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Maadoitus vastaanottimille ja antenneille 
 
DX- kuuntelua jo vuodesta 1974 harrastaneena en ole kovin kiinnittänyt huomiota 
antennien ja vastaanottimien maadoitukseen. Kuluneen viimeisen vuoden aikana olen 
keskittynyt Utility- kuunteluun ja varsinkin NDB- majakoiden kuunteluun. Olen hankkinut 
asemien vastaanottoon MiniWhip- aktiiviantennin ja jokin aika sitten myös käytetyn ja 
laadukkaan liikennevastaanottimen Drake R8:n. Drakea käyttöönottaessani ja 
tutustuessani lähemmin vastaanottimen ominaisuuksiin, havaitsin yllätäin sen olevan kovin 
häiriöherkkä esim. kytkettäessä se tietokoneen äänikortin mikrofoniliitäntään. Samaa 
”ongelmaa” en ole havainnut viimeiset 20 vuotta vastaanottimena toimineen Yaesu FRG-
7700 osalta. Samanlaisia häiriöongelmia olen kuitenkin kohdannut myös Yaesu:lla 
korkeimmilla HF- taajuuksilla kuunnellessa esim. HFFAX- asemia.  
 
Olen havainnut juuri noiden vaimeiden signaalien kanssa, että ympäröivien sähkölaitteiden 
häiriötasoa tulee laskea. Kannattaa esimerkiksi irrottaa samassa huoneessa oleva TV- 
vastaanottimen ja muiden vastaavien laitteiden verkkovirtajohtimet verkkopistorasiasta, ja 
jos käytetään kannettavaa tietokonetta, sen verkkovirtalaitteen johdin irrotettava 
tietokoneesta ja verkkopistokkeesta. Tuolloin ympäröivä häiriötaso laskee ja vastaanotosta 
parempi myös heikoilla signaalinvoimakkuuksilla! Kannettavissa tietokoneissa on nykyisin 
virtalaitteet, jotka aiheuttavat häiriöitä, joten virtajohto tulisi olla irrallaan koneesta jo 
muutenkin vastaanotettaessa noita sääasemia, eli tietokoneen akulla olisi pärjättävä. 
Esim. Drake R8:n kytkettynä tietokoneeseen matalilla taajuuksilla tulee häiriöt niin 
voimakkaiksi, että kuuntelu tietokoneavusteisesti on mahdotonta. 
 
Kyseltyäni kokemuksia asiasta myös muilta kuuntelijoilta esitettiin usealta taholta jos 
vastaanottimen kunnollinen maadoitus auttaisi asiaa. Drake on varustettu takaseinässä 
sijaitsevalla erillisellä maadoitusliitännällä. Arvelin tässä tapauksessa olevan tarpeen 
kokeilla ko. vastaanottimen maadoitusta. MiniWhip- aktiiviantennin valmistaja myös 
suosittelee antennin maadoitusta antennin tehokkaan käytön osalta. MiniWhip- antenneja 
on kuluneen vuoden aikana hankittu Suomeen kymmeniä ja valtaosalta käyttäjistä on tullut 
todella hyviä kokemuksia antennista. Itselleni on ko. antenni tullut korvaamattomaksi 
matalien 150 – 1700 kHz välisen taajuusalueen NDB- asemien kuuntelussa.  
 
Päätin rakentaa kiinteän maadoituksen käytettäville lanka-antenneille asunnon piha-
alueen antamilla rajoituksilla. Päädyin maadoituskaapelin osalta asuinkiinteistöissä 
maadoituksessa käytettävään 16 mm2 kuparikaapeliin ja siihen kytkettyyn eräänlaiseen 
maadoitus”elektrodin”, noin 1,2 metrin pituiseen ja 20 mm:n halkaisijaltaan olevaan 
kupariputkeen. Putken suunnittelin kaivaa ja upottaa pystyasentoon takapihan 
maakerroksiin. Kuparitankoja olisi voinut asentaa useampikin, esim. kolme kappaletta 
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symmetrisesti rakennuksen ympäristöön. Hankin noin kymmenen metriä kuparikaapelia ja 
kupariputkea (Kuvat 1.),  
 
 

 
Kuva 1. Maadoituselementti ja kaapeli 

 
joiden keskinäisen liitos tehtiin juottamalla (Kuva 2.).  
 

 
Kuva 2. Maadoituskaapeli 
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Putken pää litistettiin terävävään muotoon paremmin maahan upotettavaksi (Kuva 3.). 
 

 
Kuva 3. Maadoituselementin kärkiosa 

 
 
Seuraavaksi etsin sopivan paikan maadoituselementin paikaksi (Kuva 4.). Se löytyi piha-
alueen reunalta puutarha-aidan ulkopuolelta, josta pihanurmen kasvu oli hieman jäänyt 
jälkeen johtuen irrallisten ruukkukasvien alkukesän sijoituksesta. 
 
 

 
Kuva 4. Maadoituspaikka 
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Kaivettuani noin puolimetriä syvyisen kuopan havaitsin, että yläpinnan savikerroksen 
jälkeen alkoi ilmestyä karkeampaa maa-ainesta jolla oli pohjustettu piha-alueiden 
pohjarakenne, maa-aineksen joukossa oli myös rakennusaineita ja -jätteitä, jotka kovin 
hankaloittivat riittävän syvyyden saamista koko tangon pituiseksi (Kuva 5.). 
 
 
 

 
Kuva 5. Elementti kuopassa pystyasennossa 

 
Kaivannon muotoa piti muuttaa tangon pituiseksi ja syvyyden jäädessä puoleen metriin 
(Kuva 6.).  
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Kuva 6. Kuopan kaivua 

 
Maadoituselementti sijoitettiinkin sitten vaakatasoon (Kuva 7.),  
 

 
Kuva 7. Elementti kuopassa lopullisessa asennossa 

 
jonka jälkeen kaivanto täytettiin savirakenteisella maa-aineksella (Kuva 8.). 
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Kuva 8. Kuopan täyttöä 

 
Kaivannon pintaan aseteltiin nurmipalat takaisin (Kuva 9.). 
 

 
Kuva 9. Maadoituspaikka täytettynä 

 
Viimeiseksi koko kaivannon alue peitettiin irtoruukullisilla kasveilla (Kuva 10.). 
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Kuva 10. Maadoituspaikka, tomaateilla 

 
Kuparisen kaapelin pää johdettiin rakennuksen seinäpintaa myöten noin kahden metrin 
korkeuteen kattoräystään alle. Kiinnitys tapahtui muovisilla kaapelikiinnikkeillä (Kuva 11.).  
 

 
Kuva 11. Kaapelin kiinnitys. 
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Ensimmäiset pikakytkennät (Kuva 13.) osoittivat, että maadoitus toimii. 
 

 
Kuva 13. Pikakytkentä maadoituksesta asuntoon. 

 
Drake R8:n maadoittaminen poisti kaikki tietokoneen antamat häiriöt, eli virtalaitteena voi 
käyttää tietokoneen omaa verkkovirtalaitetta! 
 
Toinen mullistavampi muutos oli se että MiniWhip- aktiiviantennin antaman signaalin 
voimakkuus nousi noin S- arvolla 1-2! Taajuuksille ilmestyi NDB- asemien signaaleja joita 
ilman maadoitusta ei dekooderi- ohjelmat, esim. Argo ja Spectrum havannoineet 
ollenkaan! Samanlainen signaalien vahveneminen tapahtui myös lanka-antennien osalta ja 
samalla kun häiriöt vähenivät, niin voin todeta, että suosittelen operaatiota myös muille 
joilta maadoitus puuttuu. Nyt tuollainen on helppo toteuttaa kuin kylmän ja routaisen 
kuuntelukauden aikana! 
 
Jatkossa on tarkoitukseni rakentaa ”kytkentälista” seinälle, jota apuna käyttäen on 
mahdollista kytkeä keskenään antenneja ja maadoitusta eri tavoin. 
 

 
 
 
Raimo Karjalainen, Laukaa 


