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ESIMERKKI: RYHMÄJOHDOT

Esimerkkitoimisto
 koko 12 x 10 m•	
12 työpistettä•	

4 m

3-vaiheiset ryhmäjohdot, vvsk pylväässä
1-vaiheiset ryhmäjohdot, vvsk pylväässä

Vikavirtasuojat pylväissä

3-vaiheiset ryhmäjohdot, vvsk keskuksessa

1-vaiheiset ryhmäjohdot, vvsk keskuksessa

Vikavirtasuojat keskuksessa

Työpisteessä:
perussähköistykseen pistorasiat  (2 kpl)•	
erilliset DATA-pistorasiat tietokoneita varten•	
tietoverkkoliitäntä •	
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Esimerkkijohdotus 1: 
Yksivaiheiset ryhmäjohdot
Vikavirtasuojakytkimet pylväissä

Ominaisuudet

Yksivaiheiset ryhmät
vaihe- ja nollajohtimen virta sama, ei erityisvaati-•	
muksia mitoitukseen

Vikavirtasuojakytkin pylväässä:
toiminta katkaisee sähkönsyötön vain kahdelta •	
työpisteeltä
suojan palauttaminen ei vaadi sähkökeskukselle •	
pääsyä

Verkon rakenne selväpiirteinen

Etusivu

3-v. vvsk pylväässä

3-v. vvsk keskuksessa

1-v.vvsk keskuksessa

1-v. vvsk pylväässä

Kustannusvertailu

1-v. vvsk pylväässä
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Esimerkkijohdotus 2: 
Kolmivaiheiset ryhmäjohdot
Vikavirtasuojakytkimet pylväissä

Ominaisuudet
Kolmivaiheiset ryhmät:

vähän ryhmälähtöjä keskuksesta•	
nollajohtiminen mitoitus tulee selvittää•	

Vikavirtasuojakytkin pylväässä:
toiminta katkaisee sähkönsyötön vain kahdelta •	
työpisteeltä
suojan palauttaminen ei vaadi sähkökeskukselle •	
pääsyä

Haaroitus ja kytkennät
haaroitusrasioihin voidaan liittyä suoraan pylväi-•	
den yksivaiheisilla liittimillä

Etusivu

3-v. vvsk pylväässä

3-v. vvsk keskuksessa

1-v.vvsk keskuksessa

1-v. vvsk pylväässä

Kustannusvertailu

3-v. vvsk pylväässä
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Esimerkkijohdotus 3: 
Yksivaiheiset ryhmäjohdot
Vikavirtasuojakytkimet keskuksessa

Ominaisuudet
Yksivaiheiset ryhmät

vaihe- ja nollajohtimen virta sama, ei erityisvaati-•	
muksia mitoitukseen
useita ryhmäjohtoja•	

Vikavirtasuojakytkin keskuksessa
DATA-sähkössä jokaiselle pylväälle oma ryhmäjoh-•	
to => suojan toiminta ei katkaise muiden pylväi-
den sähkönsyöttöä
tavallisen sähkön ryhmissä vikavirtasuojan toimin-•	
ta katkaisee sähkönsyötön neljältä työpisteeltä
suojan toiminta aiheuttaa huoltotoimenpiteitä •	
(pääsy sähkökeskukselle)

Kaikki haarottimet samaa tyyppiä
verkon rakenne selväpiirteinen•	

Etusivu

3-v. vvsk pylväässä

3-v. vvsk keskuksessa

1-v.vvsk keskuksessa

1-v. vvsk pylväässä

Kustannusvertailu

1-v.vvsk keskuksessa
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Esimerkkijohdotus 4: 
Kolmivaiheiset ryhmäjohdot
Vikavirtasuojakytkimet keskuksessa

Ominaisuudet
Kolmivaiheiset ryhmät:

vähän ryhmälähtöjä keskuksesta•	
nollajohtiminen mitoitus tulee selvittää•	

Vikavirtasuojakytkin keskuksessa:
vikavirtasuojakytkin kolmivaiheinen => toiminta •	
katkaisee sähkönsyötön kaikilta työpisteitä
suojan toiminta aiheuttaa huoltotoimenpiteitä •	
(pääsy sähkökeskukselle)

Haaroitus ja kytkennät
haaroitusrasioihin voidaan liittyä suoraan pylväi-•	
den yksivaiheisilla liittimillä

Etusivu

3-v. vvsk pylväässä

3-v. vvsk keskuksessa

1-v.vvsk keskuksessa

1-v. vvsk pylväässä

Kustannusvertailu

3-v. vvsk keskuksessa
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KUSTANNUSVERTAILU

Vertailussa on otettu kukaan ne kustannukset, jotka aiheuttavat eri johdotusratkaisu-
jen välillä kustannuseroja:
- ryhmäjohdot, haarottimet ja haarotusarasiat
- vikavirtasuojakytkimet (keskuksessa tai pylvään lisähinta)
- asennustyö (urakkahinnoittelun perusteella) sosiaalikustannuksineen

Hintoihin ei sisälly pylväiden eikä niiden asennuksen kustannuksia.
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Johdotus-
esimerkki

Ryhmäjohto Vikavirtasuoja
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Esim. 1 * *
Esim. 2 * *
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Esim. 4 * *

Etusivu

3-v. vvsk pylväässä

3-v. vvsk keskuksessa

1-v.vvsk keskuksessa

1-v. vvsk pylväässä

Kustannusvertailu

Yksivaiheisilla ryhmäjohdoilla ja pylväskohtaisilla vika-
virtasuojakytkimillä varustetut pylväät osoittautuivat 
vertailussa kokonaiskustannuksiltaan edullisimmiksi. 
Samalla ratkaisu on käytettävyydeltään luotettavin 
ja se rajaa mahdolliset häiriötilanteet parhaiten vain 
yksittäisiä työpisteitä koskevaksi.

Kustannusvertailu
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