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aiheuttamia vaarajännitteitä yksivaiheisessa maasulussa. 
 
Ensin käsitellään induktiivisen kytkeytymisen aiheuttamaa sähkömotoorista voimaa 
(smv). Sen jälkeen tarkastellaan kapasitiivisen kytkeytymisen aiheuttamaa vaarajänni-
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teitä normaalissa käyttötilanteessa ja tämän jälkeen yksivaiheisessa maasulussa. Tämän 
jälkeen perehdytään reduktioon. Lopuksi käydään läpi Excel-ohjelman vaatimat laskut. 
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liikkuuko alueella paljon ihmisiä. Jos suurjännitelinjan lähellä ei ole mitään, mille vaa-
rajännitteet aiheuttavat haittaa, ei erityistoimenpiteitä tarvita. Muutoin maadoitukset on 
suunniteltava uudelleen siten, että sallitut arvot eivät ylity. 

Asiasanat: vaarajännite, häiriöjännite, reduktio, maapotentiaali 



 

 

ABSTRACT 

Tampereen ammattikorkeakoulu 
Tampere University of Applied Sciences 
Electrical Engineering 
Power Engineering 
 
MIKKO SALONEN:  
Hazard and disturbance voltages of high voltage lines and ground potential calculations 
 
Bachelor's thesis 24 pages, appendices 2 pages 
April 2013 

The purpose was to create an Excel application for calculating the potentials of high 
voltage transmission towers as a design tool for 110kV high voltage lines, and to inves-
tigate other relevant hazard and disturbance voltages. This thesis considers hazard volt-
ages caused to telecommunications lines by high voltage lines in single line to ground 
faults. 
 
First the electromotoric force caused by inductive coupling is handled. Then the hazard 
voltage caused by capacitive coupling is examined. In inductive and capacitive coupling 
the hazard voltages have been handled first in a normal usage situation and then in a 
single line to ground fault. After this we look into screening. In the end the calculations 
required by the Excel application are examined. The appendices show the results of the 
application for the data for the sample subject given by Sähköastek Oy. 
 
In a normal usage situation it is extremely rare for hazard voltages to cause problems. In 
a line to ground fault, however, the ground fault current returning through the ground 
causes a large current loop that causes disturbances in a large area. 
 
If any of the hazard voltages examined exceed the allowed values, it has to be checked 
if there are telecommunications lines or other conducting constructs at the site near the 
high voltage line or lots of people moving in the area. If there is nothing near the high 
voltage line that the hazard voltages cause problems for, no special action is necessary. 
Otherwise the groundings have to be redesigned so as to avoid exceeding the allowed 
values. 

Key words: hazard voltage, disturbance voltage, screening, ground potential 
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1 JOHDANTO 

 

 

Tämän työn tarkoituksena oli tehdä Sähköastek Oy:lle Excel-ohjelma maapotentiaalien 

laskemiseen 110 kV suurjännitelinjojen suunnittelua varten. Työssä käsitellään myös 

muiden vaara- ja häiriöjännitteiden laskemista ja huomioon ottamista suurjännitelinjo-

jen suunnittelussa. Suurjännitelinjoille ominaista ovat vikojen lyhyet katkaisuajat, pieni 

vikatiheys, ukkosjohtimet ja johtavat metallipylväät. 

 

Vaarajännitteitä ovat sellaiset suurjännitejohtojen tuottamat jännitteet, jotka voivat ai-

heuttaa laitevaurioita tai vaaraa ihmisille ja eläimille (Elovaara & Haarla 2011, 464). 

 

Tässä työssä käsitellään suurjännitejohtojen telejohdoille aiheuttamia vaarajännitteitä 

yksivaiheisessa maasulussa. Jännite ja virta voivat siirtyä telejohtoon lähinnä induktiivi-

sella kytkeytymisellä, kapasitiivisella kytkeytymisellä tai konduktiivisella kytkeytymi-

sellä. Konduktiivisessa kytkeytymisessä suurjännitejohto pääsee suoraan kosketukseen 

telejohdon kanssa suurjännitejohtimen putoamisen tai suurjännitejohdon kaatumisen 

takia. Suurjännitejohdon johtimen putoaminen tai suurjännitejohdon kaatuminen, sekä 

kaksoismaasulku ovat erittäin harvinaisia ja niitä vastaan ei varauduta (VHV-ohje 05 

2001, 4). Lisäksi potentiaalin nousu pylvään lähistöllä maasulun aikana voi aiheuttaa 

ongelmia. 

 

Yleisin ja myöskin hankalin vikatyyppi suurjännitejohdoilla on yksivaiheinen maasulku. 

Maadoitetussa verkossa yksivaiheinen maasulku aiheuttaa suuria vikavirtoja, jotka in-

dusoivat jännitteitä lähellä oleviin johtaviin kohteisiin ja nostavat maan potentiaalia 

suurjännitepylväiden ympäristössä. 

 

Ukkosjohtimet aiheuttavat maasulkuvirtaa pienentävän reduktiovaikutuksen, joka on 

otettava huomioon vaarajännitteitä ja pylväspotentiaaleja tarkasteltaessa. Osa maasul-

kuvirrasta palaa ukkosjohtimia pitkin. Reduktiota aiheuttavat myös taajama-alueella 

metalliset putkistot sekä rautatiekiskot. 

 

Työssä ei oteta kantaa siihen, miten pylväiden maadoitukset pitäisi järjestää ongelmati-

lanteissa, vaan pyritään löytämään suunnitellulta suurjännitelinjalta paikat, joissa on-

gelmia mahdollisesti aiheutuu. 
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2 INDUKTIIVINEN KYTKEYTYMINEN 

 

 

2.1 Induktio 

 

Liikkuvat varaukset (sähkövirta) aiheuttavat johtimen ympärille magneettikentän. Säh-

könsiirtoverkossa käytetään vaihtovirtaa, jolloin magneettikenttä on jatkuvasti muutosti-

lassa. Muuttuva magneettikenttä taas indusoi virtoja ympärillä oleviin johtimiin, esi-

merkiksi telejohtoihin ja ukkosjohtimiin. Verkon häiriötilanteissa suurjännitejohtimien 

virrat voivat olla erittäin suuria ja indusoida vaarallisen suuria virtoja ja jännitteitä ym-

päröiviin telejohtoihin. Suurjännitelinjaa suunniteltaessa on maastokarttojen avulla sel-

vitettävä suurjännitelinjan läheisyydessä sijaitsevat telejohdot ja niihin indusoituvat jän-

nitteet. (Freeman, Sandin & Young 2007, 590–609) 

 

 

2.2 Normaalitilanteen sähkömotoorinen voima 

 

Normaalikäyttötilanteessa voimajohdon eri vaiheiden virrat ovat yhtäsuuret ja 120 as-

teen vaihe-erossa toisiinsa nähden. Vaihejohtimien telejohtoon indusoimat sähkömotoo-

riset voimat (smv) pääasiassa kumoavat toisensa. Eri johtimien etäisyydet telejohtoon 

kumminkin poikkeavat toisistaan ja yhteiseksi induktiovaikutukseksi jää pieni smv. 

Smv E pituutta l kohti saadaan laskettua yhtälön (1) avulla. 

 

 𝐸
𝑙

= −j𝜔𝜇0𝐼
4𝜋

�ln 𝑏1𝑏3
𝑏22

± j√3 ∙ ln 𝑏3
𝑏1
�,   (1) 

 

jossa I on voimajohdon virta ja b:t voimajohtojen etäisyydet telejohdosta (kuva 1). Toi-

sen termin etumerkki riippuu siitä, kummalla puolella (voimajohdon vaihejärjestyksen 

mukaan) voimajohtoa telejohto on. (Elovaara & Haarala 2011, 471) 
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KUVA 1. Voimajohtojen etäisyydet telejohdosta (Elovaara & Haarla 2011, 468) 

 

Käytännössä normaalikäyttötilanteen virrat indusoivat yleensä telejohtoon niin pienen 

pitkittäisen smv:n, että se ei aiheuta ongelmia. Jatkuvassa käytössä sallitaan 60 V suu-

ruinen smv. Kuvassa 2 on esitetty telejohdon suurin sallittu suurjännitejohdon suuntai-

nen pituus etäisyyden funktiona. (Elovaara & Haarala 2011, 471) 

 

 
KUVA 2. Telejohdon suurin sallittu pituus (VHV-ohje 02 2001, 21) 

 

Telejohdon täytyisi kulkea todella pitkä matka suurjännitelinjan suuntaisesti lähellä lin-

jaa, että suurin sallittu pituus ylittyisi. 
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2.3 Maasulun sähkömotoorinen voima 

 

Suurjännitejohdon maasulussa läheisiin telejohtoihin indusoituva suuri smv johtuu siitä, 

että maasulkuvirta aiheuttaa hyvin suuren virtasilmukan maan huonon johtavuuden ta-

kia. Suomen oloissa maan ominaisvastus on keskimäärin 2300 Ωm. 50 Hz:n maavirran 

ekvivalenttisyvyys on noin 4,5 km. Ilmiö on esitetty yksinkertaistettuna kuvassa 3. 

Maavirtaa on kuvattu 4,5 km syvyydessä olevalla sijaisjohtimella. Maavirran vaikutus 

ulottuu jopa 10 – 15 km päähän suurjännitejohdosta. (Elovaara & Haarala 2011, 471) 

 

 
KUVA 3. Maavirran esittäminen sijaisjohtimella ja sen luoma magneettikenttä (Elovaa-

ra & Haarala 2011, 472) 

 

Maasulun indusoima smv E lasketaan kaavalla 

 

 𝐸 = 𝑘𝑟3𝐼0𝑍𝑀    (2) 

 

jossa kr on reduktiokerroin, 3I0 on suurjännitejohtimessa kulkeva maasulkuvirta ja ZM 

on voimajohdon ja telejohdon välinen keskinäisimpedanssi. Reduktiokerroin kr riippuu 

ukkosjohtimista, telejohdosta ja ympäristön tekijöistä, kuten rautatiet ja vesijohtoputket. 

Reduktiota käsitellään tarkemmin kappaleessa 4. (Elovaara & Haarala 2011, 474; VHV-

ohje 02 2001, 7.) 
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Suurjännitejohdon telejohtoon indusoiman smv:n suurin sallittu arvo riippuu vian kat-

kaisuajasta. Suurimmat sallitut smv:t katkaisuajan mukaan: 

 

TAULUKKO 1. Suurin sallittu smv 

Vian katkaisuaika Suurin sallittu smv 

0,2 s 1200 V 

0,35 s 900 V 

0,5 s 650 V 

1,0 s 430 V 

 

 

2.3.1 Keskinäisimpedanssi 

 

Keskinäisimpedanssi lasketaan Carlson-Pollaczekin kaavalla (VHV-ohje 02 2001, 7). 

Kaava on kumminkin hyvin vaikeakäyttöinen. Käytännössä keskinäisimpedanssi laske-

taankin tietokoneella tai nomogrammeja käyttäen (VHV-ohje 02 2001, 8). Kuvassa 4 on 

esitetty yleisiä suurjännitejohdon ja telejohdon keskinäisimpedansseja maan ominais-

resistanssin eri arvoilla. 

 
KUVA 4. Suurjännitejohdon ja telejohdon keskinäisimpedanssi 
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Kuvassa 5 on esitetty suurjännitejohdon ja sitä eri kulmissa ristevän telejohdon keski-

näisimpedansseja maan ominaisresistanssilla 2300 Ωm (Suomen maaperän keskimää-

räinen ominaisresistanssi). 

 

 
KUVA 5. Suurjännitejohdon ja eri kulmissa suurjännitejohtoa risteävän telejohdon kes-

kinäisimpedansseja 

 

Tällaisten kuvaajien avulla voidaan tehdä arvioita keskinäisimpedanssista joillain johto-

osuuksilla. Oikeat laskelmat tehdään kumminkin tietokoneella. 
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2.3.2 Indusoiva maavirta 

 

Jotta smv voidaan laskea, pitää tietää maasulkuvirta johdon joka pisteessä. 

 

Maavirta määritetään epäsymmetriapiirroksesta (kuva 6). Yhdestä suunnasta syötetyn 

suurjännitejohdon maavirtana käytetään 5 km päässä telejohdon päästä esiintyvää virtaa. 

(VHV-ohje 02 2001, 9) 

 

 
KUVA 6. Epäsymmetriapiirros (VHV-ohje 02 2001, 10) 

 

Molemmista päistä syötetyllä suurjännitejohdolla maavirta määritetään samalla tavalla, 

mutta eri suunnista syötetyistä virroista valitaan suurempi (kuva 7). (VHV-ohje 02 

2001, 10) 

 



12 

 

 
KUVA 7. Molemmista päistä syötetty suurjännitejohto (VHV-ohje 02 2001, 10) 
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3 KAPASITIIVINEN KYTKEYTYMINEN 

 

 

3.1 Normaalitilanteen kapasitiivinen vaarajännite 

 

Kapasitiivisia vaarajännitteitä voi syntyä vain teleavojohtoon tai metallisuojauksetto-

maan ilmakaapeliin (Elovaara & Haarala 2011, 466). 

 

Kapasitanssit C11, C12 ja C22 tarkoittavat suurjännitejohdon, telejohdon ja maan muo-

dostaman järjestelmän osakapasitansseja (kuva 8). C12 ja C22 muodostavat jännitteenja-

kajakytkennän. Jännite U2 saadaan yhtälöstä 3. 

 

 𝑈2 = 𝐶12
𝐶12+𝐶22

𝑈1    (3) 

 

Johtoa koskettavaan henkilöön kohdistuva jännite ei ole sama kuin yhtälöstä (3) saatu 

arvo. Telejohtoon kapasitiivisesti kytkeytynyt jännite muistuttaa jännitelähdettä, jolla on 

suuri sisäinen reaktanssi. Kapasitiivisia vaarajännitteitä voidaan jossain määrin verrata 

sähköstaattisiin ilmiöihin, joiden jännite on suuri mutta teho pieni. (Elovaara & Haarala 

2011, 467) 

 

 
KUVA 8. Kapasitiivisen kytkeytymisen periaate (Elovaara & Haarala 2011, 467) 

 

Suurin sallittu virta, jonka telejohdon kapasitiivisesta kytkeytymisestä johtuva jännite 

aiheuttaa, saa telejohtimia kosketeltaessa olla enintään 10 mA. Kosketusvirraksi katso-

taan johdinparin yhteen kytkettyjen johtimien ja maan välille kytketyn 3000 Ω resis-

tanssin kautta kulkeva virta. Kuvassa 9 on esitetty telejohdon suurin sallittu suurjännite-

johdon suuntainen pituus etäisyyden funktiona. (VHV-ohje 02 2001, 22) 
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KUVA 9. Telejohdon suurin sallittu pituus (VHV-ohje 02 2001, 22) 

 

 

3.2 Maasulun kapasitiivinen vaarajännite 

 

Maadoitetuissa verkoissa telejohtoihin kapasitiivisesti kytkeytyvä jännite saadaan yhtä-

löstä 

 

 𝐸 = 𝑈2 = 0,4 𝑈∙3𝑐0
2𝜋𝜀0

ln �𝐵1𝐵2𝐵3
3

�𝑏1𝑏2𝑏3
3    (4) 

 

jossa c0 on voimajohdon nollakapasitanssi vaihetta ja pituutta kohti. B:t ovat telejohdon 

etäisyydet maasulkuvirran sijaisjohtimista ja b:t telejohdon etäisyydet suurjännitejohti-

mista. 𝜀0 on tyhjiön permitiivisyys. (Kuva 10) 
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KUVA 10. Telejohdon jännitten laskeminen (Elovaara & Haarla 2011, 468) 

 

Maadoitetussa verkossa vikojen laukaisuajat ovat lyhyitä, joten kapasitiivisesta jännit-

teestä ei yleensä ole haittaa. (Elovaara & Haarala 2011, 468) 
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4 REDUKTIO JA PYLVÄSPOTENTIAALIT 

 

 

Reduktiolla tarkoitetaan maasulkuvirran jakautumista ukkosjohtimiin ja muihin suur-

jännitejohdon lähellä oleviin johtaviin rakenteisiin. 

 

Reduktiokerroin kr kuvaa maasulussa maan kautta kulkevan virran suhdetta kokonais-

maasulkuvirtaan (Elovaara & Haarala 2011, 442). Reduktiokerroin on kompleksiluku, 

mutta usein käytetään myös reaalilukua. 

 

Telejohtoihin indusoituvaa smv:tä laskettaessa ympäristön reduktiokertoimena taajama-

alueella ky=0,5. Helsingin kaupungin alueella ja muilla vastaavilla alueilla ky=0,3. Jos 

enintään 100 m etäisyydellä telejohdosta kulkee sähkörata, käytetään ympäristön reku-

tiokertoimena ky=0,7. (VHV-ohje 02 2001, 11) 

 

Maasulun aikaisen pylväspotentiaalin nousua tarkasteltaessa merkittävä reduktiovaiku-

tus on ukkosjohtimilla. Maasulkutilanteessa pylväsmaadoituksen kautta maahan siirtyvä 

maasulkuvirta (suurjännitejohtimen ei katsota voivan pudota maahan) aiheuttaa pylvään 

ympäristössä potentiaalin nousun. Vikavirrasta osa palaa ukkosjohtimia pitkin, mikä 

aiheuttaa potentiaalin nousua useille pylväille, mutta suurin arvo esiintyy vikapylväällä. 

 

Pylväspotentiaalin laskemiseen löytyy kaavoja, mutta ne pätevät vain jos pylväiden 

maadoitusresistanssit ja maan ominaisresistanssi oletetaan samaksi kaikilla pylväillä. 

Näin saatavat tulokset ovat erittäin epätarkkoja. Käytännössä potentiaalitarkastelut suo-

ritetaan tietokoneohjelmilla. Erilaisten johtotyyppien reduktiokertoimia on esitetty seu-

raavalla sivulla olevassa taulukossa 2. 
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TAULUKKO 2. Reduktiokertoimia (Dipl. Ins. Nousmaa 1990, 11) 

Johtolaji 
Ukkosjohtimet ρ 

k 
ZU 

luku- 
määrä 

johtimen 
tunnus nimitys Ωm Ω/km 

1 portaali 2 35 mm2 St 35 St 100 0,96∠-6° 3,3∠17° 
1 portaali 2 93/39 Al/Fe Imatra 0,45∠-15° 0,57∠70° 

1 portaali 2 35 mm2 St 35 St 500 0,96∠-7° 3,3∠19° 
1 portaali 2 93/39 Al/Fe Imatra 0,42∠-16° 0,62∠72° 

1 portaali 2 35 mm2 St 35 St 

2300 

0,95∠-7° 3,3∠19° 

1 portaali 2 50 mm2 St 50 St 0,91∠-10° 2,2∠28° 

1 portaali 2 70 mm2 St 70 St 0,87∠-12° 1,8∠34° 
            
1 tannenbaum 2 42/25 Al/Fe Savo 0,56∠-21° 0,77∠50° 
1 portaali 2 42/25 Al/Fe Savo 0,53∠-25° 0,75∠59° 
1 tannenbaum 2 93/39 Al/Fe Imatra 0,44∠-13° 0,58∠73° 
1 portaali 2 93/39 Al/Fe Imatra 0,39∠-17° 0,57∠73° 
            
1 portaali 2 106/25 Al/Fe Suursavo 0,38∠-15° 0,68∠74° 

2 portaalia 4 50 mm2 St 50 St 0,82∠-17° 1,2∠35° 
2 tannenbaumia 4 42/25 Al/Fe Savo 0,40∠-26° 0,57∠67° 
2 portaalia 4 42/25 Al/Fe Savo 0,37∠-32° 0,55∠67° 
            
2 tannenbaumia 4 93/39 Al/Fe Imatra 0,30∠-14° 0,53∠77° 
2 portaalia 4 93/39 Al/Fe Imatra 0,25∠-20° 0,51∠76° 

1 portaali 2 35 mm2 St 35 St 10000 0,95∠-8° 3,3∠19° 
1 portaali 2 93/39 Al/Fe Imatra 0,36∠-18° 0,71∠74° 

 

 

  



18 

 

5 OHJELMAN TOTEUTTAMINEN 

 

Ohjelma on laadittu Sähköastek Oy:n laskentamallien perusteella. Liitteessä 1 on esitet-

ty ohjelman antamat tulokset. Liitteessä 2 on esitetty ohjelman piirtämä potentiaalipro-

fiili. 

 

Ohjelmalle annetaan lähtötietoina seuraavat tiedot: 

 

reduktiokerroin kr 

johtolinjan pituus l 

pylväiden keskimääräinen välimatka s 

pylväsmäärä n 

ukkosjohdin-maapiirin impedanssi Zu 

maasulkuvirta 3I0 

 

Lisäksi syötetään jokaisen pylvään maan ominaisresistiivisyys ρ, maadoitusresistanssi 

Rm, maadoitusreaktanssi Xm ja vian katkaisuaika t. Maasulkuvirran arvo kullekin pyl-

väälle saadaan ratkaisemalla maasulkuvirran yhtälö maasulkuvirran kuvaajasta (kuva 11 

ylin käyrä) ja sijoittamalla yhtälöön kunkin pylvään etäisyys lähtöpisteestä. 

 

 
KUVA 11. Maasulkuvirta (Fingrid Oy) 
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Ensin lasketaan pylväsketjun impedanssi Zu1 yhtälöllä (5). Pylväsketjun ensimmäisen 

pylvään pylväsketjun alkupään impedanssi Zalk lasketaan yhtälöllä (6). Muiden pylväi-

den Zalk lasketaan käyttäen edellisen pylvään Zalk ja Zm (yhtälö 7). Merkitään edellisen 

pylvään arvoja lisäämällä alaindeksiin -1 ja vastaavasti seuraavan pylvään arvoja lisää-

mällä alaindeksiin +1. Pylväsketjun loppupään impedanssi Zlop saadaan laskettua käyt-

täen seuraavan pylvään Zlop ja Zm (yhtälö 8). 

 

 𝑍𝑢1 = 𝑍𝑢 ∙ 𝑠     (5) 

 

 𝑍𝑎𝑙𝑘 = 𝑍𝑚 + 𝑍𝑢1    (6) 

 

 𝑍𝑎𝑙𝑘 = 𝑍𝑢1 +
𝑍𝑚−1∙𝑍𝑎𝑙𝑘−1
𝑍𝑚−1+𝑍𝑎𝑙𝑘−1

    (7) 

 

 𝑍𝑙𝑜𝑝 = 𝑍𝑢1 +
𝑍𝑚+1∙𝑍𝑙𝑜𝑝+1

𝑍𝑚+1+𝑍𝑙𝑜𝑝+1
    (8) 

 

Impedanssien rinnankytkentä Zrinnan lasketaan yhtälöllä 9.  

 

 𝑍𝑟𝑖𝑛𝑛𝑎𝑛 =
𝑍𝑚∙𝑍𝑎𝑙𝑘∙𝑍𝑙𝑜𝑝

𝑍𝑚∙𝑍𝑎𝑙𝑘+𝑍𝑚∙𝑍𝑙𝑜𝑝+𝑍𝑎𝑙𝑘∙𝑍𝑙𝑜𝑝
   (9) 

 

Maadoituspotentiaali Um lasketaan yhtälöllä 10. 

 

 𝑈𝑚 = 𝑘𝑟 ∙ 3𝐼0 ∙ 𝑍𝑟𝑖𝑛𝑛𝑎𝑛    (10) 

 

Potentiaali etäisyydellä x1 pylväästä lasketaan yhtälöllä 11 (VHV-ohje 05 2001, 12). 

 

 𝑈𝑚𝑥 = 0,11 ∙ 𝑈𝑚 ∙ ln 𝜌
𝑥1

    (11) 

 

Ohjelma piirtää tuloksista liitteen 2 mukaisen potentiaaliprofiilin. Pylväspotentiaalien 

ylittäessä raja-arvot on tarkastettava onko pylvään läheisyydessä telejohtoa tai jotain 

muuta, jolle potentiaalin nousu voi olla haitaksi. Raja-arvot määräytyvät vian katkaisu-

ajan mukaan, kuten taulukossa 1 on esitetty. 
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Jos maasulkuvirran kuvaajaa ei ole saatavilla, voidaan ohjelmalla laskea alkupäästä syö-

tetyn johdon maasulkuvirta. Jos pylvästiedot syötetään ohjelmaan käänteisessä järjes-

tyksessä, voidaan laskea loppupäästä syötetyn johdon maasulkuvirta. Aiemmin mainit-

tujen tietojen lisäksi lähtötiedoiksi ohjelmalle on syötettävä seuraavat tiedot: 

 

johtimen myötäresistanssi R1 

johtimen myötäreaktanssi X1 

johtimen nollaresistanssi R0 

johtimen nollareaktanssi X0 

pääjännite U 

 

Maasulkuvirran kohtaama impedanssi lasketaan yhtälöllä (12). 

 

 𝑍𝑘 = 𝑍𝑘−1 + (2 ∙ (𝑅1 + 𝑗 ∙ 𝑋1) + (𝑅0 + 𝑗 ∙ 𝑋0)) ∙ 𝑥2  (12) 

 

Jossa x2 on pylvään etäisyys johdon alkupäästä. 

 

Maasulkuvirta lasketaan yhtälöllä (13). 

 

 3𝐼0 = √3 ∙ 𝑈
𝑍𝑘

     (13) 

 

Pylväspotentiaalien ja vian katkaisuaikojen perusteella ohjelma laatii liitteessä 2 esite-

tynkaltaisen potentiaaliprofiilin. Potentiaalin ylittäessä sallitut rajat on tarkastettava 

suurjännitelinjan lähellä olevat johtavat rakenteet. Kosketusjännitteen raja-arvon ylittä-

villä pylväillä on varmistettava, ettei pylvään läheisyydessä ole tietä tai lenkkipolkua. 

Alueella, jossa ihmisiä liikkuu harvoin, ei kosketusjännitteestä tarvitse huolehtia. Tien 

läheisyydessä oleviin pylväisiin voidaan tarvittaessa asentaa potentiaalintasausrenkaat. 



21 

 

6 POHDINTA 

 

 

Maapotentiaalien laskentaan tarkoitettu Excel-ohjelma saatiin tehtyä. Ohjelma kertoo, 

millä pylväillä suunnittelijan on tarkastettava onko suurjännitelinjan läheisyydessä asu-

tusta, tietä, telejohtoja tai muuta, mille vaarajännitteistä voi olla haittaa. 

 

Normaalikäyttötilanteissa vaarajännitteistä on harvoin haittaa. Suurjännitelinjaa suunni-

teltaessa on kumminkin tarkastettava onko linjan lähellä erittäin pitkiä yhdensuuntaisia 

telejohtoja. Sama koskee konduktiivisesti kytkeytyvää vaarajännitettä myös yksivaihei-

sessa maasulussa. Maapotentiaalin nousu ja indusoituva smv yksivaiheisessa maasulus-

sa ovat merkittäviä vaara- ja häiriöjännitteen aiheuttajia. 

 

Osa vikavirrasta palaa reduktioilmiön takia ukkosjohtimia ja ympäristön johtavia raken-

teita pitkin ja vähentää näin maasulkuvirtaa. Työssä on esitetty erilaisten pylväiden ja 

ukkosjohtimien reduktiokertoimia ja tarkasteltu miten reduktio vaikuttaa vaarajännittei-

siin. 
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LIITTEET 

Liite 1. Ohjelman antamat tulokset 
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