
6. Rakennusten sähkö- ja magneettikentät  

Rakennuksia tarkasteltaessa keskeisimpiä asetuksen näkökulmasta ovat sellaiset tilat, joissa ihmiset 
altistuvat sähkö- ja magneettikentille. Tällöin tarkastelun kohteeksi nousevat erilaiset 
asuinrakennukset ja niissä esiintyvät kentät. Talon oma sähköjärjestelmä ja erilaiset 
sähkönkulutuskojeet aiheuttavat ympärilleen sähkö- ja magneettikenttiä. Lisäksi joissakin 
rakennuksissa on sijoitettuna kiinteistömuuntamo, joka voi myös aiheuttaa yläpuolella tai vieressä 
olevaan tilaan tavallista isomman magneettikentän.  

6.1 Asetuksen määrittelemät suositusarvot  

Myös rakennuksissa pätevät aikaisemmin mainitut 50 Hz suositusarvot, sähkökentän osalta 5 kV/m 
ja magneettikentän osalta 100 µT (altistuminen kestää merkittävän ajan) ja 15 kV/m sekä 500 µT 
(altistuminen ei merkittävän ajan kestävää), joita ei saisi ylittää. Myös laajakaistaisia 
magneettikenttiä joudutaan tarkastelemaan. Säteilyturvakeskus on tehnyt erikseen ohjeen 
rakennusten magneettikenttien mittaamisesta (Jokela 2003). Ohjeessa myös laajakaistaisuus otetaan 
huomioon.  

Uusi STM:n asetus ei aseta vaatimuksia muuttaa nykyisiä toimintatapoja rakennusten 
sähköjärjestelmien osalta. Rakennuksien yhteyteen voidaan sijoittaa muuntamoita, mutta niiden 
suunnittelussa on hyvä ottaa sähkö- ja magneettikentät huomioon, etteivät muuntamon kentät 
huomattavasti nosta kenttäaltistusta rakennuksessa.  

6.2 Mittaustuloksia kiinteistömuuntamoiden lähellä olevien tilojen 
magneettikentistä  

Rakennusten sähkökentät ovat varsin pieniä, joten tässä keskitytään magneettikenttiin. TTY:ssä on 
tehty mittauksia kiinteistömuuntamojen lähellä olevissa tiloissa. Mittauksia on tehty eri 
korkeuksilla, koska mittausohjetta ei ollut vielä olemassa mittauksia tehtäessä. Mittauskorkeutena 
on ollut 0 m, 1 m ja 2 m lattiasta. Lisäksi mittauksissa ei ole otettu huomioon laajakaistaisia 
magneettikenttiä, joten tulokset ovat tältä osin puutteellisia. Taulukossa 6.1 on esitetty saatuja 
tuloksia.  



 

Taulukko 6.1. Kiinteistömuuntamoiden lähellä olevista tiloista mitatut magneettikenttien 
suurimmat arvot. (Korpinen 2000, Keikko 2003) 

 
Magneettivuon tiheyden 

suurimmat arvot 
Bmax(h) / µT etäisyydellä h 

Muuntamon 
numero Teho / kVA Virta / 

A 
Muuntamoon 

nähden 
0 m 1 m 2 m 

1 800 730 Yläpuolella 41,6 5,5 2,0 
2 1000 331 Yläpuolella 2,4 0,6 0,4 
3 800 382 Yläpuolella 17,5 4,2 1,9 
4 800 975 Yläpuolella 26,2 3,8 1,9 
5 1000 428 Sivulla 0,4 0,3 0,4 
6 700 505 Yläpuolella 7,9 1,6 0,7 
7 500 138 Yläpuolella 0,9 0,5 0,4 
8 500 511 Yläpuolella 7,0 2,2 3,3 
9 500 356 Yläpuolella 6,2 2,1 1,3 
10 800 246 Yläpuolella 1,3 0,4 0,2 
11* 800/1000/500 652 Yläpuolella 22,5 3,9   
12 800 355 Yläpuolella 1,1 0,7 0,4 
13 1000/1000 251+588 Yläpuolella 53,4 12,5 3,6 

*  kolme muuntajaa, joista 800 kVA muuntajan yläpuolella tehty mittaus 

Myös kuormitusvirrat vaihtelevat paljon esimerkiksi vuorokauden aikana, joten hetkittäiset arvot, 
joita taulukossa on esitetty, eivät anna täydellistä kuvaa tilanteesta.  

Taulukon 6.1 tuloksista voidaan todeta, että kaikissa TTY:n tekemissä mittauksissa on jääty alle 
asetuksen käyttötaajuisten (50 Hz) suositusarvojen 100 µT ja 500 µT, mutta laajakaistaisten 
kenttien vaikutusta ei ole arvioitu, joten ilman tarkempia mittauksia kaikista muuntamoista ei voida 
olla täysin varmoja, etteikö STM:n asetuksen suositus laajakaistaisten kenttien osalta voisi ylittyä.  

Yksittäisiä suositusarvojen ylityksiä on Säteilyturvakeskuksesta saadun tiedon mukaan todettu 
joissakin vanhoissa kiinteistömuuntamoissa, joissa muuntamo on ollut sijoitettuna asunnon alle tai 
seinän taakse. Säteilyturvakeskus on jo aikaisemmin suositellut altistusta rajoittavia toimenpiteitä 
tällaisissa tapauksissa.  

Mielenkiintoinen yksityiskohta taulukossa 6.1 on muuntamon 8 mittaus, jossa vuontiheys alkaa 
lopulta kasvaa, vaikka etäisyys muuntamosta kasvaa. Tässä tapauksessa vuontiheyden suuruus 
määräytyy enemmälti mittauspaikassa vaikuttavista taustakentistä kuin itse muuntamon kentästä. 
Taustakenttiä aiheuttavat muun muassa kaikissa maadoitetuissakin metallirakenteissa mahdollisesti 
kulkevat epäsymmetriavirrat.  

Rakennusten oman sähköjärjestelmän magneettikentät ovat huomattavasti alle suositusarvojen.  



Helsingin Energia on teettänyt tutkimuksen, jossa on tutkittu pientaajuisia magneettikenttiä ja 
kiinteistömuuntamoja. Tutkimuksen yhtenä tavoitteena oli selvittää kiinteistömuuntamoiden 
läheisyydessä olevien asuinhuoneistojen lukumäärää. Tutkimuksen mukaan 35 prosenttia Helsingin 
alueen kiinteistömuuntamoista sijaitsee asuinhuoneistojen välittömässä läheisyydessä (Hämäläinen 
2002).  

6.3 Kodeissa esiintyviä sähkö- ja magneettikenttiä  

Kotitalouksissa merkittävimmät magneettikentän lähteet ovat rakennuksen sisällä rakennuksen oma 
sähköverkko, kolmivaihejärjestelmän epäsymmetriavirrat ja metalliputkistoissa kulkevat virrat. 
Usein asuntojen taustakentän voimakkuus aiheutuu juuri näistä kentistä. Mikäli rakennus on hyvin 
lähellä, alle 50 m, 400 kV voimajohtoja voi johdosta aiheutuva magneettikenttä olla suurempi kuin 
rakennuksen taustakentän voimakkuus. Taustakentän voimakkuus on yleensä alle 0,1 µT harvoin yli 
1,0 µT (Hänninen ja Valjus 1988, Korpinen 1990).  

TTY:ssä on tehty joissakin asunnoissa mittauksia. Mittaukset kuvaavat hetkittäisiä tilanteita. 
Mittaustilanteessa ei ole erityisesti kytketty sähkölaitteita päälle, joten arvot voivat olla suurempia 
kun laitteiden käyttöastetta lisätään. Taulukossa 6.2 on esitetty yhteenveto kotien 
mittaustuloksista.+  

Taulukko 6.2. Yhteenveto kotien mittaustuloksista. Mittaukset on tehty yhden metrin korkeudella 
lattiasta. (Sauramäki ym. 2002) 

 

Asunto Suurin arvo 
magneettikenttä B, µT 

Suurin arvo 
sähkökenttä E, kV/m 

1. Kerrostalohuoneisto 0,1 0 
2. Kerrostalohuoneisto 0,2 0 
3. Kerrostalohuoneisto 0,1 0 
4. Kerrostalohuoneisto 0,4 0,1 
5. Kerrostalohuoneisto* 2,9 0 
6. Kerrostalohuoneisto* 1,6 0 
7. Kerrostalohuoneisto 0,2 0 
8. Kerrostalohuoneisto 0,1 0 
9. Kerrostalohuoneisto 0,2 0 
10. Kerrostalohuoneisto 0,1 0,1 

11. Omakotitalo** 0,1 0 

*  kiinteistömuuntamo sijaitsee mitatun asunnon alapuolella 
**  asunnossa lattialämmitys 

Tulosten perusteella voidaan todeta, että suomalaisissa kodeissa sähkö- ja magneettikentät alittavat 
väestön suositusarvot. Myös TTY:n muissa tutkimuksissa (Korpinen 2000) kodeissa tehdyt sähkö- 
ja magneettikentät ovat olleet suositusarvoihin verrattuna pieniä. 

 



YDINASIAT  
 
Rakennusten sähkö- ja magneettikentät  

• Rakennuksen oma sähköjärjestelmä ja erilaiset sähkönkulutuskojeet aiheuttavat 
ympärilleen sähkö- ja magneettikenttiä. Lisäksi joissakin rakennuksissa on 
sijoitettuna kiinteistömuuntamo, joka voi myös aiheuttaa yläpuolella tai vieressä 
olevaan tilaan tavallista isomman magneettikentän.  

• Rakennusten sähkökentät ovat varsin pieniä.  

• Rakennusten oman sähköjärjestelmän magneettikentät ovat huomattavasti alle 
suositusarvojen 100 µT (altistuminen kestää merkittävän ajan) ja 500 µT 
(altistuminen ei merkittävän ajan kestävää).  

• Kotitalouksissa merkittävimmät magneettikentän lähteet ovat rakennuksen sisällä 
rakennuksen oma sähköverkko, kulutuslaitteet, kolmivaihejärjestelmän 
epäsymmetriavirrat ja metalliputkistoissa kulkevat virrat.  

• Rakennuksien yhteyteen voidaan sijoittaa muuntamoita, mutta niiden 
suunnittelussa on hyvä ottaa sähkö- ja magneettikentät huomioon, etteivät 
muuntamon kentät huomattavasti nosta kenttäaltistusta rakennuksessa.  

 


