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The aim of this master’s thesis was to clarify by which prerequisites there is to use Vantaan 

Energia Sähköverkot Oy (VES) 20 kV distribution network in sustained earth fault, what are 

the requirements stated in Finnish high voltage installation standard SFS 6001 for it, are the 

requirements fulfilled in VES distribution network and what are the risks of using the 

network in sustained earth fault. As part of the thesis return of investment was studied and 

its effect to the key figures of the network operation evaluated. This master’s thesis was done 

mainly as a literature review and by interviewing distribution network specialists. 

 

Using earth fault compensation in medium voltage distribution network, earth fault currents 

can be compensated to almost zero. Ground cable have very small reduction factor so most 

of earth fault current returns to the grounding system via cable screens, so touch voltages are 

below regulatory limits. When using network in sustained earth fault, voltages in healthy 

phases are rising and that is increasing probability of cross country faults considerably.  

 

Most of VES 20 kV cable network faults are earth faults. When the network is used in 

sustained earth fault, outages caused by earth faults are decreasing circa 75 %. By year 2028, 

circa 97 % of VES medium voltage network will be cabled, so when the network is used in 

sustained earth fault, most of the faults can be cleared without customer outage. 

 

Investing to earth fault compensation equipment and using 20 kV cable network in sustained 

earth fault is profitable in VES network when calculating the return of investment applying 

the investment incentive and bonus incentive by the regulation model from Finnish Energy 

Authority. 

 

According to research of this master’s thesis, it is possible in Vantaan Energia Sähköverkko 

Oy substations to install earth fault compensation equipment with small changes and there 

is not any big risks that are preventing to use the network in sustained earth fault.  
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1 JOHDANTO 

1.1 Taustatietoja Vantaan Energia Sähköverkot Oy:stä 

Vantaan Energia Oy on 1910 perustettu energiayhtiö, sen päätoiminta-alueina ovat sähkön 

ja lämmön tuotanto sekä kaukolämpö liiketoiminta. Vantaan Energia Oy myy sähköä vuoden 

2020 alussa muiden energiayhtiöiden kanssa perustamassaan Oomi Energiassa. Vantaan 

Energia Oy:n omistaa Vantaan kaupunki 60 % ja Helsingin kaupunki 40 % osuuksin. Sähköä 

ja lämpöä tuotetaan Vantaan Energian omissa yhteistuotantolaitoksissa Itä-Vantaalla 

sijaitsevassa jätevoimalaitoksessa sekä Martinlaakson voimalaitoksessa. Vantaan Energialla 

on myös omistusosuuksia useissa eri energian tuotantoyhtiöissä, joiden kautta sen 

sähköntuotannosta 8 % on tuulisähköä, 40 % vesivoimaa ja 10 % ydinvoimaa. Vantaan 

Energia vastaa myös Vantaalla kaukolämpöverkoston rakentamisesta ja kunnossapidosta. 

Kaukolämpöverkko käyttöönotettiin vuonna 1969. (Vantaan Energia 2020) 

 

Vuonna 2006 Vantaan Energiasta eriytettiin Vantaan Energia Sähköverkot Oy (VES), joka 

on Vantaan Energia Oy:n 100 % omistama yhtiö. VES vastaa sähköverkkojen 

rakentamisesta, käytöstä ja kunnossapidosta. VES:llä on noin 3500 kilometriä 

sähkönjakeluverkkoa ja asiakkaita noin 130 000.  (Vantaan Energia Sähköverkot 2020) 

 

1.2 Työn taustaa 

Vuoden 2011 Tapani-myrskyn jälkeen luotu valvontamalli motivoi verkkoyhtiöitä etsimään 

keinoja vähentää asiakkaiden kokemia keskeytyksiä. Vikoja ja keskeytysaikoja lyhentämällä 

verkkoyhtiöt säästävät keskeytyskustannuksissa ja saavat valvontamallin kautta 

laatukannustimia. Kaupunkiverkot ovat suurimmilta osin kaapeloituja, muutamissa 

kaapelointiaste lähenee jo 100 %. Kaapeloiduissa verkoissa viat ovat harvinaisia ja 

tyypillisesti ne ovat kaivuu- tai komponenttivaurioita, pääosin kaapeleiden sekä 

kaapelipäätteiden rikkoontumisia.  

 

Maakaapeliverkon asiakkaiden kokemia keskeytyksiä ja keskeytysaikaa pystytään 

vähentämään monin eri keinoin: jakamalla isompia alueita useammalle eri sähköasemalle, 

päivittämällä vanhaa suojausautomaatiolaitteistoa toisiouusinnoilla luotettavampaan 

tekniikkaan sekä lisäämällä jakelumuuntamoiden automaatiota. Näillä menetelmillä suuret 

kaupunkiverkkoyhtiöt ovatkin päässeet lyhyisiin keskeytysaikoihin. Verkkoyhtiöt pyrkivät 

edelleen lyhentämään keskeytysaikoja ja maasulkuvirran kompensointilaitteisto on tehokas 
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keino vähentää yksivaiheisten maasulkuvikojen aiheuttamia keskeytyksiä, jos verkkoa 

käytetään maasulussa.  

 

Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n keskijänniteverkosta on tällä hetkellä 92 % kaapeloituna 

ja vuoteen 2028 mennessä kaapelointiaste tulee nousemaan 97 % :iin. Vantaan Energia 

Sähköverkot Oy:n keskijänniteverkon vioista yli 70 % ja maakaapeliverkon vioista yli 80 % 

on maasulkuvikoja, joten tällä hetkellä suurin potentiaali säästöihin keskijänniteverkon 

KAH-kustannuksissa on maasulkuvikojen aiheuttamien keskeytysten vähentäminen. 

Maasulun aiheuttamat keskeytykset vähenevät erityisesti silloin, jos verkkoa pystytään 

käyttämään maasulussa. Kompensoidun verkon keskeytyksiä voidaan vähentää 75 % kun 

käytetään verkkoa maasulun aikana (Siirto 2016, s. 59). SFS 6001 -standardi mahdollistaa 

verkon käytön maasulussa kahden tunnin ajan, mikäli kosketusjännitteet pysyvät standardin 

sallimissa rajoissa.  

 

1.3 Tutkimuskysymykset ja aiheen rajaus  

Tässä diplomityössä pyritään saamaan vastaukset muun muassa seuraaviin 

tutkimuskysymyksiin: 

 Täyttyvätkö SFS 6001 -standardin vaatimukset VES:n verkossa? 

 Mitkä ovat kosketusjännitteet maasulun aikana? 

 Mitä riskejä verkon käytöstä maasulussa aiheutuu: henkilöturvallisuus ja 

omaisuusriski? 

 Miten maasulkuvirran kompensointilaitteistojen lisääminen vaikuttaa Vantaan 

Energia Sähköverkot Oy:n verkon tunnuslukuihin? 

 Mikä on investoinnin kannattavuus: miten sammutuslaitteet huomioidaan verkon 

arvossa ja mikä on takaisinmaksuaika verkon arvon ja säästyneiden KAH-

kustannusten kautta? Mikä on valvontamallin mukainen ja asiakkaan kokema KAH-

kustannus? 

 

Diplomityö rajataan käsittelemään maasulkuvirran kompensointia 20 kV kaapeloidussa 

keskijänniteverkossa ja keskitettyä maasulkuvirran kompensointijärjestelmää. Rajauksen 

ulkopuolelta käsitellään myös muita aiheita lähinnä esimerkin ja vertailun vuoksi. 
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1.4 Työn rakenne 

Tämä diplomityö koostuu yhdeksästä kappaleesta, joista ensimmäinen on johdanto. Toisessa 

kappaleessa käydään läpi maasulun eri tyypit, maasulkuilmiö maasta erotetussa ja 

kompensoidussa verkossa, sekä verkon maadoituksiin, reduktiokertoimeen ja 

kosketusjännitteisiin liittyvät asiat.  

 

Kolmannessa kappaleessa selvitetään maasulkusuojauksen suunnitteluun liittyviä asioita 

sekä maasulkusuojauksen toimintaperiaatteet.  

 

Neljännessä kappaleessa tutustutaan maasulkuvirran eri kompensointitapoihin, 

maasulkuvirran kompensointilaitteiston toimintaperiaatteeseen Petersenin kelalla, 

kompensoinnin säätöön sekä kompensointilaitteiston lisälaitteisiin.  

 

Viidennessä kappaleessa selvitetään mitä standardit velvoittavat, jos verkkoa käytetään 

maasulussa ja mitä on otettava huomioon suojauksessa. Kappaleeseen on myös kerätty 

kokemuksia verkon käytöstä maasulussa muilta verkkoyhtiöltä.  

 

Kuudennessa kappaleessa keskitytään Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n verkkoon, 

tutkitaan verkon vikatilastoja sekä määritellään verkon nykytila ja kehitys. Kappaleessa 

käsitellään myös kompensointilaitteiston Petersenin kelan mitoitusta esimerkkiasemalle. 

Samoin selvitetään miten maasulkuvirran kompensointilaitteistoa tulisi VES:n verkossa 

käyttää, kompensointilaitteiston vaikutusta verkkoon ja siitä aiheutuvia mahdollisia riskejä. 

 

Seitsemännessä kappaleessa selvitetään investoinnin kannattavuuteen liittyvien laskelmien 

perusteet, millainen maasulun kompensointilaitteisto on investointina, sen kannattavuus ja 

takaisinmaksuaika. Kappaleessa selvitetään myös mahdolliset vaikutukset verkon 

tunnuslukuihin sekä tehdään herkkyystarkastelu mahdollisista riskeistä. 

 

Kahdeksannessa kappaleessa kootaan yhteen yleisiä asioita mitä kannattaa ottaa huomioon 

käytettäessä verkkoa maasulussa ja mietitään mahdollisia jatkotutkimusaiheita. 

 

Yhdeksännessä kappaleessa esitetään tutkimuksen yhteenveto ja päätelmät.  
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2 MAASULKU 

SFS 6001 -standardissa maasulku määritellään seuraavasti: ”Maasulku on vika, joka 

aiheutuu jännitteisen johtimen kytkeytymisestä maahan tai sen ja maan välisen 

eristysresistanssin pienentymisestä alle määrätyn raja-arvon” (SFS 6001 2018, s. 21). 

Suomessa keskijänniteverkko on ollut perinteisesti maasta erotettu huonojen 

maadoitusolosuhteiden vuoksi. Maasta erotetussa verkossa virralle ei ole paluureittiä 

muuntajan tähtipisteeseen, joten maasulkuvirrat pysyvät pieninä.  

 

Maasulkuvirran suuruuteen vaikuttaa päämuuntajan alajännitepuolen keskijänniteverkon 

johtojen kokonaispituus ja maakapasitanssi sekä vikapaikan resistanssi. Maakaapeliverkossa 

maakapasitanssien edustama impedanssi on huomattavasti pienempi kuin 

ilmajohtoverkossa, josta johtuen kapasitiivinen maasulkuvirta on huomattavasti suurempi 

maakaapeliverkossa (Nikander et al. 2017, s. 10). Kaapeleiden aiheuttama kapasitiivinen 

maasulkuvirta on 50 - 100 kertainen ilmajohtoihin verrattuna (Gulbrand. 2009. s. 20). 

Ilmajohto- ja kaapeliverkon tähtipistejännitettä verkon laajuuden funktiona ja 

maasulkuvirran suuruutta on havainnollistettu kuvassa 1.  

 

 

Kuva 1. Tähtipistejännite maasta erotetussa verkossa verkon laajuuden funktiona ilmajohto- 

ja maakaapeliverkossa. (Lakervi et al. 2008, s. 187) 

 

Verkkoyhtiöt muuttavat verkkojaan säävarmoiksi vaihtamalla ilmajohtoa maakaapeliksi, 

joten maasulkuvirrat ja sitä kautta kosketusjännitteet kasvavat. Maasulkuvirran kasvaminen 

ei saa johtaa siihen, että vanhan muuntamon maadoitusjännitteen sallittu arvo ylittyy (SFS 

6001 2018, s. 152), joten muutettaessa ilmajohtoverkkoa maakaapeliverkoksi on 
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kosketusjännitteiden nousu huomioitava. Kosketusjännitteisiin liittyvät määräykset voidaan 

täyttää esimerkiksi parantamalla maadoituksia, lyhentämällä laukaisuaikoja tai 

pienentämällä maasulkuvirtaa. Yksi tapa pienentää maasulkuvirtaa on ottaa käyttöön 

maasulkuvirran kompensointilaitteisto.  

 

2.1 Maasulun eri tyypit 

Noin 70 - 80 % kaikista maakaapeloidun keskijänniteverkon vioista on yksivaiheisia 

maasulkuja (Loukkalahti et al. 2017 s. 4; Eberl et al. 2011, s. 135). Seuraavissa kappaleissa 

on esitelty maasulun eri tyypit ja niiden vaikutukset. 

 

2.1.1 Yksivaiheinen maasulku 

Yksivaiheisessa maasulussa keskijännitesyötön yksi vaihe on maakosketuksessa. 

Yksivaiheinen maasulku voi myös laajeta kaksoismaasuluksi tai oikosuluksi. Käytännössä 

kaikki maasulut ovat yksivaiheisia maasulkuja, aihetta käsitellään tarkemmin luvuissa 2.2 ja 

2.3.  

 

2.1.2 Kaksi- tai kolmivaiheinen maaoikosulku 

Kaksi- tai kolmivaiheisessa maaoikosulussa yksi vaihe on maakosketuksessa, toinen ja/tai 

kolmas vaihe ovat oikosulussa maakosketuksessa olevan vaiheen kanssa. Viassa 

maasulkuvirrat ovat pienet, käytännössä kaksi- tai kolmivaiheinen maaoikosulku on kahden 

ja/tai kolmen vaiheen välinen oikosulku, jonka ylivirtarele poistaa. (Partanen 2019) 

 

2.1.3 Kaksoismaasulku 

Kaksoismaasulussa kaksi vaihejohdinta joutuu galvaaniseen yhteyteen maan kanssa, katso 

kuva 2. Yksivaiheisen maasulun alkuhetkellä muutosilmiön aikana terveiden vaiheiden 

jännite saattaa hetkellisesti nousta moninkertaiseksi verrattuna terveeseen tilaan ennen 

maasulkua. Yksivaiheisessa maasulussa terveiden vaiheiden jännitteet nousevat 

pääjännitteiden tasolle, jolloin jokin verkon heikko kohta saattaa pettää, esim. vahingoittunut 

kaapeli, vioittunut ylijännitesuoja, kaapelin jatkos tai kaapelipääte. Tällöin maasulku 

laajenee kaksoismaasuluksi. (Mörsky 1992, s. 306) 
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Kaksoismaasulku ei ole kovin yleinen maasta erotetussa verkossa, koska maasulkusuojaus 

ehtii toimia ennen vian laajentumista kaksoismaasuluksi.  

 

 

Kuva 2. Kaksoismaasulku.  

 

Kaksoismaasulun suuriresistanssisessa maasulussa vikavirrat saadaan laskettua seuraavilla 

yhtälöillä, pieniresistanssisissa vioissa piirin impedanssit on otettava huomioon. 

Vaihekohtaiset vikavirrat IfL1 ja IfL2 lasketaan yhtälöillä (Mörsky 1992, s. 307): 

  

𝐼𝑓𝐿1 =
𝑈𝐿1− 𝑈𝐿2+𝑗3𝜔𝐶0𝑅𝑓𝐿2𝑈𝐿1

𝑅𝑓𝐿1+ 𝑅𝑓𝐿2+3𝜔𝐶0𝑅𝑓𝐿1𝑅𝐿2
   (1) 

  

𝐼𝑓𝐿2 =
𝑈𝐿2− 𝑈𝐿1+𝑗3𝜔𝐶0𝑅𝑓𝐿1𝑈𝐿2

𝑅𝑓𝐿1+ 𝑅𝑓𝐿2+𝑗3𝜔𝐶0𝑅𝑓𝐿2𝑅𝐿1
   (2) 

 

Yhtälöissä UL1 on vaiheen L1 jännite, UL2 vaiheen L2 jännite, ω = 2πf on verkon 

kulmataajuus, C0 on verkon yhden vaiheen maakapasitanssi, RfL1 on vaiheen L1 

vikaresistanssi ja RfL2 vaiheen L2 vikaresistanssi. Kokonaismaasulkuvirta saadaan 

vikavirtojen summana (Mörsky 1992, s. 307): 

 

𝐼𝑒 =  𝐼𝑓𝐿1 + 𝐼𝑓𝐿2  =  𝑗3𝜔𝐶0 ∙  
𝑅𝑓𝐿2𝑈𝐿1 𝑅𝑓𝐿1𝑈𝐿2

𝑅𝑓𝐿1+ 𝑅𝑓𝐿2 + 𝑗3𝜔𝐶0𝑅𝑓𝐿2𝑅𝑓𝐿1
 (3) 

 

Vikakohtien välillä kiertävä vikavirran oikosulkukomponentti saadaan laskettua yhtälöllä 

(Mörsky 1992, s. 307): 

 

𝐼𝑘 =
𝑈𝐿1− 𝑈𝐿2

𝑅𝑓𝐿1+ 𝑅𝑓𝐿2  + 𝑗3𝜔𝐶0𝑅𝑓𝐿1𝑅𝑓𝐿2
   (4) 

 

Nollajännite kaksoismaasulussa saadaan laskettua yhtälöllä (Mörsky 1992, s. 307): 
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𝑈0 =  𝑗3𝜔𝐶0 ∙  
−𝑅𝑓𝐿2𝑈𝐿1− 𝑅𝑓𝐿1𝑈𝐿2

𝑅𝑓𝐿1+ 𝑅𝑓𝐿2 + 𝑗3𝜔𝐶0𝑅𝑓𝐿1𝑅𝑓𝐿2
   (5) 

 

Kaksoismaasulut ovat siitä hankalia, että vikavirta kulkee pieniresistanssista reittiä pitkin 

käyttäen esimerkiksi vesiputkia tai telekaapeleita, jotka saattavat vahingoittua. Eri 

johtolähtöjen välinen kaksoismaasulku aiheuttaa myös keskeytyksen suuremmalle joukolle 

kuin yksivaiheinen maasulku, koska suurempi alue on vian vaikutusalueella. Verkossa, jossa 

on käytössä laaja maadoitusjärjestelmä kaksoismaasulku ei ole niin vakava suurista virroista 

huolimatta, koska maadoitusverkko on usein mitoitettu kestämään kaksoismaasulun eli 

kaksivaiheisen oikosulkuvirran. Vikavirrat ovat yleensä niin suuria, että vikaantuneiden 

johtolähtöjen ylivirtasuojaus poistaa vian.  

 

2.1.4 Katkennut johdin ja yksivaiheinen maasulku kuorman puolella 

Johtimen katketessa ja pudotessa maahan, on vika maasulkusuojauksen kannalta sama kuin 

yksivaiheisessa maasulussa. Jos katkennut ja maahan putoava johdin on kuorman puolella 

(kuva 3), pienenevät maasulkuvirta ja nollajännite kuormituksen suuresta impedanssista 

johtuen niin pieniksi, että ne ovat hankalia havaita. Katkennut keskijännitejohto ilmenee 

jakelumuuntamon alajännitepuolella siten, että yksi vaiheista on nimellisjännitteinen ja 

kahden muun vaiheen jännite on puolet nimellisjännitteestä.  

 

 

Kuva 3. Johdinkatkos ja maasulku kuorman puolella. 

 

Nollajännite johdinkatkoksessa on laskettavissa yhtälöllä (Mörsky 1992, s. 311): 

𝑈0 =
−𝑈𝑣

2+𝑗3𝜔𝐶0(3𝑍+2𝑅𝑓)
    (6)

    

Yhtälössä Z on kuormitusta vastaava impedanssi. 
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2.2 Maasulkuilmiö maasta erotetussa verkossa 

Maasulussa maasulkuvikavirta aiheuttaa vikaresistanssin yli jännitteen, jonka suuruus 

riippuu maasulkuvikavirran ja vikaresistanssin suuruudesta. Maasulkuvirran suuruus taas 

riippuu taustaverkon laajuudesta ja johtimien ominaisuuksista. Maasulkuvirta on yleensä 

pienempi kuin kuormitusvirta, jolloin ylivirtasuojaus ei havaitse sitä ja tämän vuoksi 

suojareleessä on käytettävä omaa maasulkufunktiota. Jos maasulkuvirrat kasvavat liian 

suuriksi, voidaan niitä pienentää jakamalla verkkoa pienempiin osiin lisäämällä sähköasemia 

tai kompensoimalla verkon maakapasitanssin aiheuttama kapasitiivinen maasulkuvirta 

maasulkuvirran kompensointilaitteistolla. (Gulbrand. 2009. s. 20)  

 

Kuva 4 havainnollistaa kapasitiivisen vikavirran muodostumista yksivaiheisessa 

maasulussa. Terveisiin lähtöihin ja vikaantuneen lähdön terveisiin vaiheisiin muodostuu 

maakapasitanssien kautta kapasitiivista ja verkon johtimien häviöistä syntyvää resistiivistä 

maasulkuvirtaa, joka summautuu päämuuntajan induktanssien kautta vikapaikkaan 

vikavirraksi If. 

 

Kuva 4. Yksivaiheinen maasulku maasta erotetussa verkossa. (ABB 2000, s. 252. muokattu) 

 

Kuvassa 5 on nähtävillä jännitteet terveessä tilassa ja maasulussa. Jos vaihe UL3 vikaantuu ja 

vikaresistanssi Rf on nolla, terveiden vaiheiden jännitteet nousevat pääjännitteen suuruisiksi 

ja tähtipistejännite U0 on vaihejännitteen Uv suuruinen. Vikaresistanssi Rf liikuttaa 

tähtipistettä kuvan ympyrän kehällä, jolloin se vaikuttaa terveiden vaiheiden ja U0 jännitteen 
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suuruuteen. Vikaresistanssin ollessa noin 37 % maakapasitanssien summaa vastaavasta 

impedanssista, suurin terveen vaiheen jännite on noin 5 % suurempi kuin pääjännite (Mörsky 

1992, s. 301). Vikaresistanssin kasvaessa tähtipiste lähenee tervettä tilaa, jolloin myös 

terveiden vaiheiden jännite ja U0 jännite lähenevät normaalia tilaa. Tästä johtuen vian 

havainnoiminen vaikeutuu vikaresistanssin ollessa suuri. (Lakervi et al. 2008, s. 187) 

 

 

Kuva 5. Maasta erotetun verkon jännitteet. (Lakervi et al. 2008, s. 187) 

 

20 / 0,4 kV muuntamoissa kolmio-tähtikytkentäisen muuntajan alajännitepuolella jännitteet 

ovat normaalit keskijänniteverkon maasulun aikana ja näin ollen asiakkaat 

pienjännitepuolella eivät havaitse keskijänniteverkossa olevaa maasulkuvikaa. 

 

Maasulkuvirtaa laskettaessa kaapeleiden ja muuntajan impedanssi on niin pieni verrattuna 

kaapeleiden kapasitanssiin, että sitä ei oteta huomioon laskussa (Gulbrand. 2009. p. 20). 

Maasulkuvirran itseisarvo If voidaan laskea yhtälöllä: 

  

𝐼𝑓 = 𝑈𝑣3𝜔𝐶0    (7) 

 

Yhtälössä Uv on vaihejännite, ω = 2πf on verkon kulmataajuus ja C0 yhden vaiheen 

maakapasitanssi. Maasulkuvirta pienenee vikaresistanssin kasvaessa, mikä vaikeuttaa 

maasulun havaitsemista. Vikaresistanssin kautta kulkeva maasulkuvirta voidaan laskea 

yhtälöllä (Partanen 2019):  

 

 𝐼𝑓 =
3𝜔𝐶0

√1+(3𝜔𝐶0𝑅𝑓)
2

∙ 𝑈𝑣    (8) 
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Nollajännite voidaan laskea yhtälöllä (Partanen 2019): 

 

 𝑈0 =
𝑈𝑣

√1+(3𝜔𝐶0𝑅𝑓)
2
    (9) 

 

2.3 Maasulkuilmiö kompensoidussa verkossa 

Kompensoidussa verkossa käytetään usein keskitettyä maasulkuvirran kompensointilaitetta, 

joka on kytketty päämuuntajan tähtipisteeseen tai muuntajan alajännitepuolen 

keskijännitekojeiston vapaaseen kenttään tähtipistemuuntajan kautta. Verkon johtimien 

tuottama maasulkuvirta on lähes puhtaasti kapasitiivista, joten se on kompensoitavissa 

maasulkuvirran kompensointilaitteen kelan induktanssilla. Kompensointilaitteiston 

induktanssia säädetään siten, että se vastaa lähes tai kokonaan verkon tuottamaa 

kapasitiivista vikavirtaa. Induktanssin ollessa sama kuin kapasitanssi mutta 

vastakkaismerkkinen, ne kumoavat toisensa. Tällä saadaan maasulkuvirta lähes kokonaan 

poistettua ja sitä kautta kosketusjännitteet pienennettyä. Täysin kompensoidussa maasulussa 

kulkee yli 50 Hz taajuisia yliaaltovirtoja sekä resistiivistä vikavirtaa (pätövirtaa). 

Resistiivinen vikavirta syntyy kompensointikelan ja verkon johtimien häviöistä sekä 

mahdollisesta kompensointilaitteiston lisävastuksesta. Resistiivistä vikavirtaa ei voida 

poistaa kompensointilaitteistolla, joten sen vaikutus on huomioitava vikavirtoja ja 

kosketusjännitteitä laskettaessa. Keskijänniteverkossa resistiivisen virran suuruus on 

kaapeloidussa verkossa noin 2 - 3 % ja ilmajohtoverkossa jopa 15 % verkon kapasitiivisesta 

virrasta. (Hänninen, 2001. s. 19) 

 

Kuvassa 6 havainnollistaa kapasitiivisen vikavirran muodostumista yksivaiheisessa 

maasulussa, kompensoidussa verkossa. Terveisiin lähtöihin ja vikaantuneen lähdön 

terveisiin vaiheisiin muodostuu maakapasitanssien kautta kapasitiivista sekä 

kompensointikelan, verkon johtimien häviöistä ja mahdollisesta lisävastuksesta RP syntyvää 

resistiivistä maasulkuvirtaa, joka summautuu päämuuntajan induktanssien kautta 

vikapaikkaan vikavirraksi If. Maasulkuvirran kompensointilaitteiston induktanssi LP syöttää 

muuntajan tähtipisteeseen kapasitiiviseen virtaan nähden vastakkaissuuntaista induktiivista 

virtaa, joka kumoaa vikapaikan maasulkuvirran. Kuvan verkko on ylikompensoitu, joten 

vikaantuneeseen vaiheeseen jää kiertämään hieman induktiivista ja resistiivistä vikavirtaa. 
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Kuva 6. Yksivaiheinen maasulku kompensoidussa verkossa. (ABB 2000, p. 255. Muokattu 

alkuperäisestä) 

 

Keskijänniteverkossa ilmajohtojen vioista suurin osa on valokaarimaasulkuja. Valokaaren 

sammumiseen vaikuttaa palaavan jännitteen nousunopeus, sen huippuarvo sekä katkaistavan 

virran suuruus. Palaavan jännitteen nousunopeus maasta erotetussa verkossa on suurempi 

jäännösvirran reaktiivisesta komponentista johtuen verrattuna kompensoituun verkkoon, 

jossa sitä ei ole. Maasta erotetussa verkossa voi suurin palaavan jännitteen huippuarvo olla 

kaksinkertainen nimelliseen arvoon verrattuna, kun taas kompensoidussa verkossa se on 

vaihejännitteen suuruinen. Kompensoidussa verkossa itsestään sammuva maasulkuvirta on 

noin puolitoistakertainen maasta erotettuun verkkoon verrattuna. Kompensoidussa verkossa 

pienivirtainen maasulkuvalokaari ilmajohdolla sammuu usein itsestään ennen suojareleen 

toimintaa. Tästä johtuen kompensoidussa verkossa maasulkuvioista aiheutuvia ilmajohtojen 

jälleenkytkentöjä ja niistä aiheutuvia lyhyitä keskeytyksiä saadaankin vähennettyä noin 70 - 

90 %. (Mörsky 1992, s. 321-325) 

 

Maakaapelissa vika syntyy usein vaihejohtimen ja kaapelin kosketussuojan välille, jolloin 

vika alkaa katkeilevana maasulkuna. Katkeileva maasulku ei tavallisesti sammu itsestään 

vaan vika laajenee maasuluksi. Yleensä vikaantunut lähtö laukaistaan suojareleen toimesta 

pois katkeileva maasulku -suojaustoiminnolla, tai viimeistään vian laajetessa maasuluksi 

maasulkutoiminnolla.  (Nikander et al. 2017, s. 13) 
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Maasulkuvirran itseisarvo If kompensoidussa verkossa voidaan laskea yhtälöllä (Partanen 

2019): 

 

 𝐼𝑓 =
√1+𝑅0

2(3𝜔𝐶0−
1

𝜔𝐿
)

2

√(𝑅𝑓+𝑅0)
2

+𝑅𝑓
2𝑅0

2(3𝜔𝐶0−
1

𝜔𝐿
)

2
∙ 𝑈𝑣   (10)

  

Yhtälössä R0 sisältää verkon ja kuristimen häviöresistanssit sekä kuristimen rinnalle 

mahdollisesti kytketyn lisävastuksen RP. Yhtälössä ωL on kompensointikuristimen 

reaktanssi. 

 

Nollajännitteen itseisarvo kompensoidussa verkossa voidaan laskea yhtälöllä (Partanen 

2019): 

 

 𝑈0 =
𝐼𝑓

√(1/𝑅0)2+(3𝜔𝐶0−
1

𝜔𝐿
)

2
    (11) 

 

2.4 Maasulun transientit 

Yksivaiheisen maasulun tapahtuessa syntyy muutosilmiö, jossa viallisen vaiheen 

kapasitiivinen varausvirta purkautuu vikapaikkaan ja vikaantuneen vaiheen jännite putoaa 

nollaan. Samaan aikaan terveiden vaiheiden jännite nousee pääjännitteen suuruiseksi ja 

niiden kapasitanssit varautuvat vastaamaan jännitteen nousua. Nämä kaksi asiaa tapahtuvat 

samanaikaisesti, mutta ilmiöiden kesto on eri pituinen. Terveiden vaiheiden varautumisesta 

aiheutuvalla muutosilmiöllä on viallisen vaiheen muutosilmiötä matalampi taajuus mutta 5 

- 10 % korkeampi amplitudi. Viallisen vaiheen varaus purkautuu värähdellen, taajuudella 

500 - 2500 Hz. Muutosilmiöt tasoittuvat jo muutaman syklin aikana. (Hänninen, 2001. s. 28) 

 

Muutosilmiön kulmataajuus ωc voidaan laskea yhtälöllä (Hänninen, 2001. s. 28): 

 

 𝜔𝑐 =  
1

√𝐿𝑒𝑞𝐶𝑒𝑞
=  

1

√3𝐿𝑇(𝐶+𝐶𝐸)
   (12) 

jossa 

 𝐿𝑒𝑞 = 1.5 𝐿𝑇     (13) 
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 𝐶𝑒𝑞 = 2(𝐶 + 𝐶𝐸)    (14) 

 

Yhtälöissä LT on päämuuntajan vaiheinduktanssi, C vaiheiden välinen kapasitanssi ja CE 

verkon vaiheen ja maan välinen kapasitanssi. 

 

Muutosilmiön amplitudi on suurimmillaan, jos vika tapahtuu jännitteen huippuarvossa.  

Huippuarvon amplitudi ȋc on laskettavissa yhtälöllä (Hänninen, 2001. s. 30): 

 

 𝑖̂𝑐 =  
𝐶𝑒𝑞𝜔𝑐

3𝐶𝐸𝜔𝑓
∙ 𝐼𝑒     (15) 

Yhtälössä ωf on perustaajuus ja Ie kompensoimattoman tilan maasulkuvirta. 

 

Purkautuvan kapasitiivisen virran muoto riippuu verkon resistanssin ja induktanssin 

välisestä suhteesta. Jos induktanssi on pieni suhteessa verkon resistanssiin, virta on 

jaksollinen. Jos induktanssi on suuri kuten kompensoidussa verkossa, on virta vaimeneva 

tasavirta, katso kuva 7. Tämä tasavirta osittain kyllästää maasulkuvirran 

kompensointilaitteiston kuristinta. (a-eberle 2013, s. 1) 

 

 

Kuva 7. Purkautuvan virran käyrämuodot. Punainen käyrä on pieni induktiivisen verkon 

jaksollisen muutosilmiön virta ja sininen kompensoidun verkon vaimeneva tasavirta. (a-

eberle 2013, s. 1) 

 

Kuva 8 havainnollistaa virtojen ja jännitteiden muutosilmiötä. Kuvista näkyy vikahetkellä 

jännitteiden ja virtojen nopeasti vaimeneva värähtely. Ylemmässä kuvassa näkyy 

vaihevirtojen muutosvaiheen värähtely ja alemmassa kuvassa nähdään, kuinka vikaantunut 

vaihe asettuu nollaksi muutosilmiön jälkeen ja vaihejännitteet nousevat nimelliseen.  
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Kuva 8. Muutosilmiö ilmajohdon maasulussa. Ylemmässä vaihevirrat ja alemmassa 

vaihejännitteet. (Adzman et al. 2011, s. 124) 

Muutosilmiö vaimenee nopeasti virranahdon ja johtimen resistanssin vaikutuksesta. (Loos 

2014, s. 43) 

 

2.5 Harmoniset yliaallot kompensoidun verkon maasulussa 

Keskijänniteverkkoon harmonisia yliaaltovirtoja tuottaa syöttävän 110 kV jännitetason 

jännitteen yliaallot, rautasydämisten komponenttien epälineaarisuudet sekä epälineaariset 

kuormat, esimerkiksi tehoelektroniikkaa sisältävät komponentit ja laitteet. Yliaaltolähteiden 

syöttämät harmoniset virrat aiheuttavat vaihejännitteiden säröytymistä. Harmonisen 

jännitesärön suuruus vaihtelee verkossa kuormituksen mukaan ja esimerkiksi 

viikonloppuisin kuormituksen ollessa vähäisempää, harmonisia on verkossa vähemmän. 

(Nikander et al. 2017, s. 2) 

 

Maasulussa nollajännitteessä ja maasulkuvikavirrassa esiintyy harmonisia komponentteja 

taajuuksilla 150 Hz, 250 Hz ja 350 Hz. Maakapasitanssin edustama impedanssi pienenee 

kääntäen verrannollisesti taajuuteen nähden, joten pienet yliaaltotaajuudet suodattuvat pois, 

kun taas suuremman taajuuden omaavat harmoniset vikavirrat summautuvat vikapaikan 

maasulkuvirtaan.  Kompensointikelan reaktanssi on suoraan verrannollinen taajuuteen ja sen 

reaktanssi kasvaa taajuuden kasvaessa, joten kompensointikelalla ei ole juurikaan vaikutusta 

harmoniseen vikavirtaan varsinkaan 250 Hz tai sitä suuremmilla taajuuksilla. (Nikander et 

al. 2017, s. 11) 

 

Harmoninen maasulkuvirta pienenee vikaresistanssin kasvaessa. Kuvassa 9 on simuloidussa 

verkossa tutkittu harmonisen maasulkuvirran ja maadoitusjännitteen käyttäytymistä 
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maadoitusresistanssin funktiona. Käyristä nähdään, että maadoitusresistanssilla on suuri 

merkitys harmoniseen maasulkuvirtaan ja maadoitusjännitteeseen. 

  

 

Kuva 9. Harmoninen maasulkuvirta ja maadoitusjännite taajuuksilla 150 Hz (sininen), 250 

Hz (vihreä) ja 350 Hz (punainen) jännitesäröllä 2%. (Nikander et al. 2017, s. 13) 

 

2.6 Maadoitusjärjestelmät 

Maadoitusjärjestelmän tarkoituksena on purkaa vikatilanteessa syntyvä vikavirta ja estää 

vikavirran aiheuttama kosketusjännitteen nousu siten, ettei siitä ole haittaa ihmisille tai 

omaisuudelle. (SFS 6001 2018, s. 20) 

 

Perinteisesti maadoitusjärjestelmät ovat olleet avojohdoilla pistemäisiä tai säteittäisiä, mutta 

maakaapeloinnin yleistyessä maadoitusverkot yhdistyvät maakaapelin kosketussuojan sekä 

mahdollisten erillisten maadoitusjohtimien välityksellä muodostaen ketjuuntuneita ja 

verkkomaisia maadoitusjärjestelmiä (Mäkinen. 2016, s. 11).  

 

Muuntamoiden ketjuuntuessa toisiinsa, resultoiva maadoitusimpedanssi ZE pienenee 

merkittävästi jo kahden muuntamon yhdistyessä verrattuna yhden muuntamon 

maadoitusimpedanssiin. Suurin vaikutus resultoivaan maadoitusimpedanssiin on 

ensimmäisten muuntamoiden liittämisessä yhteen, kolmannen muuntamon jälkeen vaikutus 

resultoivaan maadoitusimpedanssiin alkaa tasoittua. Yhteen liitettyjen muuntamoiden 

resultoiva maadoitusimpedanssi on riippuen maadoitusolosuhteista 50 - 80 % pienempi 

verrattuna pistemäisesti maadoitettuihin muuntamoihin (Niemelä et al. 2017, s. 5). Kuvassa 

10 havainnollistetaan resultoivan maadoitusimpedanssin muutosta muuntamoiden 

lukumäärän kasvaessa. (Mäkinen. 2016, s. 18). 
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Kuva 10. Resultoiva maadoitusimpedanssi 1 km välein ketjutettujen muuntamoiden 

lukumäärästä. Tarkastelukohta on maadoitusjärjestelmän alussa. (Mäkinen 2016, s. 19) 

 

Seuraavassa kahdessa luvussa on esitelty kaapeliverkoille tyypillinen laaja 

maadoitusjärjestelmä sekä yhteen liitetyt maadoitusjärjestelmät.  

 

2.6.1 Laaja maadoitusjärjestelmä 

”Laajan maadoitusjärjestelmän määritelmä perustuu siihen, että alueella ei ole lainkaan tai 

on vähäisiä potentiaalieroja” (SFS 6001 2018, s. 134). Laaja maadoitusjärjestelmä on 

yhtenäinen maadoitusjärjestelmä, johon on kytketty yhteen useita paikallisia 

maadoitusjärjestelmiä esimerkiksi kaapelivaippojen ja/tai erillisten maadoitusjohtimien 

välityksellä. Laajassa maadoitusjärjestelmässä syntyvä maasulkuvirta jakautuu 

järjestelmässä siten, että kosketusjännitteet eivät pääse nousemaan vaaralliselle tasolle. 

Järjestelmä muodostaa näennäisen tasapotentiaalipinnan. Laajoja maadoitusjärjestelmiä on 

esimerkiksi kaupungeissa ja teollisuusalueilla, joilla on laajalle alueelle rakennettu suur- ja 

pienjännitemaadoitus. Tyypillisiä esimerkkejä ovat (SFS 6001 2018, s. 134):  

 Sähköasema, joka syöttää kaupungin keskustaa, teollisuusaluetta tai muuta tiheästi 

rakennettua aluetta, jossa maadoituselektrodit yhdistyvät maadoitusten välityksellä. 

 Sähköasemaa ympäröivät perustusmaadoituselektrodilla varustetut rakennukset, 

joiden maadoitusjärjestelmät on keskenään yhdistetty. 

 Sähköasema, jonka läheisyydessä sijaitsee tietty määrä muita sähköasemia ja josta 

lähtee ulos tietty määrä pitkiä maadoituselektrodeja. 
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Laajan maadoitusjärjestelmän olemassaolon voi todeta laskelmin tai mittauksin. Kun laajaan 

maadoitusjärjestelmään lisätään osia, esimerkiksi uusi jakelumuuntamo, ei 

maadoitusjärjestelmää tarvitse kokonaisuudessaan tarkastella uudestaan, liitynnät uuteen 

jakelumuuntamoon on kuitenkin mitattava. (SFS 6001 2018, s. 146) 

 

Laajassa maadoitusverkossa tulee 70 % muuntamoista olla yhdistettynä toisiinsa keski- ja 

pienjänniteverkon kautta vähintään kolmeen muuntopiiriin siten, että vähintään 20 % 

yhdistyksistä on keskijänniteverkon kautta. Laajassa maadoitusverkossa saa olla 

enimmillään neljä ketjuuntunutta muuntamoa, tosin erikoistapauksessa voidaan liittää viides 

muuntamo. Jakelumuuntamoiden välinen sähköinen etäisyys tulee olla riittävän lyhyt, 

yleensä enintään 1 km, pidemmätkin etäisyydet ovat yksittäistapauksina sallittuja.  Alla 

olevassa kuvassa (kuva 11) on esimerkki laajasta maadoitusjärjestelmästä ja 

jakelumuuntamoiden toisiinsa kytkeytymisestä. (Energiateollisuus 2020, s. 19 - 20) 

 

Kuva 11. Esimerkki laajasta maadoitusjärjestelmästä. Siniset neliöt kuvaavat 

jakelumuuntamoita ja siniset viivat kaapeliyhteyksiä muuntamoiden välillä. Mustat 

katkoviivat kuvaavat maadoitusverkon yhdistymistä PJ-verkon kautta. (Energiateollisuus 

2020, s. 20) 

Muuntopiirien väliset maadoitusyhteydet tulee suunnitella siten, että ne ovat 

mahdollisimman luotettavia ja kulkevat eri reittejä. Laajaa maadoitusjärjestelmää 

suunniteltaessa ei tarvitse tarkastella kosketusjännitteiden UTP -arvoja eikä 

keskijännitejärjestelmästä pienjännitejärjestelmään siirtyviä jännitteitä, koska näiden 

katsotaan olevan riittävän pienellä tasolla laajassa maadoitusjärjestelmässä. 

(Energiateollisuus 2020, s. 20) 

 



28 

 

2.6.2 Yhteen liitetyt maadoitusjärjestelmät 

Yhteen liitetyt maadoitusjärjestelmät tai toiselta nimeltään ketjuuntuneet maadoitukset, on 

maadoitusjärjestelmä, jossa eri maadoitetut järjestelmät, esimerkiksi muuntamot ovat 

liittyneet yhteen kaapelin vaippojen ja/tai erillisten maadoitusjohtimien välityksellä. SFS 

6001 -standardi määrittelee seuraavasti: ”Jos jakelumuuntamon tai vastaavan 

maadoitusjärjestelmä on luotettavasti johtavassa yhteydessä vähintään kahteen muuhun 

suurjännitemaadoitusjärjestelmään esim. kaapelin vaippojen ja/tai keskusköysien kautta ja 

lisäksi mahdollisten pienjänniteverkoston suoja- tai PEN-johtimien kautta, näitä 

maadoitusjärjestelmiä voidaan käsitellä yhtenä maadoitusjärjestelmänä” (SFS 6001 2018, s. 

146). Yhteen liitettynä maadoitusjärjestelmänä voidaan pitää esimerkiksi vähintään kolme 

ketjussa olevaa maadoitusjärjestelmää, kuten jakelumuuntamoa. (SFS 6001 2018, s. 146) 

 

Yhteen liitetty maadoitusjärjestelmä eroaa laajasta maadoitusverkosta siten, että se ei 

muodosta verkkoa, jossa maadoitukset olisivat yhteydessä montaa eri reittiä pitkin. Tämän 

takia se ei täytä laajan maadoitusjärjestelmän ehtoja. Maadoitusten ketjuuntuminen on 

yleistynyt, kun ilmajohtoja on kaapeloitu, jolloin muuntamot yhdistyvät toisiinsa 

kaapeleiden kosketussuojien ja mahdollisten suojajohtimien kautta. (Mäkinen 2016. s. 13)  

 

Yhteen liitetyssä maadoitusjärjestelmässä maadoitusresistanssin arvo todetaan mittaamalla 

sen suuruus, mittaamalla kosketusjännitteen suuruus tai jos mittaaminen ei ole mahdollista 

kohtuullisilla mittausjärjestelyillä ja tiedetään sijaintipaikan maaperän sähköisen 

resistiivisyyden arvo, voidaan se laskea. (SFS 6001 2018, s. 146) 

 

2.7 Reduktiokerroin 

SFS 6001 -standardissa reduktiokerroin r määritellään seuraavasti: ”Kolmivaihejohdon 

kerroin r on maavirran suhde päävirtapiirin vaihejohtimien nollavirtojen summaan pisteessä, 

joka sijaitsee kaukana oikosulkupaikalta ja asennuksen maadoitusjärjestelmästä” (SFS 6001 

2018, s. 22).  Tämä tarkoittaa sitä, että maasulussa osa maasulkuvirrasta If siirtyy 

maakaapelin kosketussuojaan ja mahdollista kaapelin keskusköyttä pitkin 

maadoitusjärjestelmään ja vain osa maasulkuvirrasta siirtyy vikapaikasta maahan 

maavirtana IE.  Jäljelle jäänyt maavirta aiheuttaa vikapaikan maadoitusjännitteen UE. 

Vikapaikan maavirta saadaan määritettyä maasulkuvirran ja reduktiokertoimen r avulla. 
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Kolmivaiheiselle kaapelille saadaan laskettua reduktiokerroin maasulkuvirran ja maavirran 

avulla yhtälöllä (SFS 6001 2018, s. 119): 

 

 𝑟 =  
𝐼𝐸

3𝐼𝑓
      (16) 

 

Yhtälössä r on reduktiokerroin, IE on maavirta, joka aiheuttaa maadoitusjännitteen, If on 

vaihejohtimien nollavirtojen summa. 

 

Reduktiokerroin voi olla välillä 0,01 - 1, mitä suurempi arvo, sitä suurempi osuus 

maasulkuvirrasta siirtyy maahan maavirtana. Ilmakaapelin reduktiokerroin on SFS 6001 -

standardin mukaan välillä 0.61 - 0.98. Maakaapeli on suojattu kosketussuojalla, jolloin 

kaapelin vikaantuessa suurin osa vikavirrasta siirtyy kaapelin kosketussuojaan. SFS 6001 -

standardi antaa maakaapelin reduktiokertoimeksi 0,20 - 0,60 riippuen kaapelityypistä. 

Kaapeliyhteyksien reduktiokerrointa voidaan pienentää lisäämällä kaapelikaivantoon 

kaapelin mukaan vaakamaadoituselektrodeja, jotka maadoitetaan kaapeliyhteyden 

molemmista päistä. (SFS 6001 2018, s. 119) 

 

Viimeisimpien tutkimusten mukaan reduktiokerroin on maakaapelilla huomattavasti SFS 

6001 -standardissa annettuja arvoja pienempi. Italiassa suoritettiin mittauksia 22 kV 

kaupunkiverkossa, jossa maadoitukset olivat ketjuuntuneet. Maakaapeleiden kosketussuojat 

oli kytketty maihin kaapelin molemmista päistä ja maakaapeleiden mukana kulki 

maadoituskupari. Mittaukset suoritettiin siten, että verkko oli maasta erotettu. Suoritetuissa 

mittauksissa reduktiokerroin kyseisessä kaapeliverkossa oli enimmillään 0,1 eli 

huomattavasti SFS 6001 -standardissa esitettyä pienempi arvo. Tarkemmat kuvaukset 

mittausjärjestelyistä ja mittaustuloksista löytyy tutkimuksesta (Colella et al. 2016). 

 

Toisessa tutkimuksessa päädyttiin samankaltaisiin tuloksiin. Tulokset perustuvat 

simulointeihin ja todellisten vikatapausten tutkimiseen, joiden mukaan suurin osa 

vikavirrasta, ellei kaikki, menee maasulussa kaapelin maadoitettuun kosketussuojaan. 

Kaapelissa kulkeva vikavirta indusoi kaapelin kosketussuojaan vastakkaissuuntaisen 

jännitteen, joka muodostaa imupiirin kosketussuojaan. Tämä imupiiri perustuu Lenzin lakiin 

(Quentin et al. 2019, s. 1): 
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 𝜀 =  −
𝜕𝜙

𝜕𝑡
= −𝑀

𝜕𝐼

𝜕𝑡
    (17) 

 

Yhtälössä ɛ on indusoitunut jännite eli sähkömotorinen voima, ∂ϕ silmukan lävistämä 

magneettivuo, M keskinäisinduktanssi ja ∂I magneettisen piirin virta. Kuva 12 

havainnollistaa kosketussuojaan syntyvää imupiiriä. (Quentin et al. 2019, s. 1) 

 

 

Kuva 12. Kuva havainnollistaa kaapeliin ja kosketussuojaan keskinäisinduktanssin avulla 

syntyvää imupiiriä. (Quentin et al. 2019, s. 1) 

 

Kuvassa 12 kaapelissa kulkeva vikavirta I1 indusoi keskinäisinduktanssin välityksellä 

kaapelin kosketussuojaan jännitteen V2. Tällöin kosketussuojaan muodostuu imupiiri, johon 

vikavirta I2 siirtyy. Kosketussuojan pienen impedanssin ja siihen muodostuvan imupiirin 

johdosta vikavirralla on parempi kulkureitti maahan kosketussuojaa pitkin kuin 

maasulkukohdassa sijaitsevan suoran maayhteyden kautta. Kosketussuojasta vikavirta 

johdetaan edelleen maadoitusjärjestelmään. Kaapelin kosketussuojaan indusoituvaa 

jännitettä ja virtaa voidaan havainnollistaa seuraavilla yhtälöillä (Quentin et al. 2019, s. 1): 

 

 𝑉2 = −𝑀𝐼1     (18) 

 

 𝐼2 =  
𝑉2

𝑍2
     (19) 

 

Vikavirran suuruus vaikuttaa kosketussuojan jännitteeseen ja tätä kautta ilmiön 

voimakkuuteen. 

 

Tutkimusten perusteella standardeissa EN 50522 ja SFS 6001 maakaapeleiden 

reduktiokertoimet ovat konservatiivisia ja niissä olevia arvoja voidaan käyttää laskelmissa 

laskettaessa huonointa mahdollista tilannetta. 
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2.8 Kosketusjännitteet 

Maasulussa maavirran IE aiheuttama kosketusjännite UT ei saa aiheuttaa vaaraa 

turvallisuudelle. Kosketusjännitteen suuruuden sekä keston on pysyttävä standardin 

määrittelemissä rajoissa. Kosketusjännitettä ja siitä aiheutuvaa haittaa voidaan rajoittaa 

pienentämällä maasulkuvirtaa, parantamalla maadoitusjärjestelmää ja lyhentämällä vian 

kestoaikaa. (Nikander et al. 2017, s. 13) 

 

Maavirta IE aiheuttaa vikapaikan metalliosien ja maan välisessä maadoitusresistanssissa RE 

maadoitusjännitteen UE, katso kuva 13 A.  Maadoitusjännite ei kuitenkaan käytännössä 

vaikuta henkilöön kokonaisuudessaan kuvan 13 A mukaisesti, koska maapotentiaali nousee 

vikapaikan lähellä maaperän resistiivisyyden sekä henkilön vaatetuksen ja jalkineiden 

aiheuttaman lisäresistanssin takia. Kuvassa 13 B esitetään vaarajännitteet, kun jännitteinen 

johdin koskettaa metalliseen pylvääseen. Pylväästä lähtevät käyrät kuvaavat 

potentiaalisuppiloa eli jännitepotentiaalin laskua, kun etäännytään vikapaikasta. Kuvasta 

nähdään, kuinka henkilö altistuu kosketusjännitteelle UT ja askeljännitteelle US. 

Potentiaalisuppilo muuttuu jyrkimmin maasulun lähellä, jossa on suurimmat kosketus- ja 

askeljännitteet. (Lakervi et al. 1995, s. 41) 

 

Kuva 13. Vaarajännitteet kuvattuna kahdessa eri vikatilanteessa. A kuvaa vaarajännitteitä, 

kun muuntajan runkoon siirtyy jännite. B kuvaa vaarajännitteitä, kun jännitteinen johto 

koskettaa metalliseen pylvääseen. (Lakervi et al.1995, s 41. Muokattu alkuperäisestä) 
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Maasulkuvirran ja maadoitusresistanssin aiheuttama maadoitusjännite voidaan laskea 

yhtälöllä (Lakervi et al. 2008, s. 187): 

 

 𝑈𝐸 =  𝐼𝐸  ∙  𝑅𝐸    (20) 

 

Yhtälössä UE on maadoitusjännite, IE maavirta ja RE maadoitusresistanssi. Kosketusjännite 

UT on yleensä noin puolet maadoitusjännitteestä. Kosketusjännitteen suuruuteen vaikuttavat 

esimerkiksi maan pintakerros sekä jalkineiden käyttö. 

 

Maadoitusjännite saadaan laskettua myös maasulkuvirran, maadoitusimpedanssin 

itseisarvon ja reduktiokertoimen avulla yhtälöllä: 

 

 𝑈𝐸 =  𝐼𝑓𝑍𝐸𝑟     (21) 

 

SFS 6001 -standardissa on määritelty sallittu kosketusjännite UTP ajan funktiona, katso kuva 

14. ”Jos virran kestoaika on huomattavasti pidempi kuin 10 s, sallitun kosketusjännitteen 

UTP -arvona voidaan käyttää 80 V” (SFS 6001 2018, s. 93).  

 

 

Kuva 14. Sallittu kosketusjännite ajan funktiona. (SFS 6001 2018, s. 93) 

 

Kuvan 14 käyrä perustuu kosketukseen paljaasta kädestä toiseen paljaaseen käteen tai 

paljaasta kädestä paljaaseen jalkaan, eikä siinä ole huomioitu lisäresistansseja, esimerkiksi 
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vaatteiden tai jalkineiden vaikutusta. Käyrän alapuoliset arvot ovat sellaisia, joiden 

aiheuttamat riskit henkilöturvallisuudelle voidaan hyväksyä. Käyrä on laskettu siten, että 

laskennassa käytetty kehon impedanssin todennäköisyys on 50 % ja sydänkammiovärinän 

todennäköisyys syntyvällä vikavirralla on 5 %. (SFS 6001 2018, s. 103) 

 

Verkossa voidaan kuitenkin sallia korkeampia kosketusjännitteitä, mikäli tietyt ehdot 

täyttyvät. Sallittu maadoitusjännite UE voidaan laskea kertoimen F avulla yhtälöllä (SFS 

6001 2018, s. 96): 

 

 𝑈𝐸 = 𝐹 ∙ 𝑈𝑇𝑃     (22) 

 

Kerroin F saa arvon 2, kun SFS 6001 -standardin vaatimukset täyttyvät keskijänniteverkon, 

jakelumuuntamon ja pienjänniteverkon osalta. Kerroin F voi olla myös suurempi kuin kaksi, 

mutta silloin on täytettävä SFS 6001 -standardin määrittelemät erityistoimenpiteet sallittujen 

kosketusjännitearvojen takaamiseksi. (SFS 6001 2018, s. 113) 

 

Sallittu kosketusjännite voidaan määritellä myös laskemalla yhtälöllä (SFS 6001 2018, s. 

101): 

 

 𝑈𝑇𝑝 =  𝐼𝐵(𝑡𝑓) ∙
1

𝐻𝐹
∙ 𝑍𝑇(𝑈𝑇) ∙ 𝐵𝐹   (23) 

 

Yhtälössä IB(tf) on kehon kautta kulkevan virran raja-arvo, HF sydämen virtakerroin, ZT(UT) 

kehon impedanssi ja BF kehon kosketuspintojen välinen kerroin. Mikäli 

kosketusjännitelaskelmissa halutaan ottaa huomioon lisävastuksia, voidaan laskennassa 

käyttää prospektiivisen kosketusjännitteen yhtälöä (SFS 6001 2018, s. 102): 

 

 𝑈𝑣𝑇𝑝 =  𝐼𝐵(𝑡𝑓) ∙
1

𝐻𝐹
∙ (𝑍𝑇(𝑈𝑇) ∙ 𝐵𝐹 + 𝑅𝐻 + 𝑅𝐹)  (24) 

 

Prospektiivinen kosketusjännite UvTp on kosketusjännitteen tyhjäkäyntiarvo, joka muuttuu 

teholliseksi kosketusjännitteeksi UT, kun sitä kuormitetaan esimerkiksi koskettamalla. 

Yhtälössä RH on käden lisäresistanssi ja RF jalan lisäresistanssi. Prospektiivisen 
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kosketusjännitteen suuruus on kosketusjännitteen ja maadoitusjännitteen väliltä, UTp ≤ UvTp 

≤ UE (Reikko et al. 2019, s 2). 

 

Askeljännitteiden Us virtatie on erilainen verrattuna kosketusjännitteeseen, joten 

askeljännitteiden jänniteraja-arvo on suurempi. Yleissääntö on, että jos 

kosketusjännitevaatimukset täytetään, täytetään myös askeljännitevaatimukset. (SFS 6001 

2018, s. 88.) 

 

2.8.1 Kosketusjännitemittauksia kompensoidussa kaapeliverkossa 

Caruna suoritti keskijänniteverkossaan vuosina 2016 ja 2017 mittauksia kahdella eri 

sähköasemalla tehden noin 150 yksivaiheista maasulkua kosketusjännitteiden 

määrittämiseksi. Toisella sähköasemalla kaapeliverkon tuottama maasulkuvirta oli noin 410 

A ja toisella 570 A. Molemmilla sähköasemilla oli käytössä keskitetty maasulun 

kompensointi sekä johdoille hajautettuna pienempiä kompensointikeloja. Mittaukset tehtiin 

SFS 6001 -standardin määrittelemillä menetelmillä. Mittauksissa mitattiin samanaikaisesti 

kosketusjännite UT sekä prospektiivinen kosketusjännite UvTp. Kosketusjännitemittaukset 

tehtiin sellaisissa paikoissa, joissa niiden odotettiin olevan korkeita. Tarkempi kuvaus 

mittauksista ja menetelmistä on luettavissa lähteestä (Reikko et al. 2019).  

 

Suurimmat mitatut kosketusjännitearvot ensimmäisen sähköaseman alueella olivat 

mittauksen aikana tapahtuneessa kaksoismaasulussa maasulkuvirralla If 700 A, jolloin 

kosketusjännitteiden suurimmat arvot olivat UT 62 V ja UvTp 160 V. Yksivaiheisessa 

maasulussa maasulkuvirralla If 20 A nämä arvot olivat UT 1,3 V ja UvTp 3,1 V. (Reikko et al. 

2019, s 4) 

 

Suurimmat mitatut kosketusjännitearvot toisen sähköaseman alueella olivat 

maasulkuvirralla If 31 A UT 2,3 V ja UvTp 65 V. (Reikko et al. 2019, s 4) 

 

2.8.2 Kosketusjännitteiden siirtyminen pienjännitepuolelle 

Aalto-yliopisto tutki vuonna 2014 millaisia kosketusjännitteitä keskijänniteverkon 

maasulussa voi pienjänniteverkkoon siirtyä ja millaisen riskin jännitteet aiheuttavat. Maasta 
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erotetussa keskijänniteverkossa aiheutettiin ilmajohdolla maasulku. Tarkemmat tiedot 

mittauksista ja niiden yksityiskohtaisista tuloksista löytyy lähteestä (Saarijärvi et al. 2014). 

 

Tutkimuksessa havaittiin, että keskijänniteverkon 0-resistanssiset viat voivat mahdollisesti 

aiheuttaa vaarallisia kosketusjännitteitä pienjännitepuolelle, mutta tällöin henkilön olisi 

oltava jalkojen kautta riittävän hyvässä maakontaktissa sekä koskettaa paljaisiin PEN-

johtimien kautta maadoitettuihin osiin samanaikaisesti maasulkuvian kanssa. Tutkimuksen 

mukaan todennäköisyys sydänkammiovärinään johtavien altistumisten määrä koko 

Suomessa on noin yksi tapaus yli tuhannessa vuodessa. (Saarijärvi et al. 2014, s. 37) 
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3 MAASULKUSUOJAUS 

Suojauksen tavoitteena on henkilöturvallisuuden takaaminen sekä käyttöhäiriöiden ja 

laitteistovaurioiden rajoittaminen. Oikein suunniteltu suojaus toimii luotettavasti, 

aukottomasti ja selektiivisesti kaikissa vikatilanteissa. Maasulkusuojaus asetellaan siten, että 

SFS 6001 -standardin kosketusjännitevaatimukset täyttyvät. 

 

3.1 Suojauksen suunnittelu 

Maasulkusuojaus tulisi suunnitella siten, että se toimii luotettavasti kaikissa verkon 

kytkentätilanteissa. Suojauslaskelmissa on otettava huomioon tilanne, jossa verkko on 

mahdollisimman laaja, esimerkiksi varasyöttötilanteessa, sekä tilanne, jossa verkko on 

kaikkein pienimmillään. Suojauslaskelmissa vian havaitsemisen kannalta on oleellista 

laskea pienin mahdollinen maasulkuvirta sekä pienin mahdollinen tähtipistejännite. 

Maavirran suuruus vaikuttaa kosketusjännitteen suuruuteen, joten kosketusjännitteiden 

laskemista varten on määriteltävä suurin mahdollinen maasulkuvirta. Maasulun laukaisuajan 

määrittämisessä on otettava huomioon maadoitusjännitevaatimukset. Laukaisuajan tulisi 

olla mahdollisimman lyhyt, mutta taas toisaalta riittävän pitkä vian paikantamisen ja 

maasulun mahdollisen itsestään sammumisen takia. Haastavimmat tilanteet suojauksen 

kannalta ovat suuriresistanssiset viat sekä harvinaisempi kuorman puolelta katkennut 

maasulussa oleva johdin. Kompensoidussa verkossa katkeileva maasulku aiheuttaa myös 

suojauksen toimivuuteen omat haasteensa. (Lakervi et al. 2008, s. 193) 

 

Johtolähtökohtaisen maasulkusuojauksen varasuojana käytetään tavallisesti 

keskijännitekojeiston mittauskenttään sijoitettua U0 -relettä, joka laukaisee syöttävän kentän 

katkaisijan johtolähdön maasulkureleen toiminta-aikaa reilusti pidemmällä laukaisuajalla. 

Standardi sallii varasuojan käytön myös hälyttävänä (SFS 6001 2018, s. 81). 

 

Maasulkuvirrat ovat yleensä pienempiä kuin kuormitusvirrat, joten ylivirtasuojaus ei 

havahdu maasulkuihin. Maasulkusuojaukselle tarvitaan oma suojausfunktionsa sekä jännite- 

ja virtamittaus. Maasulussa kaikki päämuuntajaan kytketyt keskijännitekojeiston käytössä 

olevat johtolähdöt syöttävät kapasitiivista vikavirtaa vikaantuneeseen lähtöön. Johtolähtöjen 

suojareet näkevät tämän maasulkuvikana jokaisessa lähdössä missä havahtumaraja ylittyy. 

Suojareleen täytyy tunnistaa missä lähdössä vika on ja tarvittaessa erottaa ainoastaan 

vikaantunut lähtö. Maasulun paikka ei vaikuta maasulkuvirran suuruuteen, kaikki kiskoon 
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kytketyt lähdöt syöttävät kapasitiivista vikavirtaa vikapaikkaan (Lakervi & Holmes. 1995, 

s. 62). Maasulkusuojaus toteutetaan yleisimmin tehon mittaukseen perustuvalla suunnatulla 

maasulkusuojauksella, mutta myös admittanssin mittaukseen perustuvaa 

monitaajuusadmittanssisuojausta käytetään. 

 

3.2 Suunnattu maasulkusuojaus 

Suunnatussa maasulkusuojauksessa suunnan määrittämiseen tarvitaan perustaajuisen 

summavirran I0 lisäksi avokolmiojännite U0, katso kuva 15. Maasulkuvirran suunta 

määritellään I0 ja U0 välisen vaihekulman avulla. (Lakervi et al. 2008, s. 193): 

 

 

Kuva 15. Maasulkusuojauksen mittauspiirit, avokolmiojännite U0 ja summavirta I0. 

 

Maasulkureleen toiminnan ehtoina on, että maasulkujännitteen U0 ja/tai maasulkuvirran I0 

asetteluarvot ylittyvät, toimintakulma on laukaisualueella ja laukaisuaika ylittyy. 

Maasulussa myös terveillä lähdöillä U0 raja ylittyy ja I0 -laukaisuraja saattaa ylittyä, 

maasulkurele päättelee maasulkuvirran suunnasta, onko vika kyseisellä lähdöllä. (Lakervi et 

al. 2008, s. 193): 

 

3.2.1 Virran mittaus 

I0-virta mitataan jokaisessa johtolähdössä vaihevirtamuuntajien summakytkennällä tai 

kaapelivirtamuuntajalla, joiden toisiokäämistä virtatieto johdotetaan kyseisen lähdön 

suojareleelle, katso kuva 15. Vaihevirtamuuntajien summakytkentä muodostetaan 
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kytkemällä eri vaiheiden virtamuuntajien toisiokäämien sydämet rinnan. Mittauksen 

tarkkuuteen vaikuttaa virtamuuntajien samanlaisuus. Kaapelivirtamuuntajaa käytettäessä 

keskijännitekaapeli viedään keskijännitekojeistossa tai kaapelitilassa kaapelivirtamuuntajan 

läpi, joka summaa kaapelin vaihejohtimissa kulkevat virrat yhteen. (Lakervi et al. 2008, s. 

193). 

 

3.2.2 Jännitteen mittaus 

Kiskon U0-jännite mitataan yleisimmin keskijännitekojeiston mittauskentässä 

jännitemuuntajan avokolmiokäämityksellä, katso kuva 15. Avokolmiokytkennässä jokaisen 

vaiheen jännitemuuntajan toisiokäämi yhdistetään kolmioon, jonka yksi sivu jätetään 

avoimeksi ja kytketään U0-jännitteen mittaukseen. U0-jännitemittaus viedään johtolähtöjen 

suojareleille jännitemittaustuloon keskijännitekojeiston sisäisessä ketjutuksessa. (Lakervi et 

al. 2008, s. 193): 

 

3.2.3 Toimintakulma 

Maasta erotetussa verkossa maasulussa syntyy pääasiassa kapasitiivista vikavirtaa I0, joka 

on edellä nollajännitettä U0. Vikavirran ja nollajännitteen välinen kulma φ on noin 90°, katso 

kuva 16a. Kompensoidussa verkossa kapasitiivinen vikavirta kompensoidaan induktiivisella 

virralla, jolloin jäljelle jäävä vikavirta on pääasiassa resistiivistä vikavirtaa. Tällöin 

kompensoidussa verkossa vikavirran ja nollajännitteen välinen kulma φ on noin 0°, katso 

kuva 16b. Sallittu laukaisukulma määritellään molemmissa tapauksissa siten, että 

maasulkuvirran ja avokolmiojännitteen välinen kulma φ on alueella φ0 - Δφ < φ ≤ φ0 + Δφ. 

φ0 on nollajännitteen ja vikavirran välinen peruskulma, joka on maasta erotetussa verkossa 

90° ja kompensoidussa verkossa 0°. Maasulkuvirran ja avokolmiojännitteen välinen 

vaiheensiirtokulman toleranssi Δφ asetellaan yleensä ± 80° vikavirran ja nollajännitteen 

välisestä peruskulmasta φ0. (Mörsky 1992, s. 332). 
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Kuva 16. Suunnatun maasulkusuojauksen toimintakulma a) maasta erotetussa verkossa ja 

b) kompensoidussa verkossa. (Mörsky 1992, s. 332) 

Suojareleeseen asetellaan kulmamittauksen mittaustavaksi sin φ, jolla rele ottaa huomioon, 

että verkko maasta erotettu ja vikavirta on kapasitiivista. Kompensoidussa verkossa 

suojareleeseen asetellaan kulmamittauksen mittaustavaksi cos φ. 

 

3.2.4 Asetteluryhmän vaihto 

Suojareleisiin on aseteltavissa parametreja eri asetteluryhmiin, joita voidaan ottaa käyttöön 

verkon eri kytkentätilanteiden mukaan. Verkossa, jossa käytetään maasulun kompensointia, 

maasulkusuojauksessa käytetään useimmiten kahta eri asetteluryhmää, jotka valitaan sen 

perusteella, onko verkko maasta erotettu vai kompensoitu. Maasulkusuojauksessa eri 

asetteluryhmiin asetellaan releen toimintakulma, virta- ja jänniterajat sekä toiminta-ajat. 

Asetteluryhmien vaihto suoritetaan keskitetyssä maasulun kompensoinnissa muuntajan 

tähtipisteeseen kytketyn maasulkuvirran kompensointilaitteiston tähtipistekytkennän 

erottimen tilatietoa hyväksikäyttäen tai keskijännitekojeistoon kytketyn tähtipistemuuntajan 

yhdistetystä erotin- ja katkaisijatiedosta. Tilatieto viedään suojareleille kosketintietona 

keskijännitekojeiston sisäisessä ketjutuksessa tai asentotieto voidaan johdottaa lähimpään 

I/O-yksiköön, josta se viedään IEC61850-väylällä GOOSE-viestinä suojareleille. 
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4 MAASULKUVIRRAN KOMPENSOINTILAITTEISTO 

 

Sähkönjakeluyhtiöt korvaavat ilmajohtoverkkoja säävarmaksi maakaapeliverkolla, josta 

johtuen kapasitiivinen maasulkuvirta keskijänniteverkoissa kasvaa. Maasulkuvirran 

kompensointilaitteistolla saadaan pienennettyä kapasitiivista maasulkuvirtaa ja rajoitettua 

siitä aiheutuvaa kosketusjännitteen nousua. Seuraavissa kappaleissa tutustutaan erilaisiin 

kompensointitapoihin, keskitetyssä kompensoinnissa yleisimmin käytettyyn Petersenin-

kelaan sekä sen säätöön ja lisälaitteisiin. 

 

4.1 Maasulkuvirran kompensointitavat 

Kapasitiivista maasulkuvirtaa voidaan kompensoida verkossa yhdellä isolla Petersenin 

kelalla keskitetysti, useammille johdoille asennetuilla pienemmillä kompensointikeloilla 

hajautetusti tai yhdistämällä molemmat, näin saaden hyödyt molemmista käyttötavoista. 

Suomessa asennetut järjestelmät ovat pääasiassa kuitenkin keskitettyjä, päämuuntajan 

alajännitepuolelle kytkettyjä kompensointilaitteistoja. 

 

4.1.1 Hajautettu kompensointi 

Kiinteitä, ei-säädettäviä kompensointikuristimia voidaan sijoittaa verkkoon hajautetusti 

jakelumuuntamoiden yhteyteen. Koska hajautetussa kompensoinnissa kompensointikelat on 

sijoitettu johdoille, resistiivisen vikavirran kulku verkossa vähenee, jolloin myös vikapaikan 

resistiivinen vikavirta pienenee. Hajautetun kompensoinnin etuna keskitettyyn on myös se, 

että kun kompensointikelat on hajautettu eri johtolähdöille, kytkettäessä johtolähtö pois 

käytöstä tai kompensoinnin vikaantuessa, vaikutus verkon kokonaiskompensointiin on pieni. 

Suomessa hajautettua kompensointia käytetään pääasiallisesti maaseutuverkoissa pitkillä 

johdoilla. Kompensointikuristimet tulee mitoittaa siten, että niiden induktanssi on pienempi 

kuin kompensoidun johdon kapasitanssi, eli verkko alikompensoidaan. (Wahlroos et al. 

2011, s. 156-157) 

 

Pitkillä maakaapeleilla, joilla on käytössä hajautettu kompensointi, on havaittu 

sympatialaukaisujen yleistyminen. Sympatialaukaisussa terve johtolähtö laukaisee 

maasulkutilanteessa, koska hajautettu maasulun kompensointi aiheuttaa myös terveellä 

lähdöllä 50 Hz:stä eroavia maasulkuvirtoja. 50 Hz:n taajuudesta poikkeava vian alkuhetken 
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jälkeinen nollajännitteen jälkivärähtely aiheuttaa johtolähdölle sen nolla-admittanssiin 

verrannollisen summavirran. (Nikander et al. 2017, s. 1) 

 

4.1.2 Keskitetty kompensointi 

Keskitetyssä kompensoinnissa kytketään säädettävä Petersenin kela päämuuntajan 

alajännitepuolen tähtipisteeseen tai tähtipistemuuntajan kautta keskijännitekojeiston 

vapaaseen kenttään. Kytkettäessä kela päämuuntajan tähtipisteeseen on varmistettava, että 

muuntajan tähtipiste kestää kompensointikelan kautta tulevan virran. Kelan induktanssin 

arvoa säädetään automaattisesti säätäjällä siten, että saavutetaan resonanssipiste, jossa 

induktanssi on verkon kapasitanssin kanssa saman suuruinen ja jäljelle jää vain 

maasulkuvirran resistiivinen komponentti. Käytännössä kuitenkin kompensointi säädetään 

siten, että se on joko ali- tai ylikompensoitu vian havaitsemisen helpottamiseksi. 

Maasulkuvian havainnointia voidaan parantaa kasvattamalla resistiivistä vikavirtaa 

lisävastuksen avulla ja/tai käyttämällä maasulun paikannuslaitteistoa. (Wahlroos et al. 2011, 

s. 154-155) 

 

Sähköasemalla, jossa on kaksi tai useampia päämuuntajia, joiden tähtipisteisiin on kytketty 

keskitetty kompensointi, on kompensointilaitteiston kelan mitoituksessa otettava huomioon, 

että jos yksi muuntajista otetaan pois käytöstä, täytyy jäljelle jäävien kompensointilaitteiden 

kapasiteetti olla sellainen, että niillä voidaan kompensoida myös puuttuvan muuntajan 

syöttämä verkko. Mikäli jäljelle jäävien kompensointilaitteiden kapasiteetti ei riitä koko 

verkon kompensointiin, on maasulkusuojaus kytkettävä laukaisevaksi. (Loukkalahti 2020) 

 

4.1.3 Yhdistetty hajautettu ja keskitetty kompensointi 

Yhdistettyä hajautettua ja keskitettyä kompensointia käytetään erityisesti sellaisissa 

verkoissa, joissa on erittäin pitkät johdot. Yhdistetyllä järjestelmällä saadaan käyttöön 

molempien järjestelmien edut. Hajautettu kompensointi muuttuu verkon kytkentöjen 

mukana sekä resistiivisen virran kulku verkossa vähenee, keskitetyllä 

kompensointiyksiköllä hienosäädetään verkon kokonaiskompensointi. (Wahlroos et al. 

2011, s. 157) 
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4.2 Maasulkuvirran kompensointilaitteisto 

Keskitetyn kompensointilaitteiston pääkomponentti on säädettävä Petersenin kela, jota 

ohjataan aseteltujen parametrien mukaan kompensointilaitteiston säätäjällä. Tämän lisäksi 

kompensointilaitteisto voidaan varustaa käyttötarpeen mukaan virtainjektiolla, 

lisävastuksella, tähtipistemuuntajalla ja maasulun paikannuslaitteistolla. Maasulun 

paikannuslaitteistoa käsitellään laajemmin luvussa 4.4. 

 

4.2.1 Sammutuskuristin 

Keskitetyssä maasulun kompensointilaitteistossa sammutuskuristimena käytetään 

rautasydämistä Petersenin kelaa, jonka induktanssia säädetään magneettipiirin ilmaväliä 

säätämällä. Säätäjä ohjaa kompensointilaitteiston kannella olevaa moottoria, joka liikuttaa 

portaattomasti kelan ilmaväliä. Kompensointikelan ilmaväliä säädetään pienemmäksi, jos 

maasulkuvirta on pieni ja suuremmaksi jos maasulkuvirta on suuri, katso kuva 17. (Forsblom 

2019, s. 25) 

 

 

Kuva 17. Kompensointikelan ilmaväliä säädetään A) pienemmäksi jos maasulkuvirta on 

pieni ja B) suuremmaksi jos maasulkuvirta on suuri. (Forsblom 2019, s. 25) 

 

Maasulkuvirta on täysin kompensoitu, kun kuristin on säädetty siten, että se on resonanssissa 

verkon maakapasitanssin kautta: 

 

𝐼𝐿 =  𝐼𝐶      (25) 
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𝑈𝑣

√𝑅𝑓
2+(𝜔𝐿𝑃)2

 =  
𝑈𝑣

√𝑅𝑓
2+(

1

3𝜔𝐶0
)

2
   (26)

   

Yhtälöissä C0 on verkon maakapasitanssi ja LP on kompensointilaitteiston induktanssi. 

Kompensointilaitteiston kelan koko täysin kompensoidussa verkossa saadaan nyt laskettua 

yhtälöllä (Partanen 2019): 

 

𝐿 =  
1

3𝜔2𝐶0
      (27) 

       

Kuvassa 18 on nähtävillä kompensointilaitteiston käämitykset. D1 ja D2 on 

kompensointilaitteiston pääkäämi, joka mitoitetaan verkon jännitteen, halutun tehon ja 

kuormituksen mukaan. M1 ja N1 on UNE-nollajännitteen mittauskäämi, jota säätäjä käyttää 

pääkäämin ohjaukseen. Virranmittauskäämiä k ja l käytetään kelan nollavirran mittaukseen. 

M2 ja N2 on tehoapukäämi, jota käytetään kelan rinnalla olevan vastuksen kytkemiseen 

verkkoon sekä virtainjektion syöttöön. (Forsblom 2019, s. 22) 

 

 

Kuva 18. Kompensointilaitteiston käämitykset. (Forsblom 2019, s. 22) 

 

4.2.2 Kompensoinnin säätäjä 

Maasulkuvirran kompensointilaitteiston säätäjä ohjaa automaattisesti aseteltujen 

parametrien ja mittaustietojen perusteella sammutinkuristinta. Säätäjä säätää kelan ilmavälin 

suuruutta nollajännitemittausta käyttämällä. Verkko on resonanssipisteessä, kun nollajännite 

on maksimissaan. Tällöin maasulkulaitteiston induktiivinen virta on saman suuruinen kuin 
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verkon kapasitiivinen virta, jolloin jäljelle jää kompensointikelan ja verkon tuottama 

resistiivinen virta. Verkon kuorma ja kytkentätilanne muuttuvat jatkuvasti, joten säätäjä 

säätää tarvittaessa kompensointikelan asennon vastaamaan muuttunutta tilannetta. 

(Gulbrand. 2009, s. 30 - 31) 

 

Säätäjälle on johdotettu kompensointilaitteistolta kompensointikelan asentotieto ja 

rajakytkimet, säätäjämoottorin ohjaukset, nollajännitemittaus sekä lisävastuksen ja 

virransyöttölaitteiston ohjaus. Säätäjä kytketään sähköaseman asemaväylään, jolloin 

säätäjältä saadaan hälytykset ja mittaustiedot kaukokäytön kautta käyttökeskukseen. 

Etäyhteydellä voidaan ohjata säätäjää ja siihen liittyviä kytkinlaitteita sekä halutessa muuttaa 

kompensoinnin parametreja. 

 

Säätäjän nollajännitemittaukseen tulisi käyttää kompensointikelan omaa 

nollajännitemittausta. Kompensointilaitteiston nollajännitemittauksen tarkkuusluokka on 

parempi kuin keskijännitekojeiston avokolmiojännitteen mittamuuntajan, näin kelan 

säädöstä saadaan tarkempi. (Druml 2001, s. 4) 

 

Jos kompensointilaitteita käytetään samassa verkossa rinnan, on kompensoinnin säätäjällä 

oltava käyttöönotettavissa rinnankäyttöominaisuus. Säätäjä tunnistaa mahdollisen toisen 

säätäjän saman verkon alueella ja päättää kumpi säätäjä suorittaa säädön verkon muuttuessa. 

Tämä on hyödyllinen ominaisuus, jos kela jää rinnan toisen asemalla olevan kelan kanssa. 

Säätötapa on hieman hitaampi kuin muut säätötavat, koska säätäjän täytyy analysoida, onko 

verkossa jokin toinen säätöä tekevä kela. Kahden kelan järjestelmässä säätäjä voidaan myös 

ottaa käsisäädölle ja antaa toisen säätäjän suorittaa kelan säätö. Säätäjät voidaan myös 

ohjelmoida toimimaan master-slave -tilassa, jolloin slave-tilassa oleva säätäjä lukitsee 

säädön ja asettaa lisävastuksen pois käytöstä. (Autio 2020 ja Forsblom 2020) 

 

4.2.3 Virtainjektio 

Symmetrisessä kaapeliverkossa normaalin tilan nollajännite saattaa olla niin pieni, että kelaa 

säätämällä resonanssipistettä ei löydy. Virtainjektion avulla verkon resonanssipiste voidaan 

määritellä kompensointikelaa liikuttamatta. Virtainjektiossa verkon resonanssipiste 

määritellään syöttämällä mittausvirtaa ICI tehoapukäämin kautta verkkoon kahdella eri 

taajuudella, jotka eroavat 50 Hz:stä, jonka jälkeen mitataan nollajännite UNE ja 
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laskennallisesti määritellään verkon resonanssipiste, katso kuva 19. Mittauksen jälkeen kela 

ohjataan laskettuun resonanssipisteeseen, jonka jälkeen mittaus toistetaan ja varmistetaan 

kelan oikea asento. (a-eberle 2016, s. 184) 

 

 

Kuva 19. Virtainjektion syöttöpiiri (a-eberle 2016, s. 190) 

 

Verkon kapasitanssi C ja sen kompensoiva induktanssi L määritellään taajuuden f1 ja f2 

avulla seuraavilla yhtälöillä (a-eberle 2016, s. 185): 

 

 𝐶 =  
(𝑌𝐶𝐼_𝑓1)∙𝜔1−(𝑌𝐶𝐼_𝑓2)∙𝜔2

𝜔2
1−𝜔2

2
     (28) 

 

 𝐿 =  
1

𝜔1 ∙(−𝑌𝐶𝐼_𝑓1+𝜔1𝐶)
    (29) 

 

Yhtälöissä YCI_f1 ja YCI_f2 on laskettavissa yhtälöillä (a-eberle 2016, s. 185): 

 

 𝑌𝐶𝐼_𝑓1 =  
𝐼𝐶𝐼_𝑓1

𝑈𝑁𝐸_𝑓1
    (30) 

 

 𝑌𝐶𝐼_𝑓2 =  
𝐼𝐶𝐼_𝑓2

𝑈𝑁𝐸_𝑓2
    (31) 

 

Yhtälöissä ICI on virtainjektoinnissa käytetty virta, UNE on kompensointilaitteiston 

mittauskäämin mittaama nollajännite, ω1 = 2πf1 ja ω2 = 2πf2.  
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4.2.4 Lisävastus 

Maadoituskuristimen rinnalle kytkettävän lisävastuksen tarkoituksena on kasvattaa 

resistiivistä vikavirtaa siten, että suojareleiden on helpompi havaita vikaantunut johtolähtö. 

Lisävastus kytketään kompensointikelan rinnalle tehoapukäämin kautta.  

 

Lisävastuksen yleisimmät käyttötavat ovat (Wahlroos et al. 2011, s. 155): 

 Lisävastus on jatkuvasti kytkettynä verkon terveessä tilassa. Maasulun tullessa 

lisävastus kytketään hetkeksi pois, jolloin vikavirta pienenee ja vikapaikan valokaari 

sammuu. 

 Lisävastus kytketään vian ilmaantuessa siihen asti, kunnes maasulkusuojaus poistaa 

vikaantuneen lähdön. Tässä käyttötavassa ongelmana on, että jos verkon tuottama 

vikavirta ei riitä, rele havahtuu vasta kun lisävastus kytketään, jolloin laukaisuaika 

pitenee. 

 Lisävastus kytketään vian ilmaantuessa päälle lyhyeksi aikaa, jolloin vikaantunut 

lähtö tunnistetaan.  

 Lisävastus pidetään aina päällä, jolloin suojaus toimii aina samalla tavalla. Tässä 

ongelmana on se, että terveen tilan nollajännite symmetrisessä verkossa putoaa niin 

pieneksi, että kelan säätäminen ei onnistu ilman virtainjektiota. Myös maasulkuvirta 

saattaa kasvaa tarpeettoman suureksi. 

 Pitkillä epäsymmetrisillä avojohdoilla lisävastusta voidaan käyttää vaimentamaan 

terveen tilan nollajännitettä, jolloin lisävastus kytketään pois vian ilmaantuessa. Jos 

vikavirta ei riitä suojan laukaisuun, kytketään lisävastus takaisin. 

 

Käytettäessä verkkoa maasulussa, lisävastuksella on rajallinen käyttöaika lämpökuormasta 

johtuen. Säätäjä valvoo lisävastuksen lämpenemää ja estää sen päälle kytkennän, jos se on 

ylikuumentunut. (a-eberle 2016, s. 116) 

 

4.2.5 Tähtipistemuuntaja 

Jos päämuuntajan kytkentäryhmä on sellainen, että maasulun kompensointilaitteisto ei ole 

kytkettävissä tähtipisteeseen tai jos sitä ei haluta kytkeä päämuuntajaan, voidaan Z-

kytkentäisellä tähtipistemuuntajalla luoda keinotekoinen tähtipiste. Suomessa 110/20 kV 

päämuuntajat ovat pääosin YnD11-kytkentäisiä, jolloin tähtipistettä ei alajännitepuolella ole. 
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Tähtipistemuuntaja kytketään keskijännitekojeiston vapaaseen kenttään, katso kuva 20. 

(ABB 2000, s. 254) 

 

 

Kuva 20. Maadoitusmuuntaja kytkettynä keskijännitekojeistoon. (ABB 2000, s. 254) 

 

Tähtipistemuuntajaa käytettäessä etuna on verkon parempi käytettävyys verrattuna 

päämuuntajan tähtipisteeseen kytkettyyn kompensointilaitteistoon, näin esimerkiksi 

päämuuntajan poiskytkentä ei vaikuta verkon kompensointiin. Huonona puolena on taas, että 

tähtipistemuuntaja vie keskijännitekennosta yhden kentän, jolloin kenttä ei ole käytettävissä 

normaalina johtolähtönä. 

 

4.3 Kompensoinnin säätö 

Verkkoyhtiön on päätettävä, käytetäänkö verkkoa ali- vai ylikompensoituna, sekä punnittava 

kumpi näistä tavoista sopii kyseiseen verkkoon paremmin. Seuraavissa kappaleissa on 

esitelty kompensoinnin säädön periaatteet. 

 

4.3.1 Resonanssipiste 

Kompensointilaitteiston säätäjä etsii verkon terveen tilan aikana kompensointikelan ja 

verkon maakapasitanssin välisen resonanssipisteen U0-mittauksen avulla. Uusi 

resonanssipiste haetaan, jos nollajännitteen arvo muuttuu. Säätäjän voi myös ohjelmoida 

tarkistamaan resonanssipisteen paikan ohjelmoiduin määräajoin. Säätäjä muuttaa asteittain 
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kelan ilmaväliä etsien U0-jännitteen maksimiarvoa. Nollajännite on korkeimmillaan 

resonanssipisteessä (kuva 21), tällöin vikapaikan maasulkuvirta on pienimmillään (kuva 22). 

(a-eberle 2016, s. 26) 

 

Kuva 21. Nollajännite U0 kompensointikelan funktiona. Nollajännite on korkein 

resonanssipisteessä. 

 

 

Kuva 22. Maasulkuvirta If kompensointikelan funktiona. Vikapaikan maasulkuvirta on 

pienin resonanssipisteessä. 

 

Seuraavilla yhtälöillä saadaan laskettua, kuinka paljon kelan viritys v eroaa 

resonanssipisteestä ampeereina ja prosentteina. Arvon ollessa v = 0, kela on 

resonanssipisteessä eli IL = IC. Arvon ollessa positiivinen, verkko on alikompensoitu ja arvon 

ollessa negatiivinen, verkko on ylikompensoitu. (a-eberle 2016, s. 25) 
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𝑣[𝐴] = 𝐼𝐶 − 𝐼𝐿     (32)

  

 𝑣[%] =  
𝐼𝐶− 𝐼𝐿

 𝐼𝐶
∙ 100    (33) 

 

Yhtälöissä IL on kelan induktiivinen virta ja IC kapasitiivisten virtojen summa. Säätäjälle 

asetellaan haluttu v-arvo riippuen siitä, halutaanko, että verkko on ali- vai -ylikompensoitu 

(a-eberle 2016, s. 26). Saksassa v asetellaan tyypillisesti siten että verkko on 4 % 

ylikompensoitu, katso kappale 5.4.4. 

 

Verkon jäännösmaasulkuvirta IRES voidaan laskea yhtälöllä (Nikander et al. 2017, s. 16): 

 

 𝐼𝑅𝐸𝑆 =  𝐼𝐶√𝑑2 + 𝑣2 +  ∑ (
𝐼ℎ

𝐼𝐶
)2

ℎ    (34) 

 

Jossa 

 

 𝑑 =  
𝐼𝑅

𝐼𝐶
      (35) 

 

Yhtälöissä d on verkon vaimennusaste, v viritysaste, Ih harmoniset virtakomponentit, IC 

kapasitiivinen maasulkuvirta ja IR resistiivinen maasulkuvirta. 

 

4.3.2 Ali- ja -ylikompensointi 

Kuvassa 23 havainnollistetaan ali- ja -ylikompensointia. Kapasitiivinen maasulkuvirta IC 

kompensoidaan vastakkaissuuntaisella maasulkuvirran kompensointilaitteiston kelan 

induktanssin tuottamalla induktiivisella virralla IL. Kuvassa RP on kompensointilaitteiston 

kelan rinnalle kytkettävä lisävastus, jonka suuruus vaikuttaa vian resistiiviseen 

virtakomponenttiin. Induktiivisen virran ollessa pienempi kuin kapasitiivinen virta, verkko 

on alikompensoitu, jolloin verkkoon jää hieman kapasitiivista ja resistiivistä vikavirtaa. 

Kapasitiivisen ja induktiivisen virran ollessa yhtä suuret, verkko on täysin kompensoitu ja 

jäljelle jää ainoastaan resistiivistä vikavirtaa. Kela kompensoi 50 Hz perustaajuudella, joten 

todellisuudessa resistiivisen virran lisäksi vikavirrassa on myös harmonisia komponentteja 

(Wahlroos et al. 2011, s. 155). Induktiivisen virran ollessa suurempi kuin kapasitiivinen 
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virta, verkko on ylikompensoitu, jolloin verkkoon jää hieman induktiivista ja resistiivistä 

vikavirtaa. (Gulbrand. 2009. p. 31). 

 

 

Kuva 23. Kapasitiivinen maasulkuvirta ylikompensoitu vastakkaissuuntaisella 

induktanssilla. 

 

Suomessa on enemmän vakiintunut tapa, että verkkoa käytetään alikompensoituna. Ajattelu 

perustuu siihen, että jos kompensoidussa verkossa maasulun aikana jokin johtolähtö laukeaa 

pois, siirrytään lähemmäksi täysin kompensoitua tilannetta eikä siitä poispäin kuten 

vastaavassa tilanteessa ylikompensoidussa verkossa. Kompensointilaitteen säätäjä säätää 

kelaa lähemmäs resonanssipistettä, mutta pienellä viiveellä, jolloin kosketusjännitteet 

nousevat hetkellisesti. Muualla Euroopassa verkkoa käytetään tavallisesti hieman 

ylikompensoituna. Jos alikompensoidussa verkossa maasulun aikana laukeaa johtolähtö, voi 

verkko tulla täysin kompensoiduksi, jolloin vaarana on, että verkossa syntyy värähtelypiiri. 

Jos verkko joutuu värähtelevään tilaan, siitä voi aiheuta verkkoon ylijännitteitä ja yliaaltojen 

voimistumista jotka voivat aiheuttaa jännitteeseen häiriöitä ja laitteiden ylikuormittumista 

(Wahlroos et al. 2011, s. 156). 

 

4.4 Maasulun paikannuslaitteisto 

Keskijännitekojeistossa jokaisen johtolähdön suojarele erottaa maasulussa vikaantuneen 

johtolähdön käyttämällä relevalmistajan valitsemaa menetelmää joko tehon mittaukseen 

perustuvalla suunnatulla maasulkusuojalla tai monitaajuusadmittanssimenetelmällä. 

Suojareleiden rinnalla maasulun ja katkeilevan maasulun havaitsemiseen voidaan käyttää 

maasulun kompensointilaitteiston säätäjään liitettävää maasulun paikannuslaitteistoa. 

Maasulun paikannuslaitteistoa voidaan käyttää joko laukaisevana tai hälyttävänä. Maasulun 

paikannuslaitteistoon johdotetaan jokaisen johtolähdön nollavirtamittaus sekä yhteinen 

nollajännitemittaus kompensointilaitteistolta. Maasulun paikannuslaitteistolla käytetään 

useita eri mittausmenetelmiä yhdistetysti vikaantuneen lähdön havaitsemiseen.  
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Maasulun havainnointilaitteisto ei ole välttämätön, nykyaikaiset numeeriset suojareleet 

havaitsevat käytännössä kaikki maasulut ja katkeilevat maasulut. Maasulun 

havainnointilaitteisto on kuitenkin herkempi kuin suojareleet, etenkin suuriohmisissa 

vioissa, jolloin päällekkäiset funktiot tuovat varmuutta maasulkujen havainnoimiseen. 

(Loukkalahti 2020) 

 

4.4.1 Harmonisten mittaus 

Verkossa on luvussa 2.5 mainituista syistä johtuen jännitteissä harmonisia komponentteja, 

jotka aiheuttavat maasulussa vikapaikassa kulkevaa harmonista virtaa. Terveet johtolähdöt 

syöttävät harmonista virtaa vikapaikkaan, niiden syöttämän harmonisen virran suunta on 

180° kulmassa vikaantuneen lähdön harmoniseen virtaan. Maasulun paikannuslaitteisto 

tunnistaa vikaantuneen lähdön harmonisen vikavirran ja nollajännitteen välisestä kulmasta.  

 

4.4.2 Transienttien mittaus 

Maasulun paikannuslaitteiston algoritmi havaitsee nollajännitteen ja maasulkuvirran 

mittauksista maasulun alkuhetken muutosilmiöt ja tunnistaa mittausten kulmaerosta 

vikaantuneen ja terveen lähdön. 

 

4.4.3 Pätövirran mittaus 

Maasulun paikannuslaitteiston pätövirran mittaukseen perustuva menetelmä on käytännössä 

sama kuin suojareleiden käyttämä tehoon perustuva suunnattu maasulkusuojaus. 

Johtolähtöjen kaapelivirtamuuntajilta johdotettu nollavirtamittaus mittaa maasulkuvirtaa ja 

kompensointilaitteiston nollajännitemittaus nollajännitettä. Kompensoidussa verkossa 

maasulussa kulkee pääasiassa resistiivistä maasulkuvirtaa, jota maasulun paikannuslaitteisto 

käyttää nollajännitteen avulla maasulun suunnan määrittämiseen. Jos maasulkuvirta jää 

pieneksi, voidaan kompensointikelan rinnalle kytkeä lisävastus vian havaitsemisen 

helpottamiseksi. 
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5 VERKON KÄYTTÖ MAASULUSSA 

Käyttämällä maasulkuvirran kompensointia, saavutetaan keskijänniteverkossa monia 

hyötyjä. Maasulun kompensointi pienentää maasulussa maasulkuvirrasta ja transienteista 

johtuvia kuormituksia laitteistoille sekä vähentää todennäköisyyttä maasulun kehittymisestä 

oikosuluksi. Ilmajohtoverkossa kompensointi edesauttaa maasulkuvalokaaren sammumista 

ja näin vähentää jälleenkytkentöjen määrää. Kompensoidun verkon etuna maasta erotettuun 

verkkoon verrattuna on pieni maasulkuvirta, josta seuraa pieni kosketusjännite. Kun 

maasulun aikaiset kosketusjännitteet saadaan pieniksi, voidaan verkkoa tietyin edellytyksin 

käyttää maasulussa, jolloin verkkoyhtiöt pystyvät vähentämään asiakkaille aiheutuvien 

keskeytysten määrää etenkin tiheästi asutuilla kaupunkialueilla ja teollisuusvaltaisilla 

alueilla. (Siirto 2016, s. 42) 

 

Käytettäessä verkkoa maasulussa ilmenee kuitenkin riskejä, jotka on tiedostettava ja joihin 

verkkoyhtiöiden on varauduttava. Suurimpia haasteita on maasulkuvian laajeneminen 

kaksoismaasuluksi, jolloin suurempi osa asiakkaista kokee keskeytyksen kuin jos verkkoa 

käytettäisiin maasta erotettuna. (Siirto 2016, s. 42 - 43) 

 

Seuraavissa kappaleissa käydään läpi standardin vaatimukset, sekä verkolta ja suojaukselta 

vaadittavat asiat, kun verkkoa käytetään maasulussa. Lopuksi käydään läpi muiden 

verkkoyhtiöiden kokemuksia verkon käytöstä maasulussa. 

 

5.1 Standardin vaatimukset 

Suomessa käytetty suurjännitesähköasennusstandardi SFS 6001 perustuu eurooppalaisiin 

standardeihin SFS-EN-61936-1, SFS-EN-61936-1/A1 sekä maasulkusuojauksen kannalta 

tärkeään standardiin suurjänniteasennusten maadoituksista SFS-EN 50522. SFS 6001 

standardissa on myös kansallisia lisäyksiä, joissa standardi ottaa huomioon Suomen 

erityisolosuhteita. 

 

5.1.1 Kosketusjännitteet maasulun aikana 

Käytettäessä verkkoa maasulussa voidaan kosketusjännitevaatimusten katsoa täyttyvän, jos 

(SFS 6001 2018, s. 91): 

 verkko kuuluu laajaan maadoitusjärjestelmään 
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 mittauksin tai laskennallisesti määritelty maadoitusjännite ei ole suurempi kuin 

sallittu kosketusjännite UTP 80 V kaksinkertaisena eli 160 V. Tämän perusteella 

myös yhteen liitetyn maadoitusjärjestelmän alueella olevaa verkkoa voidaan käyttää 

maasulussa, kunhan kosketusjännitteen raja-arvot eivät ylity. 

 

SFS 6001 -standardissa on ristiriita sallitun maadoitusjännitteen suuruudesta. Standardit EN 

50522 ja SFS 6001 määrittävät sallitun maadoitusjännitteen suuruudeksi kosketusjännite 

UTP 80 V kaksinkertaisena eli 160 V, jos vikavirran kestoaika on huomattavasti pidempi 

kuin 10 s (SFS 6001 2018, s. 93). SFS 6001 -standardin kansallinen lisäys taas määrittelee 

jatkuvassa maasulussa esiintyvän maadoitusjännitteen maksimiarvoksi 150 V (SFS 6001 

2018, s. 140). 

 

Hälyttävän maasulun maadoitusjännitteen 150 V on jäänne vanhojen 

sähköturvallisuusmääräysten nollausehdoista, jossa rajaksi määriteltiin ensimmäinen 

nollausehto 75 V kerrottuna kahdella. Uudessa ja vanhassa standardissa on käytetty samaa 

SFS 6001 -standardin kuvan 15 käyrää mutta aikaisemmissa sähköturvallisuusmääräyksissä 

käyrää tulkittiin tarkemmin. Toistaiseksi maadoitusjännitteen raja on käytettäessä verkkoa 

maasulussa kansallisen lisäyksen mukainen, 150 V. (Järviluoma, 2020) 

 

5.1.2 Verkon maasulussa käytön edellytykset 

Standardit EN 50522 ja SFS 6001 määrittävät, että kompensoidussa järjestelmässä, mikäli 

maasulku ei sammu itsestään, on käytettävissä kaksi erilaista toimintatapaa: automaattinen 

poiskytkentä tai käytön jatkaminen maasulun paikantamisen aikana. Maasulun 

paikantamisen apuna voidaan kompensointikelan rinnalla käyttää suuriresistanssista 

vastusta. (EN 50522 2011, s. 11; SFS 6001 2018, s. 21).   

 

Suomen kansallisessa standardissa on lisäys koskien verkon käytön jatkamista maasulussa 

vian paikantamisen aikana. Standardissa EN 50522 ei ole määritelty aikaa kuinka pitkään 

verkon käyttöä voidaan jatkaa maasulun aikana, kun taas SFS 6001 -standardi rajaa ajan 

tietyin ehdoin kahteen tuntiin ja tätäkin pidempään, jos vikapaikka on löydetty ja 

varmistettu, että siitä ei aiheudu vaaraa. Nämä ehdot ovat (SFS 6001 2018, s. 140): 

 Verkon on oltava joko kaapeliverkko tai ilmajohtoverkko, jossa valokaarimaasulku 

sammuu itsestään.  
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 Maasulusta on tultava hälytys verkon käyttöä valvovan henkilöstön tietoon ja vian 

selvittämiseen on ryhdyttävä välittömästi. Valvova henkilöstö täytyy olla opastettu 

toimimaan hälyttävässä maasulkutilanteessa. 

 Jatkuvassa maasulussa esiintyvä maadoitusjännite saa olla korkeintaan 150 V 

 Tietoliikenneverkon asettamat vaatimukset on otettava huomioon. Viestintäviraston 

määräysten mukaan yli 3 s kestävän maasulun aikana tietoliikenneverkon johtimiin 

ja kosketeltaviin metalliosiin saa nousta enimmillään 60 V jännite (Viestintävirasto 

2015, s. 25). 

 Kaksoismaasulku tulee kytkeä välittömästi pois. 

 Verkon käyttöä maasulussa ei saa jatkaa yli kahden tunnin, jos maasulku sijaitsee 

jakelumuuntamolla, joka ei ole laajan maadoitusjärjestelmän alueella. 

 

Käytettäessä verkkoa maasulussa on ensiarvoisen tärkeää, että kaikille vianselvitykseen 

osallistuville henkilöille tiedotetaan, että maasulku on edelleen päällä ja henkilöt 

käyttökeskuksessa ja vikapartiossa ovat koulutettuja toimimaan sen mukaisesti. 

 

5.1.3 Muut huomioitavat asiat 

Maasulkuvirran sammutuskelan maadoitusjohdin on mitoitettava kelan maksimivirran 

mukaan. (SFS 6001 2018, s. 90) 

 

Verkon maasulun kestoajan ollessa pidempi kuin 1 s, on maadoitusjohtimet mitoitettava 

kaksoismaasulun mukaan (SFS 6001 2018, s. 90). Kaksoismaasulun aiheuttamaa vikavirtaa 

ja maadoituksia VES:n verkossa on käsitelty kappaleessa 6.5.2. 

 

5.2 Vaatimukset verkolta ja maasulkuvirran kompensointilaitteistolta 

Maakaapeliverkkoa voidaan käyttää maasulussa, jos se kuuluu laajaan- tai yhteen liitettyyn 

maadoitusjärjestelmään ja kosketusjännitevaatimukset täyttyvät. Myös ilmajohtoverkkoa 

voidaan käyttää maasulussa, mutta tällöin kosketusjännitteiden nousu maasulussa on 

huomioitava. Kaapeliverkossa suurin osa maasulkuvirrasta palaa kaapelin kosketussuojaa 

pitkin maadoitusjärjestelmään, kun taas avojohdoilla reduktiokerroin on paljon suurempi, 

joten suurin osa maasulkuvirrasta on maavirtaa, joka nostaa kosketusjännitteet suuriksi. 
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Seuraavaksi on lueteltu muutamia huomioitavia asioita, joita on hyvä ottaa huomioon 

verkossa ja kompensointilaitteistossa, jos verkkoa aletaan käyttää maasulussa: 

 Verkon kaapeleiden, kaapelijatkojen ja -päätteiden tulee olla niin hyvässä kunnossa, 

että ne kestävät maasulussa nousevat terveiden vaiheiden jännitteet.  

 Kytkettäessä kompensointilaite muuntajan tähtipisteeseen, on varmistettava, että 

muuntaja kestää kompensointilaitteiston aiheuttaman kuormituksen. 

 Kelan mitoituksessa on otettava huomioon verkon kapasitiivinen vikavirta ja 

kapasitiivisen vikavirran kasvu tulevaisuudessa, mikäli maakaapeleita lisätään tai 

ilmajohtoja muutetaan maakaapeleiksi. Mitoituksessa on otettava huomioon myös 

asiakkaiden verkosta aiheutunut vikavirta. (Loukkalahti 2020) 

 Maasulkuvirran kompensointikela on mitoitettava vähintään 2 tunnin maasulussa 

käyttöä varten. Laitetoimittajilta saadun tiedon mukaan kompensointikelat on 

mitoitettu siten, että ne kestävät 2 tunnin jatkuvan käytön. Jos tiedetään, että verkkoa 

käytetään maasulussa huomattavasti pidempään kuin 2 tuntia, on hyvä ilmoittaa 

asiasta laitetoimittajalle, niin asia osataan ottaa mitoituksessa huomioon.  

 

5.3 Vaatimukset suojaukselta 

Maasulun kompensointi ja verkon käyttö maasulussa on otettava huomioon myös 

johtolähtöjen suojauksessa. Viimeisimmän sukupolven suojareleisiin on saatavilla kaikki 

tarvittavat toiminnot ja asia on huomioitava suojarelettä tilattaessa. Suojareleen on kyettävä 

havaitsemaan esimerkiksi katkeileva maasulku ja siinä on oltava mahdollisuus ottaa 

käyttöön eri asetteluryhmiä. 

 

5.3.1 Katkeileva maasulku 

Katkeileva maasulku on erityisesti kompensoidussa maakaapeliverkossa esiintyvä vika. 

Käytännössä kaikki yksivaiheiset maasulkuviat alkavat maakaapeliverkossa katkeilevana 

maasulkuna. Katkeileva maasulku on sarja läpilyöntejä vaihejohtimesta maapotentiaaliin 

kaapelin vahingoittuneesta eristeestä johtuen. Vikahetkellä vaihejännitteen lyödessä läpi 

maapotentiaaliin, vikaantuneen vaiheen johtimen kapasitiivinen varaus purkautuu hetkessä 

vikapaikkaan. Varauksen purkautuessa vikavirta ja nollajännite kasvavat, kunnes valokaari 

sammuu vikavirran ylittäessä jakson nollakohdan, katso kuva 24. Valokaaren sammuttua 

nollajännite palautuu lähelle nollaa kaapelin varautuessa uudelleen. Kaapelin varautuessa 

vikaantuneen vaiheen vaihejännite lähestyy nimellistä jännitettä, jolloin läpilyönti tapahtuu 
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uudestaan ja sykli alkaa alusta. Katkeilevan maasulun sykli toistuu yleensä niin monta 

kertaa, että vika muuttuu pysyväksi, katkeileva maasulku saattaa tosin kestää tunteja. 

(Aaltonen et al. 2003, s. 2) 

 

 

Kuva 24. Suojareleen vikatallenne katkeilevasta maasulusta, arvot toisioarvoina. 

Ylemmässä kuvassa nollajännite ja alemmassa samanaikainen maasulkuvirta. X-akselilla 

aika sekunteina. 

 

Käytettäessä verkkoa maasulussa, saattaa katkeileva maasulku aiheuttaa ongelmia sellaisissa 

muuntamoissa, joissa ei ole käytössä kosketussuojattua päätettä. Kosketussuojatussa 

päätteessä käytetään sähköä johtavaa muovia, joka yhdistetään kaapelin kosketussuojaan ja 

maadoituksiin, jolloin vikavirralla on kunnollinen kulkureitti. Kosketussuojaamattomassa 

päätteessä maasulku etsii maadoituspaikkaa kojeiston rungosta jolloin kaapelin ja rungon 

välinen katkeilevan maasulun valokaari saattaa hajottaa viereisen kaapelin. Tästä saattaa 

seurata oikosulku, joka voi aiheuttaa vahinkoa kojeistolle. Kaapelinpäätteen 

kosketussuojaus siis estää katkeilevan maasulun leviämisen oikosuluksi ja suurempien 

vaurioiden syntymisen. (Loukkalahti 2020)  

 

5.3.2 Kaksoismaasulku 

Yksi suurimmista riskitekijöistä verkon käytössä maasulussa on kaksoismaasulku. 

Maasulussa terveiden vaiheiden jännite nousee vikaresistanssista riippuen lähelle nimellistä 

jännitettä, jolloin verkon jänniterasitus kasvaa ja jonkin saman muuntopiirin kaapelin heikko 

paikka saattaa pettää. Kaksoismaasulku aiheuttaa yleensä kestoajaltaan noin kaksi kertaa 

pidemmän keskeytyksen kuin johtolähdön jokin muu vika. Kaksoismaasulussa suojaus 
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laukaisee molemmat vikaantuneet lähdöt, joten vian vaikutusalue on myös kaksi kertaa 

laajempi kuin johtolähdön muissa vioissa. (Siirto 2016, s. 50) 

 

Kaksoismaasulun riski on suurimmillaan maasulun alussa. Helen Sähköverkko Oy:n 

kokemusten mukaan käytettäessä 10 kV verkkoa maasulussa, vika laajenee noin 60 % 

todennäköisyydellä kaksoismaasuluksi maasulun kahden ensimmäisen minuutin aikana, 

katso kuva 25 (Siirto 2016, s. 45).  

 

 

Kuva 25. Maasulun laajeneminen kaksoismaasuluksi maasulun alkamishetkestä Helen 

Sähköverkko Oy:n verkossa. (Siirto 2016, s. 45) 

 

5.3.3 Suojaus ja varasuojaus 

Johtolähdöllä maasulkusuojausfunktiolla on SFS 6001 -standardin mukaan oltava 

pääsuojaus ja varasuojaus. Pääsuojana voidaan käyttää johtolähdön suojareleen 

maasulkufunktiota ja varasuojana kiskojännitemittauksen Uo suojausta. Suojauksena 

voidaan käyttää myös maasulkuvirran kompensointilaitteiston maasulun 

havainnointilaitteistoa, jota voidaan käyttää hälyttävänä tai laukaisevana. Standardi sallii 

maasulkusuojauksen käytön myös pelkästään hälyttävänä (SFS 6001 2018, s. 81). 

 

5.3.4 Asiakasverkkojen suojaus 

Asiakasmuuntamoiden omistajille tulee tiedottaa hyvissä ajoin, ennen kuin verkkoa aletaan 

käyttää maasulussa. Niissä asiakasmuuntamoissa, joissa on suojareleessä I0- tai suunnattu 

maasulkusuojaus, on annettava suojareleasettelusuositukset. Suojausasettelut 

suuntaamattomassa maasulkusuojauksessa tulee astella siten, että maasulkuporras on 
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suurempi kuin asiakasmuuntamon verkon tuottama maasulkuvirta, mutta kuitenkin 

pienempi kuin jakeluverkon tuottama resistiivinen maasulkuvirta. Suunnatussa 

maasulkusuojauksessa mittauksen kulmaksi valitaan cosφ. U0-jännite tulee olla suurempi 

kuin kompensoidun verkon normaali U0-jännite, eli noin 10 - 15 V.  

 

5.3.5 Muut huomioitavat asiat 

Maasulkuvirran kompensointilaitteistolta on tuotava tieto suojareleille verkon 

kytkentätilasta ja suojareleissä on kyettävä vaihtamaan releen asetteluita sen mukaan, onko 

verkko maasta erotettu vai kompensoitu. 

 

Releasetteluissa tulee huomioida, jos sähköasemalla on sekä maakaapeli- että 

ilmajohtolähtöjä. Ilmajohtolähtöjä ei voida käyttää kosketusjännitteiden vuoksi maasulussa, 

joten maasulkuviassa ne on laukaistava jännitteettömäksi.  

 

5.4 Kokemuksia muilta verkkoyhtiöiltä 

Suurin osa eurooppalaisista keskijänniteverkoista käyttää maasulun kompensointia (Fickert 

el al. 2009, p 1) ja verkon käyttö maasulussa on yleistä eteenkin Saksassa, Sveitsissä ja 

Itävallassa. 

 

Suomessa maasulun kompensointi on yleistymässä, mutta tällä hetkellä verkkoaan käyttää 

maasulussa ainoastaan Helen Sähköverkko Oy. Yksi tämän diplomityön tavoitteista oli 

koota kokemuksia keskieurooppalaisilta jakeluverkkoyhtiöiltä, mutta yhteyttä ei yrityksistä 

huolimatta jakeluverkkoyhtiöihin saatu. 

 

5.4.1 Helen Sähköverkko Oy 

Helen Sähköverkko Oy:n (HSV) verkosta 99,7 % on maakaapeloitu (Loukkalahti et al. 2017, 

s. 2). HSV:n kaikilla kolmellatoista 20 kV:n sähköasemalla on päämuuntajien 

tähtipisteeseen kytketty keskitetty kompensointilaitteisto. Vuoteen 2019 mennessä 

kompensoiduilla sähköasemilla on ollut yhteensä 33 maasulkua, joista 27 on pysynyt 

yksivaiheisena maasulkuna ja viat on saatu korjattua ilman keskeytystä. Vioista kuusi on 

laajentunut oikosuluksi tai kaksoismaasuluksi. HSV käyttää verkkoa muutaman ampeerin 
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ylikompensoituna ja vikatilanteessa vikavirtaa kasvatetaan hetkellisesti lisävastuksella. 

(Virtanen 2020) 

 

Maasulkuvirran kompensointilaitteistojen käyttöönoton jälkeen yksikään 

keskijännitekojeiston jännitemuuntaja ei ole aiheuttanut kisko-oikosulkua, tätä ennen 1990 

- 2010 välisenä aikana jännitemuuntajat aiheuttivat maasuluissa kymmenen kisko-

oikosulkua. Kompensointilaitteisto tarjoaa varausvirroille uuden purkautumisreitin, jolloin 

laitteistoihin kohdistuva rasitus on pienempi. (Loukkalahti et al. 2017, s. 4). 

 

HSV:n ja Vaasan Yliopiston tekemän tutkimuksen mukaan kompensoidun 

keskijänniteverkon pienjännitepuolella on vähemmän maasulun aiheuttamia transientteja, 

jolloin sähkön laatu on parempi. (Loukkalahti et al. 2017, s. 4). 

 

HSV:n kokemusten mukaan lähes kaikki maasulut kompensoidussa verkossa alkavat 

katkeilevana maasulkuna (Loukkalahti et al. 2017, p. 5). Suojareleet ovat havainneet kaikki 

katkeilevat maasulut, mutta ongelmana on ollut suojareleiden pumppaava hälytys, joka 

täyttää hälytyslistat. Suojareleisiin on jouduttu rakentamaan lisälogiikoita pumppaavan 

hälytyksen estämiseksi. Katkeilevasta maasulusta ei ole havaittu olevan laitteistoille tai 

verkolle kiinteää maasulkua isompaa haittaa, kunhan kaapelipäätteet on tehty oikein ja 

mielellään käytetty kosketussuojattuja kaapelipäätteitä, jotta maasulkuvirta saa 

purkautumistien. (Virtanen 2020) 

 

Kaikissa HSV:n käyttämissä kompensointilaitteistoissa on käytössä resonanssipisteen 

etsimiseen virtainjektio sekä vian paikallistamiseen lisävastus. Lisävastus kytketään päälle 

3 sekuntia maasulun havaitsemisen jälkeen, jonka jälkeen sitä pidetään kytkettynä 3 sekuntia 

vikaantuneen lähdön löytämiseksi. Lisävastus tuottaa noin 10 A lisää resistiivistä 

maasulkuvirtaa. HSV:n kokemuksien mukaan suojareleet ovat havainneet viat lähes aina 

oikein ilman lisävastustakin. (Virtanen 2020) 

 

Kaikissa HSV:n maasulun kompensointijärjestelmissä on käytössä maasulun 

paikannuslaitteisto. Toistaiseksi uudemman sukupolven suojareleet (ABB ja Siemens) ovat 

havainneet kaikki maasulun paikannuslaitteiston havaitsemat maasulut ja katkeilevat 

maasulut, suojareleitä herkempi maasulun paikannuslaitteisto tuo kuitenkin varmuutta 
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vikojen havainnointiin. Maasulun paikannuslaitteistot on säädetty maasulkukokeiden 

yhteydessä, laitteet ovat kuitenkin vaatineet HSV:n kokemusten mukaan säätöä vielä 

maasulkukokeiden jälkeenkin. (Virtanen 2020) 

 

Joillakin HSV:n asemilla kompensoidussa verkossa nollajännite saattaa nousta jopa 8 % :in 

terveessä verkossa. Siirryttäessä maasta erotetusta verkosta kompensoituun verkkoon, 

nollajännite saattaa ylittää maasta erotetun verkon suojareleiden havahtumarajan.  Tämä on 

aiheuttanut ongelmia joillakin suojareleillä, koska havahtuma lukitsee asetteluryhmän 

vaihdon. Suojareleen asettelut jäävät näin maasta erotetun verkon asetteluiksi. Suojareleiden 

konfiguroinnissa on otettava tämä asia huomioon esimerkiksi lukitsemalla ja vapauttamalla 

suojareleen lohkoja asetteluryhmän vaihdon sijaan. (Virtanen 2020) 

 

Kompensoidussa verkossa vikavirrat ovat pieniä. HSV:n kokemusten mukaan 

kaapelivirtamuuntajien valintaan tulee kiinnittää erityistä huomioita, jos virtamuuntajien 

mittausalue on laaja, esimerkiksi 0 - 200 A. Kaapelivirtamuuntajan ollessa suorakulmion 

muotoinen, ns. ikkunamallinen ja kaapelin läpivientiaukon ollessa suuri kaapeleiden 

läpimittaan verrattuna, kaapelivirtamuuntajan mittaustarkkuus on huono ja mittauksessa on 

suuri kulmavirhe, joka aiheuttaa ongelmia maasulkuvirran mittauksessa. Käytetyistä 

kaapelivirtamuuntajatyypeistä olisi hyvä mitata pienillä virroilla niiden aiheuttama 

kulmavirhe ja mittaustarkkuus sekä asetella mitatut korjauskertoimet releeseen. 

Kaapelikellariin asennettavat pienemmät pyöreät kaapelivirtamuuntajat ovat toimineet 

hyvin. (Virtanen 2020) 

 

Kompensointijärjestelmien käyttöönottojen yhteydessä suoritetuissa maasulkukokeissa 

kaikki vanhat ja huonokuntoiset kaapelipäätteet ja kaapelijatkot eivät kestä pitkiä aikoja 

terveiden vaiheiden nousevia jännitteitä ja vaurioituvat. Käyttöönottotestit on hyvä ajoittaa 

yöaikaan ja varoittaa asiakkaita mahdollisista sähkönjakelukeskeytyksistä. Ensimmäisten 

kompensointilaitteiden asennusten yhteydessä HSV suoritti kaapeleille 

osittaispurkausmittauksia, mutta ne lopetettiin, koska niistä ei havaittu olevan selkeää hyötyä 

mahdollisten heikkojen paikkojen löytymiseen. (Virtanen 2020) 

 

HSV on laskenut maasulkuvirran kompensointilaitteiston takaisinmaksuajaksi 5 % korolla 

ja 24 € / kWh KAH-hinnalla 12 vuotta. (Loukkalahti et al. 2017, s. 5). 
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5.4.2 ENEL Distribuzione SpA - Italia 

Italiassa Enel Distribuzione SpA alkoi 2000-luvun alussa asentaa 10/15/20 kV 

keskijänniteverkkoonsa keskitettyjä maasulkuvirran kompensointilaitteistoja. Tätä ennen 

heidän verkkonsa oli maasta erotettu. Petersenin kelat on pääasiassa kytketty muuntajien 

tähtipisteisiin ja heillä on kelan lisäksi käytössä lisävastus sekä virtainjektointi. Vuoteen 

2005 mennessä heillä oli jo lähes 1400 Petersenin kelaa käytössä. (Cerretti et al. 2005, s. 1) 

 

Enel Distribuzione on yhdistänyt jälleenkytkentöjä ja verkon käyttöä maasulussa siten, että 

vian ilmaantuessa kompensoidussa verkossa maasulkuvikaa yritetään paikallistaa 

poiskytkemällä verkostoautomaation avulla jakelumuuntamoita ensimmäisen 

jälleenkytkentäsekvenssin aikana. Ilmajohdoilla on neljä jälleenkytkentää, joiden aikana 

vikapaikka yritetään selvittää kytkemällä automaation avulla jakelumuuntamoita pois. 

Maakaapelilähdöillä vian havaitsemisen jälkeen lähtöä käytetään hetki maasulussa, jonka 

aikana automaatio kytkee jakelumuuntamoita pois. Jos vikaa ei löydetä, kytketään johtolähtö 

jännitteettömäksi, jonka jälkeen tehdään vielä kolme jälleenkytkentää, katso kuva 26. 

(Cerretti et al. 2005, s. 2 - 4) 

 

Kuva 26. Enel Distibuzionen jälleenkytkentälogiikka kompensoidussa maakaapeliverkossa. 

 

Näillä toimenpiteillä Enel Distribuzione on onnistunut vähentämään alle minuutin kestäviä 

vikoja 51 %, lyhyitä 1 - 3 minuutin katkoksia 38 % ja yli 3 minuutin katkoksia 26 %. (Cerretti 

et al. 2005, s. 2) 
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5.4.3 Stadtwerke Dresden GmbH - DREWAG 

Dresdenin sähköyhtiöllä Stadtwerke Dresden GmbH:lla (DREWAG) on 1300 km 

kaapeloitua 10 kV ja 20 kV verkkoa. Verkko on kompensoitu keskitetyllä kompensoinnilla 

ja he käyttävät verkkoaan maasulussa. Kapasitiivisen maasulkuvirran arvot ovat 50 - 400 A, 

riippuen sähköasemasta. Tarkastelujakson aikana vuosina 2000 - 2010 heillä oli vuosittain 

noin 40 vikaa. 75 % kaikista vioista oli maasulkuvikoja, näistä 50 - 70 % pysyi maasulkuna 

ja loput laajenevat monivaiheisiksi vioiksi. (Eberl et al. 2011, s. 135) 

 

5.4.4 Kokemuksia Itävälta, Saksa ja Sveitsi 

Saksalainen ETG-Fachbericht tutki vuosina 2009 - 2010 muuntajan tähtipisteen 

kytkentätapoja Itävallassa, Saksassa ja Sveitsissä sekä kokemuksia näistä. ETG lähetti 

näiden maiden jakeluverkko-, teollisuusverkko- ja rautatieverkkoyhtiöille kyselyn, joiden 

tuloksia he esittelevät tutkimusraportissaan. Kaikilta näiden maiden verkkoyhtiöiltä saatiin 

erittäin hyvin vastauksia kyselyihin ja etenkin käytännössä kaikki Saksan ja Itävallan 

verkkoyhtiöt vastasivat kyselyyn. Tutkimukseen osallistuneiden yhtiöiden 

keskijänniteverkoista on kaapeloitu maakohtaisesti Saksassa 70%, Itävallassa 63 % ja 

Sveitsissä 60 %. (Melzer 2012, s. 93) 

 

Alla olevassa kuvassa (kuva 27) nähdään tähtipistekytkennän kehitystrendi Saksassa, 

kytkentätapa on samankaltainen myös Itävallassa ja Sveitsissä. 10 kV verkko on siirtymässä 

kompensoidusta verkosta maasta erotettuun verkkoon, kun taas 20 kV ja 30 kV verkoissa 

lähes 100 % muuntajien tähtipisteistä on kytketty maahan Petersenin kelan kautta. Näissä 

maissa Petersenin kelan käyttö perustuu vikavirtojen pienentämiseen ja siihen, että 

käytettäessä verkkoa maasulussa säästetään keskeytyskuluissa. (Melzer 2012, s. 95; 

Skrbinjek et al. 2017, s. 10) 
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Kuva 27. Päämuuntajan tähtipisteen kytkentätavat Saksassa vuosina 1998 ja 2009. Vihreä 

pylväs on tähtipisteeseen kytketty Petersen-kela, sininen tähtipiste vastuksen kautta maahan 

kytkettynä ja punainen tähtipiste maasta erotettu. (Melzer 2012, s. 95) 

 

Saksassa kyselyyn osallistuneiden yhtiöiden verkkojen kompensointiaste verkon 

kapasitiivisen maasulkuvirran arvoilla 0 - 200 A on 0 - 10 A ylikompensoitu. Kun verkon 

kapasitiivinen maasulkuvirta kasvaa tästä suuremmaksi, verkon kompensointiaste on noin 0 

- 20 A yli- tai alikompensoitu. Saksan 20 kV verkot ovat pääasiassa ylikompensoituja 

vaikkakin niitä suuremmilla verkon maasulkuarvoilla käytetään myös alikompensoituina, 

katso kuva 28. (Melzer 2012, s. 114) 

 

Kuva 28. Kompensointiaste Saksassa 20 kV verkoissa. Pystyakselilla on reaktiivisen virran 

Irb suuruus ampeereina, ylikompensoitu arvo on negatiivinen ja alikompensoitu arvo 

positiivinen. Vaaka-akselilla on kompensoidun verkon kapasitiivisen virran ICE suuruus. 

(Melzer 2012, s. 114) 
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Alla olevassa kuvassa 29 esitetään kompensoinnin sivuun viritys v Saksan 20 kV verkoissa. 

Kuvasta nähdään, että suurin osa Saksan verkoista on viritetty 4 % ylikompensoiduksi. 

(Melzer 2012, s. 116) 

 

Kuva 29. Kompensoinnin sivuun viritys v Saksan 20 kV verkoissa. Pystyakselilla 

prosentuaalinen määrä kaikista verkoista ja vaaka-akselilla sivuun viritys prosentteina. 

(Melzer 2012, s. 116) 

 

Saksassa 6 - 30 kV kaapeliverkoissa, joissa kapasitiivinen vikavirta on 0 - 500 A, verkon 

resisitiivinen vikavirta on välillä 0 - 20 A, katso kuva 30. (Melzer 2012, s. 119) 

 

Kuva 30. Resistiivisen vikavirran suuruus Saksan 6 - 30 kV kaapeliverkoissa. Pystyakselilla 

resistiivisen vikavirran Irw suuruus ampeereina ja vaaka-akselilla verkon kapasitiivisen 

virran ICE suuruus. (Melzer 2012, s. 119) 

 

Seuraavassa kuvassa 31 nähdään maasulun kestoajat Saksassa. 50 % maasulkuvioista on 

eristetty 40 minuutissa. 30 % vioista kestää 80 - 120 minuuttia. (Melzer 2012, s. 156) 
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Kuva 31. Maasulun kestoaika Saksassa. Sininen pylväs kuvaa prosentuaalista osaa kaikista 

maasuluista ja punainen pylväs maasulun kumulatiivista kestoa. Pystyakselilla on 

prosenttiosuus ja vaaka-akselilla maasulun kesto minuutteina. (Melzer 2012, s. 156) 

 

Saksan 20 kV:n kompensoiduista verkoista 80 %:ssa nollajännite on 4 % tai alle sen. Näistä 

72 %:ssa nollajännite on alle 2 %. Suurimmillaan näissä verkoissa nollajännite on 10 %. 

(Melzer 2012, s. 141) 
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6 VANTAAN ENERGIA SÄHKÖVERKOT OY:N VERKKO 

Seuraavissa kappaleissa tutkitaan Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n verkon nykytilaa ja 

kehitystä, vikatilastoja sekä maasulkuvirran kompensointilaitteiston mitoittamiseen, 

käyttöönottamiseen ja käyttöön liittyviä asioita. Lopuksi pohditaan esimerkkinä yhden 

sähköaseman osalta mikä on kompensointilaitteiston mitoitus ja mitä asioita on otettava 

huomioon kompensointilaitteistoa suunniteltaessa. 

 

6.1 Verkon nykytila ja kehitys 

Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n verkko kattaa koko Vantaan, joka on osa 

pääkaupunkiseutua ja muuttovoittokuntana alueen väestömäärä sekä sähkön kulutus tulee 

tulevaisuudessa lisääntymään, katso kuva 32. 

 

Kuva 32.VES:n verkkoalueen väestön ja kulutuksen kehitys. Vasemmanpuoleisessa y-

akselissa on esitetty sähkönsiirron määrä MWh, oikeanpuoleisessa Vantaan asukasluku 

tuhansissa ja x-akselilla vuodet. Punainen käyrä kuvaa väestön määrää, harmaa pystypalkki 

sähkönsiirtoa kategoriassa asuminen MWh ja vaalea pystypalkki sähkönsiirtoa kategoriassa 

muut MWh. (VES Raportit, 2020) 

Kaupungin kasvaminen ja kehittyminen sekä kuormien kasvaminen edellyttävät 

sähköverkon jatkuvaa kehittämistä ja kuormien jakamista uusille sähköasemille. 

Sähköasemien laitteilla ja komponenteilla on myös määrätty käyttöikä ja niitä on uusittava, 

jotta ne toimivat luotettavasti. Seuraavissa kappaleissa on esitelty VES:n verkon nykytilaa 

ja kehitystä. 
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6.1.1 Sähköasemat 

Vantaan Energia Sähköverkot Oy:llä on tällä hetkellä 13 sähköasemaa, ja tämän lisäksi 2 

kytkinlaitosta, joilla ei ole päämuuntajia. Verkon kuormituksen kasvaessa ja verkon 

laajentuessa on tarpeen jakaa kuormaa useammalle sähköasemalle, joten sähköasemien 

määrä tulee tulevaisuudessa lisääntymään. 2020-luvulla VES:n verkkoon tullaan lisäämään 

kaksi uutta sähköasemaa eniten kuormitetuille alueille. Verkon jakaminen useammalle 

sähköasemalle pienentää kuormituksen lisäksi myös maasulkuvirtoja. Uudet sähköasemat 

parantavat verkon käytettävyyttä ja toimintavarmuutta sekä pienentävät vikojen 

vaikutusaluetta.  

 

6.1.2 Verkon kaapelointiaste ja sen kehitys 

Vuonna 2019 VES:n verkon 20 kV johtimien kokonaispituus oli 1030 km, tästä maakaapelia 

oli 943 km ja ilmajohtoa 87 km. Maakaapelin osuus verkosta oli 92,2 %. Ilmajohtoja 

korvataan maakaapelilla jatkuvasti ja kaapelointiaste tulee olemaan vuoden 2028 loppuun 

mennessä 97 %. Verkon kokonaisjohtopituuden, ilmajohto- ja maakaapeliosuuksien kehitys 

vuosina 1980 - 2019 on nähtävissä kuvassa 33. (VES Raportit, 2020) 

 

Kuva 33. VES:n kokonaisjohtopituuden, ilmajohto- ja maakaapeliosuuksien kehitys 1980 - 

2019. (VES Raportit, 2020) 

 

Luoteis-Vantaalla on meneillään kaapelointiprojekti, jonka valmistuttua 2027-mennessä 

lähes kaikki kyseessä olevan alueen 20 kV ilmajohdot on vaihdettu maakaapeleiksi. Osa 

ilmajohtoverkosta on melko uutta, joten niitä ei kannata vielä vaihtaa. (Hartikainen 2020) 
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6.1.3 Maadoitusjärjestelmät 

Vantaan Energia Sähköverkot Oy noudattaa maadoitusjärjestelmien osalta standardin SFS 

6001 ja Energiateollisuuden vuonna 2020 julkaiseman verkostosuosituksen RJ 22:20 

suosituksia. (Lindholm 2020, s. 1) 

 

Kaikki VES:n sähköasemat ovat osa laajaa maadoitusjärjestelmää. Jakeluverkot kuuluvat 

pääasiassa laajaan maadoitusjärjestelmään, mutta joillakin reuna-alueilla on paikoittain 

käytössä muuntamoketjuissa yhteen liitetty maadoitusjärjestelmä. Laajaan 

maadoitusjärjestelmään kuuluvassa verkossa jakelumuuntamoiden maadoitukset 

yhdistetään 20 kV verkon kaapeleiden kosketussuojien ja keskusköysien välityksellä 

vähintään kahteen toisen muuntopiirin maadoitukseen. Kolmansien yhteyksien määrää 

valvotaan verkkotietojärjestelmän avulla. Mikäli muuntamo yhdistyy vain yhteen toisen 

muuntamopiirin maadoituksen, katsotaan sen kuuluvan yhteen liitettyyn 

maadoitusjärjestelmään. (Lindholm 2020, s. 5 - 7) 

 

Yhteen liitetyn maadoitusjärjestelmän resultoiva maadoitusimpedanssi ZE määritellään 

VES:n verkossa laskemalla ja tätä varten mitataan järjestelmään liitettävillä muuntamoilla 

maaperän resistiivisyys. (Lindholm 2020, s. 5) 

 

Sekä laajasta että yhteen liitetystä maadoitusjärjestelmästä on oltava dokumentaatio, josta 

ilmenee sähköasemien ja jakelumuuntamoiden väliset maadoitukset. VES:n 

maadoitusjärjestelmien dokumentaatiota ylläpidetään verkkotietojärjestelmässä. (Lindholm 

2020, s. 2 - 3) 

 

6.1.4 Toisiouusinnat 

Sähköaseman primäärilaitteiden käyttöikä on noin 40 - 50 vuotta ja toisiolaitteiden puolet 

tästä eli noin 20 - 25 vuotta. Modernit, itsevalvonnalla varustetut suojareleet ovat edellisiä 

suojarelesukupolvia luotettavampia ja tämä mahdollistaa määräaikaistestausten välin 

pidentämisen. Uusissa suojareleissä on myös vanhoihin suojareleisiin verrattuna uusia 

suojausfunktioita, sekä häiriö- ja tapahtumatietojen tallennusominaisuuksia. Näiden lisäksi 

liitettäessä suojareleet IEC61850-väylään, saadaan suojareleiltä enemmän signaaleja 
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sähköasema-automaatioon ja näin tarkemmat vika- ja häiriötiedot, jotka edesauttavat vian 

selvittämistä. (Loukkalahti et al. 2017, s. 2) 

 

Vantaan Energia Sähköverkot Oy suorittaa sähköasemien toisiouusinnat vuosina 2019 - 

2026. Toisiouusinnat tehdään kahdeksalle sähköasemalle tahtiin yksi asema vuodessa. 

Kuudella sähköasemalla on ABB SPA-sarjan ja kahdessa ABB REF500-sarjan suojareleet. 

Toisiouusinnoissa uusitaan sähköasema-automaatio, korvataan vanhat mimiikkapaneelit ja 

hälytysyksiköt HMI-koneilla sekä vaihdetaan 110 kV ja 20 kV suojareleet ja kenttäyksiköt 

uusiin IEC61850-väylää tukeviin yksiköihin. Toisiouusintojen jälkeen VES:n kaikki asemat 

ovat IEC61850-väylällä varustettuja. 

 

Toisiouusinnoissa varaudutaan maasulkuvirran kompensointilaitteiston lisäämiseen 

ohjelmoimalla suojareleisiin asetteluryhmän vaihdot ja varaamalla kojeiston läpimenevään 

johdotukseen sekä suojareleille signaalit asetteluryhmän vaihtoa varten. 

 

Mikäli VES:n verkossa otetaan käyttöön maasulkuvirran kompensointilaitteistoja, lisätään 

niitä sähköasemille sitä mukaa kun kyseiselle asemalle on tehty toisiouusinta. Tällöin myös 

ilmajohdot on pääasiassa vaihdettu maakaapeleiksi. Joillekin sähköasemille jää vielä 

tulevaisuudessakin yksittäisiä ilmajohtoja ja niiden osalta maasulkusuojaus pidetään 

laukaisevana myös kompensoidussa verkossa. 

 

6.2 Verkon vikatilastot 

VES:n verkon vikatilastoja tarkastellaan tässä kappaleessa pääasiassa vuodesta 2015 

eteenpäin, vikatilastoissa on analysoituna viat vuoteen 2019 asti. Kappaleessa 6.2.1 on 

laskettu vikojen määrä kilometriä kohden vuosina 2010 - 2019. Kappaleessa 6.2.8 on 

tarkasteltu maakaapelivikoja koko tilastointiajalta vuosilta 2006 - 2019.  

 

Tarkasteluvälillä 2015 - 2019 VES:n verkossa on ollut 214 vikaa, joista seuraaviin 

vikatilastoihin otettiin 190 vikaa. Loput 24 vikaa olivat sähköasemavikoja tai tunnistetiedot 

olivat puutteellisia.  
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6.2.1 Viat ja niiden määrät kilometriä kohden vuosina 2010 - 2019 

Tässä kappaleessa on laskettu vikojen määrä kilometriä kohden vuosittain vuosina 2010 - 

2019. Viat on laskettu erikseen maakaapeleille ja ilmajohdoille sekä nämä viat yhdistettyinä, 

katso kuva 34. Maakaapeleiden ja ilmajohtojen kilometrikohtainen vika laskettiin siten, että 

jokaiselle vuodelle eroteltiin molempien johdinpituudet ja laskettiin tästä sen vuoden viat 

maakaapeleilla ja ilmajohdoilla. Lopuksi laskettiin jokaiselle vuodelle kaikki viat yhteen ja 

laskettiin kilometrikohtainen vikamäärä koko verkon pituudesta. Tarkemmat tulokset 

laskelmista on nähtävillä liitteessä 1. 

 

Kun vikojen määrä suhteutetaan johdon pituuteen, nähdään että maakaapeliverkon 

vikamäärät ovat hyvin pieniä vaihdellen vuosittain vikavälillä 0,5 - 2,5 vikaa 100 km 

kohden, kun taas ilmajohtoverkon viat ovat vuosittain välillä 25,2 - 47,1 vikaa / 100 km. 

Maakaapeliverkon vikamäärä viimeisen 5-vuoden keskiarvolla on 0,9 vikaa / 100 km ja 

viimeisen 10-vuoden keskiarvolla 1,3 vikaa / 100 km. Kun kaikki viat suhteutetaan koko 

verkon pituuteen, vikamäärät vaihtelevat vuosittain välillä 2,6 - 9,3 vikaa / 100 km. Jos 

verrataan VES:n keskeytysmääriä Energiateollisuuden keskeytystilastoihin, jotka olivat 

vuonna 2019 37,9 vikaa 100 km kohden, voidaan todeta, että vikamäärät ovat erittäin pieniä 

(Energiateollisuus 2019, s. 23). 

 

Kuva 34. Kuvassa vikojen määrä vuosina 2010 - 2019 100 km kohden eroteltuna 

maakaapeleille ja ilmajohdoille sekä kaikki viat yhteenlaskettuna ja suhteutettuna koko 

verkon pituuteen.  



71 

 

6.2.2 Vikojen kokonaismäärä 

Tarkastelujaksolla 2015 - 2019 tilastoiduista 190 viasta 149 kpl (78 %) sattui ilmajohdoilla 

ja 41 kpl (22 %) maakaapeleilla, katso kuva 35.  

 

 

Kuva 35. Vasemmanpuoleisessa kuvassa on verkon vikojen kappalemäärät ja 

oikeanpuoleisessa kuvassa viat prosentteina jaoteltuna ilmajohdoille ja maakaapeleille. 

 

6.2.3 Keskeytyksestä aiheutunut haitta 

Tarkasteltaessa tarkastelujaksolla 2015 - 2019 vikojen aiheuttamaa keskeytyksestä 

aiheutunutta haittaa (KAH) huomataan, että vaikka suurin osa vioista tapahtuu ilmajohdolla, 

KAH on paljon suurempi maakaapelilla, katso kuva 36. Maakaapeliverkon vikojen 

aiheuttama KAH on tarkastelujakson aikaisesta KAH:sta 78 % kun taas ilmajohtojen osuus 

on vain 22 %. Vuosittainen kaapeliverkon KAH on keskiarvona 126 000 €. 

Maakaapeliverkon suurempi KAH johtuu siitä, että maakaapelit ovat useimmiten tiheämmin 

asutuilla alueilla, jolloin suurempi joukko kärsii keskeytyksestä. Suurin osa ilmajohdon 

vioista on jälleenkytkentöjä (katso kappale 6.2.4), jolloin vika-aika jää lyhyeksi ja tällöin 

myös KAH-kustannus on pieni. Maakaapeliverkossa jälleenkytkentöjä ei ole käytössä, vika 

on aina pysyvä vika. VES:n verkossa on myös lisätty automaatiota muuntamoilla, joihin on 

liitetty paljon ilmajohtoja, näin vikaantuneen lähdön palauttaminen jännitteiseksi on 

nopeampaa. 
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Kuva 36. Keskeytyksestä aiheutunut haitta (KAH)  

Kun maakaapeliverkon vioista lasketaan pelkästään maasulkujen aiheuttama KAH, 

tarkastelujakson kokonaissumma on 552 000 €, josta vuosittainen keskiarvo on noin 110 000 

€. 

 

6.2.4 Ilmajohdon keskeytystyypit 

Tarkastelujaksolla 2015 - 2019 ilmajohdon 149 viasta pikajälleenkytkentöjen (PJK) osuus 

on 69 kpl (46 %), aikajälleenkytkentöjen (AJK) osuus 25 kpl (17 %) ja pysyvien vikojen 

osuus 55 kpl (37 %), katso kuva 37. 

 

Kuva 37. Ilmajohdon keskeytystyypit jaoteltuina. 

 

6.2.5 Vikojen kokonaisvikamäärät vikatyyppien mukaan 

Tarkastelujaksolla 2015 - 2019 kaikista verkon 190:stä viasta 124 kpl (65 %) on maasulkuja, 

47 kpl (25 %), oikosulkuja ja 19 kpl (10 %) tuntemattomia vikoja. Tuntemattomissa vioissa 

järjestelmään ei ole määritelty mikä vika on kyseessä. Tuntemattomista vioista 18 kpl on 

tapahtunut ilmajohdolla ja 1 kpl maakaapelilla. Kun jätetään tuntemattomat viat tilastosta 

pois, saadaan koko verkon maasulkujen prosentuaaliseksi osuudeksi 73 % ja oikosulkujen 

osuudeksi 27 %, katso kuva 38. 
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Kuva 38. Verkon vikamäärät vikatyyppien mukaan. Oikeanpuoleisessa kuvassa on 

tuntemattomat viat poistettu. 

 

6.2.6 Vikamäärät ilmajohdoilla vikatyyppien mukaan 

Tarkastelujaksolla 2015 - 2019 ilmajohdoilla 149 viasta on maasulkuja 91 kpl (61 %), 

oikosulkuja 40 kpl (27 %) ja tuntemattomia vikoja 18 kpl (12 %). Kun jätetään 

tuntemattomat viat tilastosta pois, saadaan maasulkuvikojen osuudeksi 69 % ja oikosulkujen 

osuudeksi 31 %, katso kuva 39.  

 

Kuva 39. Vikamäärät ilmajohdoilla vikatyyppien mukaan. Oikeanpuoleisessa kuvassa on 

tuntemattomat viat poistettu. 

 

6.2.7 Vikamäärät maakaapeleilla vikatyyppien mukaan 

Tarkastelujaksolla 2015 - 2019 maakaapeleilla 41 viasta on maasulkuja 33 kpl (81 %), 

oikosulkuja 7 kpl (17 %) ja tuntemattomia vikoja 1 kpl (2 %). Kun jätetään tuntemattomat 

viat tilastosta pois, saadaan maasulkuvikojen osuudeksi 82 % ja oikosulkujen osuudeksi 18 

%, katso kuva 40. 
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Kuva 40. Vikamäärät maakaapeleilla vikatyyppien mukaan. Oikeanpuoleisessa kuvassa on 

tuntemattomat viat poistettu. 

 

6.2.8 Vikamäärät maakaapeleilla vikatyypin mukaan vuosina 2006 - 2019 

Kun tarkastellaan vikatyyppien jakautumista maakaapeleilla koko tilastointiaikana vuosina 

2006 - 2019, maakaapeleiden 120 viasta on maasulkuja 104 kpl (87 %), oikosulkuja 14 kpl 

(11 %) ja kaksoismaasulkuja 2 kpl (2 %), katso kuva 41. 

 

Kuva 41. Vikamäärät maakaapeleilla vikatyyppien mukaan vuosina 2006 - 2019. 

 

6.3 Maasulkuvirran kompensointilaitteiston ja tähtipistemuuntajan mitoitus 

Maasulkuvirran kompensointilaitteisto ja tähtipistemuuntaja mitoitetaan saman tehoisiksi ja 

mitoitus on laskettava joka asemalle erikseen. Mitoituksessa on otettava huomioon aseman 

maasulkuvirrat, maasulkuvirran kehittyminen tulevaisuudessa, asiakkaan verkosta 

aiheutuva maasulkuvirta sekä millaisia korvauskytkentöjä halutaan kiskoon kytketyllä 

kompensointilaitteistolla tehdä. 

 

6.3.1 Lasketut maasulkuvirrat sähköasemittain 

Sähköasemien maasulkuvirrat on laskettu VES:n toimesta vuonna 2019 ja ne on esitetty 

taulukossa 1. 
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Taulukko 1. Vuonna 2019 lasketut maasulkuvirrat asemittain. (VES 2019) 

 

 

Taulukosta nähdään, että yksittäisen päämuuntajan johtolähtöjen tuottama maasulkuvirta on 

0 Ω vikaresistanssilla 28 - 190 A välillä ja yksittäisen muuntajan keskimääräiseksi 

maasulkuvirraksi saadaan 110 A. Yhteenlaskettu maasulkuvirta vaihtelee sähköasemilla 0 Ω 

vikaresistanssilla 28 - 335 A välillä, jolloin yhteenlasketun maasulkuvirran keskiarvo on 195 

A. Suurin maasulkuvirta on tällä hetkellä Martinlaakson sähköasemalla, mutta tähän on 

tulossa helpotusta vuonna 2023 lähelle rakennettavalla Variston sähköasemalla. (VES 2019) 

 

Laskettuihin maasulkuvirran arvoihin on kompensointikelan mitoituksessa lisättävä vielä 

asiakasverkoista tuleva maasulkuvirta. Todellinen maasulkuvirta selviää, kun sähköasemalla 

otetaan käyttöön maasulun kompensointilaitteisto, joka mittaa verkon maasulkuvirran. 

 

6.3.2 Maasulkuvirran kehittyminen tulevaisuudessa 

Maasulkuvirrat tulevat tulevaisuudessa kasvamaan VES:n verkossa jo pelkästään verkon 

laajenemisen takia. Yksittäisillä sähköasemilla maasulkuvirta kasvaa, kun ilmajohtoja 

vaihdetaan maakaapeleihin, varakenttiä otetaan käyttöön sekä mahdollisesti 

muuntamoketjujen pidentyessä. Joidenkin sähköasemien maasulkuvirrat tulevat taas 

pienenemään, kun lähistöllä otetaan tulevaisuudessa käyttöön uusia sähköasemia ja verkkoa 

jaetaan vanhalta asemalta uudelle. Maasulun kompensointilaitteistoa mitoitettaessa tulee 

jokaisella sähköasemalla kartoittaa, miten maasulkuvirrat tulevat tulevaisuudessa 

muuttumaan. 
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6.3.3 Korvauskytkennät 

Maasulkuvirran kompensointilaitteiston mitoituksessa on mietittävä, miten 

kompensointilaitteistoa tullaan käyttämään korvauskytkennöissä. Jouduttaessa korvaamaan 

toinen sähköasema tai osa toisen sähköaseman johdoista, on päätettävä, mitoitetaanko 

kompensointikela siten, että sillä pystytään kompensoimaan myös korvatut verkon osat. Jos 

kelan kapasiteetti ei riitä korvauskytkentöihin, on verkkoa käytettävä näissä tilanteissa 

maasta erotettuna.  

 

Yleensä toisen sähköaseman korvaaminen ei ole järkevää, koska tällöin käytännössä 

jokaisen aseman kompensointilaitteiston mitoitus on tuplattava, myös kaksoismaasulun 

todennäköisyys kasvaa.  

 

Kun sähköasemalla on kaksi päämuuntajaa ja molemmat syöttävät eri kiskoa, on myös 

kompensointilaitteistoja oltava kaksi. Tällöin kelan mitoituksessa on päätettävä, täytyykö 

molempien kompensointilaitteistojen kyetä kompensoimaan koko sähköaseman 

maasulkuvirrat, jos toinen kela on vioittunut tai huollossa. Tällöin kelan mitoituksessa on 

otettava huomioon koko sähköaseman maasulkuvirta. Jos kela mitoitetaan koko 

sähköaseman maasulkuvirralle, on kelalla myös kapasiteettia korvata muiden sähköasemien 

johtoja. 

 

VES:n verkossa on muuntajan kytkentäryhmästä johtuen käytettävä tähtipistemuuntajaa. 

Tähtipistemuuntajassa on etuna verrattuna muuntajan tähtipisteeseen asennettuun 

kompensointilaitteeseen se, että muuntajien kytkentätilanne ei vaikuta kompensointiin. 

 

6.4 Maasulkuvirran kompensointilaitteisto 

Valittaessa maasulkuvirran kompensointilaitteistoa on päätettävä, miten laitteisto 

varustellaan, miten kompensointilaitteistoa tullaan käyttämään sekä kuinka laitteisto 

saadaan liitettyä jo olemassa oleviin sähköasemiin. 

 

6.4.1 Lisälaitteet 

Virtainjektiolaitteisto nopeuttaa kelan säätöä haluttuun kompensoinnin arvoon ja se on 

käytännössä vakiovaruste toimitetuissa kompensointilaitteistoissa. 
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Lisävastuksella saadaan lisää tarkkuutta vian havaitsemiseen varsinkin, jos halutaan säätää 

kompensoinnin aste lähelle resonanssipistettä. Kappaleessa 4.2.4 käsitellyistä vastuksen 

käyttötavoista verkon käytössä maasulussa järkevin vaihtoehto on, että se kytketään vian 

ilmaantuessa päälle hetkeksi, jolloin vikaantunut lähtö tunnistetaan. Vaikka lisävastus ei 

juurikaan nosta maasulkujännitteitä, on se hyvä kytkeä pois lisäämästä maasulkuvirtaa, 

jolloin myös estetään vastuksen lämpökuormittuminen. 

 

Maasulun paikannuslaitteistolla saadaan lisävarmuutta vikaantuneen lähdön havaitsemiseen. 

Vaikka nykyaikaiset suojareleet havaitsevat maasulut hyvinkin tarkasti, maasulun 

paikannuslaitteisto on suojareleitä tarkempi, jolloin myös hankalimmat viat kyetään 

havaitsemaan. Maasulun paikannuslaitteisto lisää jonkin verran kustannuksia laitteiston 

hankinnan ja lisääntyneen kaapeloinnin johdosta. 

 

6.4.2 Kompensoinnin aste 

Maasulkuvirran kompensointilaitteiston kompensointiaste tulisi valita siten, että 

maasulkuvirta jää mahdollisimman pieneksi, mutta kuitenkin sellaiseksi, että suojareleet 

havaitsevat vian. VES:n verkossa yhden muuntajan maasulkuvirrat ovat tavallisesti 90 - 190 

A välillä. Saksassa kaikissa tämän kokoisissa verkoissa kompensointi on säädetty siten, että 

ne ovat 5 - 10 A ylikompensoituja, katso kuva 28. VES:n verkkoa kannattaisi käyttää 

ylikompensoituna, koska toisen lähdön lauetessa voidaan välttää verkon joutuminen täysin 

kompensoiduksi ja estetään verkon resonanssi. Mikäli vian aikana toinen lähtö laukeaa, 

maadoitusjännitteet nousevat ylikompensoidussa verkossa hetkellisesti mutta ne pysyvät 

turvallisella tasolla, katso taulukko 2. Saksan sähköverkkojen tilastoista nähdään myös, että 

verkon kompensointilaitekohtainen resistiivinen vikavirta tulee VES:n verkossa olemaan 

noin 5 A, katso kuva 30.  

 

6.4.3 Maasulkuvirran kompensointilaitteiston asennukset 

VES:n verkon päämuuntajien kytkentäryhmä on YNd11, joten maasulun 

kompensointilaitteistoa ei voi suoraan kytkeä muuntajan tähtipisteeseen. 

Kompensointilaitteisto on kytkettävä keskijännitekojeiston kentän kautta 

tähtipistemuuntajaan. Keskijännitekojeistossa on oltava yksi vapaa kenno jokaista 

päämuuntajaa kohden, johon tähtipistemuuntaja sekä kompensointilaitteisto saadaan 
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asennettua. Sähköasema-alueelta on varattava paikka, johon kompensointilaitteisto ja 

tähtipistemuuntaja rakennuksineen sopii. 

 

6.5 Verkon käytöstä maasulussa aiheutuvat riskit 

Seuraavissa kappaleissa tarkastellaan, mitä mahdollisia riskejä verkon käytöstä maasulussa 

voi aiheutua. 

 

6.5.1 Kaapelipäätesuojaus 

Katkeileva maasulku aiheuttaa oikosulkuriskin kaapelipäätteissä kuten on todettu 

kappaleessa 5.3.1. VES:n verkossa Pakkalan sähköasemalla on kosketussuojatut 

kaapelipäätteet. Muilla sähköasemilla kaapelipäätteissä ja kennoissa on jonkin verran 

lisäeristystä, mutta ne eivät vastaa kosketussuojattua rakennetta. Johtolähtöjen suojareleellä 

tulisi ottaa käyttöön kaapelipäätesuojaus ainakin niillä asemilla, joilla on käytössä 

maasulkuvirran kompensointi. Kaikilla muilla sähköasemilla on kaapelipäätesuojaus 

otettavissa käyttöön toisiouusintojen jälkeen, paitsi Pakkalan sähköasemalla, jossa 

vaihevirtamuuntajat ovat kaapelipäätteen väärällä puolella. Pakkalan sähköasemalla on 

kuitenkin kosketussuojatut kaapelipäätteet, joten riski katkeilevan maasulun laajenemisesta 

oikosuluksi on pieni. 

 

6.5.2 Kaksoismaasulku VES:n verkossa 

SFS 6001 -standardi vaatii, että verkon maasulun ollessa pidempi kuin 1 s, on 

maadoitusjohtimet mitoitettava kaksoismaasulun mukaan (SFS 6001 2018, s. 90). VES:n 

verkossa on käytetty pääasiassa AHXAMK-W 3*185 Al + 35 Cu kaapelia. 

Kaapelivalmistaja ilmoittaa kaapelin vaipan ja kosketussuojan suurimmaksi sallituksi 1 

sekunnin oikosulkuvirraksi 6,2 kA jos vika sattuu kaapelilla ja 8,2 kA jos vika sattuu 

kaapelin ulkopuolella (Prysmian Group 2018, s. 2 ja VES 2018). Verkostolaskentojen 

perusteella VES:n verkon suurin kaksivaiheinen oikosulkuvirta on 8,2 kA (VES 2019).  

 

Kaksoismaasulussa vikavirrat ovat niin suuria, että johtolähtöjen suojareleiden 

ylivirtasuojaus laukaisee kaksoismaasulussa. VES:n johtolähtöjen alempi ylivirtaporras I> 

toimii 0,7 sekunnin viiveellä ja momenttiporras I>> 0,3 sekunnin viiveellä. Kojeiston 

syöttökentän (päämuuntajan) ylivirtasuojan alempi ylivirtaporras I> toimii johtolähdön 
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varasuojana ja sen toimintaviive on 0,9 s. Syöttökentän ylivirtasuojan momenttiporras I>> 

lukitaan johtolähdön ylivirtahavahtumasta, joten se ei koskaan laukaise johtolähdön 

ylivirrasta.  

 

Johtolähdön ylivirtasuojauksen alemman portaan laukaisuajalla 0,3 s maakaapelin 

kosketussuoja ja keskusköysi kestävät 11,3 kA vikavirran ja varasuojan laukaisuajalla 0,9 s 

6,5 kA. Johtosuojan 0,3 s laukaisuajalla oikosulkuvirta ei ylitä kosketussuojan ja vaipan 

oikosulkukestoisuutta. Varasuojan laukaisuajalla 0,9 s verkon maksimioikosulkuvirta ylittää 

kaapelin kosketussuojan ja vaipan oikosulkukestoisuuden.  (VES 2018, s. 2 - 3) 

 

Tilastoja yksivaiheisen maasulun laajenemisesta kaksoismaasuluksi käytettäessä verkkoa 

maasulussa ei tähän tutkimukseen löytynyt muilta kuin Helen Sähköverkko Oy:tä. Heillä 

noin 10 % maasuluista laajenee kaksoismaasuluksi. VES:n verkossa vuosina 2015 - 2019 

maakaapeliverkossa on keskimäärin 6,4 maasulkua vuodessa, näin laskien VES:n verkossa 

tulisi olemaan yksi kaksoismaasulku noin joka toinen vuosi. 

 

6.5.3 Maasulku ja henkilöturvallisuus 

Diplomityön aineistoa läpikäydessä ei käynyt ilmi, että maasulusta tai verkon käytöstä 

maasulussa olisi aiheutunut henkilövahinkoja Suomessa tai ulkomailla. Suomessa 

sattuneista kuolemaan johtaneista sähkötapaturmista vuosien 1980 - 2020 aikana ei löytynyt 

yhtään maasulusta aiheutunutta kuolemantapausta (Tukes, 2020). 

 

Kappaleessa 2.7 todettiin että maakaapeliverkon reduktiokerroin on pieni ja kappaleen 2.8.1 

kosketusjännitemittauksista voidaan todeta, että käytännössä suurin osa maasulkuvirrasta 

kulkee kaapelin kosketussuojaa ja keskusköyttä pitkin maadoitusjärjestelmään. 

Maasulkuvirrasta maahan kulkeva maavirran osuus jää pieneksi, jolloin myös 

kosketusjännitteet jäävät niin pieniksi, että siitä ei ole haittaa henkilöturvallisuudelle.  

 

Käytettäessä verkkoa maasulussa, suurin riski sähköiskuun on vikakohdassa. Tutkitusta 

materiaalista ei käynyt ilmi mitä tapahtuu, jos vikaantuneen kaapelin vikakohtaa 

kosketellaan. Tällöin riskinä ainakin on, että vika voi muuttua oikosuluksi, jolloin syntyvä 

valokaari voi aiheuttaa vammoja. VES:n verkko kuuluu pääasiassa laajaan 

maadoitusverkkoon ja maakaapeleina on käytetty pääosin keskusköydellisiä AHXAMK-W 
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-kaapeleita, joten käytettäessä maasulkuvirran kompensointilaitteistoa kosketusjännitteet 

tulevat jäämään mataliksi. 

 

6.6 Maasulkuvirta ja maadoitusjännitteet 

Maasulussa aiheutuva maadoitusjännite saadaan laskettua yhtälöllä 21. Maadoitusjännitettä 

UE laskiessa on siis tiedettävä maasulkuvirta If, maadoitusimpedanssi ZE sekä kaapelin 

reduktiokerroin r. Taulukon 2 laskuissa maasulkuvirta If on kompensoinnilla säädetty ali- tai 

ylikompensoiduksi arvoon 10 A. Maasulun alussa käytetään vian vikaantuneen johtolähdön 

havaitsemiseen lisävastusta ensimmäiset 3 s, jonka tuoma lisävirta on 10 A.  

 

Laskettaessa taulukon 2:n rivien 1 ja 3 konservatiivista kosketusjännitettä, kaapelin 

reduktiokertoimeksi oletetaan SFS 6001 -standardin antama arvo 0,6 (SFS 6001 2018, s. 

120). Maadoitusimpedanssin arvoa ei VES:n verkossa ole määritelty mutta laskennassa 

käytetään kappaleen 2.6 kuvan 10 resultoivaa maadoitusimpedanssiarvoa 5 Ω. 

 

Laskettaessa taulukon 2 rivien 2 ja 4 realistisempaa maadoitusjännitettä, kaapelin 

reduktiokertoimeksi oletetaan luvun 2.7 mukaisesti 0,1. Laskennassa käytetään VES:n 

arvioimaa maadoitusimpedanssiarvoa 3 Ω. 

 

Taulukossa 2 esitetään myös, miten maadoitusjännite muuttuu ali- ja ylikompensoidussa 

verkossa, jos jokin muu kuin vikaantunut johtolähtö laukeaa vian aikana. Laskennassa 

käytetään VES:n verkossa johtolähdön keskimääräistä laskettua maasulkuvirtaa 15 A ja 

suurinta yksittäisen johdon laskettua maasulkuvirtaa 46 A (VES 2019). 
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Taulukko 2. Taulukossa lasketut maadoitusjännitteet ylikompensoidussa verkossa 

konservatiivisilla arvoilla (rivi 1) r = 0,6 ja ZE = 5 sekä tutkimuksen perusteella 

realistisemmilla arvoilla (rivi 2) r = 0,1 ja ZE = 3. Riveillä 3 ja 4 on laskettu samat asiat 

alikompensoidussa verkossa. Toisessa sarakkeessa on maadoitusjännite vian alussa, jolloin 

lisävastus kytketään päälle. Kolmannessa sarakkeessa on maadoitusjännite viassa, kun 

lisävastus on kytketty pois. Neljännessä sarakkeessa on tilanne, jossa vian aikana laukeaa 

lähtö pois, laskennassa on käytetty VES:n johtolähdön keskimääräistä maasulkuvirtaa. 

Viidennessä sarakkeessa on tilanne, jossa vian aikana laukeaa lähtö pois, laskennassa on 

käytetty VES:n verkon johtolähdön maksimimaasulkuvirtaa. 

 

 

Taulukon 2 arvoista nähdään, että konservatiivisilla arvoilla ylikompensoidussa verkossa 

maadoitusjännite pysyy maasulussa alle standardin määräämän 150 V arvon, mutta arvo 

ylittyy, jos maasulun aikana VES:n verkon suurimaasulkuvirtaisin lähtö laukeaa 

vikaantuneen lähdön lisäksi. Kompensoinnin säätäjä säätää maasulkuvirran johtolähdön 

lauetessa, mutta hetkellisesti maadoitusjännite on yli raja-arvon. Realistisemmilla arvoilla 

laskettuina maadoitusjännitteet ovat 10 kertaa pienemmät kuin konservatiivisilla arvoilla 

laskettuina, ja pysyvät tällöin alle 20 V lukemissa. 

 

Alikompensoidussa verkossa maadoitusjännitteet ovat kaikissa vikatilanteissa alle 

standardin määrittämän 150 V:n. 

 

6.7 Tietoliikenneverkon asettamat vaatimukset 

SFS 6001 -standardissa verkon käytössä maasulussa yhdeksi ehdoksi määritellään, että 

tietoliikenneverkon asettamat vaatimukset on otettava huomioon, lisää määräyksistä 

kappaleessa 5.1.2. (SFS 6001 2018, s. 140) 

 

VES:n tietoliikenneverkot on kaapeloitu ja maadoitettu standardien vaatimusten mukaan. 

Edellisestä kappaleesta nähdään, että maasulkujännite tulee jäämään tietoliikenneverkon 60 

V jänniterajan alle, näin ollen VES:n tietoliikenneverkon osalta SFS 6001 -standardin 

vaatimus täyttyy ja verkon käytölle maasulussa ei ole esteitä. Muiden toimijoiden 

tietoliikenneverkkoja ei tarkasteltu, mutta samat standardin vaatimukset koskevat niitäkin. 
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6.8 Esimerkki sähköasemasta, Ilola 

Maasulkuvirran kompensointilaitteiston lisäämisessä sähköasemalle tulee ottaa huomioon 

useita eri asioita. Maasulkuvirran kompensointilaitteiston käyttöperiaatteet on suunniteltava 

ja maasulkukela on mitoitettava siten, että se riittää myös tulevaisuuden laajennuksiin. 

Laitteistolle on löydettävä sijoituspaikka sekä reitit ensiö- ja toisiokaapeloinneille. 

Suojareleiden suojaussuunnittelu on tehtävä, sekä ohjelmoitava ne toimimaan myös 

kompensoidussa ja maasta erotetussa verkossa. 

 

Tässä kappaleessa käydään läpi esimerkkinä maasulun kompensointilaitteiston lisääminen 

vuonna 2019 toisiouusitulle Ilolan sähköasemalle. 

 

6.8.1 Ilolan sähköasema 

Ilolan Sähköasemalla on 22 johtolähtöä, jotka on jaettu kahdelle päämuuntajalle. 

Johtolähdöistä on käytössä 15 ja varalla 7. Käytössä olevista johtolähdöistä 5:llä lähdöllä on 

osa verkosta ilmajohtoa, loput lähdöt ovat puhtaasti maakaapelilähtöjä. Sähköaseman kaksi 

varakenttää, J13 ja J20, on varustettu pienemmillä 200 A virtamuuntajilla ja 

jännitemuuntajilla. Nämä kentät ovat otettavissa käyttöön kompensointilaitteiston 

tähtipistemuuntajalle, virtamuuntajat on kuitenkin tällöin uusittava. 

 

6.8.2 Maasulkuvirrat ja kompensointilaitteiston mitoitus 

Päämuuntajien tämänhetkiset maasulkuvirrat ovat päämuuntajalla 1 (PT01) 124 A ja 

päämuuntajalla 2 (PT02) 159 A, aseman kokonaismaasulkuvirta on siis 283 A.  

 

Kompensointikelan mitoituksessa on otettava huomioon ilmajohtojen muuttaminen 

maakaapeleiksi sekä varakenttien ottaminen käyttöön. Ilolan sähköaseman 

maakaapelilähtöjen tämänhetkinen keskimääräinen maasulkuvirta on 18 A, joten jos 

oletetaan että kaikki viisi varalähtöä otetaan käyttöön, nousee aseman maasulkuvirta 90 A. 

Niillä viidellä johtolähdöllä, joissa osa johdosta on ilmajohtoa, johtolähtöjen yhteispituus on 

38 km ja tästä ilmajohtoa on yhteensä noin 3,6 km. Kun kaikki ilmajohdot vaihdetaan 

AHXAMK-W 3x185 Al + 35 Cu -kaapeliksi, jonka tuottama maasulkuvirta on 

kaapelivalmistajan mukaan 3 A / km (Prysmian Group 2018, s. 2), kasvaa sähköaseman 
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maasulkuvirta noin 11 A. Sähköaseman kokonaismaasulkuvirraksi, kun varalähdöt on otettu 

käyttöön ja ilmajohdot on vaihdettu maakaapeleiksi, tulee noin 384 A.  

 

Mitoituksessa on otettava huomioon myös asiakasverkon maasulkuvirta, mitoituksessa 

käytetään 15 %, jolloin kokonaisvirraksi tulee noin 442A. Sähköaseman johtolähdöt on 

jaettu kahdelle kiskolle ja jos oletetaan, että maasulkuvirta jakautuu tasaisesti molemmille 

kiskoille, tulee kompensointikelojen minimimitoitukseksi 221 A. Johtojen maasulkuvirrat 

eivät kuitenkaan jakaudu tasaisesti molemmille keloille ja tämä on otettava huomioon 

kompensointikelaa mitoitettaessa. Kelojen vakiokoot lähimpänä 221 A maasulkuvirtaa ovat 

266 A ja 338 A, jolloin turvallisempi valinta Ilolan kompensointikelojen suuruudeksi on 338 

A. 
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7 INVESTOINNIN KANNATTAVUUS 

Tässä kappaleessa tutustutaan ensin Energiaviraston valvontamalliin ja sen tarkoitukseen, 

sitten käsitellään valvontamallissa olevat tähän diplomityöhön liittyvät termit ja laskelmien 

perusteet. Tämän jälkeen käydään läpi VES:n tunnusluvut sekä maasulkuvirran 

kompensointilaitteiston lisäämisen vaikutus niihin. Lopuksi tarkastellaan maasulkuvirran 

kompensointilaitteistoa investointina VES:n verkossa, sekä mikä investoinnin kannattavuus 

ja sen herkkyysanalyysiin. 

 

7.1 Valvontamalli 

Sähköverkkoyhtiöt ovat sähkön siirrossa monopoliyhtiöitä, joten viranomaiset ovat luoneet 

valvontajärjestelmän, jotta ne eivät käytä monopoliasemaansa väärin. Suomessa 

verkkoliiketoiminta on siis säädeltyä, viranomainen määrittää kustannusten ja voiton 

maksimitason. Verkkoyhtiöt voivat siirtää sähköä haluamaansa hintaan, mutta liikevaihdon 

eri komponentit ovat säädeltyjä ja tätä kautta sähkön siirron hinta pidetään kohtuullisena. 

Energiavirasto valvoo sähkönjakeluyhtiöiden hinnoittelun kohtuullisuutta, toiminnan 

tehokkuutta sekä laatua. Valvontamallilla pyritään luomaan sellainen järjestelmä, jossa 

sähkönlaatu ja toimitusvarmuus ovat asiakkaille mahdollisimman hyvät ja siirtohinnat ovat 

edulliset, omistajilla on mahdollisuus saada kohtuullista voittoa sekä verkkoyhtiöllä on 

toimintaedellytykset. (Energiavirasto 2015, s. 9; Partanen 2019) 

 

Verkonhaltijat toimittavat vuosittain Energiavirastolle valvonnassa tarvittavat tiedot, kuten 

verkon rakennetiedot, taloudelliset ja teknilliset tunnusluvut sekä tilinpäätöksen tiedot lisä- 

ja liitetietoineen. Energiavirasto antaa valvontapäätöksen jokaisen valvontajakson jälkeen. 

Valvontapäätöksessä Energiavirasto vahvistaa kuinka paljon valvontajakson aikana 

verkonhaltijan toteutunut oikaistu tulos alittaa tai ylittää kohtuullisen tuoton. Jos 

valvontajaksolta kertyy ali- tai ylijäämää, tasoitetaan se seuraavan valvontajakson aikana.  

Valvontajakson pituus on neljä vuotta ja tätä diplomityötä tehtäessä on juuri käynnistynyt 

viides valvontajakso välille 1.1.2020 - 31.12.2023. Valvontamenetelmät koostuvat useista 

eri menetelmistä, nämä ovat nähtävillä kuvassa 42. (Energiavirasto 2015) 
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Kuva 42. Valvontajakson 2020 - 2023 valvontamenetelmät. (Energiavirasto 2015, s. 6) 

 

Kuvan vasemmalla puolella on kohtuullisen tuoton ja oikealla toteutuneen oikaistun 

tuloksen laskentamenetelmät. Kohtuullinen tuotto ja toteutunut oikaistu tulos lasketaan 

yhteen ja näistä muodostuu valvontajakson ali- tai ylijäämä.  

 

7.1.1 Kohtuullinen tuottoaste 

Kohtuullisen tuottoasteen laskemiseen käytetään pääoman painotetun keskikustannuksen 

WACC-mallia (Weighted Average Cost of Capital). Pääoman keskimääräisen kustannuksen 

laskennassa käytetään oman ja vieraan pääoman suhteellisia arvoja. Kohtuullinen tuottoaste 

yhteisöverojen jälkeen voidaan laskea yhtälöllä (Energiavirasto 2015, s. 46): 

𝑊𝐴𝐶𝐶𝑝𝑜𝑠𝑡−𝑡𝑎𝑥 = 𝐶𝐸 ∙
𝐸

𝐸+𝐷
+ 𝐶𝐷 ∙ (1 − 𝑦𝑣𝑘) ∙

𝐷

𝐸+𝐷
  (36)
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Jossa 

WACCpost-tax = kohtuullinen tuottoaste yhteisöverojen jälkeen 

CE = oman pääoman kohtuullinen kustannus 

CD = korollisen vieraan pääoman kohtuullinen kustannus 

E = verkkotoimintaan sitoutunut oikaistu oma pääoma, euroa 

D = verkkotoimintaan sitoutunut oikaistu korollinen vieras pääoma, euroa 

yvk = voimassa oleva yhteisöverokanta 

 

Kohtuullinen tuottoaste ennen yhteisöveroja voidaan laskea WACCpost-tax arvon avulla 

seuraavalla yhtälöllä (Energiavirasto 2015, s. 47): 

 

 𝑊𝐴𝐶𝐶𝑝𝑟𝑒−𝑡𝑎𝑥 =
𝑊𝐴𝐶𝐶𝑝𝑟𝑒−𝑡𝑎𝑥

(1−𝑦𝑣𝑘)
   (37) 

 

Yhtälössä WACCpre-tax on yhteisöveroja edeltävä kohtuullinen tuottoaste. 

 

7.1.2 Kohtuullinen tuotto 

Kohtuullinen tuotto on verkkoyhtiön sitoutuneelle pääomalle maksettava vuotuinen tuotto, 

jonka sähköverkon omistaja saa kerätä asiakkailtaan. Sallittu kohtuullinen tuotto lasketaan 

verkkoliiketoimintaan sitoutuneen oikaistun pääoman ja kohtuullisen tuottoasteen eli 

WACC-prosentin tulona seuraavalla yhtälöllä (Energiavirasto 2015, s. 48): 

 

 𝑅𝑘,𝑝𝑟𝑒−𝑡𝑎𝑥 = 𝑊𝐴𝐶𝐶𝑝𝑟𝑒−𝑡𝑎𝑥 ∙ (𝐸 + 𝐷)   (38) 

Jossa 

Rk, pre-tax = kohtuullinen tuottoaste ennen yhteisöveroja, euroa 

WACCpre-tax = kohtuullinen tuottoaste prosenttia 

E + D = verkkotoimintaan sitoutunut oikaistu pääoma, euroa 

 

Verkkoliiketoimintaan sitoutunut oikaistu pääoma koostuu pääasiassa sähköverkon 

komponenttien oikaistusta jälleenhankinta-arvosta. 
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7.1.3 Toteutunut oikaistu tulos 

Toteutuneen oikaistun tuloksen laskennassa verkkotoiminnan eriytetyn tuloslaskelman 

liikevoittoa tai tappiota korjataan erilaisilla korjauserillä ja kannustimilla. Verkkotoiminnan 

tuottoja ovat esimerkiksi verkkopalvelumaksujen tuotot ja verkkoliiketoimintaan liittyvien 

muiden palvelujen tuotot. Tuloslaskelman liikevoiton tai tappion korjauseriä ovat 

esimerkiksi verkkovuokrat ja suunnitelman mukaiset poistot. Toteutuneeseen oikaistuun 

tulokseen voidaan vaikuttaa luvussa 7.1.4 kuvatuilla kannustimilla. Kannustimen 

vähennetään eriytetystä tuloslaskelman liikevoitosta, jolloin toteutunut oikaistu tulos jää 

pienemmäksi. (Energiavirasto 2015, s. 55) 

 

7.1.4 Kannustimet 

Valvontamenetelmään on luotu erilaisia kannustimia, joihin liittyy bonuksia ja sanktioita. 

Järjestelmä on pyritty tekemään sellaiseksi, että verkkoyhtiöiden kannattaa investoida 

verkkoonsa siten, että verkon käyttövarmuus paranee ja operatiivisia kuluja pyritään 

pienentämään.  

 

Valvontamenetelmän kannustimet ovat (Energiavirasto 2015, s. 64 - 99; Partanen 2019): 

 Tehostamiskannustimella kannustetaan verkkoyhtiöitä tehostamaan toimintaansa ja 

pienentämään operatiivisia kustannuksia, eli toimimaan kustannustehokkaasti. 

Tehostamiskannustimen bonus tai sanktio voi olla enintään 20 % kyseisen vuoden 

kohtuullisesta tuotosta.  

 Investointikannustimella kannustetaan verkkoyhtiöitä tekemään investointeja 

kustannustehokkaasti. Investointikannustin muodostuu Energiaviraston antamien 

yksikköhintojen muodostamasta kannustimesta ja jälleenhankinta-arvosta 

laskettavasta tasapoistosta.  Yksikköhinnoista muodostuva kannustinvaikutus syntyy 

yksikköhintojen ja todellisten investointien erotuksesta, eli jos verkkoyhtiö pystyy 

tekemään investoinnin yksikköhintoja halvemmalla, saa se verkolleen investointia 

suuremman jälleenhankinta-arvon. Investointikannustin sallii verkonhaltijan periä 

investoinnit vuosittain tasapoistoin asiakkailta verkonhaltijan määrittelemän pitoajan 

mukaan. Investointikannustimen tasapoisto mahdollistaa investoitujen 

verkkokomponenttien jälleenhankinta-arvon täysimääräisen poiston.  
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 Toimitusvarmuuskannustin on mahdollinen sellaisille verkkoyhtiöille, joiden on 

tehtävä mittavia investointeja saavuttaakseen toimitusvarmuuskriteerit määräajassa. 

Eli kun ilmajohtoja muutetaan säävarmoiksi vaihtamalla niitä maakaapeleiksi tai 

leventämällä johtokäytäviä, on tähän saatavilla kannustin, jos näin tehdään ennen 

kuin omaisuus on kuoletettu. Verkkoyhtiö voi kerätä asiakkailta osan näistä kuluista. 

Jos verkkoyhtiö pystyy saavuttaman toimitusvarmuuskriteerit normaalien 

korvausinvestointien kautta, ei toimintavarmuuskannustinta voi saada. 

 Innovaatiokannustimella kannustetaan siihen, että verkkoyhtiöissä tehdään ja 

käytetään uusia innovaatioita ja toiminnallisia ratkaisuja. Innovaatiokannustin on 

enintään 1 %:a vastaava osuus valvontajakson verkkotoiminnan liikevaihdosta. 

 Laatukannustimella kannustetaan verkkoyhtiöitä kehittämään verkkoaan siten, että 

keskeytyksiä on mahdollisimman vähän ja että ne ovat mahdollisimman lyhyitä. 

Laatukannustin määritellään laskemalla keskeytyskustannukset ja vertaamalla sitä 

referenssiarvoon. Referenssiarvona käytetään kahden edellisen valvontajakson 

toteutuneiden keskeytyskustannusten keskiarvoa. Laatubonus tai sanktio voi olla 

maksimissaan 15 % kyseisen vuoden kohtuullisesta tuotosta. 

 

Maasulkuvirran kompensointilaitteistoon on käytettävissä investointi- ja laatukannustin. 

 

7.2 Laskelmien perusteet ja menetelmät 

Tässä kappaleessa esitellään sähkönjakelun luotettavuutta kuvaavat keskeytysindeksit sekä 

investoinnin kannattavuuteen liittyvät laskentamenetelmät. 

 

7.2.1 Sähkönjakelun luotettavuutta kuvaavat keskeytysindeksit 

Keskeytysindeksit kuvaavat verkon käyttövarmuutta ja luotettavuutta. Eurooppalaisen 

standardin IEEE 1366-2021 mukaan keskeytys tilastoidaan, jos se kestää yli 5 minuuttia. 

Suomessa standardia sovelletaan siten, että keskeytys tilastoidaan, jos se kestää yli 3 

minuuttia. Uusi keskeytys tilastoidaan, jos keskeytysten välillä on kulunut aikaa 3 minuuttia. 

Yleisesti maailmalla käytössä olevat keskeytysindeksit kuvataan standardissa IEEE 1366-

2012 alla olevilla tunnusluvuilla. (Energiateollisuus 2014, s. 6) 
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SAIFI (System Average Interruption Frequency Index) kuvaa kuinka usein 

keskivertoasiakas kokee keskeytyksen määrätyllä ajanjaksolla. SAIFI lasketaan yhtälöllä 

(Energiateollisuus 2014, s. 26): 

 

 𝑆𝐴𝐼𝐹𝐼 =  
∑ 𝑛𝑗𝑗

𝑁𝑠
    (39) 

Yhtälössä nj on asiakkaan j kokemien keskeytysten määrä ja Ns kaikkien asiakkaiden 

lukumäärä. SAIFI-arvoa voidaan pienentää vähentämällä vikoja esimerkiksi vaihtamalla 

ilmajohtoja maakaapeleiksi, jakamalla verkkoa useammalle sähköasemalle tai lisäämällä 

maasulkuvirran kompensointilaitteistoja. 

 

SAIDI (System Average Interruption Duration Index) kuvaa kuinka pitkän keskeytyksen 

keskivertoasiakas kokee määrätyllä ajanjaksolla, yleensä SAIDI ilmoitetaan tunneissa. 

SAIDI lasketaan yhtälöllä (Energiateollisuus 2014, s. 26): 

 

 𝑆𝐴𝐼𝐷𝐼 =  
∑ ∑ 𝑛𝑖𝑗𝑗𝑖

𝑁𝑠
    (40)

  

Yhtälössä nij on asiakkaalle j keskeytyksestä i aiheutunut sähkötön aika ja Ns kaikkien 

asiakkaiden lukumäärä. SAIDI-arvoa voidaan pienentää vähentämällä vian kestoaikaa 

esimerkiksi muuntamoautomaatiolla. 

 

CAIDI (Customer Average Interruption Duration Index) kuvaa kuinka kauan keskeytys 

keskimäärin kestää, CAIDI ilmoitetaan tuntia / keskeytys. CAIDI lasketaan yhtälöllä 

(Energiateollisuus 2014, s. 27): 

 

 𝐶𝐴𝐼𝐷𝐼 =  
∑ ∑ 𝑛𝑖𝑗𝑗𝑖

∑ 𝑛𝑗𝑗
=  

𝑆𝐴𝐼𝐷𝐼

𝑆𝐴𝐼𝐹𝐼
    (41)

    

 

7.2.2 Keskeytyksestä aiheutunut haitta (KAH) 

Keskeytyksestä aiheutunut haitta (KAH) eli keskeytyskustannus on valvontamallin 

laatukannustin. Laatukannustimen tarkoituksena on ohjata verkkoyhtiötä investoimaan 

verkon sähkönjakelun laatuun, joka näkyy asiakkaalle sähkökatkojen määrän vähenemisenä 
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ja keston lyhenemisenä. Keskeytyskustannukset hinnoitellaan aiheutuneen haitan mukaan, 

eli toimittamatta jääneen sähkön hinta on verkkoyhtiölle paljon suurempi kuin sähkön 

listahinta. Regulaatiomallin kautta keskeytyskustannukset vaikuttavat yhtiölle sallittuun 

tuottoon. Keskeytyskustannukset lasketaan keskeytysten lukumäärien, keston, toimittamatta 

jääneen energian ja yksikköhintojen perusteella. Tämän diplomityön KAH-laskuissa 

käytetään   taulukon 3 asiakasryhmäisiä KAH-arvoja. Arvot on muodostettu käyttäen 

pohjana Lappeenrannan teknillisen yliopiston laskelmien (Honkapuro et al. 2006, s. 44) 

arvoja, mutta niitä on painotettu VES:n asiakasryhmien osuuksien mukaisesti. 

Keskeytyskustannusten yksikköhinnat ovat vuoden 2005 rahanarvossa ja 

keskeytyskustannuksia laskiessa arvot korjataan laskettavan vuoden rahanarvoon 

kuluttajahintaindeksillä (KHI). (Energiavirasto 2015; Partanen 2019) 

 

Taulukko 3. Taulukossa on VES:n asiakasryhmäkohtaiset laskennassa käytettävät KAH-

arvot. 

 

 

Kunkin vuoden kuluttajahintaindeksi on saatavilla Tilastokeskuksen sivuilta, se oli tätä 

diplomityötä tehtäessä syyskuussa 2020 123,8 € (Tilastokeskus 2020). Laskennassa 

käytetään vuoden 2005 kuluttajahintaindeksin KHI2005 arvona 100. Vuosien 2005 ja 2020 

välisenä aikana kuluttajahintaindeksi on noussut keskimäärin 1,56 % vuodessa 

(Tilastokeskus 2020). 

 

Keskijänniteverkon keskeytyskustannukset ovat laskettavissa seuraavalla yhtälöllä 

(Energiavirasto 2015, s. 70): 

 

𝐾𝐴𝐻𝑡,𝑘
𝐾𝐽 = (

𝐾𝐴𝑜𝑑𝑜𝑡𝑡,𝑡
𝐾𝐽 ∙  ℎ𝐸,𝑜𝑑𝑜𝑡𝑡 +  𝐾𝑀𝑜𝑑𝑜𝑡𝑡,𝑡

𝐾𝐽 ∙ ℎ𝑊,𝑜𝑑𝑜𝑡𝑡 +

𝐾𝐴𝑠𝑢𝑢𝑛𝑛,𝑡
𝐾𝐽 ∙  ℎ𝐸,𝑠𝑢𝑢𝑛𝑛 +  𝐾𝑀𝑠𝑢𝑢𝑛𝑛,𝑡

𝐾𝐽 ∙ ℎ𝑊,𝑠𝑢𝑢𝑛𝑛 +

𝐴𝐽𝐾𝑡
𝐾𝐽 ∙  ℎ𝐴𝐽𝐾 +  𝑃𝐽𝐾𝑡

𝐾𝐽 ∙ ℎ𝑃𝐽𝐾

) ∙ (
𝑊𝑡

𝑇𝑡
) ∙ (

𝐾𝐻𝐼𝑘

𝐾𝐻𝐼2005
)  (42) 

 

Jossa 

KAHKJ
t,k = keskijänniteverkon toteutuneet keskeytyskustannukset vuonna t vuoden k 

rahanarvossa, euroa. 
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KAKJ
odott,t tai KAKJ

suunn,t = keskijänniteverkon odottamattomista tai suunnitelluista 

keskeytyksistä aiheutunut vuosienergioilla painotettu keskeytysaika, tuntia. 

 

hE,odott tai hE,suunn = odottamattomista tai suunnitelluista keskeytyksistä aiheutuneen haitan 

yksikköhinta keskeytysajalle, euroa / kilowattitunti. 

 

KMKJ
odott,t tai KMKJ

suunn,t = keskijänniteverkon odottamattomista tai suunnitelluista 

keskeytyksistä aiheutunut vuosienergioilla painotettu keskeytysmäärä, kappaletta. 

 

hW,odott tai hW,suunn =  odottamattomista tai suunnitelluista keskeytyksistä aiheutuneen haitan 

yksikköhinta keskeytysmäärälle, euroa / kilowatti. 

 

AJKKJ
t tai PJKKJ

t = Keskijänniteverkon aika- tai pikajälleenkytkennöistä aiheutunut 

vuosienergioilla painotettu keskeytysmäärä, kappaletta. 

 

Wt = siirretyn energian määrä vuonna t, kilowattituntia 

 

Tt = tuntien lukumäärä vuonna t 

 

KHIk = kuluttajahintaindeksi vuonna k 

 

KHI2005 = kuluttajahintaindeksi vuonna 2005 

 

Keskeytyskustannukset lasketaan verkkoyhtiölle vuosittain ja tätä arvoa verrataan 

referenssitasoon. Tämän perusteella verkkoyhtiö voi saada joko laatubonusta tai sanktiota. 

Viidennellä valvontajaksolla, eli vuosina 2020 -2023 referenssitasona käytetään kolmannen 

ja neljännen valvontajakson keskeytyskustannusten keskiarvoa. Viidennellä 

valvontajaksolla keskeytyskustannuksiin otetaan mukaan myös 110 kV verkosta aiheutuneet 

keskeytykset. Referenssitaso saadaan laskettua seuraavalla yhtälöllä: (Energiavirasto 2015, 

s. 72 - 73; Partanen 2019) 
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 𝐾𝐴𝐻𝑟𝑒𝑓,𝑘 =
∑ [𝐾𝐴𝐻𝑡,𝑘

𝐾𝐽
 ∙ (

𝑊𝑘
𝑊𝑡

)]2019
𝑡=2012

8
+

∑ [𝐾𝐴𝐻𝑡,𝑘
𝑆𝐽

 ∙ (
𝑊𝑘
𝑊𝑡

)]2019
𝑡=2013

7
  (43) 

Jossa 

KAHref,k = keskeytyskustannusten vertailutaso vuodelle k, euroa. 

 

KAHSJ
t,k = suurjänniteverkon toteutuneet keskeytyskustannukset vuonna t vuoden k 

rahanarvossa, euroa. 

 

Wk= siirretyn energian määrä vuonna k, kilowattituntia 

 

k = vuosi 2020, 2021, 2022 tai 2023 

 

t = vuosi 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 tai 2019 

 

Valvontamallin mukaiset KAH yksikköhinnat on laskettu käyttämällä koko Suomen KAH-

arvoja, joten ne eivät sellaisenaan kuvaa pääkaupunkiseudun todellisia 

keskeytyskustannuksia.  

 

7.2.3 Jälleenhankinta-arvo (JHA) 

Jälleenhankinta-arvo on verkon investointiarvo laskentahetkellä. Valvontamallia varten 

määritellään verkon sen hetkinen arvo Energiaviraston yksikköhintojen mukaan, eli mitä 

maksaisi rakentaa vastaava verkko juuri nyt. Tätä arvoa käyttäen tehdään tasapoistot, joiden 

mukaan voidaan verkon asiakkailta kerätä rahaa verkon ylläpitoa varten. 

Komponenttikohtainen jälleenhankinta-arvo saadaan laskettua seuraavalla yhtälöllä 

(Energiavirasto 2015, s. 32): 

 

 𝐽𝐻𝐴𝑖 = 𝑦𝑘𝑠𝑖𝑘𝑘öℎ𝑖𝑛𝑡𝑎𝑖 ∙ 𝑚ää𝑟ä𝑖    (44) 

 

Yhtälössä JHAi on verkkokomponentin i kaikkien komponenttien yhteenlaskettu 

jälleenhankinta-arvo, yksikköhintai verkkokomponentin energiaviraston antama 

yksikköhinta ja määräi verkkokomponentin i kaikkien komponenttien lukumäärä.  
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Koko sähköverkon jälleenhankinta-arvo lasketaan komponenttien jälleenhankinta-arvon 

summana seuraavan yhtälön mukaisesti (Energiavirasto 2015, s. 32): 

 

 𝐽𝐻𝐴 =  ∑ (𝐽𝐻𝐴𝑖)
𝑛
𝑖=1     (45) 

 

7.2.4 Nykykäyttöarvo (NKA) 

Nykykäyttöarvo lasketaan sähköverkon jokaiselle komponentille. Kun tiedetään 

komponentin keski-ikä ja pitoaika, voidaan laskea komponentin nykykäyttöarvo 

jälleenhankinta-arvon avulla. Komponenttikohtainen nykykäyttöarvo saadaan laskettua 

seuraavalla yhtälöllä (Energiavirasto 2015, s. 33): 

 

 𝑁𝐾𝐴𝑖 = (1 −
𝑘𝑒𝑠𝑘𝑖−𝑖𝑘ä𝑖

𝑝𝑖𝑡𝑜𝑎𝑖𝑘𝑎𝑖
) ∙ 𝐽𝐻𝐴𝑖   (46) 

 

Koko sähköverkon nykykäyttöarvo lasketaan komponenttien nykykäyttöarvon summana 

seuraavan yhtälön mukaisesti (Energiavirasto 2015, s. 33): 

 

 𝑁𝐾𝐴 = ∑ (𝑁𝐾𝐴𝑖)
𝑛
𝑖=1     (47) 

 

7.2.5 Annuiteetti ja nykyarvomenetelmä 

Investointikustannuksia voidaan verrata kahdella eri menetelmällä, diskonttaamalla tuotot ja 

kulut koko pitoajalta nykyhetkeen nykyarvomenetelmällä tai muuttamalla 

investointikustannukset koko pitoajalle vuosieriksi eli annuiteeteiksi. (Lakervi et al. 2008, s. 

43) 

 

Annuiteettimenetelmällä kiinteät kulut ja aiheutuneet korot jaetaan pitoajalle tasaeriksi, 

jolloin kuluja voidaan verrata oletettuun tuottoon. Investoinnin takaisinmaksuaika voidaan 

laskea annuiteettimenetelmällä seuraavalla yhtälöllä (Lakervi et al. 2008, s. 43): 

 

𝜀 =
𝑝

100

1−
1

(1+
𝑝

100
)

𝑡

    (48)
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Yhtälössä ɛ on annuiteetti, p korko ja t investoinnin tarkasteluaika vuosina.  

 

Nykyarvomenetelmässä pitoajan vuosituotot ja kulut diskontataan nykyhetkeen valitulla 

korkokannalla. Vuosikustannusten nykyarvo tarkastelujakson aikana voidaan laskea 

seuraavalla yhtälöllä (Lakervi et al. 2008, s. 43): 

 

 𝑛𝑦𝑘𝑦𝑎𝑟𝑣𝑜 =
1

𝛼𝑡 =
1

(1+
𝑝

100
)𝑡

    (49) 

 

Pitkän aikavälin korkona laskennassa käytetään yleensä 5 %. 

 

7.2.6 Sisäinen korkokanta (IRR) 

Sisäinen korkokanta (internal rate of return, IRR) kertoo millä korolla investoinnista kertyvät 

diskontatut tuotot ovat hankintahinnan suuruiset. Sisäistä korkoa verrataan tavoitekorkoon 

ja jos sisäinen korko ylittää tavoitekoron, on investointi kannattava. Mitä suurempi sisäinen 

korko, sitä parempi investointi. (Aalto) 

 

7.3 VES tunnusluvut 

Tässä kappaleessa esitellään sähkönjakelun luotettavuutta kuvaavat keskeytysindeksit ja 

valvontamallin mukaiset KAH-kustannukset VES:n verkossa. Lopuksi arvioidaan kuinka 

maasulkuvirran kompensointilaitteistojen lisääminen ja verkon käyttö maasulussa vaikuttaa 

näihin arvoihin. 

 

7.3.1 SAIDI, SAIFI ja CAIDI 

VES:n vuosien 2015 - 2019 energiapainotteiset keskeytysindeksit ovat nähtävissä taulukossa 

4.  

 

Taulukko 4. VES energiapainotteiset keskeytysindeksit tunteina ja kappalemäärinä vuosilta 

2015 - 2019, pysyvät KJ viat. Viimeisessä sarakkeessa keskeytysindeksien keskiarvo. 
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Suomalaisten verkkoyhtiöiden keskijänniteverkkojen energiapainotetut vikakeskeytyksien 

keskeytysindeksit vuonna 2019 olivat keskimäärin: SAIDI 1,07, SAIFI 1,86 ja CAIDI 0,58 

(Energia 2019, s. 6 - 7). Voidaan siis todeta, että verrattuna Suomen verkkoyhtiöiden 

tunnuslukujen keskiarvoon, VES:n verkossa luotettavuutta kuvaavat keskeytysindeksit ovat 

erittäin hyvällä tasolla ja koska suurin osa verkosta on kaapeloitu, on niitä erittäin vaikea 

enää parantaa. 

 

7.3.2 KAH 

Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n Energiaviraston valvontamallin mukaan laskettu 

maakaapeliverkon vuosien 2015 - 2019 todellisista vioista KAH kustannus on noin 630 000 

€, josta maasulusta aiheutunut KAH on 552 000 €. Tästä yhden vuoden maasulkujen 

keskiarvoksi saadaan noin 110 000 €. VES:n KAH lukemia on käsitelty tarkemmin 

kappaleessa 6.2.3. 

 

7.3.3 Verkon käyttö maasulussa, vaikutus VES tunnuslukuihin 

Kun verkkoa käytetään maasulussa maasulkuvirran kompensointilaitteistolla, voidaan 

maakaapeliverkon keskeytyksiä vähentää noin 75 % (Siirto 2016, s. 59). 

 

Keskeytysindekseihin tilastoidaan keskijänniteverkon pysyvät viat. Maakaapeliverkon 41 

viasta 33 on maasulkuja joista verkon käyttö maasulussa vähentää 75 %. Ilmajohtojen 149 

viasta 37 % on pysyviä vikoja, näihin ei maasulkuvirran kompensoinnilla ole vaikutusta. Jos 

VES:n verkkoon asennettaisiin nyt maasulkuvirran kompensointilaitteistot ja verkkoa 

alettaisiin käyttää maasulussa, SAIFI tulisi pienenemään noin 25 %. 

 

Jos VES:n verkkoa alettaisiin käyttää maasulussa, SAIDI tulisi pienenemään noin 15 %. 

SAIFI ja SAIDI laskelmat ovat suuntaa-antavia, keskeytysindeksit pienenevät myös 

ilmajohtojen vaihtamisella maakaapeleiksi. 

 

Maasulkuvirran kompensointilaitteiston ja verkon käytön maasulussa vaikutus 

keskeytyskustannuksiin on merkittävä. Kuten luvussa 7.3.2 todettiin, keskimääräinen 

todellisista vioista aiheutunut vuosittainen KAH VES:n verkossa on 110 000 €. Maasulun 
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kompensointi vähentää keskeytyksiä noin 75 % joten keskeytyskustannukset tulevat 

vähenemään vuodessa noin 82 000 €. 

 

7.4 Maasulkuvirran kompensointilaitteisto investointina 

Maasulkuvirran kompensointilaitteiston minimimitoitukseksi Ilolan asemalla saatiin 221 A, 

katso luku 6.8.2. Johtojen maasulkuvirrat eivät kuitenkaan jakaudu tasaisesti, joten 

laskelmiin valitaan kelan suuruudeksi 338 A. 

 

Maasulkuvirran kompensointilaitteistojen toimittajilta pyydettyjen hintatietojen mukaan 

Ilolan sähköaseman kokoisen aseman kompensointilaitteisto tähtipistemuuntajalla ja luvussa 

6.4.1 mainittujen lisälaitteiden kanssa tulee maksamaan avaimet käteen toimitettuna noin 

180 000 €.  

 

Energiaviraston yksikköhintaluettelon mukaan maasulun sammutuslaitteisto 320 A kelalla 

ja maadoitusmuuntajalla arvostetaan 202 900 € arvoiseksi. 

 

Ilolan sähköasemalla on kaksi päämuuntajaa jotka syöttävät eri kiskoja, joten sähköasemalle 

on investoitava kaksi maasulkuvirran kompensointilaitteistoa. Näiden kokonaishinta on 

tällöin 360 000 €. Energiaviraston yksikköhintaluettelon mukaan nämä arvostetaan 405 800 

€ arvoisiksi. 

 

Jos asennetaan kaikille VES:n verkon päämuuntajille maasulkuvirran 

kompensointilaitteistot, tarvitaan niitä 24 kappaletta. Monilla asemilla pärjätään 

pienemmilläkin kompensointikeloilla, mutta laskelmien yksinkertaistamiseksi laskelmat 

tehdään 338 A keloilla. Jos jokaiselle asemalle investoitaisiin samanaikaisesti 

maasulkuvirran kompensointilaitteisto, maksaisi investointi 4,32 M€. Energiaviraston 

yksikköluettelon mukaan investointi arvostetaan 4,87 M€ arvoiseksi. Investointi jäisi siis 

0,55 M€ alle Energiaviraston arvion alle. 40 vuoden pitoajalla investoinnin tasapoisto 

vuosittain olisi noin 122 000 €. 

 

7.5 Investoinnin kannattavuus VES:n verkossa 

Investoinnin kannattavuutta voidaan lähestyä kahdelta eri kantilta, Energiaviraston 

valvontamallin ja asiakkaan kokeman haitan kautta. Valvontamalli takaa verkkoyhtiöiden 
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investoinneille verkon arvon kautta tietyn tuoton ja investointilaskelmien avulla voidaan 

arvioida, mikä tietyn investoinnin kannattavuus on halutulla pitoajalla. Laskelmissa 

tarkasteltiin myös investoinnin kannattavuutta asiakkaan kokeman haitan kautta. Asiakkaan 

kokema KAH ei tuo suoranaista säästöä, mutta sen avulla voidaan arvioida, kuinka 

kannattava investointi on asiakkaan näkökannalta. 

 

Sähkönjakelun keskeytyksestä aiheutunut haitta riippuu jakelualueen asiakasprofiilista. 

Keskeytyksestä aiheutunut haitta arvotetaan eri tavoin, jos keskeytys tapahtuu asuin-, 

toimisto- tai teollisuusalueella. Esimerkiksi teollisuusalueen lyhytkin jakelukeskeytys voi 

aiheuttaa tuotantolaitoksen koneiden pysähtymisestä, uudelleenkäynnistyksestä ja prosessin 

ylösajosta johtuen tuotantoon tuntien keskeytyksen, jolloin siitä aiheutunut haitta on 

huomattavasti suurempi kuin esimerkiksi asuinalueella tapahtuvan keskeytyksen haitta. 

(Siirto 2016, s. 22 - 24; LUT&TUT 2010, s. 16) 

 

7.5.1 Asiakkaalle keskeytyksestä aiheutunut haitta 

Asiakkaalle keskeytyksestä aiheutuneen haitan laskennassa ei voida käyttää vikatilastoista 

muodostettua luvussa 6.2.3 mainittua koko verkon yhteistä KAH-arvoa, koska siinä ei ole 

huomioitu asiakasryhmäkohtaisia painotuksia, eikä siitä saada eriteltyä sähköasemakohtaisia 

KAH-arvoja.  

  

Seuraavaksi kuvatuissa KAH-laskelmissa käsitellään sitä, kuinka paljon säästetään KAH-

kustannuksissa, kun otetaan käyttöön maasulkuvirran kompensointilaitteisto ja käytetään 

verkkoa maasulussa. Näissä laskelmissa käytetään VES:n laatimaa Excel-taulukkoa, jossa 

on esitetty ja laskettu verkkotietokannasta kerättyjä johtolähtökohtaisia tietoja: todelliset 

johtotyypit ja niiden pituudet, siirretty vuosienergia ja asiakasryhmien painotukset.  

 

Näistä VES:n Excel-taulukon arvoista saadaan taulukon 3 asiakasryhmäkohtaisten KAH-

arvojen avulla laskettua johtolähtökohtainen KAH. Tämä tapahtuu summaamalla 

laskennallinen toimittamatta jääneen energian aiheuttama KAH ja laskennallisella vian 

kestolla kerrottu irtikytketyn tehon aiheuttama KAH.  

 

Lopuksi tämä johtolähdön KAH kerrotaan johdon laskennallisella vikataajuudella, josta 

saadaan laskennallinen johtolähdön kokonais-KAH. Yhden sähköaseman kaikkien 
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johtolähtöjen kokonais-KAH-arvo summataan yhteen ja tästä saadaan sähköaseman 

vuosittainen KAH-arvo, katso laskentaesimerkki liitteestä 2.  

 

Edellä laskettu sähköaseman vuosittainen KAH-arvo sisältää verkon kaikki viat. 

Kappaleessa 6.2.7. todettiin että VES:n maakaapeliverkon kaikista vioista 82 % on 

maasulkuja, joten laskennasta saadusta sähköaseman vuosittaisesta KAH-arvosta otettiin 

ainoastaan maasulkuihin liittyvä 82 % mukaan lopulliseen KAH-laskentaan. Nämä 

maasulkuvikoihin liittyvät sähköaseman vuosittaiset KAH-arvot koko pitoajalta tuodaan 

tämän jälkeen yhteen koontitaulukkoon. Jos oletetaan, että maasulkuvirran 

kompensointilaitteisto vähentää maasulkuja noin 75 %, sähköaseman vuosittaisesta 

maasulkuvikoihin liittyvästä KAH-arvosta otetaan lopulliseen laskentaan 75%. Saatuun 

lukuun lasketaan KHI korjaus, jonka jälkeen saatu euromäärä diskontataan koko pitoajalta. 

Tuottoprosentti lasketaan koko pitoajan diskontatun arvon ja investoidun summan välillä 

sisäisen korkokannan menetelmällä, katso liite 3.  

 

Lopuksi jokaisen sähköaseman vuosittaiset maasuluista aiheutuvat KAH-arvot (katso liite 

4) siirrettiin yhteen taulukkoon, josta laskettiin investoinnin kannattavuus edellisessä 

kappaleessa kuvatulla menetelmällä koko VES:n verkolle, katso liite 5. 

 

KAH-laskenta suoritettiin jokaisen sähköaseman jokaiselle johtolähdölle koko 40 vuoden 

pitoajalle, joten laskelmissa arvioitiin myös verkon pituuden ja energian kulutuksen kasvu, 

muuntamoautomaation lisäämisestä johtuva häiriöselvityksen nopeutuminen sekä 

kuluttajahintaindeksin muuttuminen. Laskelmissa vuosittain muuttavat parametrit ovat: 

 VES:n verkon pituus ja energian kulutus ovat molemmat kasvaneet vuosittain lähes 

2 %, mutta kasvu on ennusteiden mukaan hidastumassa. Laskelmissa käytettiin 

molemmille parametreille koko 40 vuoden pitoajalle 1 % vuosittaista kasvua.  

 Vian kestoaikana on käytetty verkon tämänhetkistä keskimääräistä viankestoaikaa, 

35,4 minuuttia. VES:n verkossa lisätään jatkuvasti muuntamoautomaatiota, joten 

laskelmissa oletetaan vian kestoajan vähenevän seuraavat 20 vuotta 0,75 minuuttia 

vuodessa 20,4 minuuttiin, jonka jälkeen loput 20 vuotta se pysyy samana.  

 Kuluttajahintaindeksiä kasvatetaan tilastokeskuksen vuosikeskiarvon mukaan, 1,56 

% vuodessa. Kuluttajahintaindeksiä on käsitelty tarkemmin kappaleessa 7.2.2. 
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Muut laskennan parametrit ovat: 

 Asiakkaalle keskeytyksestä aiheutunutta haittaa VES:n verkossa arvioidaan taulukon 

3 kuluttajaryhmäkohtaisilla KAH-arvoilla.  

 VES:n maakaapeliverkon vikataajuuksissa on paljon vuosittaista vaihtelua, 

viimeisen 5 vuoden keskiarvolla vikataajuus on 0,9 vikaa / 100 km ja viimeisen 10 

vuoden keskiarvolla 1,3 vikaa / 100 km. Laskennassa käytettiin arvoa 1,3 vikaa / 100 

km. VES:n vikataajuuksia on käsitelty tarkemmin kappaleessa 6.2.1.  

 Laskelmissa on huomioitu pelkästään maakaapeliverkon viat. Niissä johtolähdöissä 

joissa osa johdosta on ilmajohtoa, ilmajohtojen pituudeksi on laskennassa määritetty 

nolla. Laskennassa ainoastaan Keimolan sähköaseman ilmajohdot muutettiin 

maakaapeleiksi ilmajohtojen suuren määrän vuoksi, koska ne tullaan lähivuosina 

vaihtamaan maakaapeleiksi. Muilla asemilla ilmajohtojen osuus on niin pieni, että 

niiden poistaminen laskennasta ei vaikuta lopputulokseen. 

 

Taulukossa 5 on esitetty investoinnin kannattavuus asiakkaan näkökulmasta. Taulukossa on 

laskettu todennäköisimmillä parametreilla sisäinen korkokanta sekä tuotto euroissa 40 

vuoden pitoajalla 5 % korolla. Taulukkoon on lisätty myös herkkyysanalyysin tulokset, joita 

käsitellään tarkemmin luvussa 7.6.1. 

 

Taulukko 5. Sähköasemakohtainen investoinnin kannattavuus 40 vuoden pitoajalla 

asiakkaan näkökulmasta. Ensimmäisessä sarakkeessa on laskettu investoinnin kannattavuus 

sisäisellä korkokannalla. Toisessa sarakkeessa on tuotto pitoajalta euroina käytettäessä 5 

% korkoa. Taulukossa on esitetty myös herkkyysanalyysin paras ja huonoin skenaario. 

 



100 

 

Sähköasemakohtaisista laskelmista voidaan todeta, että pidettäessä kannattavuuden rajana 5 

%, ainoastaan kaksi sähköasemaa ylittää sen. Sähköaseman vuosittainen laskennallinen 

KAH-kustannus täytyy olla näillä laskentaparametreilla noin 20 000 €, jotta investointi on 5 

% korkokannalla kannattava. Laskelmista nähdään, että mitä suurempi sähköasema, sitä 

parempi kannattavuus.  

 

Kun tarkastellaan investoinnin kannattavuutta kokonaisuudessaan VES:n verkossa, nähdään 

että sisäisen korkokannan laskennalla kannattavuudeksi saadaan 2,90 %.  

 

Laskelmissa on käytetty kaikilla sähköasemilla samankokoista maasulkuvirran 

kompensointilaitteistoa. Investointipäätöstä tehtäessä jokaiselle sähköasemalle on syytä 

laskea tarkemmin tarvittavan kompensointilaitteiston koko. Todennäköisesti pienemmillä 

sähköasemilla voidaan käyttää pienempiä ja halvempia maasulkuvirran 

kompensointilaitteistoja, jolloin investoinnin kannattavuus on hieman parempi. Eri 

kokoisten laitteistojen hintaero on kuitenkin niin pieni, että asiakkaan kokeman KAH:n 

perusteella investointia pienemmille sähköasemille ei voi perustella. 

 

7.5.2 Valvontamallin mukainen investoinnin kannattavuus 

Maasulkuvirran kompensointilaitteistojen investoinnin kannattavuus VES:n verkossa 

laskettiin siten, että kaikki 24 kompensointilaitteistoa investoidaan ja otetaan käyttöön 

samana vuonna. Kokonaisinvestoinnin jälleenhankinta-arvo laskettiin yhtälöllä 44, jolloin 

hankinnan kokonaisarvoksi saatiin Energiaviraston hinnaston mukaan 4,87 M€. Pitoajaksi 

valittiin 40 vuotta, jolloin tasapoiston suuruudeksi tuli 122 000 €. Investoinnin 

nykykäyttöarvo laskettiin 40 vuoden pitoajalle yhtälöllä 46. Sallittu tuotto laskettiin 

nykykäyttöarvon ja WACC prosentin avulla yhtälöllä 38, WACC prosenttina käytettiin 4,5 

%. Investoinnin tuotto laskettiin sallitun tuoton ja tasapoiston summana. Lopuksi 

investoinnin tuotto diskontanttiin nykyarvoon yhtälöllä 49. Tuotoksi koko 40 vuoden 

pitoajalta saatiin näillä laskelmilla sisäisen korkokannan menetelmällä 5,54 %. Kun 

laskelmissa otetaan huomioon keskeytyskustannuksista kerääntyvä laatukannustin, saadaan 

tuotoksi 6,73 %. Takaisinmaksuajaksi näillä parametreilla saadaan 24 vuotta. Laskelmat 

ovat nähtävissä liitteessä 6. 
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Kappaleen 7.5.1 laskelmien tuloksena saatu VES:n valvontamallin mukainen kaapeliverkon 

maasuluista aiheutuva laskennallinen vuosittainen KAH-arvo on noin 144 000 €. Jos 

oletetaan, että maasulkuvirran kompensointilaitteisto vähentää maasulkuja noin 75 %, 

säästetään KAH-kustannuksissa vuosittain noin 108 000 €. Tämä summa on pienempi kuin 

tasapoisto, joten voidaan heti todeta, että pelkästään valvontamallin KAH:n kautta 

investointi ei koskaan maksa itseään takaisin. KAH-arvo on vain laskennallista rahaa, mutta 

KAH:n parantuminen vaikuttaa siten, että valvontamallin kautta on saatavilla 

laatukannustin. Mikäli KAH pysyy joka vuosi samana, investoinnin ensimmäisen 

valvontajakson jälkeen laatukannustin pienenee laatukannustimen referenssitason laskiessa, 

kunnes seuraavan valvontajakson jälkeen eli kahdeksan vuoden kuluttua laatukannustin on 

nolla. Laatukannustin lasketaan yhtälöllä 43, laskelmat ovat nähtävissä liitteessä 7. Mikäli 

laatukannustimen laskentamalli pysyy koko pitoajan samana, laatukannustinta on saatavissa 

valitulla pitoajalla noin 644 000 €. 

 

7.6 Investointilaskelmien herkkyysanalyysi 

Herkkyysanalyysissa tarkastellaan, kuinka investoinnin kannattavuus muuttuu 

laskentaparametrien muuttuessa. Viides valvontajakso on juuri alkanut ja se kestää vuoden 

2023 loppuun, jonka jälkeen valvontamenetelmiin tulee todennäköisesti muutoksia. 40 

vuoden pitoaika on niin pitkä, että valvontamenetelmät tulevat muuttumaan tuona aikana 

monesti ja tämä aiheuttaa riskin, kun tarkastellaan pitkän aikavälin investoinnin 

kannattavuutta. Laskelmissa käytettyjen parametrien muutoksen arvioiminen 40 vuoden 

pitoajan puitteissa on erittäin hankalaa ja niihin sisältyy paljon epävarmuustekijöitä. 

 

7.6.1 Herkkyysanalyysi, asiakkaalle keskeytyksestä aiheutunut haitta 

Asiakkaalle keskeytyksestä aiheutuneen haitan herkkyysanalyysissä muutetaan laskelmien 

parametreja seuraavasti:  

 Maakaapeliverkon vikataajuuden laskelmat tehtiin arvolla 1,3 vikaa / 100 km, 

herkkyysanalyysi tehtiin arvoilla 1 ja 1,6 vikaa / 100 km.  

 Laskelmissa käytettiin verkon pituuden ja energiakulutuksen kasvulle 1 % 

vuosittaista kasvua, herkkyysanalyysi tehtiin 0,5 % ja 1,5 % kasvuluvuilla.  
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 Vian kestoaikana on käytetty verkon tämänhetkistä aikaa, 35,4 minuuttia. 

Laskelmissa oletetaan vian kestoajan vähenevän seuraavat 20 vuotta 0,75 minuuttia 

vuodessa 20,4 minuuttiin, jonka jälkeen loput 20 vuotta se pysyy samana. 

Herkkyysanalyysissä vian kestoajan vähenemistä muutettiin 0,5 ja 1 minuuttiin. 

 

Yksittäisistä parametreista vikataajuuden muutoksella on suurin vaikutus 

kannattavuuslaskelmiin. Vikataajuuden muutoksen 0,3 vikaa / 100 km vaikutus on kaksi 

kertaa niin suuri kuin vian kestoajan lisääminen ja kolme kertaa niin suuri kuin verkon 

pituuden tai energian kulutuksen muuttaminen 0,5 %. 

 

Herkkyysanalyysissa laskettiin investoinnin kannattavuus sisäisen korkokannan 

menetelmällä ja tuotto 5 % korolla kaksilla eri parametreilla. Toisessa laskelmassa laskettiin 

investoinnin kannattavuus olettamalla, että pahin skenaario toteutuu ja toisessa oletettiin, 

että paras skenaario toteutuu. Parhaan skenaarion sisäinen korkokanta koko VES:n verkossa 

oli 5,63 % ja pahimman skenaarion sisäinen korkokanta -0,03 %, vaihteluväli on siis suuri. 

Laskelmien tulokset ovat nähtävillä taulukossa 6. 

 

7.6.2 Herkkyysanalyysi, valvontamallin mukainen investoinnin kannattavuus 

Riskinä tarkasteltaessa investoinnin takaisinmaksuaikaa Energiaviraston valvontamallin 

mukaisesti on, jos maasulun kompensointilaitteiston ja tähtipistemuuntajan Energiaviraston 

yksikköhinnat muuttuvat. Taulukossa 6 on esitetty investoinnin sisäinen korkokanta, jos 

Energiavirasto nostaa tai laskee 40 vuoden pitoajan aikana yksikköhintoja. 

 

Taulukko 6. Taulukossa on esitetty tuottolaskelman sisäinen korkokanta, jos EV nostaa tai 

laskee tietyillä aikaväleillä kompensointilaitteiston ja tähtipistemuuntajan yksikköhintoja 5 

%. Viimeiseen sarakkeeseen laskentaan on otettu mukaan laatukannustin.  
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Taulukosta nähdään että 5 % yksikköhinnan muutoksella ei ole suurta vaikutusta 

kannattavuuteen. 

Herkkyysanalyysissä tarkasteltiin myös WACC-prosentin vaikutusta investoinnin 

kannattavuuteen. Tämänhetkinen VES:n WACC-prosentti on 4,5 %, herkkyysanalyysi 

tehtiin 0,5 % muutoksena, katso taulukko 7. Taulukossa on laskettuna sisäinen korkokanta 

ja viimeisessä sarakkeessa sisäinen korkokanta sisältäen laatubonuksen. 

 

Taulukko 7. WACC-prosentin muutoksen vaikutus investoinnin kannattavuuteen sisäisen 

korkokannan menetelmällä. Viimeiseen sarakkeeseen laskentaan on otettu mukaan 

laatukannustin. 

 

 

Laskennassa käytetty WACC-prosentin 0,5%-yksikön muutos vaikuttaa sisäiseen 

korkoprosenttiin 0,5 - 0,6 %-yksikköä. 
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8 MUUT HUOMIOITAVAT ASIAT JA JATKOTUTKIMUSAIHEITA 

Tässä kappaleessa tarkastellaan muita huomioitavia asioita VES:n verkossa, mitä olisi hyvä 

huomioida käytettäessä verkkoa maasulussa sekä mahdollisia jatkotutkimusten aiheita. 

 

8.1 Muita huomioitavia asioita 

Seuraavassa muutamia asioita joita tulee ottaa huomioon, jos VES:n verkossa otetaan 

käyttöön maasulkuvirran kompensointilaitteistot ja verkkoa aletaan käyttää maasulussa: 

 Sähköasemat, joissa on käytössä sekä ilmajohtoja että maakaapeleita, maakaapeleita 

voidaan käyttää maasulussa, mutta lähdöt, joissa on edes osittain ilmajohtoa, tulisi 

laukaista maasulun tapahtuessa. 

 Ne sähköasemat, joissa osa jakelumuuntamoista kuuluu yhteen liitettyyn 

maadoitusjärjestelmään, tulee kartoittaa ja merkitä järjestelmään. Yhteen liitetyn 

maadoitusjärjestelmän jakelumuuntamot on kytkettävä jännitteettömäksi 2 tunnin 

maasulun jälkeen. 

 Käytettäessä verkkoa maasulussa tulisi asiakasmuuntamoilta vaatia kaapeleiden 

kosketussuojan maadoittamista, sekä kosketussuojattujen kaapelipäätteiden 

käyttämistä. 

 Maasulkukokeet tulisi tehdä yöaikaan, jotta mahdollisten vikojen seurauksena haitta 

on mahdollisimman pieni asiakkaille. Maasulkukokeista tulee ilmoittaa asiakkaille 

ennakkoon esimerkiksi tekstiviestillä. 

 Maasulun kompensointia ei välttämättä ole kannattavaa asentaa kaikille 

sähköasemille. Maasulun kompensointilaitteistojen asentaminen kannattaa aloittaa 

sellaisilta sähköasemilta joilla on paljon asiakkaita ja jotka syöttävät teollisuutta, 

palveluita tai muita kriittisiä asiakkaita. 

 Asiakasmuuntamoiden omistajille tulee tiedottaa, kun verkkoa aletaan käyttää 

maasulussa. Niille asiakasmuuntamoille, joissa on suojareleessä I0- tai suunnattu 

maasulkusuojaus, on annettava suojareleasettelusuositukset.  

 Kaksoismaasulun jälkeen toinen kaksoismaasulussa olleesta kaapelista voidaan ottaa 

käyttöön ja jatkaa verkon ajoa maasulussa, kunnes vika on eristetty, jonka jälkeen 

voidaan ottaa toinen johto käyttöön. Näin minimoidaan keskeytyksestä aiheutunutta 

haittaa. 
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8.2 Jatkotutkimusaiheita 

Kaikkia asioita ei voitu käsitellä tässä diplomityössä riittävällä laajuudella ja näitä aiheita 

olisi hyvä jossain muodossa tarkastella tulevaisuudessa: 

 

Maasulkujännitteiden mittaaminen käytettäessä verkkoa maasulussa. Jos VES:n verkossa 

otetaan maasulkuvirran kompensointilaitteistot käyttöön, olisi hyödyllistä tehdä 

maasulkuvirran kompensointilaitteistojen käyttöönottojen jälkeen maavirran ja 

maadoitusjännitteiden mittauksia. Mittauksia tulisi tehdä verkossa muuntamoketjun eri 

kohdissa laajan ja yhteen liitetyn maadoitusjärjestelmän alueilla.  

 

Maasulkujännitteiden mittausten yhteydessä olisi hyvä tutkia myös kaapeliverkon 

reduktiokerrointa. Todellisista reduktiokertoimista on hyvin vähän käytännön mittaustietoa, 

ja koska se muodostaa olennaisen osan henkilöriskien arviointiperusteista, olisi aiheesta 

tärkeää saada lisätietoa.    
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9 YHTEENVETO 

Tämän diplomityön tarkoituksena oli selvittää, millä edellytyksillä Vantaan Energia 

Sähköverkot Oy:n maakaapeliverkkoa voidaan käyttää maasulussa, mitä teknisiä ja 

henkilöturvallisuuteen liittyviä riskejä tästä seuraa ja onko se taloudellisesti kannattavaa. 

Näitä asioita selvitettiin kirjallisuustutkimuksella sekä haastattelemalla alan asiantuntijoita.  

 

Käytettäessä maasulkuvirran kompensointilaitteistoa, keskijänniteverkon kapasitiivinen 

maasulkuvirta voidaan kompensoida siten, että verkkoon jää käytännössä ainoastaan hyvin 

vähän resistiivistä vikavirtaa. Maakaapelin pienestä reduktiokertoimesta johtuen pääosa 

jäljelle jääneestä maasulkuvirrasta palaa maadoitusjärjestelmään kaapelin kosketussuojaa ja 

keskusköyttä pitkin. Maasulkuvirran kompensointilaitteiston ja reduktiokertoimen 

yhteisvaikutuksesta maavirta jää maasulussa erittäin pieneksi jolloin maadoitusjännite ei 

juurikaan nouse. Matala maadoitusjännite ei aiheuta riskiä henkilöturvallisuudelle ja tämä 

mahdollistaa verkon käytön jatkamisen maasulussa vian paikallistamisen ja eristämisen 

aikana. 

 

SFS 6001 -standardissa määritellään, että verkkoa voidaan käyttää maasulussa, jos se kuuluu 

laajaan tai yhteen liitettyyn maadoitusjärjestelmään ja standardin 

kosketusjännitevaatimukset täyttyvät. VES:n verkko kuuluu pääasiassa laajaan 

maadoitusverkkoon lukuun ottamatta joidenkin sähköasemien jakelumuuntamoketjujen 

päitä, jotka kuuluvat yhteen liitettyyn maadoitusjärjestelmään. VES:n verkko täyttää 

standardin vaatimukset ja koko verkkoa voidaan käyttää maasulussa.  

 

Verkon käytöstä maasulussa seuraa kohonnut kaksoismaasulkuriski, joka voi aiheuttaa 

keskeytyksen pelkkää yksittäistä maasulkuvikaa laajemmalle alueelle. Katkeileva maasulku 

voi myös aiheuttaa jakelumuuntamoilla oikosulkuriskin, mikäli niissä ei käytetä 

kosketussuojattuja maadoitettuja kaapelipäätteitä. Näitä riskejä ja niistä aiheutuvia 

vahinkoja voidaan pienentää kouluttamalla käyttöhenkilökuntaa toimimaan tällaisissa 

tilanteissa sekä laatimalla asiakasmuuntamoille liittymisehdot siten, että vahinkojen 

mahdollisuus minimoidaan. 

 

VES:n keskijänniteverkon käyttövarmuus on jo nyt todella hyvällä tasolla ja asiakkaat 

kokevat keskeytyksen erittäin harvoin. VES:n verkosta on tällä hetkellä yli 90 % 
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maakaapeloitu, tämän vuosikymmenen lopulla kaapelointiaste lähenee jo 100 %. VES:n 

keskijänniteverkon vioista noin 80 % on maasulkuja. Kaapeliverkon maasulusta aiheutuvia 

asiakkaan kokemia keskeytyksiä voidaan vähentää noin 75 % asentamalla sähköasemille 

maasulkuvirran kompensointilaitteistoja ja käyttämällä verkkoa maasulussa.  

 

Energiaviraston tämänhetkisen valvontamallin mukaisten investointi- ja laatukannustimien 

kautta investointi maasulkuvirran kompensointilaitteistoihin ja 20 kV maakaapeliverkon 

käyttö maasulussa on kannattavaa. Asiakkaalle keskeytyksestä aiheutunut haitta riippuu 

paljon siitä mitä sähköasemaa tarkastellaan ja mikä on sähköaseman käyttäjäprofiili. Mitä 

suurempi sähköasema ja mitä enemmän sillä on käyttäjiä, sitä kannattavampi investointi on. 

Investoinnin takaisinmaksuaikaa 40 vuoden pitoajalle on erittäin vaikea laskea kovin 

tarkkaan, koska Energiaviraston valvontamenetelmät ja muut verkon laskentaparametrit 

todennäköisesti muuttuvat pitoaikana moneen kertaan. Pienimpiin sähköasemiin investointi 

ei ole asiakkaiden kokeman KAH:n näkökulmasta kannattavaa, mutta on myös mietittävä, 

mikä merkitys keskeytyksillä on alueen eri asiakasryhmille. Maasulkuvirran 

kompensointilaitteiston käytön kautta pienenevät kosketusjännitteet myös lisäävät verkon 

turvallisuutta. 

 

Tämän diplomityön perusteella Vantaan Energia Sähköverkko Oy:n sähköasemilla on 

valmius pienillä muutoksilla ottaa käyttöön maasulkuvirran kompensointilaitteistot, eikä ole 

tiedossa merkittäviä riskejä, jotka estäisivät verkon käytön maasulussa. 
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