoitettu sammutuskuristin eli reaktori. Tarkoituksena on mitoittaa kuristimen induk-

tanssi niin, että johtojen maakapasitanssien kautta kulkeva maasulkuvirta kumoutuu. Sam-

mutetussa verkossa käytetään yleensä apuna sammutuskelaa eli Petersenin kelaa. Kelan 

tähtipistehaaran induktanssi on oltava säädettävissä, koska verkon pituus saattaa vaih-

della. Suomessa sammutettua järjestelmää käytetään keskijänniteverkossa sekä Lapin 110 

kV:n verkossa. (Elovaara et al. 2011a). 

 

Johtimien maakapasitanssien kautta kulkevaa kapasitiivista virtaa kompensoidaan sammu-

tuskuristimen läpi kulkevalla nollajännitteen vaikutuksesta olevalla induktiivisella virralla. 

Näin ollen maasulkuvirraksi jää vain noin 5 – 10 % verrattuna maasta erotettuun järjestel-

mään (Mörsky 1992). 
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Kuva 10 esittää sekä sammutetun verkon pääperiaatetta että vikavirran If pieneksi jäämistä. 

Vikavirran pieneksi jääminen johtuu siitä, että sammutuskuristimen induktiivinen virta IL ja 

kapasitiivinen maasulkuvirta IC ovat vastakkaissuuntaisia. Tämä johtaa siihen, että virrat 

kumoat toisensa. Virran pätökomponentin suuruuteen vaikuttavat sammutuskuristimen ja 

verkon johtimien resistanssit sekä verkon resistiiviset vuotovirrat. (Lakervi et al. 2008).  

 

Kuva 10. Sammutetussa verkossa tapahtuva yksivaiheinen maasulku (Lakervi et al. 2008). 

 

Sammutetusta verkosta käytetään myös nimitystä kompensoitu verkko, jossa sammutus-

kuristimia sijoitetaan joko sähköasemille tai johtolähtöjen varsille. Sähköasemille sijoitettu 

sammutuskuristin kantaa nimeä keskitetty kompensointi, jonka tarkoituksena on kompen-

soida päämuuntajan alueen kapasitiiviset virrat. Johtolähdön varsille sijoitettujen sammu-

tuskuristien tarkoitus on kompensoida johtolähdön maasulkuvirtoja. Tätä sammutusperiaa-

tetta kutsutaan hajautetuksi kompensoinniksi. (Lakervi et al. 2008). 

 

3.4.1 Resistanssin kautta maadoitettu verkko 

 

Sammutetussa verkossa voidaan käyttää vaihtoehtoisesti joko resistanssin kautta maadoi-

tettua tai tehollisesti maadoitettua järjestelmää. Suurin hyöty resistanssin kautta maadoite-

tussa verkossa on se, että järjestelmässä tapahtuva yksittäinen vika ei aiheuta käyttökat-

koksia. Resistanssin kautta maadoitettua järjestelmää käytetään yleensä teollisuuslaitok-

sissa niin keski- kuin pienjänniteverkoissa. Suurimmat hyödyt tästä teollisuuslaitoksille ovat 

yhtäjaksoinen toimivuus ja katkoksien vähäisyys. (Lehtonen 1996). 
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3.4.2 Tehollisesti maadoitettu verkko 

 

Tehollisesti maadoitetuksi verkoksi kutsutaan verkkoa, jossa maasulkukertoin on k ≤ 1,4. 

Tällaisessa verkossa maasulkuvirtojen suuruudet riippuvat paljon vikapaikasta ja vikaresis-

tanssista. Suurimmillaan vikavirrat voivat kasvaa melkein kolmivaiheisen oikosulkuvirran 

kokoiseksi. Tehollisesti maadoitetun verkon hyödyt ovat yli 100 kV: n verkoissa, joissa voi-

daan käyttää pienempiä eristysvälejä tehon taajuudesta sekä transienttiylijännitteiden 

vuoksi. (Lehtonen 1996).  

 

Suomessa tehollisesti maadoitettua verkkoa käytetään 400 kV ja 220 kV siirtoverkoissa, 

joissa suurin osa verkon muuntajista on kytkettävä tähtipisteistään suoraan tai pienen im-

pedanssin kautta maihin. Pienen impedanssin kautta maadoitetussa järjestelmässä käyte-

tään maadoituskuristinta. Yksivaiheinen maasulkuvirta on suurimmillaan noin 50 % kolmi-

vaiheista oikosulkuvirrasta tehollisesti maadoitetussa verkossa. 400 ja 220 kV siirtover-

koissa maasulkuvirrat ovat noin 15 kA luokkaa. (Mörsky 1994). 

 

Kun maasulkukerroin on yli 1,4, puhutaan silloin osittain maadoitetusta verkosta. Suomessa 

osittain maadoitettua verkkoa ovat 110 kV siirtoverkko, jossa osa muuntajien tähtipisteestä 

maadoitetaan joko suoraan tai kuristimen kautta. Kyseisellä tavalla pyritään pitämään maa-

sulkuvirrat enintään 4,5 kA suuruisena sekä varmistetaan distanssireleiden luotettava toi-

mivuus. (Mörsky 1994). 

 

3.4.3 Sammutetun verkon jännitteet 

 

Kuva 11 esittää sammutetun verkon vektorikuvaa maasulun aikana. Kuvasta pystytään nä-

kemään miten jännitteiden ja virtojen suhteet käyttäytyvät. Vektorikuva on täysin sammute-

tusta verkosta. IC = lSc + lTc on maakapasitanssien kautta kulkeva maasulkuvirta, ja It = -If + 

Lx ovat kuristimen ja vastuksen kautta kulkeva virta. Näin ollen maasulkuvirta Ie = Ic - It = Ir, 

jossa Ic on maakapasitanssien kautta kulkevan virran sekä kuristimen kautta kulkevan virran 

komponenttien -Ir ja Ix erotus (Mörsky 1992).  
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Kuva 11. Maasulun aikana olevat vaihejännitteet sammutetussa verkossa (Mörsky 1992). 

 

Sammutetussa verkossa kompensointikuristimen ja maakapasitanssien resonanssitaajuus 

on 50 Hz, koska kyseisessä verkossa esiintyy maakapasitanssien epäsymmetriasta johtuva 

nollajännite. Nollajännite voi muodostua suureksi, mutta nollajännitteen pienentäminen on 

mahdollista tähtipistevastuksella tai symmetroimalla eri vaiheiden maakapasitanssit. 

(Mörsky 1992). 

 

 

Kuva 12. Avojohtoverkon ja maakaapeliverkon nollajännite yksivaiheisessa maasulussa. Yhtenäi-

nen viiva kuvaa maasta erotettua verkkoa ja katkoviiva sammutettua verkkoa (Mörsky 1992). 

 

Kuva 12 esittää suhteellisen nollajännitteen U0 johtopituuden ja vikaresistanssin Rf funk-

tiona yksivaiheisen maasulun aikana maasta erotetussa ja sammutetussa verkossa. Ku-

vasta voidaan havaita, että nollajännite on suurempi sammutetussa verkossa kuin maasta 

erotetussa verkossa.  
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3.4.4 Sammutetun verkon laskenta 

 

 

Kuva 13.  Maasulku sammutetussa verkossa (Guldbrand 2006). 

 

Kuva 13 esittää sammutetussa verkossa tapahtuvaa yksivaiheista maasulkua. Maasulusta 

aiheutuva maasulkuvirta muodostuu kapasitiivisesta virrasta vaiheen ja maan välillä, sam-

mutuskuristimen nollapisteen induktiivisesta virrasta sekä samansuuntaisista vastusvir-

roista nollapistevastuksen kanssa. Nollapistevastuksen vastusvirrat johtuvat sammutusku-

ristimen häviöistä. (Guldbrand 2006). Tilannetta voidaan kuvata Thenevin ekvivalenttisella 

piirillä, joka näkyy kuvassa 14. 

 

 

Kuva 14. Thenevin ekvivalenttinen piiri sammutetusta verkosta maasulunaikana (Guldbrand 2006). 

 

Kuvasta 14 voidaan johtaa yhtälö 8 maasulkuvirran saamiseksi.  

 

𝐼𝑒𝑓= 

𝑈𝑣√1+𝑅0
2(3𝜔𝐶0−

1

𝜔𝐿
)

2

√(𝑅𝑓+𝑅0)
2

+𝑅𝑓
2𝑅0

2(3𝜔𝐶0−
1

𝜔𝐿
)

2
     (8) 
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jossa 

𝐼𝑒𝑓 = 𝑀𝑎𝑎𝑠𝑢𝑙𝑘𝑢𝑣𝑖𝑟𝑡𝑎 

𝜔 = 2𝜋𝑓 𝑜𝑛 𝑣𝑒𝑟𝑘𝑜𝑛 𝑘𝑢𝑙𝑚𝑎𝑡𝑎𝑎𝑗𝑢𝑢𝑠 

𝐶0 = 𝑁𝑜𝑙𝑙𝑎𝑘𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑛𝑠𝑠𝑖 

𝑈𝑣 = 𝑉𝑎𝑖ℎ𝑒𝑗ä𝑛𝑛𝑖𝑡𝑒 

𝑅𝑓 = 𝑉𝑖𝑘𝑎𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠𝑠𝑖  

𝑅0 = 𝑉𝑎𝑖ℎ𝑒𝑒𝑛 𝑗𝑎 𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑣ä𝑙𝑖𝑛𝑒𝑛 𝑣𝑎𝑠𝑡𝑢𝑠, ℎ𝑎𝑗𝑎𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠𝑠𝑖 

𝐿 = 𝐾𝑒𝑙𝑎𝑛 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑘𝑡𝑎𝑛𝑛𝑠𝑖  

 

Sammutetussa verkossa vikaresistanssi Rf saadaan laskettua yhtälön 9 avulla (Hänninen 

1997). 

 

𝑅𝑓= 

𝑈𝑣∗𝑅0√1+(
𝑈𝑣

2𝑅0
2−𝑈0

2𝑅0
2

𝑈𝑣
2 )∗(3𝜔𝐶0−

1

𝜔𝐿
)

2
−𝑈0𝑅0

𝑈0∗[1+𝑅0
2(3𝜔𝐶0−

1

𝜔𝐿
)

2
]

     (9) 

 

Täysin kompensoidussa tilassa yhtälöä 8 voidaan yksinkertaistaa yhtälön 10 mukaiseksi 

(Hänninen 2001). 

 

𝐼𝑒𝑓 =  
𝑈𝑣

𝑅0+𝑅𝑓
       (10) 

 

Sammutetun verkon nollapistejännite saadaan laskettu yhtälön 11 mukaan ja täysin kom-

pensoidussa verkossa yhtälö saadaan yksinkertaistettua yhtälön 12 mukaan (Hänninen 

2001). 

 

𝑈0 =  
𝐼𝑒𝑓

√(
1

𝑅0
)

2
+(3𝜔𝐶0−

1

𝜔𝐿
)

2
      (11) 

 

𝑈0

𝐸
=  

𝑅0

𝑅0+𝑅𝑓
       (12) 
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Kuva 15.  Ekvivalenttinen piiri resistanssikautta maadoitetusta järjestelmästä (Lehtonen 1996). 

 

Kuva 15 esittää sammutettua verkkoa, jossa käytetään resistanssin kautta maadoitettua 

järjestelmää. Verkon maasulkuvirta saadaan laskettua kuvasta yhtälön 13 avulla (Lehtonen 

1996). 

 

𝐼𝑒𝑓= 
𝑈𝑣√1+(𝑅𝑒3𝜔𝐶0)2

√(𝑅𝑓+𝑅𝑒)
2

+(𝑅𝑓𝑅𝑒3𝜔𝐶0)
2
      (13) 

jossa 

 

𝐼𝑒𝑓 = 𝑀𝑎𝑎𝑠𝑢𝑙𝑘𝑢𝑣𝑖𝑟𝑡𝑎 

𝜔 = 2𝜋𝑓 𝑜𝑛 𝑣𝑒𝑟𝑘𝑜𝑛 𝑘𝑢𝑙𝑚𝑎𝑡𝑎𝑎𝑗𝑢𝑢𝑠 

𝐶0 = 𝑁𝑜𝑙𝑙𝑎𝑘𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑛𝑠𝑠𝑖 

𝑈𝑣 = 𝑉𝑎𝑖ℎ𝑒𝑗ä𝑛𝑛𝑖𝑡𝑒 

𝑅𝑓 = 𝑉𝑖𝑘𝑎𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠𝑠𝑖  

𝑅𝑒 = 𝑀𝑎𝑎𝑑𝑜𝑖𝑡𝑢𝑠𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠𝑠𝑖 

 

Kun verkon maakapasitanssien reaktanssi on suurempi kuin maadoitusresistanssi, voidaan 

yllä oleva yhtälö yksinkertaistaa yhtälön 14 muotoon (Lehtonen 1996). 

 

𝐼𝑒𝑓 =  
𝑈𝑣

𝑅𝑒+𝑅𝑓
       (14) 
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Resistanssin kautta maadoitetussa verkossa verkon nollajännite saadaan laskettua yhtälön 

15 mukaan. Yhtälössä nollajännite vastaa vikavirran ja maadoitusvastuksen sekä järjestel-

män kapasitanssien rinnakkaisliitännän impedanssin tuotosta. Yhtälö 15 voidaan yksinker-

taistaa yhtälön 16 mukaan. (Lehtonen 1996). 

 

𝑈0 =  𝐼𝑒𝑓
1

√(
1

𝑅𝑒
)

2
+(3𝜔𝐶0)2

      (15) 

 

𝑈0

𝑈𝑣
=  

𝑅𝑒

𝑅𝑒+𝑅𝑓
       (16) 
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4 KESKIJÄNNITEVERKON MAADOITUS 

 

Maadoituksen päämääränä on yhdistää laitteen tai virtapiirin jokin kohta maahaan metalli-

sella maadoituselektrodilla. Maadoituselektrodi asennetaan maahan joko vaaka-/pystysuo-

raan tai poikittain. Elektrodin tarkoituksena on olla maahan sähköisessä yhteydessä oleva 

johtava osa. Maadoituselektrodi on valmistettava korroosion kestävästä materiaalista ja sen 

täytyy kestää mekaanista rasitusta niin asennuksen kuin normaalin käytön aikana. (SFS-

käsikirja 6001).  

 

Maadoitus on tapahduttava tehokkaasti. Tehokkuutta mitataan elektrodin maadoitusresis-

tanssina. Maadoitukset jaetaan suoja- ja käyttömaadoituksiin. Suojamaadoituksen tarkoi-

tuksena on yhdistää virtapiirin kuulumaton jännitteelle altis osa maadoituksen kanssa. Maa-

doituksen tehtävä on estää vaarallisen kosketusjännitteen syntyminen jännitteelliseksi 

muuttuvaan kosketeltavaan osaan vian tai muun syyn takia. Virtapiirin osan yhdistettäessä 

suoraan maahan, jonka potentiaali ei ole välttämättä nolla, tai pienen impedanssin kautta, 

puhutaan käyttömaadoituksesta. Käyttömaadoituksen tarkoituksena estää vaaratilanteiden 

ja vaurioiden syntymistä pitämällä virtajohtimen jännite maan suhteen sellaisena, ettei näin 

tapahtuisi. Lisäksi käyttömaadoituksen on pidettävä jännitesymmetria ja maavirta pienenä, 

jotta sen aiheuttamat häiriöt heikkovirtalaitoksille jäisivät vähäisiksi. (Elovaara et al. 2011b). 

 

Maadoitusten merkitys nousee uusien keskijänniteverkon kaapeloinnissa ja uusien teleyh-

teyksien laajentuessa. Kyseisille verkoille pyritään turvata häiriötön toiminta ja tähän on 

maadoitusten osalta paneuduttava. Voimansiirtolinjojen kehittyessä on havaittu, että oiko-

sulku-, maasulku- ja muiden häiriövirtojen kasvu on ollut nousujohteista. Tämä on johtanut 

siihen, että maadoitusten rakentaminen moitteettomasti on hankaloitunut huomattavasti. 

Vaikka kyseessä on vain tekninen näkökohta, on huomioitava se, että maadoituksilla on 

suuri merkitys myös turvallisuuden kannalta. Maadoitusarvot on saatava mahdollisimman 

alas, jolloin samalla voidaan estää vaaralliset kosketus- ja maadoitusjännitteiden syntymi-

set. (Elovaara et al. 2011b). 

 

4.1 Maadoitus- ja kosketusjännite 

 

Kuva 16 havainnollistaa maadoituselektrodin ympärille muodostuvaa potentiaalijakaumaa. 

Verkossa tapahtuvat maadoitusjännitteet ovat suurimmillaan asemalle sattuvissa maasu-

luissa, joissa maasulkuvirta aiheuttaa maadoitusresistanssista johtuvan 
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maadoitusjännitteen. Maadoitusjännitteen tyypillinen syntyminen on ukkosen aiheuttama 

ylijännite, jossa maasulkuvirta menee ylijännitesuojan läpi maadoitukseen. Laitteen rungon 

ollessa maadoitettu ja ihmisen tai eläimen kosketettua siihen, puhutaan hyvin vaarallisesta 

kosketusjännitteestä. SFS 6001 määrittelee erilaisille asennuksille omat kosketusjännitteet, 

joita ei saa ylittää. (Lakervi et al. 2008). 

 

 

Kuva 16. Potentiaalijakauma virrallisen maadoituselektrodin ympärillä, jossa V on maan pinnan po-

tentiaali, Um on maadoitusjännite, Uk on kosketusjännite ja Ua on askeljännite (Elovaara et al. 2007). 

 

Maadoitusjännitteiden pienentäminen vaatisi maadoitusresistanssin pienentämistä, mutta 

se ei aina ole mahdollista. Näissä tapauksissa vaihtoehtoina voidaan käyttää feral- ukkos-

johtimen käyttöä, suojareleiden laukaisuaikojen lyhentämistä tai vikavirtojen pienentämistä. 

Vikavirtojen pienentäminen onnistuu joko poistamalla osa tähtipiste maadoituksista tai li-

säämällä tähtipisteisiin maadoituskuristimia. (Elovaara et al. 2007). 

 

Maadoitusjännitteiden laskeminen on hyvin vaativaa ja se riippuu suuresti verkon tähtipis-

teen kytkentätavasta, sekä käytetäänkö verkossa ukkosjohtimia. Laskennassa voidaan 

hyödyntää yhtälöä 17. 

𝑈𝑚 =  𝐼𝑓 ∙  𝑅𝑒      (17) 

jossa 

𝑈𝑚 = 𝑀𝑎𝑎𝑑𝑜𝑖𝑡𝑢𝑠𝑗ä𝑛𝑛𝑖𝑡𝑒 

𝐼𝑓 = 𝑀𝑎𝑎𝑠𝑢𝑙𝑘𝑢𝑣𝑖𝑟𝑡𝑎 

𝑅𝑒 = 𝑀𝑎𝑎𝑑𝑜𝑖𝑡𝑢𝑠𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠𝑠𝑖 
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Maadoitusresistanssi on suoraan verrannollinen maan ominaisresistanssiin ρ. Suomessa 

maaperä on kallioperäistä ja lähellä maan pintaa on graniittia tai erittäin huonosti johtavaa 

hiekkaa tai soraa. Tämän takia Suomessa maan ominaisresistanssi on hyvin suuri ja tämä 

aiheuttaa maasulkuvirtojen kasvua. Niistä johtuvat galvaanisesti tai indusoituvat häiriöjän-

nitteet saattavat kasvaa hyvin suuriksi. Maadoitusresistanssin selvittämiseksi voidaan tar-

kastella taulukon 4 eri maaperien ominaisresistanssiarvoja. Taulukon 5 kaavojen avulla voi-

daan laskea haluttu maadoitusresistanssi. (Elovaara et al. 2007). 

 

Taulukko 4. Eri maaperien ominaisresistanssit sulana (SFS-käsikirja 6001). 

 

 

Taulukko 5. Maadoitusresistanssien kaavoja (SFS-käsikirja 6001). 
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Yhtälössä 18 on esitetty maadoitusjännitteen maksimiarvo, jota ei saa ylittää.  

 

𝑈𝑚 ≤ 𝑘 ∙ 𝑈𝑇𝑃      (18) 

 

jossa 

𝑈𝑚 = 𝑀𝑎𝑎𝑑𝑜𝑖𝑡𝑢𝑠𝑗ä𝑛𝑛𝑖𝑡𝑒 

𝑘 = 𝐾𝑒𝑟𝑟𝑜𝑖𝑛 

𝑈𝑇𝑃 = 𝐾𝑜𝑠𝑘𝑒𝑡𝑢𝑠𝑗ä𝑛𝑛𝑖𝑡𝑒 

 

- Kerroin k saa arvon 2, kun muuntamo ja pienjänniteverkko maadoitetaan standardin 

SFS-6001 ohjeiden mukaan.  

- Kerroin k saa arvon 4, kun teknisten ja taloudellisten arvojen perusteella ei voida 

saavuttaa tavoitetasoa. Ehtoina pidetään huonoja maadoitusolosuhteita, potentiaa-

linohjausta muuntamolle ja jokaisen pienjännitehaaran maadoittamista. 

- Kerroin k saa arvon 5, kun muuntopiirin alue on huonosti johtava. Tämän takia on 

toimittava seuraavien ehtojen mukaisesti; potentiaalinohjaus on tehtävä muunta-

molle ja jokainen haara tulee maadoittaa. 

 

Maadoitusjärjestelmän mitoituksen olennaiset tekijät ovat vikavirran suuruus, vian kesto-

aika sekä maaperän ja maadoituselektrodin ominaisuudet. Kyseisillä ominaisuuksilla on 

suuri merkitys kosketus- ja askeljännitteisiin, jotka ovat hyvin vaarallisia. Tietyllä hetkellä 

vaikuttava jännite, joka on ihmiskehon kosketuskohdan ja maan välillä, on kosketusjännite. 

Maasulkutilanteiden seurauksena johtuvia hyvin pitkäaikaisia tai rajoittamattomia kosketus-

jännitteitä ei esiinny, koska jokainen maasulku on kytkettävä pois käsin tai automaattisesti. 

(SFS-käsikirja 6001). 

 

Askeljännitteeksi kutsutaan kosketusjännitettä, joka on toisistaan metrin etäisyydellä ole-

vien kahden jalan samanaikaisesti kosketeltavien pisteiden väli. Suurimmat kosketus- ja 

askeljännitteet ovat maasulussa olevan kohteen lähellä (Elovaara et al. 2011a). Kuvassa 

17 esitetään kosketusjännitteen rajat suurjännitejärjestelmässä, mitkä perustuvat paljaasta 

kosketuksesta käteen tai jalkaan.  
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Kuva 17. Kosketusjännite UTP -käyrä virran kestoajan funktiona. HUOM. Jos virran kestoaika on 

huomattavasti pidempi kuin 10 s, sallitun kosketusjännitteen UTP arvona voidaan käyttää 80 V (SFS-

käsikirja 6001). 

 

Kuvan 17 avulla voidaan tarkastella sallitut kosketusjännitteet, kun tiedetään laukaisuaika. 

Taulukko 6 on rakennettu kuvan perusteella, josta nähdään sallittu kosketusjännite laukai-

suaika arvoille 0,1 s – 1,0 s. 

 

Taulukko 6. Sallittu kosketusjännite laukaisuajan funktiona. 

                      

Laukaisuaika (s) 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 

Kosketusjännite Utp (V) 654 458 379 299 220 199 179 158 138 117 
 

Kun tiedetään maadoitusjännite Um, maasulkuvirta Ie ja laukaisuaika t0, saadaan laskettua 

suurin sallittu maadoitusresistanssi Rm,max yhtälön 19 avulla. 

 

𝑅𝑚,𝑚𝑎𝑥 =
𝑈𝑚

𝐼𝑒∙√𝑡0
      (19)  
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5 MAASULKUVIRTOJEN KOMPENSOINTI 

 

Kompensoinnin pääperiaatteena on pienentää maasulun aiheuttamia vikavirtoja. Vikavir-

roista aiheutuu tänä päivä Suomessa kahdenlaisia kustannuksia. Suomen maaperän ol-

lessa hyvin hankala, maadoitusten tekeminen tuottaa suuria kustannuksia. Tämän lisäksi 

maasulkuvirtojen aiheuttamista PJK keskeytyksistä koituu paljon lisäkustannuksia (Lehto-

nen 1996). Maasulkuvirta on maasulun seurauksena kulkeva terveiden vaiheiden maa-

kapasitanssien tuottama loisvirtaa. Kyseistä loisvirtaa on tarkoitus kompensoida muuntajan 

tähtipisteeseen kytketyillä kuristimilla. Kuristin voi olla joko yhdessä tai useammassa muun-

tajassa riippuen siitä, onko kyseessä sähköasemalle sijoitettu keskitetty kompensointilait-

teisto, hajautettu johtokohtaisesti verkkoon asennetuilla yksikkö vai yhdistetty kompen-

sointi. (Lehtonen 1996). 

 

Loisvirran ollessa kapasitiivista, kompensointiin tarvitaan induktiivista reaktanssia. Kuristi-

men läpi kulkeva nollajännitteen induktiivinen virta kompensoi ehjien vaiheiden maakapa-

sitanssien läpi kulkevaa kapasitiivista virtaa. Rinnakkaisresonanssipiirissä kuristimen läpi 

kulkeutuu suurin osa vikavirrasta. Maasulkukohdassa kuristimen läpi menee vain verkon ja 

kuristimen häviöistä johtuva pätövirta, yliaallot ja kuristimen jäännösloisvirta. Kapasitiivisen 

ja induktiivisen virran kumotessa toisensa, jää maadoitusjännitettä aiheuttava maasulku-

virta hyvin pieneksi. (Lakervi et al. 2008). 

 

5.1 Keskitetty kompensointi 

 

Keskitetyssä kompensoinnissa kompensointikuristin, eli reaktori, sijoitetaan sähköasemalle 

verkon tähtipisteen ja maan väliin kompensoimaan maasulkuvirtoja. Kompensointilaitteis-

tona pidetään kelaa, joka kytketään syöttömuuntajan alajännite puolelle ja muut tarvittavat 

apulaitteet. Kyseistä laitetekniikkaa on ollut käytössä pitkään, mutta suurimpana kehityk-

senä voidaan pitää kuristimen säädettävyyttä. Verkon muuttuvat maakapasitanssit vaativat 

kuristimen induktanssin jatkuvaa säätelyä, jotta oikea kompensointiaste saadaan pidettyä. 

Maakapasitansseihin vaikuttavat sekä sääilmiöt että verkon johtopituuden lisääntyminen. 

(Nikander 1994). Kuva 18 esittää keskitetyn kompensoinnin pääperiaatetta. 
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Kuva 18. Keskitetyssä kompensoinnissa kompensointikela asennetaan keskitetysti sähköasemalle. 

HV = Korkeajänniteverkko, MV = Keskijänniteverkko ja LV = Pienjänniteverkko (Guldbrand et al. 

2007). 

 

Suomessa päämuuntajan yleisin kytkentäryhmä on YNd11, josta toisiopuolen tähtipiste 

puuttuu. Keskijänniteverkossa kuristin liitetään yleensä ZN-kytkentäisen maadoitusmuun-

tajan avulla muuntajan tähtipisteeseen, joka muodostaa tällöin osan piirin reaktanssista. 

(Nikander 1994). 

 

Ilmajohdon vaihtaminen tai maakaapelin lisääminen verkkoon aiheuttaa maasulkuvirtojen 

lisääntymistä. Tämän myötä keskitetyssä kompensoinnissa kompensointilaitteelta vaadi-

taan säädettävyyttä verkon kasvun myötä. Anna Guldbrandin tekemän tutkimuksen mu-

kaan hajautettu kompensointi vähentää merkittävästi aktiivista maasulkuvirtaa (Guldbrand 

et al. 2007). 

 

5.2 Hajautettu kompensointi 

 

Hajautetussa kompensoinnissa sammutuskuristin sijoitetaan johtolähtöjen varsille ja kom-

pensointina käytetään 5 – 15 A maadoitusmuuntajia. Hajautetun kompensoinnin yleisin tar-

koitus on maadoitusjännitteiden ja kokonaiskuvassa maasulkuvirtojen pienentäminen (La-

kervi et al. 2008). Hajautetussa kompensoinnissa kompensointiyksiköiden arvot ovat pie-

nempiä kuin verkon kapasitiivinen maasulkuvirta, koska verkon kasvaessa kapasitiivinen 

virta kasvaa nopeasti (Lehtonen 1996). Kuva 19 esittää hajautetun kompensoinnin pääpe-

riaatteen. 
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Kuva 19. Hajautetussa kompensoinnissa kompensointikelat asennetaan johtolähdön varsille (Guld-

brand et al. 2007). 

 

Hajautetun kompensoinnin heikkona kohtana pidetään haja-asutusalueiden verkkoa. Ky-

seisessä verkossa on käytössä sekä avojohtoa että maakaapelia. Verkossa voi olla myös 

vain hajautettua kompensointia, jossa verkon rinnakkaisresonanssitaajuus on alle 50 Hz. 

Pelkästään hajautettua kompensointia käytetyissä verkoissa verkko on hyvinkin alikompen-

soitunut, joten maasulkusuojaus toimii vastaavasti kuin maasta erotetussa verkossa, jossa 

yksikään johtolähtö ei saa ylikompensoitua. Kyseissä sekaverkossa on havaittu turhia sym-

patialaukaisuja, joissa maasulkutilanteissa terve vaihe laukeaa pois. (Nikander 2017). 

 

Sympatialaukaisu aiheutuu siitä, kun nollajännitteen värähtelytaajuus on alle 50 Hz, jolloin 

jälkivärähtelyn aikana kompensoitu lähtö voi ylikompensoitua ja siitä johtuvan summavirran 

loiskomponentin suunta vaihtua. Terveellä vaiheella saattaa esiintyä myös vikavirtoja maa-

sulkutilanteissa, joissa niiden taajuus poikkeaa normaalista. (Nikander 2017) 

 

Hajautettu kompensointi on tehokkaimmillaan haja-asutusalueilla, joissa verkkoa on inves-

toitu maakaapeleilla. Kompensoinnin myötä saadaan suhteellisen pienet kapasitiiviset maa-

sulkuvirrat. Esimerkiksi 20 kV: n verkoissa kompensoitavan johdon minimipituutena käyte-

tään 80 kilometriä, mutta jo yli 20 kilometrin säteinen verkko vaatii hajautettua kompensoin-

tia. Yleisesti vain näissä pitkissä johdoissa on kompensointilaitteistot käytettävissä. (Lehto-

nen 1996). 

 

Jos hajautetussa kompensoinnissa kompensointikelat on sijoitettu oikein eli lähellä erotin-

kytkimiä, irtikytkennän myötä menetetään kyseiselle osalle kuulunut kompensointikela. Tätä 

pidetään hajautetun kompensoinnin suurena etuna, koska irtikytkennästä ei ole suurta hait-

taa verkon suorituskyvylle. Keskitetyssä kompensoinnissa tästä olisi haittaa. (Guldbrand et 

al. 2007).  
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5.3 Yhdistetty kompensointi 

 

 

Kuva 20. Yhdistetty kompensointi, jossa laitteet ovat keskitetysti ja hajautetusti (Guldbrand et al. 

2007). 

 

Yksi tapa vähentää haja-asutusalueiden suuria resistiivisiä häviöitä ja kapasitiivisia maasul-

kuvirtoja on käyttää sekä hajautetun että keskitetyn yhdistettyä kompensointia. Kuva 20 

esittää yhdistetyn kompensoinnin, jossa sähköasemalle on sijoitettu suurempi keskitetty 

kompensointilaitteisto, ja johtolähdön varsille on sijoitettu pienempiä kompensointiyksiköitä. 

Keskitetty kompensointilaitteisto on säädettävä ja sen tarkoitus on kompensoida suurimmat 

lähialueen maasulkuvirrat. Johtolähdön varrella olevat pienemmät kompensointilaitteet 

kompensoivat suurimmaksi osaksi maakaapeleista johtuvia kapasitiivisia maasulkuvirtoja. 

(Guldbrand et al. 2008). 

  

Hajautetun kompensoinnin avulla suurin osa virrasta voidaan kompensoida jo paikallisesti 

pois. Samalla se vähentää reaktiivisen virran kulkua syöttölaitteissa. Vähentynyt kapasitii-

vinen virrankulutus vähentää aktiivisia häviöitä. Vähentyneellä reaktiivisella virralla on vai-

kutusta myös sarjaimpedanssin vähenemiseen. Tämän myötä se auttaa selvittämään pit-

kissä kaapelilähdöissä rinnakkaisvastukseen, vaimennukseen ja vian havaitsemiseen liitty-

viä ongelmia. Esimerkiksi Ruotsissa verkkoyhtiöt E.ON ja Vattenfall käyttävät muuntajis-

saan pientä Petersenin kelaa kompensoidakseen maasulkuvirtoja. Muuntajat ovat toisis-

taan noin viiden kilometrin päässä ja sen kela on mitoitettu kompensoimaan kyseisen mat-

kan maakaapelin aiheuttamaa maasulkuvirtaa. (Guldbrand et al. 2008).   
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5.4 Aikaisemmat tutkimukset 

 

Suomessa ja Ruotsissa tehdyt tutkimukset tukevat tämän työn päätelmiä. Tässä tarkastel-

laan vain muutamia ja tärkeimpiä Pohjoismaissa tehtyjä tutkimuksia liittyen maasulkuvirto-

jen kompensointiin. Suomessa ja Ruotsissa keskijänniteverkko on melkein samanlainen. 

Lisäksi maiden maaperän resistiivisyys muistuttaa toisiaan, joten kompensointimenetelmät 

sopivat yhteen.  

 

Ilmajohtoverkkoa muuttaessa maakaapeliverkoksi on huomattava se, että vaikka maasul-

kuvirrat kasvavat, maakaapelin nollaverkon nollaimpedanssi eli sarjaimpedanssi, on paljon 

suurempi kuin ilmajohtimella. Sarjaimpedanssin suuruus korostuu pitkillä maakaapeleilla, 

joissa kapasitiivinen maasulkuvirta ja resistiivinen virtakomponentti lisääntyvät. (Guldbrand 

2009). 

  

Resistiivinen maasulkuvirta aiheuttaa vaaratilanteita ihmisellä, eikä sitä voida kompensoida 

tavanomaisilla Petersenin keloilla. Kaapelin resistiivinen virrannousu johtuu pitkillä johtoläh-

döillä siitä, että maakaapelin kapasitanssi pienenee ja resistanssi kasvaa. Tämän myötä 

maasulkuvirran kulkeutuessa nollaverkon sarjaimpedanssin lävitse, voidaan resistiivistä vir-

takomponenttia rajoittaa kompensoimalla kapasitiivista maasulkuvirtaa hajautetulla kom-

pensoinnilla. (Guldbrand 2009). 

 

Anna Guldbrandin tekemän lisensiaatintutkimuksen mukaan hajautetulla kompensoinnilla 

voidaan rajoittaa verkon resistiivistä virrannousua. Tämän lisäksi hajautetun kompensoinnin 

käyttö mahdollistaa suurresistanssien vikojen havaitsemisen. Hajautetussa kompensoin-

nissa kelojen etäisyys on tärkeässä roolissa, koska niiden tarkoitus on pienentää sarjaimpe-

danssin vaikutusta ja vastaavasti kasvattaa nollasekvenssin rinnakkaisimpedanssia. Suurin 

rinnakkaisimpedanssi saavutetaan, kun jokainen hajautetun kompensoinnin kela kompen-

soi oman kaapelimäärän omaavaan kapasitanssin. Kuvassa 21 nähdään hajautetun kom-

pensoinnin käyttö mallinnettuna π-osuuksiin, joissa kelat ovat mitoitettu resonanssiin ja näin 

ollen rinnakkaisimpedanssi on ääretön. Rinnakkaisimpedanssin maksimaalinen arvo saa-

daan laskettua yhtälön 20 avulla.  

 

𝑋𝑟𝑖𝑛𝑛𝑎𝑛 =  
𝜔∙3∙𝐿𝑘𝑒𝑙𝑎∙

1

𝜔∙𝐶0𝑘𝑚
1

𝜔∙𝐶0𝑘𝑚
−𝜔∙3∙𝐿𝑘𝑒𝑙𝑎

     (20) 
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jossa 

𝜔 = 𝐾𝑢𝑙𝑚𝑎𝑡𝑎𝑎𝑗𝑢𝑢𝑠 

𝐿𝑘𝑒𝑙𝑎 = 𝐾𝑒𝑙𝑎𝑛 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑘𝑡𝑎𝑛𝑠𝑠𝑖 

𝐶0𝑘𝑚 = 𝐾𝑎𝑎𝑝𝑒𝑙𝑖𝑛 𝑘𝑜𝑘𝑜𝑛𝑎𝑖𝑠𝑘𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑛𝑠𝑠𝑖 

 

 

 

Kuva 21. Hajautetun kompensoinnin käyttö mallinnettuna π-osuuksiin (Guldbrand 2009). 

 

On huomattava, että rinnakkaisimpedanssi pienenee kelojen välisen etäisyyden ja sar-

jaimpedanssin kasvaessa. Kelojen välinen etäisyys vaikuttaa resistiiviseen maasulkuvirta-

komponenttiin. Jos kelojen välinen etäisyys pidetään 5 – 10 kilometrin etäisyydellä, on niistä 

aiheutuvat virrat peräisin häviöistä, eikä kelojen välisestä etäisyydestä. Jos kelojen välinen 

etäisyys kasvaa lähemmäs 20 kilometriä, kasvaa myös sarjaimpedanssi, jonka takia resis-

tiivinen maasulkuvirta kasvaa. (Guldbrand 2009). 

 

Kuvasta 22 nähdään Guldbrandin tekemän tutkimustulos, jossa mallinnetaan 10 kV keski-

jänniteverkon kaapeli ekvivalenttiseksi π-piiriksi. Kuva osoittaa, ettei absoluuttinen nol-

lasekvenssin impedanssin arvo muutu merkittävästi kaapelin pituuden kasvaessa. Impe-

danssinarvo vaikuttaa virran käyttäytymiseen. Kaapelipituuden kasvaessa, impedanssi 
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eroaa 90° kulmasta. Virran kulma muuttuu, jonka takia impedanssi koostuu resistiivisestä 

ja kapasitiivisesta osuudesta. Kapasitiivinen virta saadaan kompensoitua tavallisella Peter-

senin kelalla. Kelalla ei voida kompensoida resistiivistä osaa, jolla on myös vaikutusta vika-

käyttäytymiseen. (Guldbrand 2009). 

 

 

Kuva 22. Kaapelin nollasekvenssin impedanssin suuruus mallinnettuna π-sekvenssiin (katkoviiva) 

ja kapasitanssiin (kiinteä viiva) (Guldbrand 2009). 

 

Hajautetun kompensointikelan resistiivinen ja induktiivinen virta saadaan laskettua yhtälön 

21 avulla.  

 

𝐼𝐿 =  
𝑈

√3
∙

1

𝑅𝐿+1𝑗∙2∙𝜋∙50𝐻𝑧∙𝐿
     (21) 

 

jossa 

𝑈 = 𝐿𝑎𝑠𝑘𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗ä𝑛𝑛𝑖𝑡𝑒 

𝑅𝐿 = 𝐾𝑒𝑙𝑎𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠𝑠𝑖, 𝑗𝑜𝑘𝑎 𝑠𝑖𝑠ä𝑙𝑡ää 2,3 % ℎä𝑣𝑖ö𝑖𝑡ä.  𝐾ä𝑦𝑡𝑒𝑡ää𝑛 𝑎𝑟𝑣𝑜𝑎 15,7 𝛺 (𝐺𝑢𝑙𝑑𝑏𝑟𝑎𝑛𝑑 2009) 

𝐿 = 𝐾𝑒𝑙𝑎𝑛 𝑖𝑚𝑝𝑒𝑑𝑎𝑛𝑠𝑠𝑖  
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Jos kompensointikelojen valintaa vaikuttaa vain investointi- ja häviökustannukset, on syytä 

tarkastelle niiden asennuspaikka uudelleen. Ruotsissa suurimmat verkkoyhtiöt ovat lisän-

neet hajautettua kompensointia viiden kilometrin etäisyydellä toisistaan. Tämä ei ole Anna 

Guldbrandin Ruotsissa vuonna 2007 tekemän tutkimuksen mukaan ole kannattavaa. Tutki-

muksessa simuloitiin maasulkuvirtoja PSCAD-ohjelman avulla kompensointikelan ollessa 

eri etäisyyksissä toisistaan. Simulointi osoitti, ettei häviö- ja investointikustannukset kan-

nusta asentamaan kompensointikeloja viiden kilometrin säteelle toisistaan. Tutkimus todisti, 

että vaikka kelat asennettaisiin toisistaan maksimissaan noin 20 kilometrin säteelle toisis-

taan, ei niiden häviökustannukset muuttuneet paljon. Tämän takia kelat voitaisiin asentaa 

jopa 20 kilometrin päähän toisistaan. (Guldbrand et al. 2007). 

 

Kuva 23 esittää suotuisan etäisyyden omaavaa kuvaajaa kompensointikelojen välillä. To-

dellisuudessa keskijännite ja pienjänniteverkon muuntajan koko vaikuttaa maasulkuvirtojen 

kulkuun ja siksi myös kompensointikelojen väliseen etäisyyteen. (Guldbrand et al. 2007). 

 

 

Kuva 23. Kompensointikelojen edullisin ja optimaalisin etäisyys toisistaan (Guldbrand et al. 2007) 

 

Juho Jaakkola tutki maasulkuvirtojen kompensointia eri menetelmillä. Tarkastelun kohteena 

oli keskitetty, hajautettu ja yhdistetty kompensointimenetelmä. Tutkimuksessa verkon ko-

konaispituus oli 200 kilometriä. Tarkasteltavien johtolähtöjen pituudet olivat 40 kilometriä ja 

vikaresistanssi oli 0 Ω. Kuva 24 esittää tutkimuksen tulosta, jonka perusteella pystytään 

tekemään arvio siitä, mikä olisi kompensointiin paras ratkaisu. Hyödynnettävään kompen-

sointimenetelmään vaikuttaa merkittävästi investoinnin määrä. (Jaakkola et al. 2013). 
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Kuva 24. Maasulkuvirtojen suuruudet vian sijainnin funktiona eri kompensointiratkaisulla (Jaakkola 

et al. 2013). 

 

Kuvassa 24 olevat merkistöt tarkoittavat seuraavaa: 

Fp1  vika johtolähdön alussa 

Fp5  vika johtolähdön puolivälissä 

Fp9  vika johtolähdön lopussa 

Centrally  keskitetty kompensointi 

Ratio_10km yhdistetty kompensointi, jossa kompensointikela on asennettu 

sähköasemalle ja ensimmäinen hajautettu kompensointilait-

teisto on 10 km päässä sähköasemasta. Loput hajautetut kom-

pensointiyksiköt ovat 10 km välein. 

Ratio_20km yhdistetty kompensointia, jossa kompensointikela on asennettu 

sähköasemalle sekä ensimmäinen hajautettu kompensointilait-

teisto on 20 km päässä sähköasemasta. Loput hajautetut kom-

pensointiyksiköt ovat 10 km välein. 

Dec_5km hajautettu kompensointi, kompensointilaitteistot 5 km välein 

Dec_10km hajautettu kompensointi, kompensointilaitteistot 10 km välein 

Dec_20km hajautettu kompensointi, kompensointilaitteistot 20 km välein 

Dec_40km hajautettu kompensointi, kompensointilaitteistot 40 km välein 
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Jaakkolan ja Guldbrandin tutkimusten perusteella, jossa molempien laskennalliset tulokset 

ovat hyvin lähellä toisiaan, voidaan tehdä seuraavia johtopäätöksiä. Suurimmat maasulku-

virrat ovat keskitetyssä ja hajautetussa kompensoinnissa, jossa on vain yksi kompensointi-

laitteisto johtolähdön lopussa. Näiden tutkimuksen perusteella suositeltava kompensointi-

ratkaisu on yhdistetty kompensointi, jossa johtolähtökohtainen hajautettu kompensointi on 

5 – 10 kilometrin säteellä toisistaan. Lisäksi sähköasemalle on asennettu keskitetty kom-

pensointikela. 

 

Hajautetussa kompensoinnissa kompensointikelojen välinen etäisyys tulisi olla enimmillään 

10 kilometriä. On muistettava, että kelojen kokoon vaikuttavat kuinka kaukana ne ovat toi-

sistaan. Esimerkiksi viiden kilometrin säteellä olevilla keloilla on mahdollista lisätä oikea 

määrä kompensoinnin tarvetta. Erotusvaiheessa ne kattavat oikean määrän kompensointia. 

15 tai 20 kilometrin välein olevat kompensointikelat ovat kooltaan suurempia ja irtikytkentä-

tilanteissa kompensoitavaa maasulkuvirtaa on enemmän. Lopullinen ratkaisu tehdään in-

vestoinnin kannattavuuden ja alueen turvallisuuden näkökulmasta. (Guldbrand et al. 2008). 

 

Matti Lehtosen Kapeli-projektin yhteydessä tehty simulointi osoitti, että kaapelipituuden kas-

vulla on tärkeä merkitys kompensoinnin onnistumiseen. Kaapelipituuden kasvaessa alkaa 

kaapelin pitkittäisimpedanssi nousemaan, mikä johtaa voimakkaaseen jäännösvirran kas-

vuun. Kuva 25 esittää maasulun jäännösvirran suuruutta kaapelin johtopituuden funktiona. 

(Lehtonen et al. 2010). 

 

 

 

Kuva 25. Jäännösvirrankasvu eri tapauksissa. Punainen väri kuvaa vain keskitettyä kompensointia, 

vihreä väri yhtä hajautettua kelaa ja sininen väri kahta hajautettua kelaa (Lehtonen et al. 2010). 
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Tämän lisäksi Lehtonen tutki projektin aikana jäännösvirran vaikutusta maasulun sammu-

miseen. Tuloksissa havaittiin, että keskitetty kompensointi ei enää toimi kunnolla kaapelipi-

tuuden kasvaessa. Maasulkuvikojen sammumistodennäköisyys on nähtävissä kuvasta 26. 

(Lehtonen et al. 2010). 

 

 

Kuva 26. Sammumistodennäköisyys eri tapauksissa. Punainen väri kuvaa vain keskitettyä kompen-

sointia, vihreä väri yhtä hajautettua kelaa ja sininen väri kahta hajautettua kelaa (Lehtonen et al. 

2010). 

 

Yhdistetyn kompensointi olisi huomattavasti suotuisampaa, jos sähköasemalla olisi jo val-

miina keskitetty kompensointilaitteisto tai hajautetun kompensoinnin yksiköt sijaitsisivat 

vasta noin 10 -15 kilometrin päästä sähköasemasta. Tämä vähentäisi investointikustannuk-

sia, koska laitteistoja hankittaisiin vain hajautettuun kompensointiin. Tähän tarkoitetut pie-

net Petersenin kelat olisivat kustannustehokkaimpia.  

 

5.5 Kompensoinnin hyödyt ja haitat 

 

Kompensoinnilla saadaan parannettua valokaaren sammumisominaisuuksia, maadoitus-

jännitteitä, maasuluista aiheutuvia reletoimintoja ja pienenettyä vikapaikan jäännösvirtaa. 

Nikanderin (1994) mukaan kompensoinnilla saavutetaan mm. 
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- Huollon tarve katkaisijoiden osalta vähenee. 

- Lyhytaikaisten jakelukeskeytysten lukumäärä alenee ja kokonaiskeskeytysaika ly-

henee. 

- Maasulku sammuu helpommin, koska maasulkuvalokaaren sammuttua palaavan 

jännitteen nousunopeus on pieni. 

- Verkon kaikki osat kuuluvat kompensoinnin suojavaikutuksen piiriin. 

- Suojakipinävälin käyttö tehostuu. 

- Verkon epäsymmetria voidaan ilmaista herkästi. 

- Lämpöteho vikapaikassa pienenee maasulun aikana. 

- Vikojen kehittyminen yksivaiheisesta oikosuluksi vähenee. 

- Laite-, johdin- ja eristevauriot pienenevät maasulun aikana. 

 

Vaikka kompensointi tuo osittain suuriakin etuja, on kompensoinnilla myös haittapuolia (Ni-

kander 1994).  

 

- Kompensointilaitteisto on hyvin kallis, joten sen hankintakustannukset ovat korkeat. 

Laitteiston hinta määräytyy sen koon ja ominaisuuksien mukaan.  

- Laitteiston vikaantuessa ja korjauksen aikana maadoitusjännitteet nousevat yli sal-

lituiden rajojen. 

- Releiden toiminta-arvoja on mahdollisesti muutettava kompensoinnin ollessa poissa 

käytöstä. 

- Kapasitanssisymmetria ollessa liian suuri, ongelmaksi muodostuu terveentilan nol-

lajännitteen suuruus. 

- Suojareleistyksien toteuttaminen ja asetusten tarkkuusvaatimukset vaativat tarkem-

paa huomiota. 

- Kompensoidussa verkossa suurimpedanssisien vikojen laukaisu on vaikeampaa, 

koska nollavirta ei riitä aina ylittämään releen asetteluarvoa.  

 

Kompensointiin ja käytössä olevaan kompensointitapaan vaikuttavat mm. laitteiston inves-

tointikustannukset, maadoitusten rakentamis- ja parantamiskustannusten pieneminen sekä 

muuntamoiden lisääntyminen. Näillä saadaan yhdistettyä suoja- ja käyttömaadoitus. Sa-

malla mahdollistetaan myös PJK:n vähenemisen tuomat hyödyt keskeytyskustannuksissa. 

(Nikander 1994). 
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Investoinnilla on suuri merkitys PJK vähentämiseen. Vähentäminen riippuu siitä, kuinka pal-

jon PJK:n aiheuttamia vikoja arvostetaan ja kuinka paljon kyseisiä vikoja voidaan vähentää. 

PJK:n vähentämiseen vaikuttavat mm. (Nikander 1994). 

 

- Kompensoinnin toteutustapa. 

- Kompensointiaste. 

- Kelan säädön tarkkuus. 

- Katkaisijan toiminnan aikahidastus. 

- Ylijännitesuojauksen toteutus. 

- Pysyvien vikojen määrä verrattuna valokaarimaasulkuihin. 

- Oikosulkujen aiheuttamien PJK:en määrä verrattuna kaikkiin PJK:hin. 

- Maasto-olosuhteet. 

- Ukkostiheys alueella. 

 

5.6 Kompensoinnin laskenta 

 

Kompensointiasteella K kuvataan kompensoinnin määrää, ja se saadaan laskettua yhtälön 

22 avulla. Kompensointiastetta kuvataan kolmella pääpiirteellä, jotka ovat seuraavat (ABB 

2007): 

 

𝐾 = 1 𝑡𝑎𝑖 𝑙äℎ𝑒𝑙𝑙ä 𝑠𝑖𝑡ä. 𝑇ä𝑦𝑠𝑖𝑛 𝑘𝑜𝑚𝑝𝑒𝑛𝑠𝑜𝑖𝑡𝑢 𝑒𝑙𝑖 𝑠𝑎𝑚𝑚𝑢𝑡𝑒𝑡𝑡𝑢 𝑣𝑒𝑟𝑘𝑘𝑜 

𝐾 > 1 = 𝑉𝑒𝑟𝑘𝑘𝑜 𝑜𝑛 𝑦𝑙𝑖𝑘𝑜𝑚𝑝𝑒𝑛𝑠𝑜𝑖𝑡𝑢𝑛𝑢𝑡  

𝐾 < 1 = 𝑉𝑒𝑟𝑘𝑜 𝑜𝑛 𝑎𝑙𝑖𝑘𝑜𝑚𝑝𝑒𝑛𝑠𝑜𝑖𝑡𝑢𝑛𝑢𝑡 

 

𝐾 =
𝐼𝐿

𝐼𝐶
       (22) 

 

jossa 

 

𝐼𝐿 = 𝐾𝑜𝑚𝑝𝑒𝑛𝑠𝑜𝑖𝑛𝑡𝑖𝑘𝑒𝑙𝑎𝑛 𝑣𝑖𝑟𝑡𝑎 

𝐼𝑐 = 𝐾𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑖𝑖𝑣𝑖𝑛𝑒𝑛 𝑚𝑎𝑎𝑠𝑢𝑙𝑘𝑢𝑣𝑖𝑟𝑡𝑎 
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Kuva 27. Kompensoinnin periaate maasulun aikana (Lehtonen 1996). 

 

Kuvasta 27 nähdään kompensoinnin pääperiaate, jossa kompensointi käämi L on säädetty 

niin, että kelan induktiivinen virta on yhtä suuri maakapasitanssin kautta kulkevan virran 

kanssa. Vikakohdassa virrat kumoavat toisensa ja maahan pääsee vain hyvin pieni jään-

nösvirta Ires. Jäännösvirta saadaan laskettua yhtälön 23 avulla (Lehtonen 1996). 

 

𝐼𝑟𝑒𝑠 =  𝐼𝑐√𝑑2 + 𝑣2 + ∑ (
𝐼𝑛

𝐼𝑐
)

2

𝑛     (23) 

 

jossa d on järjestelmän vastusvirta ja v poikkeamisen aste täsmällisestä virityksestä. Nämä 

saadaan laskettua yhtälöiden 24 ja 25 mukaan. (Lehtonen 1996). 

 

𝑑 =  
𝐼𝑟

𝐼𝑐
       (24) 

𝑣 =  
𝐼𝐿+𝐼𝑐

𝐼𝑐
       (25) 

 

𝐼𝑐 = 𝐾𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑖𝑖𝑣𝑖𝑛𝑒𝑛 𝑚𝑎𝑎𝑠𝑢𝑙𝑘𝑢𝑣𝑖𝑟𝑡𝑎 

𝐼𝐿 = 𝐾𝑜𝑚𝑝𝑒𝑛𝑠𝑜𝑖𝑛𝑡𝑖𝑘𝑒𝑙𝑎𝑛 𝑣𝑖𝑟𝑡𝑎 

𝐼𝑟 =   𝑀𝑎𝑎𝑠𝑢𝑙𝑘𝑢𝑣𝑖𝑟𝑟𝑎𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑖𝑖𝑣𝑖𝑛𝑒𝑛 𝑜𝑠𝑎 

𝐼𝑛 =   𝐽ä𝑟𝑗𝑒𝑠𝑡𝑦𝑘𝑠𝑒𝑛 𝑛 ℎ𝑎𝑟𝑚𝑜𝑛𝑖𝑠𝑒𝑛 𝑘𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑖𝑛 𝑣𝑖𝑟𝑡𝑎 
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5.7 Kompensointilaitteisto 

 

Kompensointilaitteena voidaan käyttää ilmasydämistä kelaa. Kela on reaktori tai kuristin. 

Reaktorin yleisin tarkoitus on loistehon kompensointi ja kela on jonkin laitteen komponentti. 

Keskijänniteverkossa reaktoreita ja sarjakuristimia käytetään yleensä rajoittamaan oikosul-

kuvirtaa eli estämään laitevahinkoja. Katkaisijat, kaapelit ja muut laitteet voidaan mitoittaa 

pienemmälle oikosulkuteholle. Kolmivaihejärjestelmän tähtipisteeseen kytketty maadoitus-

kuristimen tarkoitus on rajoittaa maasulkuvirtaa. (Männistö et al. 2006). 

 

Mukautuakseen erilaisiin käyttötilanteisiin, kuristin on varustettava säädöllä. Käyttötilanteita 

voivat olla esimerkiksi ilmajohtimen vaihto kaapeliin tai kaapelin lisäys verkkoon. Kaapelin 

vaikutus maasulkuvirtojen kehitykseen on huomattavan suuri, joten kuristimen säädettä-

vyys on merkittävää. Kuristimen säätö voidaan toteuttaa joko väliottokytkimellä, käämikyt-

kinsäädöllä tai jatkuvalla säädöllä. (Mörsky 1992). 

 

Kompensointilaitteena käytetään yleensä kuristimia, jotka ovat joko rauta- tai öljyeristeisiä. 

Niiden säätötapa vaikuttaa merkittävästi niiden rakenteeseen. Säätötapa voidaan toteuttaa 

esimerkiksi ilmaväliä kasvattamalla. Ilmavälin säätö tapahtuu magneettipiirillä, jossa rau-

tasydämen osaa liikutetaan moottoriohjaimen avulla. Säädön avulla saadaan kuristimen in-

duktanssia muutettua, mitä kutsutaan jatkuvasäätöiseksi käytöksi. (Nikander 1994). Verkon 

pituuden muuttuessa muuttuu myös verkon kapasitiivinen reaktanssi. Sammutuskuristimen 

reaktanssi on seurattava tätä muutosta. Muutosta pystytään seuraamaan arvokkaan auto-

matiikan avulla. (Lakervi et al. 2008). 

 

5.7.1 Sammutuskuristimen mitoitus 

 

Maasulkuvirtojen kompensointiin käytetään sammutuskuristinta, joka kytketään verkon nol-

lapisteeseen ja maan välille. Tarkoituksena on pienentää vikapaikoista kulkeutuvaa maa-

sulkuvirtaa. Sammutuskuristimen mitoituksen päämääränä on mitoittaa kuristimen induk-

tanssi niin, että maakapasitanssin kautta kulkeva virta tulee kompensoiduksi. Yhtälöt 26 ja 

27 kuvaavat virtojen kompensointia. (Palva et al. 1973). 

 

𝐼𝑒 = 𝐼𝐶       (26) 

𝑈𝑣

√𝑅𝑓
2+(

1

3𝜔𝐶𝑒
)

2
=  

𝑈𝑣

√𝑅𝑓
2+(𝜔𝐿)2

      (27) 
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jossa 

 

𝑈𝑣 = 𝑉𝑎𝑖ℎ𝑒𝑗ä𝑛𝑛𝑖𝑡𝑒 

𝑅𝑓 = 𝑉𝑖𝑘𝑎𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠𝑠𝑖  

𝐶𝑒 = 𝑀𝑎𝑎𝑘𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑛𝑠𝑠𝑖  

𝐿 = 𝐾𝑒𝑙𝑎𝑛 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑘𝑡𝑎𝑛𝑛𝑠𝑖  

𝜔 = 2𝜋𝑓 𝑜𝑛 𝑣𝑒𝑟𝑘𝑜𝑛 𝑘𝑢𝑙𝑚𝑎𝑡𝑎𝑎𝑗𝑢𝑢𝑠 

 

Mitä pienempi on virran kompensointi, sitä suurempi on induktanssi. Käämityksen kierros-

lukua on pienennettävä tai rautasydämen ilmarakoa on kasvatettava, jos maasulkuvirrat 

kasvavat. Sammutuskuristimen induktanssi saadaan laskettu yhtälön 28 avulla. (Palva et 

al. 1973). 

 

Ehto toteutuu, kun 

 

𝐿 =  
1

3𝜔2𝐶𝑒
       (28) 

 

Jos tähtipisteessä on kytketty kuristin, otetaan sen muuntajan induktanssi huomioon. In-

duktanssi saadaan laskettua yhtälöllä 29 (Palva et al. 1973). 

 

𝐿 =  
1

3𝜔2𝐶𝑒
−

𝑋0𝑀

3𝜔
      (29) 

 

jossa 

 

𝑋0𝑀 = 𝑀𝑢𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑎𝑛 𝑛𝑜𝑙𝑙𝑎𝑟𝑒𝑎𝑘𝑡𝑎𝑛𝑠𝑠𝑖/𝑣𝑎𝑖ℎ𝑒 

 

Kelan induktanssi saadaan myös laskettua yhtälön 30 avulla. 

 

𝐿 =
𝑈

𝜔∙√3∙𝐼𝑒
       (30) 

 

Sammutuskuristimen nimellisteho saadaan laskettua yhtälöllä 31 (Palva et al. 1973). 

 

𝑆𝑛 =  𝐼𝑒
2𝜔𝐿       (31) 
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Yhtälöllä 32 nimellisteho saadaan myös laskettua pääjännitteestä ja maasulkuvirrasta. 

 

𝑆 =
𝑈∙𝐼𝑒

√3
       (32) 

 

5.7.2 Sammutuskuristimen säätö 

 

Sammutuskuristimen säätö tapahtuu joko rautasydämen ilmarakoa suurentamalla tai kää-

mityksen kierroslukua pienentämällä. Tämän lisäksi säätö voidaan toteuttaa myös joko vä-

liottokytkimellä, käämikytkinsäädöllä tai jatkuvalla säädöllä eli automaattisäätäjällä. On huo-

mioitava, että verkon muutokset vaikuttavat huomattavasti itse säätäjän valintaan. (Mörsky 

1992).  

 

Säädön tapahduttua väliottokytkimen kautta, kytkimessä on yleensä kahdeksan eri asen-

toa. Asentojen avulla saatava säätösuhde suurimman ja pienimmän virran välillä on 2,5 tai 

pienempi. Jatkuva säätö saadaan toteutettua kuristimen rautasydämen ilmaväliä säätä-

mällä. Säätö voi tapahtua joko kauko-ohjauksella tai automaattisäädöllä. (Mörsky 1992).  

 

Jatkuvassa säädössä säätömahdollisuus on laaja. Säätö tapahtuu portaattomasti ja säätö-

suhde voi olla jopa 10 – 12. Kuristimen kierrosluvun säätö tapahtuu portaittain käämikytki-

men avulla, jossa Imax / Imin suhdetta muutetaan. Resonanssiylijännitteiden vuoksi raudan 

induktion on pysyttävä korkealla, joten käämin kierroslukua ei voida rajattomasti pienentää. 

(Palva et al. 1973) 

 

Verkon kasvun ja jatkuvan muutoksen myötä maasulkuvirtojen kompensointiin voitaisiin so-

peuttaa automaattista säätäjää. Automaattisäätäjä eli resonanssisäätäjä varustettaisiin jat-

kuvalla säädöllä. Sen toiminta perustuisi terveen vaiheen nollajännitteen seuraamiseen. 

Tämän myötä säätäjä sopeutuisi verkon erilaisiin käyttötilanteisiin. (Nikander 1994). 

 

Verkon nollajännite on suurimmillaan, kun verkon kapasitiivinen reaktanssi on yhtä suuri 

kuin kuristimen induktiivinen reaktanssi. Kapasitiivista reaktanssia kutsutaan myös reso-

nanssiviritykseksi. Resonanssivirityksen taajuuden ollessa 50 Hz, voi nollajännite kasvaa 

hyvin suureksi. Nollajännitteeseen vaikuttaa myös verkon maakapasitanssi, jonka muutok-

sen myötä kompensointiaste muuttuu. (Nikander 1994). 
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Moottoriohjatun säätäjän toiminta perustuu viritysasteen muutokseen ja uuden resonanssi-

kohdan etsimiseen. Kun säätäjä on löytänyt uuden resonanssikohdan, se toteuttaa asetel-

lun alikompensoinnin eli vinovirityksen. Vinovirityksen myötä nollajännite laskee sallittuun 

arvoon. (Nikander 1994). 
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6 MAASULKUSUOJAUS KOMPENSOIDUSSA VERKOSSA 

 

Kompensoidussa verkossa maasulkusuojaukseen ja releiden valintaan on kiinnitettävä 

huomiota. Kompensoidussa verkossa oikosulkusuojaus ei kykene toimimaan yksivaihei-

sessa maasulussa, joten tämän takia verkkoon on lisättävä maasulkusuojaus. Maasul-

kusuojaukseen löytyy suuntaamattomia, suunnattuja ja tänä päivänä ABB kehittämiä moni-

taajuusadmittanssisuojia. Kompensoidussa verkossa näistä vain suunnatut ja monitaa-

juusadmittanssisuojat sopivat parhaiten kyseiseen verkkoon. (ABB 2007). 

 

Kompensoidussa verkossa maakapasitanssien purkautuessa jää verkon nollajännite ja 

summavirrat värähtelemään maasulkuvian poistuttaessa. Maasulkutilanne hajautetussa 

kompensoinnissa saattaa aiheuttaa vikavirtoja, joiden taajuus poikkeaa perustaajuudesta. 

Perustaajuuden poiketessa normaalista, voivat nämä aiheuttaa virheellisiä laukaisuja joh-

tolähdöillä, mikäli näitä ei ole otettu huomioon maasulkusuojauksessa. Rinnakkaisresonas-

sitaajuus fr on 50 Hz, kun kompensointikelan induktiivinen reaktanssi on yhtä suuri kuin 

verkon maakapasitanssien kapasitiivinen reaktanssi. Kompensoiduissa verkoissa käyte-

tään yleensä noin 5 – 10 % vinoviritystä, joka on yleensä alikompensoinnin puolella ja tä-

män takia verkon resonassitaajuus poikkeaa 50 Hz. (Nikander 2017). 

 

Täysin hajautetussa verkossa resonassitaajuudella on suurempi poikkeamisen mahdolli-

suus, koska verkon kompensointiaste muuttuu hetkellisesti viallisen lähdön tippuessa. Tä-

män lisäksi nollajännitteen jälkivärähtelyn taajuuteen vaikuttaa viallisen lähdön kapasitiivi-

nen maasulkuvirta suhteessa koko verkkoon. Jotta nollajännitteen jälkivärähtelyn vaimen-

nusnopeus saadaan kuriin, on kiinnitettävä huomiota verkon vaimennukseen sekä lisäkuor-

mitusvastuksen mitoitukseen ja käyttötapaan.  

 

Täysin hajautetussa verkossa verkon rinnakkaisresonassitaajuus on alle 50 Hz. Se on 

yleensä alikompensoitunut, jolloin maasulkusuojauksen kannalta verkko ei saa ylikompen-

soitua. Ylikompensoituminen voi tapahtua jälkivärähtelyn aikana, kun nollajännitteen väräh-

tely taajuus on alle 50 Hz, jolloin summavirran loiskomponentin suunta vaihtuu ja voi aiheut-

taa terveelle lähdölle sympatialaukaisun maasulun poistuttua. Kuvasta 28 nähdään esi-

merkkitilanne sympatialaukaisusta, jossa terve vaihe jää vielä värähtelemään. (Nikander 

2017). 
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Kuva 28. Sympatialaukaisu, joka johtuu kompensoidussa verkossa nollajännitteen ja summavirran 

jälkivärähtelystä (Nikander 2017). 

 

6.1 Suunnattu maasulunsuojaus 

 

Suunnatun maasulkusuojauksen toiminta perustuu maasulkuvirtojen loiskomponenttien 

suuntaan, suuruuteen tai niiden kulman mittaukseen. Suunnatun maasulkureleen toiminnan 

ehtona on se, että nollavirta I0 ja nollajännite U0 ylittävät asetteluarvot, sekä nollavirran ja 

nollajännitteen välinen kulma φ on alueella φ0 – Δφ < φ ≤ φ0 + Δφ. Kompensoidussa ver-

kossa φ kulma on 0 °, kun taas maasta erotetussa verkossa - 90°. Suojauksen toiminta-

suunta voidaan kääntää vastakkaissuuntaan, jolloin kulma kääntyy 180°. Suojaus toimii, 

kun jännite, nollavirta ja asetettu kulma ylittävät niille asetetut asetteluarvot. Kuvasta 29 

nähdään kompensoidun verkon maasulkusuojauksen toiminta-alue kulman ollessa φ = 0°. 

(Lakervi et al. 2008). 

 

Kuva 29. Suunnatun maasulkusuojauksen toiminta-alue. 
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Jos kompensointiaste on lähellä resonanssipistettä, jää verkon maasulkuvirran pätökompo-

nentti hyvin pieneksi. Tämän lisäksi maasulkuvirran suuntaa ei voida määrittää riittävän luo-

tettavasti. Jotta maasulkuvirran pätökomponenttia saataisiin nostettua, on kompensointike-

lan rinnalle asennettava lisävastus, joka on yleensä noin 5 – 10 A kokoinen. Kaapeloinnin 

myötä uudeksi ongelmaksi muodostuvat katkeilevat maasulut ja suuriohmiset viat, joita pe-

rinteisellä suunnatulla maasulkusuojauksella on hyvin vaikea havaita. ABB on kehittänyt 

tätä varten uuden monitaajuusadmittanssisuojan, joka ratkaisee nämä ongelmakohdat. 

(ABB 2007). 

 

6.2 Monitaajuusadmittanssisuojaus 

 

Monitaajuusadmittassiin perustuvissa suojissa laskenta tapahtuu admittanssiin, jossa 

admittanssin arvo ei muutu vikaresistanssin muuttuessa. Laskenta perustuu CPS (Cumu-

lative Phasor Summing) menetelmään, jossa lasketaan DFT muunnoksessa olevat poikit-

taisadmittanssivekorit yhteen alkaen talku ja loppuen tloppu. CPS- ja DFT -menetelmät näh-

dään kuvasta 30. (Wahlroos et al. 2014). 

 

 

Kuva 30. DFT- ja CPS -menetelmä (Wahlroos et al. 2014). 

 

CPS -tekniikalla laskettu suunta antaa hyvin selkeän ja stabiilin vikasuunnan, koska se 

osoittaa aina vian suurimpaan kohtaan. Jos vika sisältää harmonisia komponentteja, vian 

suunta muuttuu entistä selvemmäksi. Suunnan muutos takaa selektiivisen toiminnan. Etuna 

voidaan pitää sitä, että CPS -tekniikka kykenee olemaan stabiili katkeilevien maasulkujen 

aikana. Tämä suojaus toimii myös silloin, kun kompensointikela on kytketty pois käytöstä. 

CPS -tekniikalla toteutettu laskenta on nykyään herkkyyden puolesta tehokkain keino, mitä 

markkinoilla on tarjota. CPS -tekniikalla saadaan katkeileville maasuluille paras mahdolli-

nen suojaus. (Wahlroos et al. 2014). 
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7 KESKEYTYS- JA INVESTOINTIKUSTANNUKSET 

 

Verkossa tapahtuvat viat aiheuttavat keskeytyksiä jakelussa. Tämän takia sähköyhtiöt ja 

heidän asiakkaansa kokevat suuria ongelmia katkoksien takia. Viat ovat yleisesti häiriökes-

keytyksiä, jotka ovat ohimeneviä tai pysyviä vikoja. Viat johtuvat ulkopuolisesta tapahtu-

masta tai laitevioista, joita on mahdotonta ennustaa etukäteen. Keskeytyksistä aiheutuvat 

haitat voidaan jaotella suoriin, epäsuoriin, taloudellisiin ja sosiaalisiin haittoihin.  

 

Sähkönjakelun keskeytystä sanotaan suoraksi haitaksi, kun taas keskeytyksen seurauk-

sena tapahtuvat haitat ovat epäsuoria. Keskeytykset voivat pahimmillaan johtaa teollisuu-

den ja julkisten palveluiden keskeytyksiin, joista koituu mahdollisia taloudellisia menetyksiä 

yrityksille. Sosiaalisiksi haitoiksi voidaan luokitella vapaa-ajan menetystä, asuintilojen epä-

miellyttäviä lämpötiloja tai pelkoja sähkönjakelun keskeytyksistä. Vikojen korjauksesta ai-

heutuvat kustannukset voivat tulla verkkoyhtiölle hyvinkin kalliiksi, jos useita vikatilanteita 

tapahtuu samaan aikaan. (Silvast et al. 2005). 

 

Energiavirasto on määritellyt sähkönjakeluverkonhaltijoille keskeytyskustannusmaksut eli 

keskeytyksistä aiheutuneen haitan (KAH) korvaukset. Energiavirasto pyrkii kannustamaan 

verkkoyhtiöitä kehittämään toimitusvarmempaa sähkön tuottamista. KAH-arvoja voidaan pi-

tää laatukannustimena, koska niillä on suuri merkitys verkkoyhtiön tuottoihin. KAH-arvo on 

euromääräinen hinta, joka lasketaan siirtämättä jääneen energian tai keskeytyneen sähkö-

tehon mukaan. Kohdassa 7.1 esitellään KAH-arvojen laskentaan tarvittava yhtälö. (Ener-

giavirasto 2016).  

 

Esimerkkinä voisi olla tilanne, jossa verkkoyhtiön investointisuunnitelmassa ilmajohto vaih-

detaan maakaapeliin. Tämän takia turvallisuus ja keskeytyskustannukset pienevät huomat-

tavasti, milloin myös luotettavuus lisääntyy. Kuva 31 esittää esimerkkiyhtiön keskeytyskus-

tannusten kehittymisen kaapelointiasteen funktiona. (Partanen et al. 2012).  

 

Maakaapeloinnin investoinnilla saadaan nostettua verkon jälleenhankinta- ja nykykäyttöar-

voa, mutta pienentyneet keskeytyskustannukset mahdollistavat paremman laatukannusti-

men saannin. Laatukannustin saadaan laskettua vähentämällä verkkoyhtiön keskeytyskus-

tannusten vertailutasosta toteutuneet keskeytyskustannukset. Laatukannustin voi olla enin-

tään 15 % verkonhaltijan kyseisen vuoden kohtuullisesta tuotosta. Keskeytyskustannusten 

pienentyessä, verkkoyhtiöllä on mahdollisuus kasvattaa liikevaihtoa. Kohonneet keskeytys-

kustannukset puolestaan pienentävät liikevaihtoa. KAH-arvojen perusteella verkkoyhtiö 
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pystyy suunnittelemaan tarvittavia investointeja vikaherkkiin kohteisiin ja mittaamaan säh-

köntoimituksen varmuutta. (Energiavirasto 2016).  

 

 

Kuva 31. Esimerkki verkkoyhtiön keskeytyskustannusten kehityksestä maakaapeloinnin myötä (Par-

tanen et al. 2012). 

 

Sähköverkossa tapahtuneet viat jaotellaan pysyviin vika- ja työkeskeytyksiin, joiden kesto 

on yli 3 minuuttia. Lyhyt kestoiset pika- ja aikajälleenkytkentäviat (PJK ja AJK) ovat kestol-

taan on enintään kolme minuuttia. Oikosulkutilanteissa tapahtuvat jännitealenemat luokitel-

laan toisinaan myös lyhytkestoisiksi vioiksi. (Partanen et al. 2012). 

 

7.1 KAH-kustannusten laskenta 

 

Keskijänniteverkon keskeytyksestä aiheutuneen haitan kustannukset voidaan laskea yhtä-

lön 33 avulla (Energiavirasto 2016). 

 

𝐾𝐴𝐻𝑡,𝑘
𝐾𝐽 =  (

𝐾𝐴𝑜𝑑𝑜𝑡𝑡,𝑡 × ℎ𝐸,𝑜𝑑𝑜𝑡𝑡 + 𝐾𝑀𝑜𝑑𝑜𝑡𝑡,𝑡 × ℎ𝑊,𝑜𝑑𝑜𝑡𝑡 +

𝐾𝐴𝑠𝑢𝑛𝑛,𝑡 × ℎ𝐸,𝑠𝑢𝑢𝑛𝑛 + 𝐾𝑀𝑠𝑢𝑢𝑛𝑛,𝑡 × ℎ𝑊,𝑠𝑢𝑢𝑛𝑛 +

𝐴𝐽𝐾𝑡 × ℎ𝐴𝐽𝐾 + 𝑃𝐽𝐾𝑡 × ℎ𝑃𝐽𝐾

) × (
𝑊𝑡

𝑇𝑡
) × (

𝐾𝐻𝐼𝑘

𝐾𝐻𝐼2005
)  (33) 
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jossa 

 

𝐾𝐴𝐻𝑡,𝑘
𝐾𝐽

= 𝐾𝑒𝑠𝑘𝑖𝑗ä𝑛𝑛𝑖𝑡𝑒𝑣𝑒𝑟𝑘𝑜𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑒𝑢𝑡𝑢𝑛𝑒𝑒𝑡 𝑘𝑒𝑠𝑘𝑒𝑦𝑡𝑦𝑠𝑘𝑢𝑠𝑡𝑎𝑛𝑛𝑢𝑘𝑠𝑒𝑡 𝑣𝑢𝑜𝑛𝑛𝑎 𝑡 𝑣𝑢𝑜𝑑𝑒𝑛 𝑘 𝑟𝑎ℎ𝑎𝑛𝑎𝑟𝑣𝑜𝑠𝑠𝑎 

𝐾𝐴𝑜𝑑𝑜𝑡𝑡,𝑡 = 𝑂𝑑𝑜𝑡𝑡𝑜𝑚𝑎𝑡𝑡𝑜𝑚𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑘𝑒𝑠𝑘𝑒𝑦𝑡𝑦𝑘𝑠𝑖𝑠𝑡ä 𝑎𝑖ℎ𝑒𝑢𝑡𝑢𝑛𝑢𝑡 𝑣𝑢𝑜𝑠𝑖𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑜𝑖𝑙𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑖𝑛𝑜𝑡𝑒𝑡𝑡𝑢 𝑘𝑒𝑠𝑘𝑒𝑦𝑡𝑦𝑠𝑎𝑖𝑘𝑎, 𝑡𝑢𝑛𝑡𝑖𝑎 

ℎ𝐸,𝑜𝑑𝑜𝑡𝑡 = 𝑂𝑑𝑜𝑡𝑡𝑜𝑚𝑎𝑡𝑡𝑜𝑚𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑘𝑒𝑠𝑘𝑒𝑦𝑡𝑦𝑘𝑠𝑖𝑠𝑡ä 𝑎𝑖ℎ𝑒𝑢𝑡𝑢𝑛𝑒𝑒𝑛 ℎ𝑎𝑖𝑡𝑎𝑛 𝑦𝑘𝑠𝑖𝑘𝑘öℎ𝑖𝑛𝑡𝑎 𝑘𝑒𝑠𝑘𝑒𝑦𝑡𝑦𝑠𝑎𝑗𝑎𝑙𝑙𝑒, €/𝑘𝑊ℎ 

𝐾𝑀𝑜𝑑𝑜𝑡𝑡,𝑡 =  𝑂𝑑𝑜𝑡𝑡𝑜𝑚𝑎𝑡𝑡𝑜𝑚𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑘𝑒𝑠𝑘𝑒𝑦𝑡𝑦𝑘𝑠𝑖𝑠𝑡ä 𝑎𝑖ℎ𝑒𝑢𝑡𝑛𝑢𝑡 𝑣𝑢𝑜𝑠𝑖𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑜𝑖𝑙𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑖𝑛𝑜𝑡𝑒𝑡𝑡𝑢 𝑘𝑒𝑠𝑘𝑒𝑦𝑡𝑦𝑠𝑚ää𝑟ä, 𝑘𝑝𝑙 

ℎ𝑊,𝑜𝑑𝑜𝑡𝑡 =  𝑂𝑑𝑜𝑡𝑡𝑜𝑚𝑎𝑡𝑡𝑜𝑚𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑘𝑒𝑠𝑘𝑒𝑦𝑡𝑦𝑘𝑠𝑖𝑠𝑡ä 𝑎𝑖ℎ𝑒𝑢𝑡𝑢𝑛𝑒𝑒𝑛 ℎ𝑎𝑖𝑡𝑎𝑛 𝑦𝑘𝑠𝑖𝑘𝑘öℎ𝑖𝑛𝑡𝑎 𝑘𝑒𝑠𝑘𝑒𝑦𝑡𝑦𝑠𝑚ää𝑟ä𝑙𝑙𝑒, €/𝑘𝑊  

𝐾𝐴𝑠𝑢𝑛𝑛,𝑡 =  𝑆𝑢𝑢𝑛𝑛𝑖𝑡𝑒𝑙𝑙𝑢𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑘𝑒𝑠𝑘𝑒𝑦𝑡𝑦𝑘𝑠𝑖𝑠𝑡ä 𝑎𝑖ℎ𝑒𝑢𝑡𝑢𝑛𝑢𝑡 𝑣𝑢𝑜𝑠𝑖𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑜𝑖𝑙𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑖𝑛𝑜𝑡𝑒𝑡𝑡𝑢 𝑘𝑒𝑠𝑘𝑒𝑦𝑡𝑦𝑠𝑎𝑖𝑘𝑎, 𝑡𝑢𝑛𝑡𝑖𝑎 

ℎ𝐸,𝑠𝑢𝑢𝑛𝑛 = 𝑆𝑢𝑢𝑛𝑛𝑖𝑡𝑒𝑙𝑙𝑢𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑘𝑒𝑠𝑘𝑒𝑦𝑡𝑦𝑘𝑠𝑖𝑠𝑡ä 𝑎𝑖ℎ𝑒𝑢𝑡𝑢𝑛𝑒𝑒𝑛 ℎ𝑎𝑖𝑡𝑎𝑛 𝑦𝑘𝑠𝑖𝑘𝑘öℎ𝑖𝑛𝑡𝑎 𝑘𝑒𝑠𝑘𝑒𝑦𝑡𝑦𝑠𝑎𝑗𝑎𝑙𝑙𝑒, €/𝑘𝑊ℎ 

𝐾𝑀𝑠𝑢𝑢𝑛𝑛,𝑡 = 𝑆𝑢𝑢𝑛𝑛𝑖𝑡𝑒𝑙𝑙𝑢𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑘𝑒𝑠𝑘𝑒𝑦𝑡𝑦𝑘𝑠𝑖𝑠𝑡ä 𝑎𝑖ℎ𝑒𝑢𝑡𝑢𝑛𝑢𝑡 𝑣𝑢𝑜𝑠𝑖𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑜𝑖𝑙𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑖𝑛𝑜𝑡𝑒𝑡𝑡𝑢 𝑘𝑒𝑠𝑘𝑒𝑦𝑡𝑦𝑠𝑚ää𝑟ä, 𝑘𝑝𝑙 

ℎ𝑊,𝑠𝑢𝑢𝑛𝑛 = 𝑆𝑢𝑛𝑛𝑖𝑡𝑒𝑙𝑙𝑢𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑘𝑒𝑠𝑘𝑒𝑦𝑡𝑦𝑘𝑠𝑖𝑠𝑡ä 𝑎𝑖ℎ𝑒𝑢𝑡𝑢𝑛𝑒𝑒𝑛 ℎ𝑎𝑖𝑡𝑎𝑛 𝑦𝑘𝑠𝑖𝑘𝑘öℎ𝑖𝑛𝑡𝑎 𝑘𝑒𝑠𝑘𝑒𝑦𝑡𝑦𝑠𝑚ää𝑟ä𝑙𝑙𝑒, €/𝑘𝑊 

𝐴𝐽𝐾𝑡 = 𝐴𝑖𝑘𝑎𝑗ä𝑙𝑙𝑒𝑒𝑛𝑘𝑦𝑡𝑘𝑒𝑛𝑛ö𝑖𝑠𝑡ä 𝑎𝑖ℎ𝑒𝑢𝑡𝑢𝑛𝑢𝑡 𝑣𝑢𝑜𝑠𝑖𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑜𝑖𝑙𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑖𝑛𝑜𝑡𝑒𝑡𝑡𝑢 𝑘𝑒𝑠𝑘𝑒𝑦𝑡𝑦𝑠𝑚ää𝑟ä, 𝑘𝑝𝑙 

ℎ𝐴𝐽𝐾 = 𝐴𝑖𝑘𝑎𝑗ä𝑙𝑙𝑒𝑒𝑛𝑘𝑦𝑡𝑘𝑒𝑛𝑛ö𝑖𝑠𝑡ä 𝑎𝑖ℎ𝑒𝑢𝑡𝑢𝑛𝑒𝑒𝑛 ℎ𝑎𝑖𝑡𝑎𝑛 𝑦𝑘𝑠𝑖𝑘𝑘öℎ𝑖𝑛𝑡𝑎 𝑘𝑒𝑠𝑘𝑒𝑦𝑡𝑦𝑠𝑚ää𝑟ä𝑙𝑙𝑒, €/𝑘𝑊 

𝑃𝐽𝐾𝑡 = 𝑃𝑖𝑘𝑎𝑗ä𝑙𝑙𝑒𝑒𝑛𝑘𝑦𝑡𝑘𝑒𝑛𝑛ö𝑖𝑠𝑡ä 𝑎𝑖ℎ𝑒𝑢𝑡𝑢𝑛𝑒𝑒𝑛 𝑣𝑢𝑜𝑠𝑖𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑜𝑖𝑙𝑙𝑒 𝑝𝑎𝑖𝑛𝑜𝑡𝑒𝑡𝑡𝑢 𝑘𝑒𝑠𝑘𝑒𝑦𝑡𝑦𝑠𝑚ää𝑟ä, 𝑘𝑝𝑙 

ℎ𝑃𝐽𝐾 = 𝑃𝑖𝑘𝑎𝑗ä𝑙𝑙𝑒𝑒𝑛𝑘𝑦𝑡𝑘𝑒𝑛𝑛ö𝑖𝑠𝑡ä 𝑎𝑖ℎ𝑒𝑢𝑡𝑢𝑛𝑒𝑒𝑛 ℎ𝑎𝑖𝑡𝑎𝑛 𝑦𝑘𝑠𝑖𝑘𝑘öℎ𝑖𝑛𝑡𝑎 𝑘𝑒𝑠𝑘𝑒𝑦𝑡𝑦𝑠𝑚ää𝑟ä𝑙𝑙𝑒, €/𝑘𝑊 

𝑇𝑡 = 𝑇𝑢𝑛𝑡𝑖𝑒𝑛 𝑙𝑢𝑘𝑢𝑚ää𝑟ä 𝑣𝑢𝑜𝑛𝑛𝑎 𝑡 

𝑊𝑡 = 𝑆𝑖𝑖𝑟𝑟𝑒𝑡𝑦𝑛 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑚ää𝑟ä 𝑣𝑢𝑜𝑛𝑛𝑎 𝑡, 𝑘𝑊ℎ 

𝐾𝐻𝐼𝑘 = 𝐾𝑢𝑙𝑢𝑡𝑡𝑎𝑗𝑎ℎ𝑖𝑛𝑡𝑎𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠𝑖 𝑣𝑢𝑜𝑛𝑛𝑎 𝑘 

𝐾𝐻𝐼2005 = 100 (𝐾𝑢𝑙𝑢𝑡𝑡𝑎𝑗𝑎ℎ𝑖𝑛𝑡𝑎𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠𝑖 𝑣𝑢𝑜𝑛𝑛𝑎 2005) 

 

Keskeytyksestä aiheutuneen haitan yksikköhintoina käytetään taulukon 7 arvoja. Taulu-

kon arvot perustuvat Tampereen Teknillisen yliopiston teettämään selvitykseen, jossa ar-

vot kuvaavat mahdollisimman hyvin asiakkaan kokemien keskeytyksien haittaa (Silvast et 

al. 2005). Taulukossa olevat yksikköhinnat ovat vuoden 2005 rahanarvossa, joten rahan-

arvo on korjattava halutun vuoden rahanarvoon. Taulukosta 8 nähdään kuluttajahintain-

deksi vuodesta 2014 vuoteen 2018 asti.  
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Taulukko 7. KAH-arvojen yksikköhinnat (Energiavirasto 2016). 

 

 

Taulukko 8. Kuluttajahintaindeksi vuosille 2014-2018 (Tilastokeskus). 

Kuluttajahintaindeksi 2005 = 100 

      

Vuosi   KHI 

2014  119,6 

2015   119,4 

2016  119,8 

2017   120,7 

2018   122,0 

 

7.2 Investointikustannusten laskenta 

 

Sähkönjakeluverkkoyhtiön yleissuunnittelun osalta verkkoa on investoitava, jotta sähkön-

laatu ja toimitusvarmuus pidetään niille määrätyissä rajoissa. Suunnittelun päätavoite on 

löytää investoinnille perusteellinen ratkaisu, joka on kokonaiskustannuksiltaan mahdollisim-

man edullinen ja varsinkin teknillisesti toimivin ratkaisu. Investointikustannus on kertaluon-

teinen ja sen vaikutus on yleisesti yli 40 vuotta. (Lakervi et al. 2008). 

 

Kustannus voidaan jakaa vuosikustannuksiin laskemalla investoinnin annuiteetti ε. Annui-

teetti tarkoittaa tasasuuruista vuotuista kustannuserää, jolla saadaan maksettua lainattu 

pääoma ja siihen lisätyt korkokulut pitoajan aikana. Investointia pidetään kannattavana, kun 

vuotuiset nettotuotot ovat yhtä suuret kuin vuotuiset pääomakustannukset. Pitkän aikavälin 

korkotaso on 4 – 6 %.  Annuiteetin avulla investointia voidaan verrata verkkokomponentin 

tuomiin vuotuisiin säästöihin sekä sen takaisinmaksuajan pituuteen. Annuiteetti saadaan 

laskettua yhtälön 34 avulla. (Lakervi et al. 2008). 
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𝜀 =
𝑝

100

1−
1

(1+
𝑝

100
)

𝑡

      (34) 

 

jossa 

𝜀 = 𝐴𝑛𝑛𝑢𝑖𝑡𝑒𝑒𝑡𝑡𝑖𝑘𝑒𝑟𝑟𝑜𝑖𝑛 

𝑝 = 𝐾𝑜𝑟𝑘𝑜 

𝑡 = 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑜𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛 𝑡𝑎𝑟𝑘𝑎𝑠𝑡𝑒𝑙𝑢𝑎𝑖𝑘𝑎 𝑣𝑢𝑜𝑠𝑖𝑛𝑎 

 

Investoinnin takaisinmakuajan tarkoituksena on selvittää, kuinka nopeasti investoinnin yh-

teenlasketut tuotot tai siitä koituvat säästöt maksavat investoinnin takaisin. Takaisinmaksu-

ajan rajana pidetään perushankintamenoa eli investoinnista koituvaa kustannusta. Tarkka 

takaisinmaksuaika saadaan laskettua yhtälöllä 35. (Tevä-Helminen 2013). 

 

𝑛 =
− ln(

1

𝑝
−

𝐻

𝑆
)−ln(𝑝)

ln(1−𝑝)
      (35) 

 

jossa 

𝑛 = 𝑇𝑎𝑘𝑎𝑖𝑠𝑖𝑛𝑚𝑎𝑘𝑠𝑢𝑎𝑖𝑘𝑎 𝑣𝑢𝑜𝑠𝑖𝑛𝑎 

𝑝 = 𝐾𝑜𝑟𝑘𝑜 

𝐻 = 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑜𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛 ℎ𝑎𝑛𝑘𝑖𝑛𝑡𝑎 ℎ𝑖𝑛𝑡𝑎 

𝑆 = 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑜𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛 𝑡𝑢𝑜𝑡𝑜𝑡 𝑡𝑎𝑖 𝑠ää𝑠𝑡ö𝑡 
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8 YLI-IIN ALUE 

 

Yli-Iin laaja haja-asutusalue sijaitsee noin 45 kilometriä Oulusta pohjoiseen päin. Yli-Ii on 

liitetty kuntaliitoksen myötä Ouluun tammikuussa 2013. Samaan aikaan liittyivät myös Hau-

kipudas, Kiiminki sekä Oulunsalo ja uuden kunnan nimeksi tuli Oulu. Yli-Iin Sähkön sähkö-

verkko liitettiin Oulun Energian Siirto ja Jakelu Oy sähköverkkoon. (OE 2019f). 

 

Yli-Iin sähköverkkoalueella ei ole yhteyttä OESJ muihin jakeluverkkoihin ja tämän takia alu-

eelta löytyy oma vesivoimalaitos. Pahkakosken vesivoimalaitos on Ii-joen varrella ja itse 

kytkinasema sijaitsee Yli-Iin keskustassa. Alueelta löytyy myös Haapakosken varavoima-

laitos, joka sijaitsee Ii-joen varrella. Kuvasta 32 nähdään Yli-Iin jakeluverkkoalue kokonai-

suudessaan. (OE 2019f). 

 

 

Kuva 32. Sininen väri esittää Yli-Iin keskijänniteverkkoa. (Trimble 2019). 

 

Laajan haja-asutusalueen, vanhojen ilmajohtoverkkojen ja suurten keskeytyskustannusten 

takia OESJ tulee kehittämissuunnitelmassaan investoimaan merkittävästi alueen paranta-

miseksi. Yli-Ii on OESJ vikaherkin alue, minkä takia alueella jatketaan maakaapelointia ai-

nakin vuoteen 2035 asti. Taulukosta 9 nähdään koko Oulun Energian Siirto ja Jakelun vi-

kakeskeytykset vuodesta 2014 vuoteen 2018. (OE 2019f). 
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Taulukko 9. OESJ:n viat vuodesta 2014-2018 jaoteltuina vika, PJK ja AJK (OE 2019f). 

 

 

OESJ:n keskijänniteverkkoa oli vuonna 2018 kokonaispituudeltaan 1058 kilometriä ja Yli-

Iin osuus siitä oli vain 157 kilometriä. Yli-Iin alue on vain noin 15 % koko OESJ:n verkosta. 

Taulukko 10 esittää Yli-Iin vikojen prosentuaalista osuutta vuodesta 2014 vuoteen 2018 asti 

koko verkon vikojen määrästä. Taulukon perusteella voidaan nähdä, että keskimäärin yli 50 

% keskeytyskustannuksista koituu Yli-Iin alueelta. (OE 2019f). 

 

Alueen maakaapeloinnin eräs tavoite on pienentää alueen vikaherkkyyttä ja saada siitä 

säävarmempi kokonaisuus. Maakaapeloinnin myötä vikoja voidaan vähentää melkein 90 

%, mutta kaapelin lisäämisen myötä maasulkuvirrat kasvavat. Lisääntyviin maasulkuvirtoi-

hin on löydettävä teknillisin ja taloudellisin kompensointiratkaisu. Ratkaisua pohditaan seu-

raavissa kappaleissa. (OE 2019f).  
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Taulukko 10. Yli-Iin alueen prosentuaalinen keskeytysosuus koko OESJ:n verkosta (OE 2019f). 

 

 

 

8.1 Maasulkuvirtojen laskenta Yli-Iin alueella 

 

Oulun Energian Siirto ja Jakelu Oy:llä on käytössään Trimbe NIS verkkotietojärjestelmä, 

jota hyödynnetään tässä työssä. Trimble NIS -ohjelmistoa käytetään apuna suunnitteluun 

ja erilaisiin laskentoihin. Ohjelmasta löytyy Yli-Iin alueen nykyinen verkko ja siihen on suun-

niteltu kehittämissuunnitelman myötä myös verkko vuodelle 2035. Ohjelmistosta löytyvät 

kaikki tarvittavat tiedot, jotta ohjelmiston avulla voidaan laskea erilaiset teho- ja vikavirtalas-

kut. Vikavirtojen ominaisuuksista löytyvät laskentatyökalut oikosulku- ja maasulkuvirtoihin. 

(Trimble 2019) 

 

Laskennan avulla pystytään analysoimaan tarkemmin maasulkuvirtojen suuruutta ja niiden 

avulla voidaan tehdä kompensointiratkaisuja. Ohjelmisto tarjoaa myös optimaalisen sam-

mutuskuristimen arvon eli induktanssin, jolla kapasitiivinen maasulkuvirta saadaan täysin 

kompensoiduksi. Lisäksi ohjelman avulla voidaan tarkastaa maadoitusresistanssin sallittu 

maksimiarvo suurinta maasulkuvirtaa vastaan. (Trimble 2019). 
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9 NYKYTILANNE YLI-IIN ALUEELLA 

 

Pahkakosken vesivoimalaitos tuottaa Yli-Iin alueensa sähkön.  Alueen kytkinasema sijait-

see Yli-Iin keskustassa. Kytkinasemalta alueen johtolähdöt jakaantuvat Haapakosken, Iin, 

Pohjukan ja Tannilan alueille. Koko Yli-Iin alueen keskijänniteverkon pituus on noin 156 

kilometriä ja johtolähtökohtaiset jakaumat nähdään taulukosta 11. Johtolähtökohtaiset las-

kennat on tehty huhtikuussa vuonna 2019. 

 

Taulukko 11. Yli-Iin alueen johtolähtökohtaiset ilmajohtojen ja maakaapeleiden pituudet (Trimble 

2019). 

      2019      

Lähtö: Avo/m Maa/m PAS/m Yhteensä: 

Yli-Ii 7610 31 1349 8990  
Haapakoski 21826 2505 710 25041  
Ii 31945 4011 7541 43497  
Pohjukka 3219 1029 3460 7708  
Tannila 43431 24768 3384 71583  
         

Yhteensä: 108031 32344 16444 156819  
Kaapelointiaste 69 % 21 % 10 % 100 %  

 

 

Taulukon perusteella huomataan, että alueella on runsaasti ilmajohtoja ja maakaapelointi-

aste on vasta 21 %. Tämä kaapelointiaste tulee muuttumaan verkon kehittämissuunnitel-

man myötä vuoteen 2035 mennessä. Yli-Iin johtolähtöjen kompensointisuunnitelmassa on 

hyvä huomioida alueen kehittämissuunnitelma, jotta vältytään turhilta kompensointilaiteiden 

asennuksilta.  

 

SFS-6001 standardin mukaan korvattaessa ilmajohtoaverkkoa kaapelilla, se ei saa johtaa 

maadoitusjännitteen nousua yli sallittujen rajojen vanhoissa muuntamoissa. Alueen maa-

sulkuvirran laskentatulokset nähdään taulukosta 12. Taulukosta havaitaan, että koko Yli-Iin 

alueen maasulkuvirta on 82,2 A, kun vikaresistanssi on 0 Ω. Vikaresistanssin ollessa 500 

Ω, maasulkuvirta on noin 22,7 A. Taulukosta 13 nähdään maasulkuvirtojen prosentuaaliset 

jaot johtolähdöittäin. 
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Taulukko 12. Yli-Iin alueen maasulkuvirrat maaliskuussa 2019. 

Yli-Iin maasulkuvirrat 

    2019 

Maasullkuvirta 0 Ω 82,2 A 

Maasullkuvirta 500 Ω 22,7 A 
 

 

Taulukko 13. Yli-Iin alueen maasulkuvirtojen prosentuaalinen jako johtolähdöittäin. 

 

 

 

Suurimmat maasulkuvirrat ovat Tannilan johtolähtöalueella. Alueelle on asennettu vuodesta 

2016 lähtien uutta maakaapelia, siksi alueen maadoitusjännitteet ovat osittain ylittäneet sal-

litut rajat. Yli-Iin muut johtolähdöt ovat vielä hyvin muuttumatonta ilmajohtoverkkoa, mutta 

tulevaisuudessa verkko tullaan maakaapeloimaan. Maakaapeloinnin myötä johtolähdöille 

tarvitaan joko lisämaadoitusta tai maasulkuvirtojen kompensointia.  

 

9.1 Yli-Iin alueen keskeytykset 

 

Yli-Iin alueen keskeytykset ovat OESJ verkon tiheimmät ja niistä aiheutuu merkittäviä kus-

tannuksia verkkoyhtiölle. Yli-Iin johtolähtöjä on jo alettu vaihtamaan ilmajohdoista maakaa-

peliksi. Maakaapeloinnin odotetaan jatkuvan ainakin vuoteen 2035 asti. Maakaapeloinnin 

myötä alueen keskeytyskustannuksia saadaan vähennettyä, mutta kaapeloinnin kasvaessa 

on huomioitava, että alueen maasulkuvirrat ja maadoitusjännitteet nousevat.  
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Taulukko 14. Yli-Iin alueen keskeytykset vuosina 2014 – 2018 jaoteltuina vika-, PJK ja AJK (OE 

2019f). 

 

 

Taulukosta 14 nähdään Yli-Iin alueen keskeytykset vuosien 2014 – 2018 välillä. Keskeytyk-

set olivat suurimmillaan vuonna 2016, jolloin vikoja oli yhteensä 124 kappaletta. Vuosien 

2015 ja 2016 aikana on jo asennettu maakaapelia ja keskeytyskustannuksia on saatu vä-

hennettyä. Syy keskeytyskustannuksien vähenemiseen voi olla maakaapeloinnissa ja/tai 

alueen sääolosuhteissa. Yli-Iin alueen keskeytyskustannukset ovat silti OESJ:n suurimmat 

ja siksi on syytä maakaapeloida lisää. Tavoitteena on, että maakaapeloinnista saadut sääs-

töt alkaisivat tuottamaan ja keskeytykset saataisiin kuriin. 

 

Keskeytyskustannukset vuosille 2016 – 2018 saadaan laskettua yhtälöstä 33. Keskeytys-

kustannukset lasketaan samoilla vuosienergioilla ja oletetaan, että ne eivät nousisi. Vian 

korjausajaksi on määritetty keskiarvoisesti 1,5 tuntia. KAH-arvojen yksikköhinnat saadaan 

taulukosta 7 ja vuosien 2016 – 2018 kuluttajahintaindeksi saadaan taulukosta 8. 

  

𝐾𝐴𝐻𝑡,𝑘
𝐾𝐽 =  (

𝐾𝐴𝑜𝑑𝑜𝑡𝑡,𝑡 × ℎ𝐸,𝑜𝑑𝑜𝑡𝑡 + 𝐾𝑀𝑜𝑑𝑜𝑡𝑡,𝑡 × ℎ𝑊,𝑜𝑑𝑜𝑡𝑡 +

𝐴𝐽𝐾𝑡 × ℎ𝐴𝐽𝐾 + 𝑃𝐽𝐾𝑡 × ℎ𝑃𝐽𝐾
) × (

𝑊𝑡

𝑇𝑡

) × (
𝐾𝐻𝐼𝑘

𝐾𝐻𝐼2005

) 
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𝐾𝐴𝐻2016
𝐾𝐽 =  (

1,5 ℎ × 11 
€

𝑘𝑊ℎ
+ 6 × 1,1

€

𝑘𝑊
+

21 × 1.1
€

𝑘𝑊
+ 97 × 0.55

€

𝑘𝑊

) × (
16763 𝑀𝑊ℎ

8760 ℎ
) × (

119,8

100
) = 199250 € 

 

𝐾𝐴𝐻2017
𝐾𝐽 =  (

1,5 ℎ × 11 
€

𝑘𝑊ℎ
+ 10 × 1,1

€

𝑘𝑊
+

9 × 1.1
€

𝑘𝑊
+ 59 × 0.55

€

𝑘𝑊

) × (
16763 𝑀𝑊ℎ

8760 ℎ
) × (

120,7

100
) = 137585 € 

 

𝐾𝐴𝐻2018
𝐾𝐽 =  (

1,5 ℎ × 11 
€

𝑘𝑊ℎ
+ 13 × 1,1

€

𝑘𝑊
+

6 × 1.1
€

𝑘𝑊
+ 70 × 0.55

€

𝑘𝑊

) × (
16763 𝑀𝑊ℎ

8760 ℎ
) × (

122

100
) = 148020 € 

 

Taulukko 15. Yli-Iin alueen keskeytyskustannukset vuosien 2016 – 2018 välillä. 

 

 

Taulukosta 15 nähdään, että keskeytyskustannukset ovat pienentyneet vuodesta 2016 vuo-

teen 2018.  Keskeytyskustannusten erotusta ei voida olettaa vain maakaapeloinnista johtu-

vaksi. Tällä hetkellä Yli-Iin alueella on vielä paljon ilmajohtoja, joihin erilaiset sääolosuhteet 

voivat vaikuttaa negatiivisesti. Tämän takia keskeytyskustannusten kokonaistarkastelussa 

nähdään huomattavia eroja, mutta tulevaisuudessa maakaapeloinnin myötä nämä kustan-

nukset vähenevät. Vaikka keskeytyskustannukset ovat jo vähentymään päin, on huomioi-

tava, että maakaapeloinnin lisäys tuo ongelmia maasulkuvirtojen ja nousevien maadoitus-

jännitteiden osalta. 
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9.2 Yli-Iin alueen lisämaadoitusten tarkastelu 

 

Maakaapeloinnin myötä Yli-Iin alueen maasulkuvirrat ja maadoitusjännitteet tulevat nouse-

maan. Maadoitusjännitteitä saadaan pienennettyä joko lisäämällä muuntajakohtaisesti lisä-

maadoitusta tai kompensoimalla alueen maasulkuvirtoja. Yli-Iin johtolähdöistä noin 95 % 

kuuluu maadoitusryhmältään kerroin kaksi (k=2) alueeseen. Tämä tarkoittaa, että muun-

tamo ja pienjänniteverkko ovat maadoitettu standardin SFS-6001 ohjeiden mukaan. Yli-Iin 

alueen nykyverkon johtolähtökohtaisia lisämaadoituksia esitetään seuraavissa kappaleissa. 

 

Yli-Iin alueen johtolähtöjen sallittu kosketusjännite saadaan laskettua yhtälöstä 19, josta 

ratkaistaan alueen maadoitusjännite Um. Johtolähtöjen laukaisuaika on 0,35 sekuntia, alu-

een suurin sallittu maksimiresistanssi on 8,3 Ω ja Yli-Iin alueen maasulkuvirta on 82,2 A.  

Alueen sallittu maadoitusjännite on 404 V ja siten sallittu maksimikosketusjännite saadaan 

kertoimen k = 2 avulla ja tuloksi saadaan 808 V.  

 

𝑈𝑚 =  √𝑡0 ∙ 𝐼𝑒 ∙ 𝑅𝑚,𝑚𝑎𝑥 = 404 𝑉 

𝑈𝑇𝑃 = 2 ∙ 404 𝑉 = 808 𝑉 

 

Johtolähtöjen maksimimaadoitusresistanssi on tällä hetkellä 8,3 Ω kerroin kaksi alueella ja 

16,5 Ω kerroin neljä alueella. Maaperän resistiivisyytenä voidaan olettaa 2300 Ωm, joka 

vastaa Suomen keskitasoa. Maadoituselektrodin pinta-ala olisi 25 mm2 ja sen upotussyvyys 

olisi 0,7 metriä. Maadoituselektrodin pinta-alalla on hyvin pieni vaikutus maadoitusresis-

tanssiin, kun taas maadoituselektrodin pituudella on merkittävä vaikutus siihen. Maadoitus-

elektrodin maadoitusresistanssi saadaan laskettua taulukosta 5 vaakamaadoituksen yhtä-

löä hyödyntäen. OESJ mukaan lisämaadoitusten kustannusarviona voidaan pitää noin 200 

€ / 20 m.  

 

9.2.1 Haapakosken johtolähdön lisämaadoitus 

 

Taulukosta 16 nähdään Haapakosken johtolähdön alueella olevat muuntamot, joissa maa-

doitusresistanssi on yli sallittujen arvojen. Haapakosken johtolähdön alueelle olisi lisättävä 

kappaleen 9.2 johdannon laskenta-arvoilla vähintään 4 428 metriä lisämaadoitusta. Lisä-

maadoituksen myötä johtolähdöllä päästäisiin sallittuihin maadoitusresistansseihin. Vaaka-

maadoituksella toteutetun lisämaadoituksen kustannusarvio on 44 280 €. 
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Taulukko 16. Haapakosken johtolähdön lisämaadoitukset muuntamoittain. 

  Mitattu Ω Sallittu Ω Lisäys / m 
9015         Kierikki 13,4 8,3 340 

9016         Pahkala 13,2 8,3 330 
9017         Koutuanniemi 9,2 8,3 90 
9041         Pahkakoski 18,4 8,3 482 
9059         Pankki 11,1 8,3 230 
9073         Puurunen 10,7 8,3 200 
9076         Koutuanoja 19,1 8,3 495 

9081         Sankala 11,4 8,3 245 
9082         Räihä 8,7 8,3 40 
9090         Vainiola 16,3 8,3 433 

9091         Kivikko 26 16,5 438 
9097         Kuusela 66,2 8,3 735 
9125         Kupsussuo 14,2 8,3 370 
    Yhteensä / m 4428 

 

9.2.2 Tannilan johtolähdön lisämaadoitus 

 

Taulukko 17. Tannilan johtolähdön lisämaadoitukset muuntamoittain. 

  Mitattu Ω Sallittu Ω Lisäys / m 
9020         Pikankangas 20,00 8,3 511 

9024         Kyrönniemi 10,8 8,3 210 

9025         Porkka 21 8,3 528 

9026         Huhtala 17,1 8,3 453 

9029         Pääkkölä 10 8,3 155 

9031         Polvisuo 15,8 8,3 420 

9032         Palosuo 28,1 8,3 607 

9040         Kyrönlampi 10,2 8,3 170 

9042         Tannila   9,2 8,3 90 

9054         Sulasalmi 8,6 8,3 30 

9069         Kynkäänsuo 13,7 8,3 350 

9070         Viitasuo 23,1 16,5 118 
9085         Hyötylä 13,1 8,3 325 

9088         Piukkala  8,7 8,3 40 

9089         Pikkula 18,3 8,3 480 

9103         Huiskanharju 17,1 8,3 453 

9116         Tiehaara 14,7 8,3 385 

9120         Kaarre 17,7 8,3 467 
9122         Harjula 9,9 8,3 151 

9123         Saarikoski 25,3 16,5 144 

9128         Kinttaissuo 24 8,3 567 

9130         Hautala 17,1 8,3 453 

9131         Tumeliuksentie 11,7 8,3 260 
9132         Nivarannantie 11,7 8,3 260 

9134         Nurkkatie 10,3 8,3 175 

    Yhteensä / m 7802 
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Taulukosta 17 nähdään Tannilan johtolähdön alueella olevat muuntamot, joissa maadoitus-

resistanssi on yli sallittujen arvojen. Tannilan johtolähdön alueelle olisi lisättävä kappaleen 

9.2 laskenta-arvoilla vähintään 7 802 metriä lisämaadoitusta. Lisämaadoituksen avulla 

päästäisiin sallittuihin maadoitusresistansseihin.  Vaakamaadoituksella toteutetun lisämaa-

doituksen kustannusarvio on 78 020 €. 

 

9.2.3 Pohjukan johtolähdön lisämaadoitukset 

 

Taulukosta 18 nähdään Pohjukan johtolähdön alueella olevat muuntamot, joissa maadoi-

tusresistanssi on yli sallittujen arvojen. Pohjukan johtolähdön alueelle olisi lisättävä kappa-

leen 9.2 laskenta-arvoilla vähintään 275 metriä lisämaadoitusta. Lisämaadoituksen myötä 

päästäisiin sallittuihin maadoitusresistansseihin.  Vaakamaadoituksella toteutetun lisämaa-

doituksen kustannusarvio on 2 750 €. 

 

Taulukko 18. Pohjukan johtolähdön lisämaadoitukset muuntamoittain. 

  Mitattu Ω Sallittu Ω Lisäys / m 

9087         Puhdistamo 12 8,3 275 

    Yhteensä / m 275 
 

9.2.4 Iin johtolähdön lisämaadoitukset 

 

Taulukko 19. Iin johtolähdön lisämaadoitukset muuntamoittain. 

  Mitattu Ω Sallittu Ω Lisäys / m 

9002         Pisteenpää 11,6 8,3 255 

9006         Turtinen 11,7 8,3 260 

9011         Kakko 9,7 8,3 130 

9051         Ritokangas 23,7 16,5 126 
9068         Viitakangas 15 8,3 395 

9080         Tuomaala 19 8,3 493 

9084         Toppari 9,2 8,3 90 
9095         Nurmela 19,4 8,3 500 

9096         Kitulankoski 19,5 8,3 502 
9107         Saarenpää 10,3 8,3 175 

9108         Puusaari 10,1 8,3 160 
9109         Naseva 15,3 8,3 405 
9112         Paakkola 9,5 8,3 120 

9113         Mäkipaaso 34,2 16,5 211 
9121         Kalmisto 18,5 8,3 489 

9129         Pokinniemi 12,5 8,3 300 
9140         Suvantotie 13 8,3 323 
    Yhteensä / m 4934 
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Taulukosta 19 nähdään Iin johtolähdön alueella olevat muuntamot, joissa maadoitusresis-

tanssi on yli sallittujen arvojen. Pohjukan johtolähdön alueelle olisi lisättävä kappaleen 9.2 

laskenta-arvoilla vähintään 4 934 metriä lisämaadoitusta. Lisämaadoituksen myötä pääs-

täisiin sallittuihin maadoitusresistansseihin.  Vaakamaadoituksella toteutetun lisämaadoi-

tuksen kustannusarvio on 49 340 €. 

 

9.2.5 Yli-Iin alueen lisämaadoitusten kustannus 

 

Nykytilassa Yli-Iin alueelle tarvittavat lisämaadoitukset tulisivat kustantamaan 174 390 €. 

Todelliset lisämaadoitusten kustannukset saadaan selville, kun alueen maaperän resistiivi-

syyden tarkkuus mitataan. Maaperän resistiivisyys vaikuttaa merkittävästi alueen maadoi-

tusresistanssiin. Tämän takia maadoitusten lisääminen tehtäisiin aina käytännössä tapaus-

kohtaisesti mittaamalla ja lisäämällä maadoitusta niin kauan, kunnes sallittu arvo saavute-

taan. Lisämaadoitusten ja kompensointilaitteiden investointivertailuja nykyverkon osalta 

esitellään kohdassa 10.5. 
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10  MAASULKUVIRTOJEN KOMPENSOINTI NYKYTILASSA 

 

Maadoitusjännitteiden pienentäminen voidaan ratkaista suunnittelemalla alueelle maasul-

kuvirtojen kompensointia. Kompensointiratkaisun kannalta on huomioitava sekä teknillinen 

että taloudellinen näkökulma. Yli-Iin sähköasemalle on asennettava jo lähiaikoina keskitetty 

kompensointikela, jos kompensointi halutaan tehdä taloudellisuuden näkökulmasta. Keski-

tetyn kompensointikelan säätö on mahdollista 10 % - 100 %. On suotavaa, ettei kelaa ajeta 

täydellä teholla, vaan siihen jätetään vielä säätövaraa. Tämän takia kela olisi hyvä mitoittaa 

minimissään vuoden 2035 tavoiteverkon mukaan. 

 

Kompensoitavan maasulkuvirran perusteella yksi keskitetty kompensointilaitteisto maksaa 

laitetoimittajalta noin 100 000 €. Keskitetyssä kompensoinnissa sammutuksen hallinta ja 

säätö ovat helpompia. Keskitetyn kompensoinnin ongelmaksi tulee pitkien maakaapeleiden 

jäännösvirrat ja varasyöttötilanteet.  

 

Teknillisestä näkökulmasta katsottuna keskitetyssä kompensoinnissa ongelmaksi tulee eri-

laisten virtojen kompensointi. Keskitetyllä kompensoinnilla saadaan kapasitiiviset maasul-

kuvirrat kompensoitua, muttei resistiivisiä virtoja. Maakaapeloinnin lisääntyessä kasvavat 

myös resistiiviset virrat. Virrat voivat aiheuttaa hengenvaaraa ongelmatilanteissa. Tämän 

lisäksi keskitetty kompensointikela pitäisi myös mitoittaa varasyöttötilannetta varten. 

 

Koska Yli-Iin alueen maasulkuvirrat kasvavat, on alueelle syytä rakentaa yhdistettyä kom-

pensointia. Tätä ratkaisua tukevat myös aiemmin esitettyjen tutkimusten tulokset. Yhdiste-

tyn kompensoinnin asennus tukee verkkoa kehittämissuunnitelman mukaisesti. Yhdiste-

tyssä kompensoinnissa käytössä olevia hajautettuja kompensointikeloja on helppo lisätä, 

kun aluetta maakaapeloidaan lisää vuoden 2035 jälkeen.   

 

Yli-Iin alueelle asennettavat hajautetut kompensointikelat tulisi asentaa noin 5 – 15 kilomet-

rin välein. Välimatkan pituutta tukevat aiemmat aiheeseen liittyvät tutkimukset. Kompen-

sointikelojen avulla saadaan maakaapelin tuottama kapasitiivinen maasulkuvirta kompen-

soitua kelan tuottamalla induktiivisella virralla. Tämän lisäksi resistiivisen virran kasvu saa-

daan katkaistua, eikä se kasvaisi kaapeloinnin myötä liian suureksi. 

 

Hajautettu kompensointilaitteisto kustantaa laitetoimittajalta noin 9000 € – 17000 € riippuen 

siitä, millaisia ominaisuuksia tullaan käyttämään. Halvimmassa mallissa on saatavana vain 

Petersonin kelaa omaava kompensointi. Sen sijaan kalliimmissa versioissa on mukana 



76 
 

  

pienjännitejakelupuoli ja shunt-reaktori. Uusilla shunt-reaktoreilla voidaan kompensoida 

maasulkuvirtaa ja loistehoa suoraan johtolähdön varsilta. Näin ei tarvitse rakentaa omia 

reaktoreita loistehoa varten. Hajautetun kompensoinnin myötä verkon kompensointiaste tu-

lee olemaan vikatilanteissakin stabiili. Yhden johtolähdön laukeaminen ei aiheuta kompen-

sointiin muutoksia. Keskitetyssä kompensoinnissa johtolähdön laukeaminen voisi olla on-

gelma.  

 

Nykytilanteen mukaan Yli-Iin alueen johtolähdöistä Tannilan johtolähdöllä on suurimmat 

maasulkuvirrat. Tällä hetkellä Tannilan johtolähdön maasulkuvirta on korkeimmillaan 56,5 

A.  Tämän takia Tannilan johtolähdön maasulkuvirtojen kompensoinniksi olisi tässä vai-

heessa suositeltavaa asentaa Yli-Iin kytkinasemalla säädettävä keskitetty kompensointi-

kela.  

 

Kompensointia on tarkasteltava myös alueen kehittämissuunnitelmaa silmällä pitäen. Tä-

män lisäksi keskitetty kompensointikela ei tule yksinään riittämään tulevaisuudessa alueen 

maasulkuvirtoihin. Keskitetyn kompensoinnin lisäksi alueelle on suositeltavaa asentaa ta-

voiteverkossa 2035 hajautettua kompensointia. Vuoden 2035 tavoiteverkossa keskitetyn 

kompensointilaitteiston tarkoitus on kompensoida syöttökaapelin tuottamia maasulkuvirtoja 

ja johtolähtöjen alkupään osuuksia. Tavoiteverkon 2035 kompensointia esitellään kappa-

leessa 11. 

 

Nykytilanteen mukaan koko Yli-Iin alueen johtolähtöjen tuottamat maasulkuvirrat ovat 82,2 

A. Tämän takia Yli-Iin kytkinasemalle olisi suositeltavaa asentaa 100 A keskitetty kompen-

sointikela. Kytkinasemalle asennettava säädettävä keskitetty kompensointilaitteisto ei käy-

tetä yleensä täydellä teholla. Laitetoimittajat suosittelevat, että maasulkuvirta olisi noin 50 

– 80 % laitteen tehosta. Tämän takia Yli-Iin kytkinasemalle 100 A laitteisto olisi hyvin opti-

maalinen ja se tukisi myös vuoden 2035 kompensointia. Keskitetyn 100 A kompensointike-

lan induktanssi saadaan laskettua yhtälön 30 avulla. Kompensointikelan induktanssiksi saa-

daan 0,38 H. 

 

𝐿 =
𝑈

𝜔 ∙ √3 ∙ 𝐼𝑒

=
20500 𝑉

2 ∙ 𝜋 ∙ 50 𝐻𝑧 ∙ √3 ∙ 100 𝐴
= 0,38 𝐻 
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Kompensointikelan nimellisteho saadaan laskettua yhtälön 29 avulla ja sen tulokseksi saa-

daan 1183,6 kVAr. 

 

𝑆𝑛 =  𝐼𝑒
2 ∙ 𝜔 ∙ 𝐿 = 1002 𝐴 ∙ 2 ∙ 𝜋 ∙ 50 𝐻𝑍 ∙ 0,38 𝐻 = 1183,6 𝑘𝑉𝐴𝑟 

 

Kompensoinnin ansiosta alueen maadoitusjännitteet parantuvat ja asennuksen takia täyt-

tyvät SFS-6001 standardin mukaiset määräykset. 

 

10.1 Haapakosken johtolähtö 

 

 

Kuva 35. Haapakosken johtolähtö, Yli-Iin kytkinasema, Pahkakosken vesivoimalaitos ja Haapakos-

ken varavesivoimalaitos (Trimble 2019). 

 

Kuvassa 35 on Haapakosken johtolähtö. Haapakosken johtolähtö alkaa keskustan kytkin-

asemalta ja jatkaa noin 25 kilometriä itään päin suorana ilmajohtolinjana. Johtolähtö on pi-

tuudeltaan kolmanneksi pisin Yli-Iin alueella. Johtolähtö rakentuu tällä hetkellä avojohti-

mesta 21,8 kilometriä, PAS-johtimesta 710 metriä ja maakaapelista, jota johtolähdöllä on 

yhteensä 2,5 kilometriä. Haapakosken johtolähdön maakaapelointiaste on vasta 10 %. Joh-

tolähdön varrella on 192 asiakasta. Haapakosken johtolähdön kokonaisvuosienergia on 

noin 1736 MWh, joka on noin 10,4 % Yli-Iin kokonaisvuosienergiasta. Haapakosken johto-

lähtö on vuosienergian ja asiakasmäärältään katsottuna Yli-Iin pienin johtolähtö. 

  

Suuren ilmajohtomäärän takia, Haapakosken johtolähdön maasulkuvirrat ovat hyvin pieniä. 

Alueelle ei ole tässä vaiheessa syytä rakentaa hajautettua kompensointia. Taulukosta 20 

nähdään Haapakosken johtolähdön maasulkuvirrat. Haapakosken johtolähtöä maakaape-

loidaan merkittävästi vuoteen 2035 mennessä. Alueen maasulkuvirtojen kehitystä tarkas-

tellaan myöhemmin uudelleen. 
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Taulukko 20. Haapakosken johtolähdön maasulkuvirrat. 

Haapakosken maasulkuvirrat 2019 
      

Maasulkuvirta 0 Ω 8,5 A 
Maasulkuvirta 500 Ω 7,9 A 

 

 

Haapakosken alue on suurimmaksi osaksi maadoitusryhmältään kerroin kaksi (k=2) aluetta. 

Tämä tarkoittaa, että muuntamo ja pienjänniteverkko ovat maadoitettu standardin SFS-

6001 ohjeiden mukaisesti. Sallittu kosketusjännite saadaan laskettua yhtälöstä 19, josta 

ratkaistaan alueen maadoitusjännite Um.  

 

Haapakosken johtolähdön maadoitusjännite vaihtelee 107 – 3219 V välillä. Suurin maadoi-

tusjännite on Kuuselan muuntamon alueella, jossa maadoitusjännite on 3219 V. Nykyhet-

kellä Haapakosken johtolähdön alueelle ei tarvita maasulkuvirtoihin tarkoitettuja kompen-

sointilaitteita. Jotta johtolähtöalue saataisiin maadoitusresistanssin osalta sallittuun arvoon, 

tulisi johtolähdölle asentaa lisämaadoitusta. Lisämaadoitusta tarvitaan, jos Yli-Iin alueelle ei 

asennettaisi kompensointilaitteita. Haapakosken lisämaadoitukset nähdään taulukosta 16. 

 

10.2 Tannilan johtolähtö 

 

Kuvassa 36 on Tannilan alueen johtolähtö. Tannilan johtolähtö alkaa keskustan kytkinase-

malta ja jatkuu noin 72 kilometriä pohjoiseen päin. Johtolähtö on pituudeltaan Yli-Iin pisin. 

Johtolähtö rakentuu tällä hetkellä avojohtimesta 43,4 kilometriä, PAS-johtimesta 3,3 kilo-

metriä ja maakaapelista, jota johtolähdöllä on yhteensä noin 25 kilometriä. Tannilan johto-

lähdön maakaapelointiaste on noin 35 %. 

 

Tannilan johtolähdön alkuosuus on vaihdettu ilmajohtimesta maakaapeliin vuonna 2015. 

Maakaapelia on asennettu yhteensä noin 7,4 kilometrin verran Niskamaantien risteykseen 

asti. Maakaapeli osuuden jälkeen johtolähtö jatkuu ilmajohtona Kotalanperän erotinase-

malle. Erotinasemalta johtolähtö jakaantuu pohjoiseen ja länteen menevään osuuteen. 

Pohjoiseen jatkava osuus on ilmajohtoa, kun taas länteen jatkava osuus muuttuu Siuruan-

joen ylityksen jälkeen suurimmalta osin maakaapeliksi. 
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Kuva 36. Tannilan johtolähtö, joka on Yli-Iin alueen pisin. Kuvasta nähdään myös Kotalanperän ero-

tinasema sekä Yli-Iin kytkinasema (Trimble 2019). 

 

Maakaapeli on vaihdettu alueelle vuonna 2016 ja sitä on yhteensä noin 15,9 kilometriä. 

Alueelta löytyy myös uutta ilmajohtoa, jota on asennettu vuonna 2016 yhteensä 1,7 kilo-

metriä.  Tannilan johtolähdön alueella on 424 asiakasta ja johtolähdön kokonaisvuosiener-

gia on noin 3813 MWh. Johtolähdön osuus Yli-Iin kokonaisvuosienergiasta on noin 22,7 %. 

Taulukosta 21 nähdään Tannilan johtolähdön maasulkuvirrat. 

 

Taulukko 21. Tannilan johtolähdön maasulkuvirrat. 

Tannilan maasulkuvirrat 2019 
      

Maasulkuvirta 0 Ω 56,5 A 
Maasulkuvirta 500 Ω 21,5 A 

 

 

Tannilan johtolähdön maadoitusjännite vaihtelee 107 – 1367 V välillä.  Suurin maadoitus-

jännite, 1367 V, on Palosuon muuntamon luona, jolloin kosketusjännite nousee arvoon 

2733 V. Palosuon 9032-muuntamo sijaitsee noin 10 kilometriä pohjoiseen Yli-Iin kytkinase-

malta. Maakaapeliosuuden jälkeen se on ensimmäinen muuntamo. Alueen maadoitusjän-

nitteet ovat jo nykyisellään ylittäneet sallitut rajat ja ne tulevat vielä maakaapeloinnin myötä 

nousemaan vuoden 2035 tavoiteverkossa.  
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Uusitun maakaapeloinnin myötä alueen maasulkuvirrat ja maadoitusjännitteet ovat nous-

seet. Yli-Iin alueelle on syytä asentaa jo tässä vaiheessa keskitetty kompensointikela, jotta 

alueen maasulkuvirtoja saadaan pienennettyä. Tannilan johtolähdön lisämaadoitukset ovat 

nähtävissä taulukosta 17. Maasulkuvirtojen pienentyessä saadaan myös maadoitusjännit-

teet sallittuihin arvoihin, eikä lisämaadoitusta tarvita. Keskitetty kompensointi tukisi vuoden 

2035 tavoiteverkon toimivuutta, eikä turhia laiteasennuksia tapahtuisi.  

 

10.3 Pohjukan johtolähtö 

 

 

Kuva 37. Pohjukan johtolähtö kuvattu sinisellä ja Yli-Iin kytkinasema kuvan oikeassa ylänurkassa 

(Trimble 2019). 

 

Kuva 37 on Pohjukan johtolähdöstä, joka on lyhyin Yli-Iin alueella olevista johtolähdöistä. 

Johtolähtö alkaa keskustan kytkinasemalta. Se kattaa Yli-Iin taajama-alueen länsiosan ja 

Iijoen vastapuolella olevan Tuhkaniemen asuinalueen. Johtolähtö on pituudeltaan 7,7 kilo-

metriä ja se rakentuu tällä hetkellä avojohtimesta 3,2 kilometriä, PAS-johtimesta 3,5 kilo-

metriä ja maakaapelista, jota johtolähdöllä on yhteensä noin 1 kilometri.  Johtolähdön maa-

kaapelointiaste on 13 %. Johtolähdön varrella on 360 asiakasta ja Pohjukan kokonaisvuo-

sienergia on vain noin 5879 MWh. Tämä osuus on Yli-Iin kokonaisvuosienergiasta noin 35 

%. Pohjukan johtolähtö on Yli-Iin alueella suurin vuosienergiatasolla katsottuna. 

 

Pohjukan alueen suuren ilmajohtomäärän takia, johtolähdön maasulkuvirrat ovat hyvin pie-

niä, eikä alueelle ole tässä vaiheessa syytä rakentaa hajautettua kompensointia. 
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Taulukosta 22 nähdään Pohjukan johtolähdön maasulkuvirrat. Pohjukan johtolähdön ilma-

johdot tullaan vaihtamaan maakaapeleiksi vuoteen 2035 mennessä ja tämän takia alueen 

maasulkuvirrat tulevat kasvamaan merkittävästi.  

 

Taulukko 22. Pohjukan johtolähdön maasulkuvirrat. 

Pohjukan maasulkuvirrat 2019 

      

Maasulkuvirta 0 Ω 3,6 A 

Maasulkuvirta 500 Ω 3,5 A 
 

 

Pohjukan johtolähdön maadoitusjännite vaihtelee 49 – 778 V välillä. Suurin maadoitusjän-

nite on Iijoen toisella puolella olevan vedenpuhdistamon muuntajan luona. Johtolähdön li-

sämaadoitukset löytyvät taulukosta 19. Pohjukan maasulkuvirrat ovat hyvin pieniä, eivätkä 

ne vaadi tässä vaiheessa kompensointia. Tavoiteverkon 2035 mukaan aluetta tullaan maa-

kaapeloimaan merkittävästi. Tämän takia alueen maasulkuvirrat ja maadoitusjännitteen tu-

levat kasvamaan.   

 

10.4 Iin johtolähtö 

 

Kuvassa 38 on Iin johtolähtö, joka on Yli-Iin alueen toiseksi pisin. Johtolähtö alkaa keskus-

tan kytkinasemalta ja jatkuu Iijoen vartta pitkin lounaaseen aina Jakkukylään asti. Johto-

lähtö jakaantuu Keskikylän kohdalla Puusaareen ja Karjakylän kohdalla Mannisenrantaan. 

Mannisenrannasta johtolähtö kulkee Iijoen toista puolta Jakkukylään. Jakkukylästä johto-

lähtö yhdistyy yhdeksi silmukaksi. 

 

Johtolähtö on pituudeltaan noin 44 kilometriä ja se rakentuu tällä hetkellä avojohtimesta 32 

kilometriä, PAS-johtimesta 7,5 kilometriä ja maakaapelista, jota johtolähdöllä on yhteensä 

noin 4 kilometriä.  Maakaapelointiaste on vain 9 %. Johtolähdön varrella on 451 asiakasta 

ja kokonaisvuosienergia on vain noin 5334 MWh. Osuus on Yli-Iin kokonaisvuosienergiasta 

noin 32 %. Iin johtolähtö on Yli-Iin toiseksi suurin asiakasmäärältä ja vuosienergiatasolla 

katsottuna. 
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Kuva 38. Iin johtolähtöä kuvaa sininen väri ja kuvan oikeassa ylänurkassa näkyy Yli-Iin kytkinasema 

(Trimble 2019). 

 

Taulukosta 23 nähdään Iin johtolähdön tuottamat maasulkuvirrat, jotka ovat Yli-Iin toiseksi 

suurimmat. Johtolähdön suuren ilmajohtomäärän takia, alueen maasulkuvirrat ovat vielä 

hyvin pieniä. 

Taulukko 23. Iin johtolähdön tuottamat maasulkuvirrat. 

Iin maasulkuvirrat 2019 

      

Maasulkuvirta 0 Ω 12,7 A 

Maasulkuvirta 500 Ω 11 A 
 

Maasulkuvirroista johtuvat maadoitusjännitteet ovat nousseet ja Iin johtolähdön maadoitus-

jännite vaihtelee 122 – 948 V välillä. Lisämaadoitusta tarvitsevat muuntamot löytyvät taulu-

kosta 19. Lisämaadoitusta tarvitaan, jos Yli-Iin alueelle ei asenneta kompensointilaitteita. 

Iin johtolähdön tuottamalle maasulkuvirralle ei ole vielä tässä vaiheessa kannattavaa asen-

taa johtolähtökohtaista kompensointilaitteistoa.  

 

Johtolähtöä tullaan maakaapeloimaan merkittävästi vuoteen 2035 mennessä. Tämän takia 

alueen maasulkuvirrat tulevat kasvamaan. Tavoiteverkon 2035 muutoksia esitellään kap-

paleessa 11. 
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10.5 Investointivertailu nykytilassa 

 

Kappaleessa 9.2 tarkasteltiin Yli-Iin alueen johtolähtökohtaisia lisämaadoituksia ja niiden 

kokonaiskustannukseksi saatiin 174 390 €. Maadoitusjännitteiden pienentämiseksi toinen 

vaihtoehto olisi asentaa Yli-Iin kytkinasemalle säädettävä kompensointilaitteisto. Energiavi-

rasto on määritellyt sähkönjakeluverkon verkkokomponenttien yksikköhinnat vuosille 2016 

– 2023. Energiaviraston (2019) mukaan 100 A keskitetty kompensointilaitteiston yksikkö-

hinta on 77 600 € ja sen pitoaika on 40 – 50 vuotta. 

 

Lisämaadoitusten ja kompensointikelojen investointikustannus voidaan jakaa vertailun 

vuoksi vuosittaisiin kustannuksiin annuiteetin avulla. Annuiteetin avulla saadaan selville pi-

toajalle tasasuuruinen kustannuserä ja se saadaan laskettua yhtälöllä 34 avulla. Annuiteetti 

voidaan laskea korkotasolle 4 – 6 %. 

𝜀 =

𝑝
100

1 −
1

(1 +
𝑝

100)
𝑡

=  

4
100

1 −
1

(1 +
4

100)
40

= 0,051 − 0,066 

Lisämaadoitusten kustannus olisi 174 390 € ja annuiteetin ollessa 0,051 – 0,066, saadaan 

vuosittaiseksi tasasuuruiseksi eräksi koko investoinnin pitoajalle noin 8 810 € – 11 590 €. 

Kun taas keskitetyn kompensointilaitteen kustannus olisi 77 600 € saadaan tasasuuruiseksi 

eräksi 3 920 € – 5 157 €. On huomioitava, että korkotason nousulla on suuri merkitys vuo-

sittaiseen tasasuuruiseen maksuerään.  

 

Investoinnin takaisinmaksuaika saadaan laskettua yhtälön 35 avulla. Yhtälöllä saadaan sel-

ville aika, jolloin lisämaadoitusten ja kompensointikelojen välinen säästö maksavat keskite-

tyn kompensointikelan takaisin. Säästöt olisivat tässä vaiheessa 96 790 €.  

𝑛 =
− ln (

1
𝑝 −

𝐻
𝑆 ) − ln(𝑝)

ln(1 − 𝑝)
=  

− ln (
1

0,04 −
77 600 €
96 790 €) − ln(0,04)

ln(1 − 0,04)
= 0,8 𝑉 

 

Kohonneet maadoitusjännitteet vaatisivat merkittäviä investointeja lisämaadoituksiin, eikä 

se olisi taloudellisesti kannattavaa. Maadoitusjänniteongelmien takia ainoa teknillinen ja ta-

loudellinen vaihtoehto nykyverkon osalta on asentaa keskitetty kompensointilaite Yli-Iin alu-

eelle. Keskitetyn kompensointikelan investointi tulisi maksamaan takaisin noin vuodessa. 

Kompensointilaitteen pitoaika on vähintään 40 vuotta, joten tästäkin syystä investointi olisi 

kannattavaa. 
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11  TAVOITEVERKKO 2035 

 

OESJ:n kehittämissuunnitelmassa Yli-Iin alue on suurimman muutoksen kohteena. Alueen 

tavoitteena on saada verkosta sähkömarkkinalain mukainen verkko. Jakeluverkon keskey-

tys myrskyn tai lumikuorman seurauksena saa olla asemakaava-alueella maksimissaan 

kuusi tuntia ja muualla 36 tuntia. Yli-Ii on verkkoyhtiön vikaherkin alue, josta aiheutuu mer-

kittäviä keskeytyskustannuksia yhtiölle. Kehittämissuunnitelman myötä tavoitteena on maa-

kaapeloida alueen ilmajohtoverkkoa ja parantaa alueen sähkön laatua. Ilmajohtoverkkoa 

vaihdettaessa maakaapeleihin, alueen keskeytyskustannukset saadaan pienennettyä huo-

mattavasti. 

 

Vuonna 2019 Yli-Iin alueen keskijänniteverkon kokonaispituus on noin 156 kilometriä ja alu-

een maakaapelointiaste on vain 21 %. Vuoden 2035 tavoiteverkossa alue kasvaa noin 9,2 

kilometrillä ja kokonaispituudeksi saadaan noin 166 kilometriä. Kasvua alueella on tapah-

tunut noin 5,8 %. Yli-Iin alueen maakaapelointiaste tulee nousemaan nousee 71 %:iin. Tau-

lukosta 24 nähdään tavoiteverkon johtolajijakaumat. 

 

Taulukko 24. Vuoden 2035 tavoiteverkon AVO- ja PAS-johtimen sekä maakaapelin kokonaispituu-

det. 

Tavoiteverkko 2035 

    Avo/m Maa/m PAS/m Yhteensä: 

Yhteensä: 41427 117766 6740 165978 

Kaapelointiaste 25 % 71 % 4 % 100 % 
 

Vertailuna vuoksi voidaan katsoa verkon muutosta vuoteen 2019, jolloin nähdään alueen 

johtolajien muutokset prosentuaalisesti. Taulukosta 25 nähdään muutokset vuosien 2019 

ja 2035 välillä. Suurimpana muutoksena nähdään, että maakaapelointia lisätään noin 85 

kilometriä. Tämä vastaa noin 264 %:n kasvua. Tämän kasvun myötä Yli-Iin alueen AVO- ja 

PAS-johtimen vähentyminen on merkittävä. 

 

Taulukko 25. Johtolajien muutokset Yli-Iin alueella vuonna 2035. 

Muutos johtimen suhteen 

  2019 2035     Muutos/m % 

Avo/m 108031 41472 -66559 -61,6 % 

Maa/m 32344 117766 85422 264,1 % 

PAS/m 16444 6740 -9704 -59,0 % 
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Tavoiteverkon lisääntyneen maakaapeloinnin takia, alueen maasulkuvirrat ja maadoitusjän-

nitteet tulevat kasvamaan merkittävästi. Maadoitusjännitteiden kasvun myötä alueen kos-

ketusjännitteet nousevat ja ne voivat olla hengenvaarallisia ihmisille ja eläimille. Maasulku-

virtojen muutos vuodesta 2019 vuoteen 2035 nähdään taulukosta 26. Taulukosta havai-

taan, että maasulkuvirrat kasvavat noin 198 A.  

 

Taulukko 26. Yli-Iin alueen maasulkuvirtojen kehitys vuodesta 2019 vuoteen 2035. 

      Yli-Iin maasulkuvirrat     

          

    2019 2035  Kasvua A % 

Maasullkuvirta 0 Ω 82,2 280,7 A +198,5 241,5 % 

Maasullkuvirta 500 Ω 22,7 23,6 A +0,9 4,0 % 
 

 

Taulukko 27. Yli-Iin alueen maasulkuvirtojen prosentuaalinen jako johtolähdöittäin vuonna 2035. 

 

 

Taulukosta 27 nähdään Yli-Iin alueen maasulkuvirtojen prosentuaalinen jakauma vuoden 

2035 osalta. Vuoden 2019 ja 2035 välillä nähdään suurimpana muutoksena Yli-Iin syöttö-

kaapelin tuomat muutokset. Syöttökaapelin vaihdos avojohtimesta maakaapeliin nostattaa 

merkittävästi maasulkuvirtaa.  

  

19 %

42 %
12 %

11 %

16 %

Yli-Iin Maasulkuvirrat 0 Ω

Haapakoski Tannila Pohjukka Ii Syöttö
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11.1 Tavoiteverkon 2035 lisämaadoitukset 

 

Tavoiteverkossa 2035 Yli-Iin alueen maasulkuvirrat ovat kasvaneen merkittävästi ja alueen 

maadoitusjännitteen ovat yli sallittujen rajojen. Maadoitusjännitteiden nousun takia myös 

alueen kosketusjännitteet ovat nousseet hengenvaaralliselle tasolle. Jotta maadoitusjännit-

teet saadaan sallittuihin rajoihin, on johtolähtöjen muuntamoihin asennettava lisämaadoi-

tusta tai alueelle suunniteltava maasulkuvirtojen kompensointia.  

 

Yli-Iin alueen johtolähtöjen maksimimaadoitusresistanssi on 2,4 Ω kerroin kaksi alueella ja 

4,8 Ω kerroin neljä alueella. Maaperän resistiivisyytenä pidetään 2300 Ωm, maadoituselekt-

rodin pinta-ala olisi 25 mm2 ja sen upotus syvyys olisi 0,7 metriä. Maadoituselektrodin maa-

doitusresistanssi saadaan laskettua taulukosta 5 vaakamaadoituksen yhtälöä hyödyntäen. 

Lisämaadoitusten kustannuksena pidetään samaa lähtötietoa kuin kohdassa 9.2. Johtoläh-

tökohtaiset lisämaadoitukset ja niiden kustannukset olisivat seuraavanlaiset. Liitteestä 1 

nähdään muuntajakohtaiset lisämaadoitukset johtolähdöittäin. 

 

- Haapakosken johtolähtö 

o Lisämaadoitusta: 46 387 metriä 

o Kustannusarvio: 463 870 € 

- Tannilan johtolähtö 

o Lisämaadoitusta: 103 448 metriä 

o Kustannusarvio:  1 034 480 € 

- Pohjukan johtolähtö 

o Lisämaadoitusta: 7 655 metriä 

o Kustannusarvio: 76 550 € 

- Iin johtolähtö 

o Lisämaadoitusta: 82 696 metriä 

o Kustannusarvio: 826 960 € 

 

Vuoden 2035 tavoiteverkon osalta Yli-Iin alueelle lisättävät lisämaadoitukset tulisivat kus-

tantamaan yhteensä noin 2 401 860 €. Todelliset lisämaadoitusten kustannukset saadaan 

selville, kun alueen maaperän resistiivisyyden tarkkuus mitataan, koska maaperän resistii-

visyys vaikuttaa merkittävästi alueen maadoitusresistanssiin. Tämän takia maadoitusten li-

sääminen tehtäisiin aina käytännössä tapauskohtaisesti mittaamalla ja lisäämällä maadoi-

tusta niin kauan, kunnes sallittu arvo saavutetaan. 
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12  TAVOITEVERKON 2035 KOMPENSOINTI 

 

Vuoden 2035 tavoiteverkon osalta nähdään, että lisämaadoitusten kustannukset tulisivat 

kasvamaan merkittävästi. Vaihtoehtona olisi, että alueelle asennettaisiin maasulkuvirtojen 

kompensointilaitteita, joilla Yli-Iin alueen maadoitusjännitteet saadaan sallittuihin arvoihin. 

Alueelle suositeltava kompensointi olisi jatkumo nykyverkon osalta.  

 

Vuoden 2035 verkon maasulkuvirrat olisivat kehittämissuunnitelman myötä 280 A. Nyky-

verkon mukaan Yli-Iin kytkinasemalle on suositeltavaa asentaa 100 A keskitetty kompen-

sointikela. Keskitetyn kompensointilaitteiston tarkoitus on kompensoida syöttökaapelin tuot-

tamia maasulkuvirtoja ja johtolähtöjen alkupään osuuksia. Keskitetyn kompensointikelan 

myötä Yli-Iin alueelle jäisi vielä 180 A johtolähtöjen tuottamaa maasulkuvirtaa. Alueelle jää-

nyt maasulkuvirta pitäisi kompensoida, jotta Yli-Iin kompensointiaste saataisiin lähelle re-

sonanssipistettä. 

 

Yli-Iin alueelle jäänyt 180 A maasulkuvirta tultaisiin kompensoimaa johtolähtökohtaisesti. 

Johtolähtökohtaisesti kompensoinnissa käytettään hajautettuun kompensointiin tarkoitet-

tuja Petersenin keloja. Alueelle olisi suotavaa asentaa 15 hajautettua kompensointikelaa. 

Yhden kelan koko tulisi olemaan 15 A ja tämän myötä alueen maasulkuvirtoja saataisiin 

pienennettyä 225 A.  

 

Yli-Iin alueen johtolähdöille asennettavan yhden hajautetun kompensointikelan induktanssi 

saadaan laskettua yhtälöstä 30, josta saadaan 2,51 H. Kelan tuottama resistiivinen ja in-

duktiivinen virta voidaan vielä tarkastaa laskemalla yhtälöstä 21. Ratkaisuksi saadaan 0,3 

A resistiivistä ja 15 A induktiivista virtaa. 

 

𝐿 =
𝑈

𝜔 ∙ √3 ∙ 𝐼𝑒

=
20500 𝑉

2 ∙ 𝜋 ∙ 50 𝐻𝑧 ∙ √3 ∙ 15 𝐴
= 2,51 𝐻 

𝐼𝐿 =
𝑈

√3
∙

1

𝑅𝐿 + 1𝑗 ∙ 2 ∙ 𝜋 ∙ 50 𝐻𝑧 ∙ 𝐿
= (0,3 − 𝑗15) 𝐴 

 

Yhden kompensointikelan nimellisteho saadaan laskettua yhtälön 31 avulla ja tulokseksi 

saadaan 177,5 kVAr. 

 

𝑆𝑛 =  𝐼𝑒
2 ∙ 𝜔 ∙ 𝐿 = 152 𝐴 ∙ 2 ∙ 𝜋 ∙ 50 𝐻𝑍 ∙ 2,51 𝐻 = 177,5 𝑘𝑉𝐴𝑟 
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Alueelle asennettujen kompensointilaitteiden myötä alueen maasulkuvirta saadaan pienen-

nettyä. Tämän lisäksi kytkinasemalle asennetulle keskitetylle kompensointilaitteistolle jäisi 

hajautetun kompensoinnin myötä 45 A säätövaraa. Jäljennyt jäänyt säätövara tulisi tarpeen 

vuoden 2035 jälkeen tehtävien muutoksien myötä. 

 

Yhdistetyllä kompensoinnilla verkko saadaan tulevaisuudessa SFS-6001 standardin vaati-

musten tasolle maadoitusjännitteiden osalta. Tämän lisäksi kompensointiasteen riittävällä 

nousulla voidaan parantaa itsestään sammuvien valokaarien sammutusta. Yhdistetyn kom-

pensoinnin etuna voidaan pitää vakaata kompensointiastetta, eikä tämän takia verkko 

pääse liikaa yli- tai alikompensoitumaan. Tavoiteverkon osalta maasulkuvirtojen kompen-

sointia käydään johtolähtökohtaisesti läpi seuraavissa kappaleissa. Lisämaadoitusten ja 

kompensointilaitteiden investointivertailua esitellään kappaleessa 12.7. 

 

12.1 Haapakosken johtolähtö vuonna 2035 

 

Haapakosken johtolähtöä maakaapeloidaan kehittämissuunnitelman mukaan merkittävästi 

ja sen vuoksi alueen maakaapelointiaste nousee 97 %:iin. Johtolähtö kasvaa noin 470 met-

riä ja sen kasvu on noin 2 %. Tämän lisäyksen takia kokonaispituus on noin 25,5 kilometriä. 

Alueelta vaihdetaan avojohtimet maakaapeliksi, jonka kokonaispituus on noin 24,9 kilomet-

riä. Lisäksi alueelle jätetään kehittämissuunnitelman mukainen PAS-johdin, jota löytyy alu-

eelta vielä noin 660 metriä.  

 

 

Kuva 39. Haapakosken johtolähdön uusi linja on piirretty sinisellä ja vanha linja on merkitty punai-

sella (Trimble 2019). 
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Kuva 39 esittää kehittämissuunnitelman mukaan tehtäviä keskijänniteverkon muutostöitä.  

Kuvassa sininen viiva tarkoittaa keskijänniteverkon uutta linjaa ja suurimmaksi osaksi alu-

een maakaapelia. Punainen viiva kuvassa puolestaan esittää alueelta poistettuja ilmajoh-

toja ja niiden vanhoja linjoja. Sinisen värin sijainnin perusteella voidaan nähdä, että maa-

kaapelit asennetaan teiden varsille. Asennukset ovat helpommin tehtävissä teiden viereen.  

 

Haapakosken alueen asiakas- ja vuosienergiamäärät oletetaan pysyvän tarkastelun aikana 

samana. Maakaapeloinnin myötä Haapakosken johtolähdön tuottamat maasulkuvirrat ko-

kevat merkittävää kasvua. Verrattuna vuoteen 2019 nousua on tapahtunut 540 %. Maasul-

kuvirtojen kasvun takia alueen maadoitusjännitteet nousevat, eivätkä alueen kosketusjän-

nitteet ole enää sallituissa rajoissa. Maadoitus- ja kosketusjännitteet saadaan pienennettyä 

kompensoinnilla.  Alueen maasulkuvirrat ja niiden muutokset esitetään taulukossa 28. 

 

Taulukko 28. Haapakosken johtolähdön tuottamat maasulkuvirrat ja niiden muutokset vuodesta 

2019 vuoteen 2035. 

    Haapakosken maasulkuvirrat 2035   

                    Muutos / A Kasvua % 

Maasulkuvirta 0 Ω 54,4 A +45,9 540,0 % 

Maasulkuvirta 500 Ω 12,7 A +4,8 60,8 % 

 

12.1.1 Haapakosken johtolähdön kompensointi 

 

Haapakosken lisääntyneen maakaapeloinnin takia, alueen maasulkuvirrat nousevat merkit-

tävästi. Maasulkuvirtojen kompensointi olisi suositeltava toteuttaa hajautetulla kompensoin-

nilla, jossa kolme 15 A kompensointikelaa asennetaan noin 7 – 10 kilometrin välein toisis-

taan. Kompensoinnin myötä alueen maadoitusjännitteet paranevat, eikä alueelle tarvita li-

sämaadoitusta. Kolmen 15 A hajautetun kompensointikelan myötä alueen maasulkuvirrat 

saadaan pienennettyä alkutilanteen 54,4 ampeerista 9,4 ampeeriin. Johtolähdön kompen-

sointiasteeksi saadaan laskettua 0,8. Loput johtolähdön tuottamasta maasulkuvirrasta saa-

daan kompensoitua Yli-Iin kytkinasemalle asennetulla säädettävällä kompensointilaitteella. 

  

Optimaalinen etäisyys voidaan laskea yhtälöstä 20, jonka avulla kelojen väliseksi etäisyy-

deksi saadaan noin 6,1 kilometriä. Ensimmäisen kelan asennuspaikka, noin 10 kilometrin 

etäisyys, olisi hyvin optimaalinen viitaten aikaisempiin tutkimuksiin. Kompensointikelojen 

todellinen asennuspaikka on katsottava asennushetkellä tarkemmin. 
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Haapakosken ensimmäinen kompensointikela olisi suositeltavaa asentaa Anttisuvannon-

tien ja Hautapellontien välissä olevaan K_9090-puistomuuntajaan. Matkaa Yli-Iin kytkinase-

malta muuntajalle tulee noin 10,3 kilometriä ja maasulkuvirta näiden pisteiden välissä on 

noin 17,7 A.  

 

Haapakosken johtolähdön toinen kompensointikela voidaan asentaa noin 16 kilometrin 

päähän Yli-Iin kytkinasemalta. Asennuspaikka olisi Seljänmaantien risteyksestä noin 600 

metriä idässä olevassa k_9076-puistomuuntajassa. Maasulkuvirta Yli-Iin kytkinaseman ja 

puistomuuntajan välillä on 35,1 A. Ensimmäisen kompensointikelan kompensoidessa 15 A, 

jää toiselle kompensointikelalle maasulkuvirtaa vain 20,1 A. 

 

Haapakosken johtolähdön kolmas hajautettu kompensointikela asennettaisiin Pahkalantien 

ja Ahvensuontien risteyksessä olevaan k_9019-puistomuuntajaan. Matkaa Yli-Iin kytkinase-

malta muuntajalle tulee olemaan noin 23 kilometriä. Maasulkuvirta Yli-Iin kytkinaseman ja 

puistomuuntajan välillä on 51,2 A ja kahden 15 A kompensointikelan myötä maasulkuvirtaa 

jää jäljelle 21,2 A. Jäljelle jäänyt maasulkuvirta saadaan kolmannen kelan myötä pienen-

nettyä 9,4 ampeeriin.  

 

12.2 Tannilan johtolähtö vuonna 2035 

 

Kehittämissuunnitelman mukaan Tannilan johtolähdön muutoksen ovat nähtävissä kuvasta 

40. Johtolähtö tulee kasvamaan vuoteen 2035 mennessä noin 1,9 kilometriä eli noin 2,6 %. 

Kokonaisuudessaan uutta maakaapelia asennetaan johtolähdölle noin 30,5 kilometriä. Joh-

tolähdön uusi maakaapelointiaste vuonna 2035 on 75 % ja maakaapelia on asennettu alu-

eelle silloin yhteensä noin 55,2 kilometriä. Alueen ilmajohtoverkkoa on yhteensä noin 16,7 

kilometriä. Ilmajohtoverkon määrä on vähentynyt maakaapeloinnin myötä noin 61,5 % eli 

noin 26,7 kilometriä. Johtolähdöllä oleva PAS-johdin vähenee noin 1,9 kilometriä. Maakaa-

peloinnin myötä johtolähdön tuottamat maasulkuvirrat nousevat ja niiden muutokset näky-

vät taulukosta 29. 
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Kuva 40. Tannilan johtolähtö vuonna 2035. Sininen viiva kuvaa uutta linjaa ja punainen viiva pois-

tettua ilmajohtoa (Trimble 2019). 

 

Taulukko 29. Tannilan johtolähdön tuottama maasulkuvirtojen kehitys vuosien 2019 – 2035 aikana. 

Arvoissa ei ole otettu vielä huomioon nykyhetkessä asennettua kompensointikelaa. 

 

    Tannilan maasulkuvirrat 2035   

                                   Muutos / A Kasvua % 

Maasulkuvirta 0 Ω 119 A +62,5 110,6 % 

Maasulkuvirta 500 Ω 17,1 A -4,4 -20,5 % 
 

Maakaapeloinnin myötä alueen maasulkuvirrat kasvavat ja maadoitusjännitteet eivät ole 

enää sallituissa rajoissa. Alueelle on suositeltavaa asentaa hajautettuja kompensointike-

loja, joilla saadaan pienennettyä johtolähdön tuottamaa maasulkuvirtaa. Johtolähdölle 

asennettava hajautettu kompensointi tukee vuoden 2035 jälkeen tehtyjä muutoksia.  
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12.2.1 Tannilan johtolähdön kompensointi 

 

Tannilan johtolähdön tuottamien maasulkuvirtojen kompensointi olisi suositeltava toteuttaa 

hajautetulla kompensoinnilla, jossa seitsemän 15 A kompensointikelaa asennetaan noin 7 

– 10 kilometrin välein toisistaan. Kompensoinnin myötä alueen maadoitusjännitteet parane-

vat, eikä alueelle tarvita lisämaadoitusta. Seitsemän 15 A hajautetun kompensointikelan 

asennuksen myötä alueen maasulkuvirrat saadaan pienennettyä 119 ampeerista 14 am-

peeriin. Johtolähdön kompensointiasteeksi saadaan laskettua 0,88. Loput johtolähdön tuot-

tamasta maasulkuvirrasta saadaan kompensoitua Yli-Iin kytkinasemalle asennetulla sää-

dettävällä kompensointilaitteella. 

 

Suunnitelman myötä ensimmäinen hajautettu kompensointikela on syytä asentaa Lehtilän-

tien risteyksessä olevaan puistomuuntamon yhteyteen. Matkaa Yli-Iin kytkinasemalta puis-

tomuuntamoon tulee olemaan noin 7 kilometriä. Lehtiläntien risteyksessä olevan puisto-

muuntajan kohdalla kapasitiivista maasulkuvirta on 14,6 A.  

 

Tannilan johtolähdön toinen hajautettu kompensointikela asennettaisiin Siuruanjoen toiselle 

puolelle. Matkaa tulee Yli-Iin kytkinasemalta noin 19,4 kilometriä. Siuruanjoen länsipuolella 

maakaapelointia on asennettu yhteensä noin 16 kilometriä. Kompensointikela asennettai-

siin 9153-puistomuuntamoon, Leuvantie 1140. Kela olisi noin 9 kilometriä Siurajoen ran-

nasta, josta löytyy maakaapeloinnin aloituspiste. Ensimmäisen kompensointikelan myötä 

alueen maasulkuvirta on 13,7 A Leuvantien puistomuuntamolla. 

 

Tannilan johtolähdön kolmas hajautettu kompensointikela asennettaisiin Siuruanjoen toi-

selle puolelle johtolähdön päähän olevaan puistomuuntamoon. Matkaa Yli-Iin kytkinase-

malta on noin 30 kilometriä. Kompensointikela asennettaisiin 9158-puistomuuntamoon, 

Leuvantie 1747. Kela olisi kooltaan 15 A ja maasulkuvirtaa jäisi enää hyvin vähän Siurujoen 

länsipuolelle. Kahden ensimmäisen kompensointikelan myötä alueen maasulkuvirta puis-

tomuuntamolla on 19,7 A. 

 

Tannilan johtolähdön neljäs 15 A hajautetun kompensointikela olisi suositeltavaa asentaa 

k_9040-puistomuuntajaan. Puistomuuntaja sijaitsee noin 16 kilometrin päässä Yli-Iin kyt-

kinasemalta. Aiemmin asennettujen kolmen kompensointikelan takia maasulkuvirta muun-

tajan ja kytkinaseman välille jäisi 19,2 A. 
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Johtolähdön viides kompensointikela olisi suositeltavaa asentaa Ritvantien risteykseen, 

josta löytyy myös Tannilan johtolähdön toinen erotinasema. Yli-Iin kytkinasemalta Ritvan-

tien risteykseen on noin 20 kilometriä. Aiempien kompensointikelojen takia maasulkuvirtaa 

olisi näiden pisteiden välillä 16,9 A. Ritvantien risteyksestä jatkuu pohjoisen suuntaan maa-

kaapelointi ja Tannilan johtolähdölle jäänyt ilmajohtoverkko jatkuu tästä kohtaa itään. 

 

Koska maakaapelointi jatkuu Ritvantien risteyksestä pohjoiseen, on suositeltavaa, että joh-

tolähdön kuudes kompensointikela asennetaan Viittaperäntien risteykseen. Samalla saa-

daan kompensoitua haarautuvien lähtöjen maasulkuvirrat. Maasulkuvirtaa olisi tässä vai-

heessa jäljellä koko johtolähdöltä noin 44 A ja johtolähdön seitsemäs kompensointikela olisi 

suositeltavaa asentaa johtolähdön loppuun. Asennuksien jälkeen maasulkuvirtaa jäisi enää 

vain 9,3 A. Kompensoinnin ansiosta alueen maadoitusjännitteet pienenevät ja ne täyttävät 

SFS-6001 standardin mukaiset määräykset. 

 

12.3 Pohjukan johtolähtö vuonna 2035 

 

 

Kuva 41. Pohjukan johtolähtö vuonna 2035, jossa sininen viiva kuvaa uutta johdinlinjaa ja punainen 

viiva vanhaa linjaa (Trimble 2019). 

 

Pohjukan tavoiteverkko on vuonna 2035 kuvan 41 mukainen. Johtolähdön kokonaispituus 

kasvanee vuoteen 2035 mennessä noin 7,2 kilometriä eli noin 94 %. Johtolähdön 
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kokonaispituus tulee olemaan vuonna 2035 noin 15 kilometriä. Alueelta tullaan vaihtamaan 

melkein kaikki ilmajohtimet maakaapeleiksi, joten vuoden 2035 verkossa ilmajohtoa olisi 

vain 354 metriä. Johtolähdölle asennetaan uutta maakaapelia yhteensä noin 14,5 kilometriä 

ja alueen maakaapelointiasteeksi tulee 97 %.  

 

Lisääntyneen maakaapeloinnin takia alueen maasulkuvirrat nousevat merkittävästi. Nou-

sua vuoteen 2019 verrattuna on melkein 806 %. Lukema vastaa 29 A kasvua. Johtolähdön 

tuottamat maasulkuvirrat ja niiden muutokset ovat nähtävissä taulukosta 30. Maasulkuvir-

tojen nousun takia alueelle on syytä asentaa hajautettu kompensointilaitteisto. Kompen-

soinnin avulla saadaan alueen maadoitusjännitteet sallittuihin arvoihin, eikä alueelle tarvitse 

asentaa lisämaadoitusta. 

 

Taulukko 30. Pohjukan johtolähdön tuottamat maasulkuvirrat ja niiden muutokset vuosien 2019 – 

2035 välillä. 

 

    Pohjukan maasulkuvirrat 2035   

                               Muutos / A Kasvua % 

Maasulkuvirta 0 Ω 32,6 A +29 805,6 % 

Maasulkuvirta 500 Ω 9,6 A +6,1 174,3 % 

 

12.3.1 Pohjukan johtolähdön kompensointi 

 

Pohjukan johtolähdölle olisi suositeltavaa asentaa kaksi 15 A hajautettua kompensointilait-

teistoa. Näiden kahden kompensointikelojen myötä alueen maasulkuvirtaa saadaan pie-

nennettyä lähtöarvosta 32,6 ampeerista 2,6 ampeeriin. Johtolähdölle asennetut kompen-

sointikelat tulevat tukemaan vuoden 2035 jälkeen tehtyjä muutoksia. Pohjukan kompen-

sointiasteeksi saataisiin näin ollen 0,92.  

 

Ensimmäinen kompensointikela olisi suositeltavaa asentaa Iijoen toiselle puolelle jätevesi-

puhdistamon viereen k_9087-puistomuuntajaan. Puistomuuntajan kohdalla maasulkuvirtaa 

on yhteensä 15 A. Kompensoinnin myötä johtolähdölle jäisi vielä noin 17,6 A maasulkuvir-

taa.  

 

Pohjukan toinen 15 A kompensointikela olisi kannattavaa asentaa lähelle johtolähdön lop-

pua Hökänrannan u_9165-puistomuuntajaan. Puistomuuntajan luona maasulkuvirtaa olisi 

enää 17,6 A. Kahden kompensointikelan myötä johtolähdön tuottama maasulkuvirta piene-

nee 2,6 ampeeriin. 
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12.4 Iin johtolähtö vuonna 2035 

 

Vuoden 2035 tavoiteverkko Iin johtolähdön osalta on esitetty kuvassa 42. Johtolähdön muu-

tokset tulevat tapahtumaan johtolähdön alkupäässä, koska siellä ilmajohtoverkkoa tullaan 

vaihtamaan maakaapeliksi. Ilmajohtoverkkoa ja PAS-johdinta vaihdetaan maakaapeliksi 

vuosien 2019 – 2035 välillä noin 8,7 kilometriä ja alueelta poistetaan noin 1,9 kilometriä 

ilmajohtoverkkoa. Johtolähdön kokonaispituus tulee olemaan noin 41,5 kilometriä, josta 

24,3 kilometriä on avojohtoa ja 4,5 kilometriä PAS-johdinta. Johtolähdön maakaapelointia 

tullaan lisäämään yhteensä 8,7 kilometriä, joten johtolähdön maakaapelin kokonaispituu-

deksi saadaan 12,7 kilometriä. Iin johtolähdön uusi maakaapelointiaste on 31 %. 

 

 

Kuva 42. Iin johtolähtö vuonna 2035. Sininen viiva kuvaa uutta verkkoa ja punainen viiva poistettua 

verkkoa (Trimble 2019). 

 

Iin johtolähdön alkuosuuden maakaapeloinnin takia, maasulkuvirrat kasvavat noin 17,8 A 

eli noin 140 % vuoden 2019 lukuihin. Johtolähdön tuottamat maasulkuvirrat ja niiden muu-

tokset ovat nähtävissä taulukosta 31. Johtolähdön tuottama maasulkuvirta olisi kannattavaa 

kompensoida hajautetulla kompensointilaitteistolla. Hajautettu kompensointilaitteisto tukee 

vuoden 2035 jälkeen tehtävää maakaapelointia, koska johtolähdöllä on vielä paljon 
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ilmajohtoja. Jos johtolähtöä kompensoitaisiin nyt keskitetyllä kompensoinnilla, tulisi myö-

hemmin ongelmia resistiivisistä virroista. 

  

Taulukko 31. Iin johtolähdön tuottamat maasulkuvirtojen muutokset vuodesta 2019 vuoteen 2035. 

 

    Iin maasulkuvirrat 2035   

                                  Muutos / A Kasvua % 

Maasulkuvirta 0 Ω 30,5 A +17,8 140,2 % 

Maasulkuvirta 500 Ω 9,2 A -1,8 -16,4 % 
 

12.4.1 Iin johtolähdön kompensointi vuonna 2035 

 

Iin johtolähdön alkuosuuden maakaapeloinnin takia, alueelle olisi suositeltavaa asentaa 

kaksi 15 A hajautettua kompensointikelaa. Kahden kompensointikelan jälkeen johtolähdön 

tuottamaa maasulkuvirtaa saadaan pienennettyä 30,5 ampeerista 0,5 ampeeriin. Tällä het-

kellä Iin johtolähdön kaapelointiaste on alueen pienin ja voidaan olettaa, että aluetta tullaan 

maakaapeloimaan vielä vuoden 2035 jälkeen. Alueelle suositeltavat hajautetut kompen-

soinninlaitteet tukevat vuoden 2035 jälkeen tehtyjä muutoksia. Iin johtolähdön kompensoin-

tiasteeksi saadaan 0,98. Hajautetun kompensoinnin myötä johtolähdön tuottamat maasul-

kuvirrat saadaan pienennettyä, eikä alueen maadoitusjännitteet nouse yli sallituiden rajojen. 

 

Johtolähdön ensimmäinen kompensointikela olisi kannattavaa asentaa noin yhdeksän kilo-

metrin päähän Yli-Iin kytkinasemalta Ailintien ja Anttikoskentien välissä olevaan k_9089-

puistomuuntajaan. Yli-Iin kytkinaseman ja muuntajan välillä maasulkuvirtaa on 14,8 A. Kom-

pensoinnin myötä johtolähdön tuottamaa maasulkuvirtaa on vielä noin 15,7 A. Johtolähdön 

toinen 15 A kompensointikela olisi suositeltavaa asentaa maakaapeli- ja ilmajohtoverkon 

rajalla olevaan k_9009-puistomuuntajaan.  

 

12.5 Syöttökaapelin kompensointi vuonna 2035 

 

Pahkakosken vesivoimalaitoksen ja Yli-Iin kytkinaseman välinen syöttökaapeli tullaan vaih-

tamaan ilmajohtoverkosta maakaapeliksi vuoteen 2035 mennessä. Kuva 43 esittää tätä ti-

lannetta. Syöttökaapeli tulee olemaan AHXAMKW 3 x 120 -maakaapelia, jota asennetaan 

yhteensä noin 10,4 kilometriä. Maakaapelin asennuksen myötä maasulkuvirta tulee nouse-

maan 44,1 A. Yli-Iin kytkinasemalle asennettu säädettävä keskitetty kompensointilaitteisto 
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toimisi tässä tapauksessa syöttökaapelin maasulkuvirtojen kompensointilaitteistona. Lait-

teiston avulla saadaan kompensoitua myös johtolähtöjen alkupäässä olevat maasulkuvirrat.  

 

 

Kuva 43. Yli-Iin alueen syöttökaapeli Pahkakosken vesivoimalaitokselta Yli-Iin kytkinasemalle. Ku-

vassa sininen viiva kuvaa uutta maakaapelia ja punainen viiva vanhaa ilmajohtoa (Trimble 2019). 

 

Yli-Iin alueen kompensointiaste olisi pidettävä 70 – 125 % välillä, jotta sillä olisi positiivinen 

vaikutus itsestään sammuvien valokaarien sammumiseen. Vuoden 2035 tavoiteverkon mu-

kaisesti Yli-Iin alueen maasulkuvirta olisi 280,7 A. Verkkoa tultaisiin kompensoimaa hajaute-

tuilla ja keskitetyllä kompensointilaitteella. Hajautettuja kompensointilaitteita laitteita tulisi 

asentaa vuosien 2019 – 2035 välillä yhteensä 15 kappaletta. Asennettujen hajautettujen 

kompensointilaitteiden myötä alueen maasulkuvirtoja saadaan pienennettyä 225 ampee-

rilla. Jäljelle jäävän 56 ampeerin maasulkuvirran kompensointi tapahtuisi Yli-Iin kytkinase-

malle asennetulla säädettävällä keskitetyllä 100 A kompensointikelalla.  

 

Yli-Iin alueen kompensointiaste saataisiin laitteiston avulla pidettyä 5 – 10 % alikompen-

soinnin puolella. Tämä olisi optimaalinen tilanne maasulkusuojauksen ja resonanssitaajuu-

den kannalta. Yli-Iin alueelle asennetun yhdistetyn kompensoinnin ansiosta, alueella voi-

daan jatkaa maakaapelointia vuoden 2035 jälkeen. Vaikka alueen maasulkuvirrat tulisivat 

kasvamaan, eivät ne vaadi välittömästi uuden hajautetun kompensoinnin asennusta. Ha-

jautettua kompensointia on lisättävä siinä vaiheessa, kun alueen maasulkuvirta ja maadoi-

tusjännitteet kasvavat liian suureksi tai keskitetysti asennetun kompensointikelan säätö ei 

enää mahdollista maasulkuvirtojen kompensointia.  
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12.6 Keskeytyskustannukset vuonna 2035 

 

Tavoiteverkon osalta alueen maakaapelointiaste nousee 71 %:iin. Vuoden 2035 verkon 

keskeytyksien tarkkaa määrää on ennakoidusti vaikea arvioida. Maakaapeloinnin myötä 

alueesta saadaan säävarmempi ja sähkönlaadultaan parempi. Näiden lisäksi alueen kes-

keytysten määrä odotetaan pienentyvän ja kompensoinnin myötä osa PJK-vioista saadaan 

itsestään poistuviksi. Alueen keskeytyskustannuksia voidaan kuitenkin tarkastella prosen-

tuaalisena vähennyksenä vuoden 2018 lukuihin verrattuna. Todelliset keskeytyskustannuk-

set ovat vasta nähtävissä vuonna 2035. 

 

Vuonna 2018 Yli-Iin alueen keskeytyskustannukset olivat yhteensä 148 020 €. Kaapeloinnin 

myötä voidaan olettaa, että se vähentää keskeytyskustannuksia 0,7 – 1 % / kaapelointipro-

sentin nousu. Vuosien 2019 ja 2035 välillä maakaapelointiaste on nousut 50 %, joten voi-

daan olettaa, että keskeytyskustannukset ovat vähentyneet 74 010 €. Vuoden 2035 kes-

keytyskustannukseksi saadaan noin 74 010 €. 

 

12.7 Investointivertailu vuoden 2035 verkosta 

 

Uusien kompensointilaitteiden investointeja ja niiden takaisinmaksuaikoja voidaan tarkas-

tella lisämaadoituksista tulleiden säästöjen avulla. Tässä tarkastelussa oletetaan, että kom-

pensointilaitteiden kustannusajankohta ja säästöt alkavat vasta vuonna 2035. Investoinnin 

myötä alueelle hankittavat hajautetun kompensoinninlaitteet ovat listattuna taulukossa 32. 

Laitteiden ilmoitetuiksi yksikköhinnoiksi on otettu Energiaviraston antamat yksikköhinnat. 

Taulukossa ei ole mukana nykyverkossa asennettua keskitettyä kompensointilaitteistoa. 

 

Taulukko 32. Vuoden 2035 investoitujen laitteiden yksikköhinta ja kokonaiskustannukset. 

 

Yli-Iin alueen investoinnit vuonna 2035    

              

        kpl  Yksikköhinta: Yhteensä: 

Hajautettu kompensointilaitteisto 15 A: 15 19 100 € 286 500 € 

 

Investointikustannus voidaan jakaa vuosittaisiin kustannuksiin annuiteetin avulla. Annui-

teetin avulla saadaan selvillä tasasuuruinen kustannuserä pitoajalle. Kompensointilaitteis-

tojen investointien annuiteetti voidaan laskea yhtälön 34 avulla. Annuiteetti lasketaan kor-

kotasolle 4 – 6 %. Kompensointilaitteiden pitoaika laskelmissa on 40 vuotta. 
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Kompensointilaitteiden investointi kustantaa yhteensä 286 500 €. Annuiteetin ollessa 0,051 

– 0,066 saadaan vuosittaiseksi tasasuuruiseksi eräksi koko investoinnilta noin 14 475 € – 

19 041 € pitoajan ollessa 40 vuotta. Kun taas lisämaadoitusten kustannus olisi 2 401 860 € 

saadaan tasasuuruiseksi eräksi 121 350 € – 159 631 €.  

 

Investoinnin takaisinmaksuaika saadaan laskettua yhtälön 35 avulla. Yhtälöllä saadaan sel-

ville aika, kuinka nopeasti kompensointilaitteiden tuomat säästöt maksavat koko investoin-

nin takaisin. Säästöinä voidaan pitää lisämaadoitusten ja kompensointilaitteiden investoin-

tien erotusta, mikä olisi tässä vaiheessa 2 115 360 €. 

 

𝑛 =
− ln (

1
𝑝

−
𝐻
𝑆

) − ln(𝑝)

ln(1 − 𝑝)
=  

− ln (
1

0,04
−

286 500 €
2 115 360 €

) − ln(0,04)

ln(1 − 0,04)
= 1,14 𝑉 

 

Maakaapeloinnin lisääntyessä huomattavasti vuoteen 2035 mennessä, alueen maasulku-

virrat ja maadoitusjännitteet kasvavat merkittävästi. Kohonneet maadoitusjännitteet vaatisi-

vat merkittäviä investointeja lisämaadoituksiin, eikä se olisi taloudellisesti kannattavaa. 

Maadoitusjänniteongelmien takia ainoa teknillinen ja taloudellinen vaihtoehto on käyttää 

maasulkuvirtojen kompensointia Yli-Iin alueella. Energiavirasto on määritellyt kompensoin-

tilaitteille noin 40 – 50 vuoden pitoajan. Koko investointi tulisi maksamaan itsensä takaisin 

hyvin nopeasti, joten kompensointilaitteistojen lisääminen olisi merkittävästi kannattavampi 

ratkaisu. Tästäkin näkökulmasta katsottuna investointi olisi erittäin hyödyllinen OESJ:lle.  
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13  MAASULKUSUOJAUKSEN SUUNNITTELU YLI-IISSÄ 

 

Yli-Iin alueen kompensoinnin myötä tarvitaan myös tarkasteluja maasulkusuojauksien nä-

kökulmasta. Kompensoinnilla on suuri merkitys alueen maasulkusuojaukseen ja alueen 

maasulkureleet olisi tarkastettava ja säädettävä oikeaan arvoon. Maasulkusuojauksen toi-

mintaperiaate perustuu vaihevirtojen epäsymmetrian ja tähtipisteen nousuun. 

 

Maasulkusuojauksen suunnittelun yhteydessä on tehtävä useita maasulkuvirtalaskelmia, 

joissa verkot ovat hyvin suuria ja pieniä. Laskelmien avulla saadaan releen asetteluarvot ja 

kestoajat selville. Näiden perusteella voidaan suunnitella suojausta. Releiden asettelussa 

on mahdollista asettaa porrastusta, jossa suurivirtaiset maasulut voidaan poistaa nopeasti 

ja pienivirtaiset maasulut omaavat hitaampaa laukaisuaikaa. Hitaampi laukaisuaika mah-

dollistaa maasulun itsestään sammumisen. Valokaari voi myös muuttua oikosuluksi, joka 

mahdollistaa vian automaattisen paikannuksen. 

 

Jotta Yli-Iin alueen johtolähdöt tulisivat toimimaan selektiivisesti, on alueen maasulkusuo-

jauksia muutettava tai säädettävä vastaamaan tulevaisuudessa verkon kompensointias-

tetta. Jos alueen kompensointiaste tulee lähellä resonanssipistettä, voi verkon resistiivinen 

vikavirta jäädä liian pieneksi. Pieneksi jäänyt resistiivinen vikavirta voi olla liian pieni selek-

tiivisen maasulkureleiden toimintaan. Tämän takia Yli-Iin kytkinasemalle asennettu kela 

vaatisi lisävastuksen. Kelan lisävastuksella saadaan lisättyä virran pätökomponenttia.  

 

Yli-Iin alueella asennettujen kompensointi yksiköiden tuottama induktiivinen virta ei saa ylit-

tää johtolähteiden kaapeleiden tuottamaa kapasitiivista virtaa. Ylikompensoinnista johtuva 

loisvirta voi aiheuttaa maasulkusuojauksessa suojareleen laukeamisen, koska sitä luullaan 

vialliseksi. Tämä lisäksi nollajännitteen U0 ja nollavirran I0 välinen vaihekulma muuttuu ka-

pasitiivisesta induktiiviseksi, joka voi aiheuttaa virran osoittimen siirtymisen suojauksen ul-

kopuolelle. Tämän takia suojaus ei enää toimi halutulla tavalla. Pahimmillaan maasulkuvirta 

voi laukaista terveen johtolähdön, jos induktiivinen virta on riittävän suuri.  
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14  YHTEENVETO 

 

Tämän työn tarkoituksena oli selvittää, mikä olisi teknillisestä ja taloudellisesta näkökul-

masta Yli-Iin alueen suotuisin kompensointiratkaisu. Aihe oli hyvin ajankohtainen, koska Yli-

Iin maakaapelointia tullaan lisäämään paljon vuoteen 2035 mennessä. Maakaapeloinnin 

takia Yli-Iin alueen keskeytyskustannukset saadaan pienennettyä vuoteen 2035 mennessä 

merkittävästi. Lisäksi maakaapeloinnin seurauksena alueen maasulkuvirrat ja niiden kas-

vun seurauksena alueen maadoitusjännitteet nousevat. Pahimmillaan alueen kosketusjän-

nitteet tulisivat nousemaan hengenvaaralliseksi. Yli-Iin alueelle lisämaadoitusten asentami-

nen ei olisi tässä tapauksessa taloudellisesti kannattavaa, joten alueelle olisi suositeltavaa 

rakentaa kompensointia. 

 

Yli-Iin johtolähtöjen alueille suotuisin ratkaisu olisi yhdistetty kompensointi. Yhdistetyssä 

kompensoinnissa kytkinasemalle asennettaisiin 100 A keskitetty kompensointikela.  Kom-

pensointikelalla saadaan kompensoitua lähialueen ja syöttökaapelin aiheuttamia maasul-

kuvirtoja. Loput Yli-Iin johtolähtöjen tuottamat maasulkuvirrat kompensoitaisiin hajautetusti. 

Hajautetussa kompensoinnissa kelat asennettaisiin johtolähtöjen varsille 6 – 10 kilometrin 

välein. Yli-Iin alueelle asennettaisiin yhteensä 15 kappaletta 15 A Petersenin kelaa. Ha-

jautetuilla kompensointikeloilla saadaan pienenennettyä johtolähtökohtaisesti maasulkuvir-

toja, mutta ennen kaikkia alueesta saadaan maadoitusjännitteiden osalta turvallisempi. Yh-

distetyssä kompensoinnissa maasulkusuojauksen kannalta alueen kompensointiaste saa-

taisiin pidettyä lähellä resonanssipistettä. Tässä tilanteessa verkon rinnakkaisresonanssi-

taajuus ei tulisi muuttumaan paljon, vaikka jokin alueen johtolähdöistä laukeaisi ja kompen-

sointiaste muuttuisi.   

 

Kompensointilaitteiden kustannusta verrattiin lisämaadoituksien kustannuksiin. Kompen-

sointilaitteiden asennusten myötä alueella koetaan merkittävää säästöä verrattuna lisämaa-

doitusten asentamiseen. Alueelle investoitujen kompensointilaitteiden takaisimaksuajaksi 

tulisi vain muutama kuukausi. Investointi olisi tässä tapauksessa hyvinkin kannattavaa, 

koska laitteiden pitoajaksi on arvioitu noin 40 – 50 vuotta. 

 

Kompensointilaitteiden asentaminen tukisi myös vuoden 2035 jälkeen tehtäviä muutoksia. 

Vaikka Yli-Iin alueen johtolähtöihin lisättäisiin maakaapelointia, aiheuttaa se maasulkuvirto-

jen nousua. Tämä ei kuitenkaan vaadi kompensointilaitteiden siirtämistä eikä välitöntä uu-

den laitteen asennusta. Kompensoinnin myötä alueen maadoitusjännitteet saadaan pienen-

nettyä, eikä niistä koidu hengenvaarallisia kosketusjännitteitä. 
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Yhtenä jatkotoimenpiteenä tulisi tässä vaiheessa tarkastaa myös maakaapeloinnin tuot-

tama loisteho. Nykyään markkinoilta löytyy hajautettuun kompensointiin tarkoitettu Shunt-

reaktori. Tällä laitteella voidaan kompensoida maasulkuvirtaa ja loistehoa. Jos Yli-Iin alueen 

loistehot tulevat kasvamaan tulevaisuudessa, olisi tässä vaiheessa järkevintä asentaa uu-

denlainen kompensointilaite. Näin ollen alueen verkkokomponentit eivät tulisi lisääntymään 

merkittävästi ja samalla myös alueen loistehot saataisiin kompensoitua heti johtolähtöjen 

varsilla.  
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Liite 1. Vuoden 2035 tavoiteverkon johtolähtökohtaiset lisämaadoitukset. 

 

Haapakosken johtolähdön lisämaadoitukset vuonna 2035 

        

  Mitattu Ω Sallittu Ω Lisäys / m 

9015         Kierikki 13,4 2,4 2730 

9016         Pahkala 13,2 2,4 2720 

9017         Koutuanniemi 9,2 2,4 2480 

9018         Hirvelä 6,1 2,4 2050 

9019         Haapakoski 3 2,4 700 

9041         Pahkakoski 18,4 2,4 2710 

9059         Pankki 11,1 2,4 2871 

9065         Peltoniemi 3,5 2,4 1100 

9073         Puurunen 10,7 2,4 2590 

9076         Koutuanoja 19,1 2,4 2885 

9081         Sankala 11,4 2,4 2635 

9082         Räihä 8,7 2,4 2430 

9083         Pirttioja 7 2,4 2760 

9090         Vainiola 16,3 2,4 2823 

9091         Kivikko 26 4,8 2828 

9097         Kuusela 66,2 2,4 3125 

9101         Purkaja 5,8 2,4 2000 

9114         Seljänmaa 6,8 2,4 2190 

9125         Kupsussuo 14,2 2,4 2760 

        

    Yhteensä / m 46387 
 

 

Pohjukan johtolähdön lisämaadoitukset vuonna 2035 

        

  Mitattu Ω Sallittu Ω Lisäys / m 

9056         Mäkelä 3,3 2,4 950 

9087         Puhdistamo 12 2,4 2665 

9098         Määttä 4,9 2,4 1730 

9100         Sonnimaa 7,6 2,4 2310 

        

    Yhteensä / m 7655 
 

 

      (jatkuu) 

  



 

  

(Liite 1 jatkoa) 

 

      (jatkuu) 

Tannilan johtolähdön lisämaadoitukset vuonna 2035 
  Mitattu Ω Sallittu Ω Lisäys / m 
9020         Pikankangas 20,00 2,4 2901 
9023         Kotala  7,7 2,4 2320 
9024         Kyrönniemi 10,8 2,4 2600 
9025         Porkka 21 2,4 2918 
9026         Huhtala 17,1 2,4 2843 
9027         Haapaniemi 5,6 2,4 1950 
9028         Kynkäänniemi 7,9 2,4 2350 
9029         Pääkkölä 10 2,4 2545 
9031         Polvisuo 15,8 2,4 2810 
9032         Palosuo 28,1 2,4 2997 
9040         Kyrönlampi 10,2 2,4 2560 
9042         Tannila   9,2 2,4 2480 
9043         Viitaperä  4,2 2,4 1450 
9054         Sulasalmi 8,6 2,4 2420 
9069         Kynkäänsuo 13,7 2,4 2740 
9070         Viitasuo 23,1 4,8 2946 
9077         Kaleva 5 2,4 1790 
9085         Hyötylä 13,1 2,4 2715 
9088         Piukkala  8,7 2,4 2430 
9089         Pikkula 18,3 2,4 2870 
9103         Huiskanharju 17,1 2,4 2843 
9116         Tiehaara 14,7 2,4 2775 
9120         Kaarre 17,7 2,4 2857 
9122         Harjula 9,9 2,4 2541 
9123         Saarikoski 25,3 4,8 2972 
9128         Kinttaissuo 24 2,4 2957 
9130         Hautala 17,1 2,4 2843 
9131         Tumeliuksentie 11,7 2,4 2650 
9132         Nivarannantie 11,7 2,4 2650 
9133         Kanniala  4,3 2,4 1500 
9134         Nurkkatie 10,3 2,4 2565 
9135         Vitma   6,2 2,4 2070 
9136         Tuutijärvi 3,8 2,4 1250 
9138         Säynäjäoja 8,1 2,4 2370 
9149         Keskikalliontie 4,3 2,4 1500 
9150         Leuvantie 906 6,9 2,4 2210 
9151         Leuvantie 828 3,2 2,4 900 
9152         Leuvantie 1030 4,6 2,4 1650 
9153         Leuvantie 1140 3 2,4 700 
9154         Leuvantie 1224 9 2,4 2460 
9155         Leuvantie 1319 3 2,4 700 
9157         Leuvantie 1685 5,5 2,4 1920 
9158         Leuvantie 1747 4,9 2,4 1750 
9159         Konttikankaantie 210 6 2,4 2040 
9160         Konttikankaantie 335 6,5 2,4 2140 
    Yhteesnä / m 101308 



 

  

(Liite 1 jatkoa) 

Iin johtolähdön lisämaadoitukset vuonna 2035 

  Mitattu Ω Sallittu Ω Lisäys / m 

9001         Ala-rajala 3,10 2,4 800 

9002         Pisteenpää 11,6 2,4 2645 

9003         Laurila 6 2,4 2040 

9004         Näppälä 8,2 2,4 2380 

9005         Kuopio 2,9 2,4 600 

9006         Turtinen 11,7 2,4 2650 

9007         Maalismaa 5,2 2,4 1850 

9008         Jurvakainen 8,1 2,4 2370 

9010         Kaisto 4,5 2,4 1600 

9011         Kakko 9,7 2,4 2520 

9036         Martimo 4,6 2,4 1650 

9037         Piste 4 2,4 1380 

9038         Taipale 4 2,4 1380 

9039         Vehkaperä 5,1 4,8 1820 

9050         Rajala 14 2,4 2752 

9051         Ritokangas 23,7 4,8 2954 

9060         Juusola 4 2,4 1380 

9068         Viitakangas 15 2,4 2785 

9075         Tarhaus 6,2 2,4 2070 

9080         Tuomaala 19 2,4 2883 

9084         Toppari 9,2 2,4 2480 

9086         Martimojoki 5,1 2,4 1820 

9095         Nurmela 19,4 2,4 2890 

9096         Kitulankoski 19,5 2,4 2892 

9105         Lalli 19 2,4 2884 

9106         Jämsä 5,4 2,4 1880 

9107         Saarenpää 10,3 2,4 2565 

9108         Puusaari 10,1 2,4 2550 

9109         Naseva 15,3 2,4 2795 

9111         Ylitalo 2,7 2,4 400 

9112         Paakkola 9,5 2,4 2510 

9113         Mäkipaaso 34,2 4,8 3039 

9115         Kumpula 5,9 2,4 2020 

9117         Onkilahti 6,5 2,4 2130 

9121         Kalmisto 18,5 2,4 2879 

9129         Pokinniemi 12,5 2,4 2690 

9140         Suvantotie 13 2,4 2713 

9141         Nauruanniemi 3,3 2,4 950 

9165         Hökäntie 2,5 2,4 100 

        

    Yhteensä / m 82696 
 


