
 

Marko Tapaninen 

Sähköurakoinnin projektinhallinta  

Metropolia Ammattikorkeakoulu 

Insinööri (AMK) 

Sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelma 

Insinöörityö 

19.12.2022 



 

Tiivistelmä 

Tekijä:  Marko Tapaninen 

Otsikko: Sähköurakoinnin projektinhallinta 

Sivumäärä: 35 sivua + 1 liitettä 

Aika: 19.12.2022 

Tutkinto: Insinööri (AMK) 

Tutkinto-ohjelma: Sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelma 

Ammatillinen pääaine:  Sähkövoimatekniikka 

Ohjaajat: Lehtori Jarno Nurmio 

Toimitusjohtaja Antti Helén 

 

Insinöörityössä oli tarkoituksena tutustua sähköurakoinnin projektinhallintaan sähkö-
autojen latausjärjestelmiä toimittavan urakoitsijan näkökulmasta. Työn tutkimusongel-
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noudattamalla projektipäällikkö pystyy hallitsemaan projekteja yrityksen laatujärjestel-
män mukaisesti. Työohje on jatkuvasti kehitettävä asiakirja, jota toimeksiantaja voi 
täydentää ja muokata saatujen kokemuksien perusteella. 
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The purpose of this thesis work was to get familiar with the management of electrical 
contracting. Study was made from the point of view of a contractor who supplies 
charging systems for electric vehicles. The research problem of the thesis work was 
how to maintain high-quality in changing staff and market situations. The focus was 
on how to enable a contracting company to maintain and develop the quality in pro-
jects when personnel numbers are growing? The contractor's wish was to get speci-
fied work instructions for a novice project manager to guide them through any charg-
ing system project using the company's established operating methods. 
 
Main method used was literary review. In the thesis, the concept of project manage-
ment and its application to electrical contracting is introduced based on various liter-
ary sources and online materials. The focus of thesis is on broad entities rather than 
technical details. The thesis explains the concepts of project and contracting, what 
stages are included and who are the common participants. 
 
The result of the thesis work is instructions for the client’s project manager. With 
these instructions, a project manager should be able to manage projects in accord-
ance with the company’s quality system. The work instructions are a constantly de-
veloping document that can be supplemented and modified based on gained experi-
ence. 
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Lyhenteet  

ERP:  Enterprise Resource Planning.   Toiminnanohjausjärjes-

telmä. 

 

KVR-urakka: Kokonaisvastuurakentamisurakka. KVR-urakassa ura-

koitsija vastaa koko rakennuttamiskohteen toteuttami-

sesta avaimet käteen -periaatteella. 

PJ-toteutukset:  Projektinjohtototeutukset. Projektinjohtototeutusta voi 

verrata avaimet käteen -periaatteeseen, joka sisältää 

myös rakennuttajan palvelut.  

WBS: Work Breakdown Structure – Projektiositus. Projektiosi-

tuksella tarkoitetaan projektin eri vaiheiden osittamista 

pienempiin yksittäisiin vaiheisiin. 
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1 Johdanto 

Opinnäytetyön keskeinen sisältö käsittelee sähköautojen latausjärjestelmäura-

kan projektinhallintaa sähköurakointia suorittavan yrityksen näkökulmasta. 

Työssä esitellään projektitoimintaan liittyviä käsitteitä ja tutustutaan erilaisiin 

projektinhallintavaiheisiin.  

Toimeksiantaja  

Opinnäytetyö toteutetaan Energiavahti Oy:n toimeksiannosta. Yritys on vuonna 

2013 perustettu sähkösuunnittelu- ja urakointiyritys. Energiavahdin keskeistä lii-

ketoimintaa on kokonaisvaltaisten palveluiden ja ratkaisujen tuottaminen asiak-

kaan tarpeiden mukaan. Viime vuosina Energiavahdin projekteista suurin osa 

on keskittynyt sähköautojen latausjärjestelmiin. Vuonna 2022 yritys työllistää 12 

henkilöä. Energiavahdin liikevaihto oli vuonna 2021 1,2 miljoonaa euroa. Yritys 

luonnehtii itseään keskikokoiseksi sähköalan yritykseksi, jonka omistajat ovat 

sähköalan ammattilaisia. Yrityksen henkilöstöstrategian tärkeä osa on oman 

henkilöstön sitouttaminen, mikä näkyy korkeana työntekijöiden motivaationa. 

Yritys on sijoittanut omaan työkalustoon ja koulutettuun henkilöstöön, joka tukee 

muista yrityksistä riippumatonta työskentelyä. Energiavahti pystyykin tarjoa-

maan palveluitaan keskimääräistä täsmällisemmin ja vastuullisemmin. Yrityksen 

tärkeimmät arvot ovat täsmällisyys, ihmisyys, pitkäjänteisyys, ekologisuus ja 

ympäristövastuu. (1.) 

Tutkimusmenetelmät 

Opinnäytetyön tutkimusmenetelmiä ovat kirjallisuuskatsaus ja haastattelut. Kir-

jallisuuslähteinä käytetään sähköalalla yleisesti arvostettuja ja ajankohtaisia jul-

kaisuja. Katsauksessa etsitään eri lähteistä olevaa tietoa, jotta työlle saadaan 

vahva tieteellinen perusta. Haastatteluilla pyritään dokumentoimaan erilaisia 

käytäntöön soveltuvia havaintoja ja kokemuksia, jotka vahvistavat teoriapohjaa.   
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Tutkimusongelma ja -kysymys 

Sähköautojen latausjärjestelmien myynti, markkinointi ja toimitus ovat erittäin 

kilpailtua liiketoimintaa kirjoitushetkellä. Markkinoilla on muutamia suurempia 

toimijoita, jotka pystyvät toimittamaan oman yrityksensä lanseeraaman valmiin 

vakioratkaisun tilaajille. Näillä ratkaisulla tarkoitetaan järjestelmää, joka sisältää 

niin sanotusti avaimet käteen -palvelun laskutuksineen ja hallinnointeineen. 

Nämä järjestelmät eivät välttämättä vastaa täysin asiakkaiden tarpeita, koska 

ne on suunniteltu mahdollisimman suurelle kohderyhmälle. Yleensä niin sanotut 

vakioratkaisut myös sitovat tilaajat yhteen tiettyyn toimijaan ja heidän mahdolli-

suutensa vaikuttaa järjestelmän elinkaari- ja käyttökustannuksiin ovat vähäiset.  

Pienemmät yritykset tekevät useimmiten räätälöityjä ratkaisuja, joissa voidaan 

ottaa huomioon tilaajan todelliset tarpeet. Järjestelmistä saadaan juuri asiak-

kaan tarpeen mukaisia, mutta samalla toimittajan on vakuutettava asiakkaat, 

miksi heidän toimittamansa järjestelmä olisi parempi kuin suuren toimijan. Pie-

nillä toimijoilla on haasteita erottua markkinoilta ja saada täten tunnettuutta. Yri-

tysten pitäisi pystyä luomaan luotettava ja asiantunteva julkisuuskuva toimin-

nastaan, jotta he pystyvät kilpailemaan suurten yritysten kanssa ja erottumaan 

edukseen. Sähköurakointia suorittavan yrityksen henkilöstö elää markkinoiden 

ja menestyksen mukaan. Epäsuotuisissa suhdanteissa henkilöstöä voidaan jou-

tua vähentämään, kun taas markkinoiden ollessa suotuisat yrityksen pitäisi pys-

tyä mahdollisesti laajentumaan. Laajentuvan yrityksen on pystyttävä vähintään-

kin ylläpitämään, ellei jopa parantamaan suoritustaan, jotta yrityksen julkisuus-

kuva säilyy uskottavana. Hyvien suoritusten on toistuttava ja heikkoja on kehi-

tettävä. Nykymarkkinoilla reagoidaan erittäin nopeasti ja tieto heikoista suorituk-

sista leviää sosiaalista mediaa pitkin laajalti. Suorituksen tason voidaan sanoa 

olevan verrannollinen yrityksen menestykseen markkinoilla.  

Opinnäytetyön tutkimusongelmasta kehitetty tutkimuskysymys on: Miten ura-

kointiyritys pystyy ylläpitämään ja kehittämään projektitoimintansa laatua henki-

löstömäärän kasvaessa? Opinnäytetyössä pyritään vastaamaan tähän kysy-

mykseen ja laatimaan yritykselle ohjeet, joilla ongelma ratkaistaan. 
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2 Projekti 

Tässä luvussa käydään läpi, mitä tarkoittaa käsite projekti ja mitä osapuolia sii-

hen yleensä osallistuu milläkin vastuualueella. Urakoitsijan on tärkeätä ymmär-

tää, mitä projekti tarkoittaa toimintatapana, jotta menetelmästä saadaan sen 

hyödyt irti ja tunnistetaan rajoitteet.  

Sähköautojen latausjärjestelmien toimitus on lähes poikkeuksetta käsiteltävissä 

projektitoimituksena. Yleisimmät tilaajat ovat taloyhtiöitä, jotka pyytävät urakoin-

tiyritystä toimittamaan latausjärjestelmän annettujen teknisten määritysten mu-

kaan. Kaikkia näitä projekteja yhdistää ainutkertaisuus, aikataulutus, tarkka 

budjetti ja lopputuote. Tämänkaltaiset toimitukset ovat siis ihanteellisia hallin-

noida nimenomaan projekteina. 

2.1 Projektin määritelmä 

Projekti on sanana peräisin latinasta ja tarkoittaa suunnitelmaa tai ehdotusta. 

Suomen kielessä projekti-sanaa käytetään myös kuvaamaan hanketta, joka kui-

tenkin yleisesti on projektia laajempi kokonaisuus. (2, s. 18.) 

Projekti voidaan lyhyesti määritellä seuraavasti: projekti on joukko ihmisiä, 

muita resursseja tai se työ, joka tehdään kertaluonteisen tuloksen tai tehtävän 

saavuttamiseksi. (2, s. 19; 2, s. 18.)  

Projektille tyypillisiä piirteitä ovat selkeä tavoite, ryhmätyöskentely ja elinkaari. 

Projekteille on siis märitelty tavoite, jonka saavuttaminen päättää projektin. Pro-

jekti on työmuotona yleensä ryhmätyöskentelyä, joka mahdollistaa eri organi-

saatioiden, niiden eri yksiköiden ja eri kansallisuuksien osallistumisen projektiin. 

Projektilla pitää olla määritetty päätepiste, joka on yleensä sidoksissa tavoittei-

siin. Projektia ei siis voida pitää jatkuvana toimintana vaan kertaluonteisena työ-

suoritteena. (2, s. 19.) 
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2.2 Projektiorganisaatio ja vastuualueet 

Projektiryhmä koostetaan yleensä oman alansa asiantuntijoista, jotka vastaavat 

oman erikoisalansa tehtävistä. Projektiryhmän jäseniä voivat olla esimerkiksi 

asettaja, projektipäällikkö, asiantuntijat, projektinvalvojat ja tukihenkilöt. Suu-

remmissa projekteissa on yleistä, että tilaajalla ja toimittajalla on omat projekti-

päälliköt, jotka muodostavat projektin johtoryhmän. (3, s. 53–55.) 

Projektin onnistumisen kannalta on erityisen tärkeää, että projektiorganisaatio 

toimii tehokkaasti ja hyvässä yhteistyössä. Projektipäällikön vastuu korostuu jo 

suunnitteluvaiheessa, kun hän rupeaa jakamaan vastuuta ja tehtäviä projek-

tiorganisaatiolle. Pienissä yrityksissä on usein vakiintunut organisaatio, joka to-

teuttaa projektit hyväksi havaitun mallin mukaan. Ongelmaksi saattaa muodos-

tua projektihenkilöstön vaihtuminen, mikä aiheuttaa muutoksia toimintaan, ellei-

vät toimintatavat ole yrityksessä riittävän vakioidut.  

Projektin asettaja 

Projektin asettaja päättää projektin aloittamisesta, keskeyttämisestä ja päättä-

misestä. Hän nimeää projektille johtoryhmän ja vastaa siitä, että projektilla on 

käytettävissä tarvittavat resurssit. Asettaja ratkaisee myös suuremmissa projek-

teissa käytettyjen projekti- ja linjaorganisaatioiden väliset kiistat. (3, s. 55.) La-

tausurakoissa asettaja on usein tilaaja eli taloyhtiö.  

Projektin johtoryhmä 

Projektin johtoryhmä voi koostua pienemmissä projekteissa pelkästä projektin 

valvojasta, mutta suuremmissa projekteissa johtoryhmä edustaa projektin aset-

tajaa. Toimitusprojekteille on yleistä, että tilaajan ja toimittajan edustajat muo-

dostavat omat johtoryhmät. Projektin johtoryhmän toimintaa ohjaavat projektin 

asettajan määräykset ja voimassa olevat projekteja koskevat yleisohjeet. (3, s. 

55.) 
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Projektin johtoryhmän tärkeimmät tehtävät ovat projektin ajallisten, teknisten ja 

kustannuksellisten tavoitteiden määrittäminen. Johtoryhmä nimeää projektipääl-

likön ja hyväksyy hänen laatimansa projektisuunnitelman, osoittaa projektille 

tarvittavan henkilöstön ja muut resurssit. Johtoryhmä tekee projektin kannalta 

merkittävät päätökset, hyväksyy projektin tuloksen ja päättää projektin lopetta-

misesta. (3, s. 55.) 

Projektipäällikkö 

Projektin suunnittelusta, toimeenpanosta ja tehtävien valvonnasta on kokonais-

vastuussa projektiin nimetty projektipäällikkö. Projektipäällikkö on raportointi-

vastuussa projektin johtoryhmälle, valmistelee johtoryhmän kokoukset ja vie ko-

kouksiin päätettäväksi johtoryhmän päätöstä vaativat asiat. (3, s. 56.) 

Projektipäällikön tehtävinä ovat muun muassa projektisuunnitelman laatiminen 

tai sen laatimisen johtaminen, projektiryhmän työskentelyn käynnistäminen ja 

ohjaaminen. Projektipäällikkö johtaa projektin toimeenpanoa ja tehtävien antoa, 

sekä valvoo työn edistymistä. Projektipäällikkö vastaa dokumentoinnista ja ar-

kistoinnista sekä laatii projektin loppuraportin ja suorittaa projektin päättämisen. 

(3. s. 56.) 

Projektiryhmän jäsen 

Projektiryhmän jäsenet ovat oman vastuualueensa ammattilaisia. Eri projek-

teissa on erilaisia jäseniä, mutta heidän vastuualueensa ja tehtävänsä ovat 

usein samankaltaisia. Jäsenet osallistuvat projektisuunnitelmien laatimiseen ai-

nakin oman vastuualueensa osalta ja raportoivat suorituksestaan projektipäälli-

kölle. Heidän tulee suorittaa projektipäällikön määrittämät tehtävät laadullisesti 

ja aikataulullisesti tarkasti sekä noudattaen annettuja teknisiä standardeja. Pro-

jektiryhmän jäsenet ovat latausprojekteissa usein sähköasentajia, tavarantoimit-

tajia tai valvojia. Yhtiön palkkaama isännöitsijä voi myös osallistua projektiin esi-

merkiksi valvojan tai projektipäällikön roolissa erillistä korvausta vastaan. (3, s. 

56.) 
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Projektisihteeri ja projektiassistentti 

Suurempiin projekteihin on usein nimetty erillinen projektisihteeri tai projektias-

sistentti. Hän on projektipäällikön alaisuudessa toimiva aputyöntekijä, joka hoi-

taa yleensä erikseen sovittuja projektipäällikön tehtäviä. Hänelle delegoituja teh-

täviä ovat muun muassa kokousjärjestelyt ja raportointi, tarjouskyselyjen laa-

dinta ja projektin asiakirjojen arkistointi. (3, s. 57.) 

2.3 Projektisuunnittelu 

Projektisuunnittelu on olennainen osa projektia ja sen hallintaa. Projektin ympä-

rillä tehdään erilaista suunnittelutyötä, ja onkin tärkeä erottaa projektin suunnit-

telutyö projektin sisällön suunnittelusta.  

Projektisuunnitelmien avulla kuvataan, mitä tehdään, kuka tekee, mihin men-

nessä ja miten saadaan aikaan haluttu lopputulos (2, s. 178–179). Projektisuun-

nitelmassa määritetään vain pakolliset tekniset ratkaisut, jotka on otettava huo-

mioon työmäärää arvioidessa. Projektin suunnittelu on muun muassa erilaisten 

työmenetelmien, toteutustapojen ja ajallisten ratkaisujen suunnittelua. Projekti-

suunnitelmassa ei oteta kantaa yksittäisiin tuotemallivalintoihin tai muihin tekni-

siin yksityiskohtiin. (3, s. 77.) 

Projektisuunnitelman pääsisältöön kuuluu 

• projektin yleiskuvaus 

• projektiorganisaatio 

• toteutussuunnitelma 

• projektibudjetti 

• dokumentointi ja tiedonhallinta 

• projektikokoukset ja katselmukset 

• toimintaohjeet (3, s. 76). 
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3 Projektinhallinta 

Projektityöskentelyä on harjoitettu eri muodoissa jo tuhansia vuosia, mutta pro-

jektinhallintaa on pidetty työmenetelmänä vasta 1950-luvulta lähtien (2, s. 28). 

Tässä luvussa käsitellään erilaisia projektinhallintamenetelmiä havainnollistaen 

eri metodien toimintaperiaatteita kuvien muodossa ja soveltuvuutta sähköura-

kointiin. Lopuksi selostetaan ohjelmallisten projektinhallintajärjestelmien toimin-

taa osana projektinhallintaa. 

Projektinhallinta on 

• suunnittelua 

• päätöksentekoa 

• toimeenpanoa 

• ohjausta 

• koordinointia 

• valvontaa 

• suunnan näyttämistä 

• ihmisten johtamista (2, s. 30). 

3.1 Projektinhallintamenetelmät 

Projektinhallintamenetelmät ovat erilaisia toimintamenetelmiä, joiden mukaan 

projektit viedään läpi. Menetelmät ohjaavat projektiorganisaation toimintaa ja 

työn rytmitystä. Projektin suunnitteluvaiheessa pitäisi päättää, millä menetel-

mällä projektia hallitaan, jotta se sopii parhaiten projektin luonteelle. (4.) 

Seuraavissa kappaleissa esitellään erilaisia projektinhallintamalleja ja niiden 

ominaisuuksia. Lisäksi arvioidaan niiden soveltuvuutta sähköurakointiin.  

Gantt-janakaavio  

Gantt Chart eli Gantt-janakaavio on amerikkalaisen insinöörin Henry Ganttin 

1800-luvulla kehittämä projektinhallinnan suunnittelun työkalu. Kaaviossa 
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listataan eri työvaiheet allekkain ja vaakatasossa kuvataan projektin aikajana. 

Kaavioon sijoitetaan eri työvaiheet palkkeina niiden aloituksen ja valmistumisen 

mukaan. (5.) 

Gantt-kaavion etuja ovat  

• selkeä visuaalinen katsaus projektin koko elinkaareen ja kestoon 

• selkeä visuaalinen katsaus vaiheiden ajalliseen kestoon 

• eri vaiheiden toteutusjärjestyksen hahmotettavuus 

• vaiheiden ja vastuiden koordinointi eri toimijoille 

• työvaiheiden suhteiden ja päällekkäisyyksien hahmotus (5). 

 

Gantt-kaavion heikkouksia ovat  

• soveltumattomuus pieniin projekteihin, joissa työvaiheita on vähän 

• työvaiheiden haastavuuksien arviointi 

• staattisuus 

• visuaalinen sekavuus, kun työvaiheita on paljon (5). 

 

Gantt-janakaavio on sähköurakointiin melko raskas menetelmä. Sähköurakat si-

sältävät monia pieniä vaiheita, jotka sotkevat kaaviota, ja visuaalisuus menete-

tään. Kuvassa 1 havainnollistetaan kaavion käyttöä projektisuunnittelussa. 

 

Kuva 1. Esimerkki Gantt-aikajanakaaviosta.  
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Kanban-menetelmä 

Kanban-menetelmä on alun perin autovalmistaja Toyotan kehittämä työkalu, 

joka soveltuu monen erilaisen työn tehokkuuden optimointiin ja sujuvoittami-

seen (6). Kanban-menetelmä on jatkuvasti kehitettävä työkalu, joka räätälöi-

dään omien tarpeiden mukaiseksi. Työkalu soveltuu erinomaisesti sähköalan 

projektitöihin, koska se on kevyt käyttöönottaa ja helposti muokattavissa vastaa-

maan muuttuvia tarpeita.  

Kanban-menetelmä perustuu projektin eri vaiheiden ja välitavoitteiden visuali-

sointiin. Menetelmässä järjestellään ositetut työvaiheet Kanban-taululle pieniksi 

kokonaisuuksiksi, joista on helppo hahmottaa eri vaiheessa olevat kokonaisuu-

det. Yleisesti käytetään kolmea saraketta, jotka ovat tekemättä, työn alla ja val-

mis. Tekemättömiin töihin listataan kaikki työvaiheet, jotka projektissa on teh-

tävä. Työn alle otetaan rajoitettu määrä osioita, jotta työskentely ei jumiudu. Kun 

vaihe on valmis, työvaihe siirretään valmis sarakkeeseen. Kuvassa 2 havainnol-

listetaan Kanban-taulun toimintaa paloitelluilla töillä. 

 

Kuva 2. Tehtävät Kanban-taululla (6). 
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Osittaminen 

WBS, Work Breakdown Structure, eli projektiositus tarkoittaa projektin eri vai-

heiden osittamista pienempiin yksittäisiin vaiheisiin. Projektit voidaan osittaa 

esimerkiksi vaiheiden, järjestelmien, rakenteiden tai työlajin mukaan. Kuhunkin 

vaiheeseen voi sisältyä suunnittelua ja toteuttamista, joista valmistuu pääprojek-

tin osa. (3, s. 81.)  

Osittaminen soveltuu sähköurakointiin hyvin helpon hallittavuuden takia. Työt 

saadaan jäsenneltyä loogisesti ja projektin kulkua on helppo seurata. Haasteita 

menetelmästä kuitenkin aiheutuu päällekkäisten vaiheiden hallinnassa. Ku-

vassa 3 esitellään esimerkki sähköauton latausjärjestelmäurakan osituksesta.  

 

Kuva 3. Esimerkkikuva projektiosituksesta. 
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3.2 Projektinhallintajärjestelmät 

Projektinhallintajärjestelmät ovat yleensä sovellus- tai verkkopohjaisia hallinta-

ohjelmia. Projektinhallintaohjelmistoja löytyy markkinoilta eri laajuisina ja hintai-

sina ominaisuuksien lukumäärien mukaan. Osa projektinhallintaohjelmista sisäl-

tyy laajempiin ERP-järjestelmiin. ERP-järjestelmä (Enterprise Resource Plan-

ning) tarkoittaa toiminnanohjausjärjestelmää, jolla automatisoidaan ja hallinnoi-

daan keskeisiä liiketoimintaprosesseja.  

Yksi talotekniikan alalla käytetyimmistä ohjelmista on Ecom Jet, josta on saata-

villa eri laajuisia ohjelmistoversioita yrityksen tarpeiden mukaan. Esimerkiksi 

Ecom Jet -ohjelman ominaisuuksia ovat projektinseuranta, työkulukirjaukset, ra-

portit, kalenteri ja työmaadokumentointi. Järjestelmä sisältää myös laskutus-

mahdollisuudet, joten urakoitsija pystyy hallinnoimaan koko projektia yhdellä oh-

jelmalla. (7). 
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4 Latausjärjestelmäprojektin vaiheet 

Tässä osiossa käydään läpi yleisimmät sähköautojen latausjärjestelmiin liittyvät 

projektin vaiheet. Projektit poikkeavat toisistaan vähintäänkin taustatietojen 

osalta, eli eri projektien vaiheet ovat myös toisistaan poikkeavia. Projektin vai-

heet esitellään osittain aikajärjestyksessä projektin kulkuun nähden, mutta 

useat vaiheet ovat meneillään kuitenkin käytännössä päällekkäin. 

Projektin eri vaiheita voidaan kutsua projektin elinkaareksi. Kuvassa 4 on ku-

vattu yksi versio projektin elinkaaresta.  

 

Kuva 4. Projektin elinkaaren vaiheet (8, s. 12).  
 

Kuvan 4 eri vaiheita käsitellään tarkemmin seuraavissa alaluvuissa. Sähköauto-

jen latausjärjestelmäprojektit ovat elinkaariltaan hyvin samankaltaisia ja usein 

kerran tehty elinkaarimalli onkin toimiva seuraavissa projekteissa. 
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4.1 Sähkötekninen kartoitus ja tarvekartoitus 

Sähköautojen latausjärjestelmäprojektit aloitetaan yleensä kohteeseen tehtä-

vällä sähköteknisellä kartoituksella. Kartoituksen tarkoituksena on tutustua koh-

teen sähköjärjestelmien nykytilanteeseen, kuntoon ja laajennettavuuteen. Kar-

toituksesta pitäisi selvitä vähintäänkin kohteen 

• liittymissulakkeet 

• liittymiskaapelin tiedot ja sen reitti 

• liittymän koko  

• liittymän huipputeho 

• liittymän kuormitettavuus 

• pääkeskuksen nimellis- ja oikosulkuvirta 

• pääkeskuksen laajennettavuus 

• sähkötilojen koko 

• sähkötilojen läpiviennit 

• kulkureitit uusille kaapeleille. 

 

Kohdekäynnin suorittajan on oltava sähköalan ammattilainen, koska hänen on 

tutustuttava sähkötiloihin ja perehdyttävä sähkölaitteiston sen hetkiseen kun-

toon. 

Tarvekartoitus 

Tarvekartoituksen tarkoitus on selvittää asiakkaan tarpeet. Tarvekartoituksella 

luodaan pohja tarjouslaskennalle, ja kartoituksen tulisikin olla mahdollisimman 

kattava. Tarvekartoitus on luontevaa tehdä ainakin osittain samalla asiakas-

käynnillä, kun tehdään sähkötekninen kartoitus.  
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Sähköautojen latausjärjestelmistä löytyy laajasti tietoa eri lähteistä. Asiakasta 

olisi kuitenkin hyvä konsultoida heille sopivasta ratkaisusta, koska he eivät vält-

tämättä osaa ilmaista tarpeitaan sähkötekniseltä kannalta. Tarvekartoituksen 

jälkeen urakoitsijalla pitäisi olla tiedossa  

• autopaikkojen määrä 

• autopaikkojen hallintamuoto 

• tarvittavien latausasemien määrä 

• haluttu latausteho asemaa kohti  

• haluttu hinnoittelumuoto 

• odotettu järjestelmän käyttöikä 

• laskutusjärjestelmän tarve 

• tuki- ja huoltopalveluiden tarve. 

4.2 Tarjouslaskenta  

Tarjouslaskennan tarkoitus on ennakoida projektiin vaadittavat resurssitarpeet, 

jotta urakasta muodostuu urakoitsijalle kannattava. Merkittävimmät resurssit 

ovat henkilöstö, materiaali ja aika. Tarjouslaskijan on oltava huolellinen ja kyet-

tävä suorittamaan tehtävä tarkasti, jotta urakoitsijan antamalla tarjouksella on 

edellytykset tuottaa urakoitsijalle voittoa.  

Tarjouslaskentaa voidaan tehdä esimerkiksi urakoitsijan vanhojen projektien 

pohjalta, erillisiä tarjouslaskentaoppaita hyödyntäen tai tarjouslaskentaohjel-

malla. Sähköautojen lataus on verrattain uutta teknologiaa, joten esimerkiksi 

Sähköurakoitsijan tarjouslaskenta -oppaassa (9) ei sitä ole toistaiseksi otettu 

huomioon. 

Urakoitsijalle kertyy tehdyistä projekteista dokumentaatiota, jota hän pystyy hyö-

dyntämään uusia tarjouksia laskiessa. Hyviä puolia ovat kokemukseen perustu-

minen ja muokattavuus kohteen mukaan. Huonoja puolia ovat taas ajantasai-

suus ja monipuolisuus. Työn ja materiaalin hinnat vaihtelevat markkinatilanteen 

mukaan, joten vanhat tiedot eivät välttämättä ole ajan tasalla.  
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Markkinoilla on tarjolla sähköurakointiin liittyviä tarjouslaskentaoppaita, joista 

mainittakoon Sähköinfon julkaisema Sähköurakoitsijan tarjouslaskenta (9). Kirja 

sisältää kaiken urakoitsijan tarvitseman tiedon tarjouslaskennasta itse tarjouk-

sen jättämiseen. Kirja on hyvä ohjenuora tarjouslaskentaa tehtäessä, mutta si-

täkin vaivaavat markkinatilanteen, työkustannusten ja materiaalikustannusten 

muutokset, joissa kirja ei pysy mukana.  

Tarjouslaskentaohjelmat, esimerkiksi Ecom- ja Admicom-ohjelmisto tarjoavat 

tarkkaa ja tehokasta laskentaa. Tarjouslaskenta perustuu suurelta osin valmii-

den tuotepakettien hyödyntämiseen ja reaaliaikaisiin hintoihin. Sähköinfo tuot-

taa sähköistä tarjouslaskennan pakettirekisteriä (10), joka sisältää ajankohtaiset 

tuote- ja työtietokannat. Tarjouslaskijalle hyödyllinen ominaisuus on työn hin-

noittelun laskeminen, joka perustuu Sähkötekniset työnantajat STTA ry:n ja 

Sähköalojen ammattiliitto ry:n työehtosopimuksen (11, s. 49) mukaiseen urak-

kahinnoitteluun.  

Pakettirekisteriä hyödyntävät muun muassa 

• Adminet, Admicom Finland Oy 

• Ecom Oy 

• Evelia Oy 

• Broker, Mercus Software Oy 

• Xpaja, Pajadata Oy 

• Visma Software Oy 

• JCAD, Quanttos Oy 

• Cadmatic Electrical, Cadmatic Oy (12). 
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Kuvassa 5 esitellään Sähköinfon Pakettitulkki -ohjelman (12) näkymää. Haetun 

artikkelin perusteella näytetään teknisiä ominaisuuksia, asennusohjeita ja kuvia 

itse tuotteesta.

 

Kuva 5. Esimerkkinäkymä Pakettitulkki-ohjelmasta (12). 

4.3 Budjetointi ja suunnittelu 

Yrityksellä pitäisi olla koko liiketoimintaa ohjaava budjetti eli talousarvio. Kullekin 

projektille voidaan luoda oma budjettinsa, joka sisältää ennusteen tulevista ja 

suunnitelluista taloudellisista tapahtumista. (13.) Projektibudjetin laadinnalla voi-

daan ennakoida projektista jäävä tuloksen summa eli koko projektin kannatta-

vuus urakoitsijalle.   
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Budjetin pitäisi sisältää urakoitsijan työtä varten suunnittelemat 

• työkustannukset 

• materiaaliostot 

• matkakulut 

• muut ennakoitavat kustannukset. 

Budjetti kannattaa paloitella osiin projektin eri työvaiheiden mukaan, jotta budje-

tissa pysymistä on helpompi seurata. Latausprojekteissa vaiheet voivat olla esi-

merkiksi suunnittelu, maatyöt, johdonvedot ja tarkastukset. Kuvassa 6 esitellään 

esimerkki projektibudjetin pohjasta.  

 

Kuva 6. Esimerkki projektibudjettipohjasta (3, s. 169). 
 

Suunnittelu  

Valmisteleva suunnittelutyö voidaan aloittaa välittömästi, kun kohteeseen teh-

dään tarjouslaskentaa. Tällöin urakoitsija saa tehtyä karkeat tarvearviot projek-

tiin tarvittavista komponenteista. Suunnittelussa on otettava huomioon kohteen 

erityispiirteet, tilaajan toiveet ja turvallisuus. Suunnittelijan on tunnettava kohde 

hyvin, jotta hän osaa arvioida mahdolliset asennusolosuhteet, kaapelointireitit, 

kuormanhallinnan tarpeet ja sijoituspisteet. Toteutussuunnitelma laaditaan, kun 

tarjous on hyväksytty ja urakoitsija on varmistunut käytettävistä järjestelmistä.  
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Suunnitteluvaihe on urakoitsijan kannalta rahallisesti tärkeä, sillä tässä vai-

heessa urakoitsijan on osattava ottaa huomaan työstä ja materiaalista koostu-

vat kustannukset. Suunnittelussa pois jätetty materiaali saattaa aiheuttaa ura-

koitsijalle ylimääräisiä kustannuksia, jotka vähennetään suoraan projektista syn-

tyvästä voitosta.  

4.4 Työturvallisuus 

Työturvallisuus on yksi yrityksen laadukkaan toiminnan kulmakivistä. Työtapa-

turmat aiheuttavat yritykselle turhia kustannuksia ja mainehaittaa. Sähköura-

koinnissa on aina noudatettava alaa koskevia voimassa olevia työturvallisuus-

ohjeita, määräyksiä ja standardeja. Urakoitsijan on huolehdittava, että työnteki-

jät ovat saaneet tarvittavan koulutuksen tehtäviinsä. Työturvallisuuslainsäädän-

nön mukaan yli 10 hengen yrityksille on muodostettava työsuojeluorganisaatio, 

joka laatii yritykselle työsuojelun toimintaohjelman (14, s. 31).  

Standardi SFS 6002 (15) määrittelee sähkötyöturvallisuuden koulutuksesta seu-

raavaa: 

Kaikille sähköalan töitä tekeville henkilöille, mukaan luettuna työn-
johto-, käyttö- ja asiantuntijatehtävissä toimivat henkilöt, on annet-
tava sähkötyöturvallisuuskoulutus, joka sisältää vähintään seuraa-
vat asiat: 

- sähkön aiheuttamat vaarat ja niiltä suojautuminen 

- sähköturvallisuutta koskevien keskeisten säädösten periaatteet, 
säädösten mukaisten vastuuhenkilöiden tehtävät ja standardin SFS 
6002 asema 

- standardin SFS 6002 sisältö soveltuvin osin. (15, s. 53.) 

4.5 Hankinnat ja kuljetukset  

Projektia varten on lähes poikkeuksetta tehtävä hankintoja. Varsinkin suurilla 

yrityksillä olisi hyvä olla vakiintuneet ohjeet tarvittavan materiaalin tilaamisesta 

ja työmaalle toimittamisesta (16, s. 28). Latausprojekteissa yleisimpiä 



19 

 

hankintoja ovat sähkötekniset komponentit. Projektin mukaan urakoitsijan on 

hankittava tarpeelliset kaapelit, keskuskomponentit, latausasemat ja muut pää-

telaitteet.  

Hankinnat tulisi tehdä etupainotteisesti, ettei projektin aikatauluun tule häiriöitä 

mahdollisten toimitusongelmien takia. Projektin viivästyminen ennakoimatto-

mien ongelmien takia heijastuu muihin projekteihin ja saattaa aiheuttaa sopi-

mussakkoja (16, s. 29). Urakoitsijan kannattakin varmistaa toimittajilta laitteiden 

saatavuus ja kuljetusten varmuus ennen työn aloitusta. 

4.6 Aikataulutus ja aloitus  

Aikataulun suunnittelu, noudattaminen ja sen seuranta ovat yksi projektin onnis-

tumisen kannalta merkittävimmistä osakokonaisuuksista. Projektit etenevät 

yleensä vaiheittain, joten aikataulusta tulee pitää kiinni mahdollisimman tarkasti. 

Jos yksi työvaihe venyy suunnitellusta, saattaa se vaikuttaa merkittävästi seu-

raavaan työvaiheeseen. Projektisuunnitelmassa olisi hyvä varautua siihen, mi-

ten aikataulussa pysymistä seurataan. Työvaiheet voidaan esimerkiksi jakaa 

välitavoitteiksi, joille on suunniteltu tietty valmistumispäivä. Seurannassa voi-

daan käyttää apuna myös eri projektinjohtomenetelmiä tai projektinhallintajär-

jestelmää.  

Työmaa aloitetaan yleensä aloituskokouksella, jonka tarkoituksena on varmis-

taa, että projektiin osallistuvat henkilöt tietävät projektin vaatimukset työn toteu-

tuksen ja lopputulosten suhteen. Aloituskokouksesta tulisi laatia pöytäkirja. (16, 

s. 48.) 

 

 

 

 



20 

 

Aloituskokoukseen osallistuvat 

• pääurakoitsijan työmaakohtainen työnjohto 

• sivu- ja aliurakoitsijoiden vastuuhenkilöt 

• työntekijöiden edustaja, esimerkiksi työmaan kärkimies 

• työmaan valvojat 

• työmaan työturvallisuudesta vastuussa oleva henkilö 

• tarvittaessa viranomaisten edustajia (16, s. 48). 

 

Aloituskokouksessa käsitellään 

• työmaatiedot 

• tilaaja ja tilaajan yhteystiedot 

• pää-, sivu- ja aliurakoitsijat ja heidän yhteystietonsa 

• suunnittelijat ja heidän yhteystietonsa 

• valvojat ja heidän yhteystietonsa 

• laadunvarmistukseen liittyvät asiat 

• aikataulutilanne 

• materiaalitoimituksiin ja varastointiin liittyvät asiat 

• työmaakohtaiseen työturvallisuuteen liittyvät asiat 

• lisä- ja muutostöihin liittyvät asiat, muun muassa muutostöiden ti-
lausoikeus 

• aputöihin liittyvät asiat, muun muassa niiden tilausmenettely 

• piirustuksiin ja suunnitelmiin liittyvät asiat 

• kokousmenettely työvaiheilmoituksineen 

• työmaan erityispiirteet 

• työmaan piirustuskäytäntö, muun muassa muuttuvien piirustusten ja-
kelu (16, s. 48–49). 

4.7 Toteutus ja seuranta 

Toteutusvaiheessa aloitetaan varsinaiset fyysiset työt työmaalla. Hyvin suunni-

teltu projekti etenee aikataulussa pysyen ja ilman haasteita. Harvoin kuitenkaan 
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mikään projekti menee täysin suunnitellusti, ja siksi onkin tärkeä kiinnittää huo-

miota projektin kulun seurantaan.  

Projektin kulkua voidaan seurata erilaisilla projektinhallintamenetelmillä tai -jär-

jestelmillä. Perinteinen tapa projekteissa on pitää työmaakokouksia, joissa käsi-

tellään muun muassa toteutumisen etenemistä, henkilöstötilannetta ja hyväksy-

tään mahdolliset muutokset. (16, s. 50.) 

4.8 Päättäminen ja tarkastukset 

Työmaan tultua lähelle päätöspistettä urakoitsija valmistautuu luovuttamaan 

projektin asiakkaalle. Urakoitsijan tulisi suorittaa työmaalla yksityiskohtainen tar-

kastus, jolla valmistaudutaan varsinaiseen vastaanottotarkastukseen. Tarkas-

tuksessa läpikäytäviä asioita ovat muun muassa 

• hyväksyttämisten ja katselmuksien pöytäkirjat 

• viranomaistarkastuspöytäkirjat 

• koekäyttöpöytäkirjat 

• loppupiirustukset (16, s. 85). 

 

Sähköurakoitsija vastaa laitteistolle vaadittavista sähköteknisistä tarkastuksista. 

Tarkastuksista on laadittava dokumentit ajantasaisilla pöytäkirjamalleilla. Säh-

köturvallisuuslain 1135/2016 mukaan sähköautojen latauspisteille on tehtävä 43 

§:n mukainen käyttöönottotarkastus ja tarvittaessa 45 §:n mukainen varmen-

nustarkastus. (17.) 

Kohteella järjestetään varsinainen vastaanottotarkastus, kun kohde on urakoitsi-

jan puolelta valmis. Vastaanottotarkastus pyydetään kirjallisesti 14 vuorokautta 

ennen tarkastuksen ajankohtaa. Vastaanottotarkastuksen tarkoituksena on var-

mistaa, että työn lopputulos on sopimusten mukainen. (16, s. 86.) 
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5 Urakointi 

Urakointi tarkoittaa ennakkoon sovitun työn tekemistä vastiketta vastaan. Ura-

koitsijan suoritusvelvollisuudet on lueteltu rakennusurakan yleisissä sopimuseh-

doissa YSE 1998(18): 

Urakoitsija on velvollinen sovittua urakkahintaa tai muuta maksupe-
rustetta vastaan tekemään kaikki urakkasopimuksen ja siinä nouda-
tettaviksi määrättyjen sopimusasiakirjojen edellyttämät työt ja toi-
menpiteet sekä hankinnat aikaansaadakseen näissä asiakirjoissa 
määritetyn työntuloksen ja luovuttamaan sen sopimusasiakirjojen 
mukaisesti tehtynä valmiina tilaajalle.  

Urakkaan kuuluvat kaikki suoritukset, joita sovitun työntuloksen ai-
kaansaaminen edellyttää tehtäväksi. Urakoitsija ei tämän mukaan 
ole velvollinen toteuttamaan tilaajan vaatimuksia, jotka eivät pe-
rustu sopimusasiakirjoista ilmeneviin määräyksiin ja joita huolelli-
nen urakoitsija ei ole urakkahinnassa voinut rakennusalalla yleisesti 
noudatettavan käytännön perusteella ottaa huomioon. 

Urakoitsijan tulee suorittaa sopimuksenmukainen tehtävänsä am-
mattitaidolla noudattaen voimassa olevia rakentamista koskevia 
säädöksiä ja hyvää rakentamistapaa. (18, s. 4.) 

Seuraavissa luvuissa käsitellään sähköurakointiin liittyviä määräyksiä, vaaditta-

via pätevyyksiä ja erilaisia urakkamuotoja. 

5.1 Sähköurakointia koskevat määräykset ja vaadittavat pätevyydet 

Sähköurakointi on luvanvaraista toimintaa. Urakoitsijan palveluksessa on oltava 

sähkötöiden johtaja, jolla on toiminnan laajuuden kattava pätevyystodistus. Ura-

koitsijalla on oltava myös työhön tarvittavat mittalaitteet, muut työvälineet, ajan-

tasaiset sähköturvallisuusmääräykset ja ohjeet. (19.) 
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Sähköurakoitsijan tulee tuntea alalla käytetyt määräykset ja standardit. Sähkö-

autojen latausjärjestelmäasennuksia koskevat lainsäädännöllisesti velvoittavat 

määräykset ja yhdenmukaistetut standardit, joita ovat esimerkiksi 

• Laki rakennusten varustamisesta sähköajoneuvojen latauspisteillä 
ja latauspistevalmiuksilla sekä automaatio- ja ohjausjärjestelmillä 
(733/2020) (20) 

• SFS 6000-7-722:2022 Pienjännitesähköasennukset. Osa 7–722: 
Erikoistilojen ja -asennusten vaatimukset. Sähköajoneuvojen syöttö 
(21) 

• SFS 6002 Sähkötyöturvallisuus (15). 

 

Muita alalla käytössä olevia ohjaavia julkaisuja ovat esimerkiksi 

• SESKO lataussuositus 2019 (22) 

• ST 51.90. Sähköauton lataaminen ja latauspisteiden toteutus (23)  

• ST-käsikirja 41, Sähköautot ja latausjärjestelmät (24). 

5.2 Urakkamuodot 

Sähköalalla käytetään erilaisia urakkamuotoja, jotta kuhunkin kohteeseen saa-

daan sovittua sekä urakoitsijaa että rakennuttajaa palveleva sopimusmalli. 

Urakkamuodot eroavat toisistaan vastuiden ja suoritettavan työn laajuuden 

osalta.  

Kokonaisurakka 

Kokonaisurakkaa pidetään perinteisimpänä urakointimuotona. Kokonaisura-

kointi tarkoittaa rakennuttajan ja yhden urakoitsijan välistä sopimusta, joka kat-

taa koko työn urakoinnin. Kokonaisurakassa on aina yksi pääurakoitsija, joka 

vastaa urakasta, vaikka hän käyttäisikin työmaalla aliurakointia. Pääurakoitsija 

vastaa siis aliurakoitsijoidensa töistä kuten omistaan. Mahdollinen suunnittelija 

on yleensä sopimussuhteessa tilaajaan tai rakennuttajaan. (9, s. 19.)  
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Kuvassa 7 on havainnollistettu hierarkiaa kokonaisurakoinnissa.  

 

Kuva 7. Hierarkia kokonaisurakoinnissa. 

Jaettu urakka 

Jaetussa urakassa rakennuttaja on jakanut urakat erillisiksi osuuksiksi, joihin 

kuhunkin sovitaan eri urakoitsija. Eri urakoitsijat ovat sopimussuhteessa ainoas-

taan rakennuttajaan, joten rakennuttaja vastaa eri urakoitsijoiden töiden yhteen-

sovittamisesta. (9, s. 19.) Kuvassa 8 on esitetty jaetun urakan hierarkia ja 

mahdolliset vastuualueet. 

 

Kuva 8. Jaetun urakan hierarkia. 
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Kokonaisvastuurakentaminen 

Kokonaisvastuurakentamis- eli KVR-urakassa urakoitsijan vastuu korostuu laa-

jemman tehtäväalueen takia. KVR-urakassa urakoitsija vastaa koko rakennutta-

miskohteen toteuttamisesta avaimet käteen -periaatteella. Urakointiin kuuluu 

kohteen suunnittelu ja hankkeen kokonaiskoordinointi. KVR-urakassa sopimus-

suhteessa ovat rakennuttaja ja KVR-urakoitsija, joka solmii tarpeen mukaan ali-

urakkasopimukset. (9, s. 19.) KVR-urakka tunnetaan myös nimellä SR-urakka, 

eli suunnittele- ja rakenna -urakka. Kuvassa 9 on havainnollistettu KVR-urakan 

hierarkiaa. 

 

Kuva 9. KVR-urakan hierarkia. 

Projektinjohtototeutukset 

Projektinjohto- eli PJ-toteutukset ovat urakointimuodoista vastuiltaan laajimpia. 

Projektinjohtototeutukset ovat yleistymässä pienemmän luokan tuotannossa, 

vaikka tällä hetkellä mallia käytetäänkin eniten suurissa toimiala- ja liikekiinteis-

tökohteissa. Projektinjohtototeutusta voi verrata avaimet käteen -periaattee-

seen, joka sisältää myös rakennuttajan palvelut. PJ-toteutuksissa tavoitellaan 

hankkeiden läpivientiajan lyhentämistä ja kustannussäästöjä. PJ-toteutuksien 

kolme perusmuotoa ovat projektinjohtorakennuttaminen, projektinjohtopalvelu ja 

projektinjohtourakka. (9, s. 19).  
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Kuvassa 10 on havainnollistettu hierarkiaa projektinjohtototeutuksissa.  

 

Kuva 10. Projektinjohtototeutuksen hierarkia. 

Sivu-urakan alistaminen 

Rakennuttaja voi halutessaan tehdä urakkasopimukset usean urakoitsijan 

kanssa ja alistaa tämän jälkeen sivu-urakat pääurakoitsijalle. Sivu-urakan alista-

misesta on aina sovittava kirjallisesti ja sopimuksena käytettävä RT 80271 -va-

kiosopimusta. Alistamissopimuksella voidaan siirtää osa rakennuttajan velvolli-

suuksista pääurakoitsijalle, ja sopimusta laatiessa onkin oltava huolellinen vas-

tuita määriteltäessä. Alistamissopimuksella urakoitsijat ovat sopimussuhteessa 

toisiinsa poiketen jaetusta urakasta. (9, s. 19). Kuvassa 11 on esitetty, miltä hie-

rakia näyttää ennen alistamissopimuksen laadintaa. Tilaaja on sopimuksessa 

suunnittelijan ja kolmen urakoitsijan kanssa. 

 

Kuva 11. Hierarkia ennen alistamissopimusta. 
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Kuvassa 12 on esitetty, miltä hierakia näyttää alistamissopimuksen solmimisen 

jälkeen. Tilaaja on siirtänyt osan rakennuttajan vastuista pääurakoitsijalle, joka 

on sopimussuhteessa aliurakoitsijoiden kanssa.  

 

Kuva 12. Hierarkia alistamissopimuksen jälkeen. 

5.3 Sopimukset ja neuvottelut 

Urakointiin ja urakoinnin teettämiseen liittyy runsaasti sopimusteknistä asioiden 

selvitystä ja sopimista. Sopimuksissa määritellään sopijapuolet, heidän vas-

tuunsa ja muut urakan kannalta merkittävät seikat. Sopimukset tulee allekirjoit-

taa ennen urakoinnin aloitusta, jotta vältytään rakennusaikaisilta epäselvyyk-

siltä.  

Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 (18) 12 § määrittelee sopi-

musasiakirjojen toisiaan täydentämisestä seuraavaa: 

Sopimusasiakirjat täydentävät toisiaan siten, että yhdessäkin asia-
kirjassa annettu urakkaan liittyvä määräys katsotaan päteväksi, 
vaikka se puuttuisi muista sopimusasiakirjoista (18, s. 5). 
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Tässä luvussa selostetaan yleisimpien sopimusten ja neuvotteluiden sisältö. 

Tarjous 

Tarjous laaditaan tilaajalta saadun tarjouspyynnön pohjalta. Tarjouskirjeen laa-

dinta on tärkeä vaihe urakan saannin kannalta, koska tilaaja pystyy jo tarjouk-

sen perusteella arvioimaan toimittajan asiantuntevuutta ja luotettavuutta.  

Tarjousten sisältö ei ole vakioitu, mutta sen tulisi sisältää vähintään 

• tarjoushinta ja arvonlisävero 

• kenelle tarjous on osoitettu, mahdollinen sopimuskumppani 

• tarjouksen kohde ja mihin se perustuu 

• mahdolliset poikkeamat 

• sopimusehdot (YSE tms.) 

• tarjouksen voimassaoloaika 

• maksuehdot 

• yhteyshenkilö (9, s. 51). 

 

Tarjoukset ovat voimassa vain niissä määritellyin ehdoin. Tarjouskirjeestä tulee 
käydä ilmi 

• mahdolliset sopimusehdot (esimerkiksi YSE, REYS, RYS jne.) 

• tarjouksen voimassaoloaika 

• laskutus 

• maksuehdot (9, s. 51). 

 

Urakkatarjouksen laadinnassa tulee olla huolellinen, koska tarjous on sitova, 

kun tarjouksen saaja on saanut sisällöstä tiedon. Tarjouksen peruminen onnis-

tuu ainoastaan erityisestä syystä, esimerkiksi kirjoitusvirheen tai huomattavan 

virheen takia, joka tarjouksen saajankin olisi pitänyt huomata. (9, s. 52.) 
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Urakkaneuvottelu 

Urakkaneuvottelu on urakkasopimusta edeltävä tunnustelu, jossa arvioidaan 

annettua tarjousta ja eri osapuolet tutustuvat toisiinsa sekä yritysten toimintata-

poihin. Neuvotteluissa käydään läpi asioita aina annetun tarjouksen ja yritysten 

laatujärjestelmien väliltä. Neuvottelut ovat tärkeässä osassa urakkasopimuksen 

saamiseksi. Urakkaneuvotteluihin tuleekin yrityksen kohdentaa urakan kannalta 

oleelliset henkilöt. Neuvotteluissa käydään läpi tärkeitä sopimusasioita, joten 

neuvotteluiden kulusta tulisi pitää kirjaa ja dokumentoida päätetyt asiat tulevai-

suuden mahdollisia sopimusongelmia varten. (9, s. 53.) 

Urakkasopimus 

Yritysten päästyä yhteisymmärrykseen urakkaneuvotteluiden pohjalta on aika 

allekirjoittaa urakkasopimus. Sopimus sisältää kaiken urakan kannalta vaaditta-

van tiedon ja yritysten väliset vastuut. Tarjoukseen on voitu tehdä tarkennuksia 

urakkaneuvotteluissa, joten ennen allekirjoituksia on varmistuttava sopimuksen 

ajantasaisuudesta. Urakkasopimuksen vahvistaa yritysten edustajien allekirjoi-

tukset, joten osapuolien on hyvä varmistaa allekirjoittajien laillinen nimenkirjoi-

tusoikeus. (9, s. 54.) 
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Pätevyysjärjestys 

Eri sopimuksissa saattaa ilmetä ristiriitoja, joten sopimusten välisestä pätevyys-

järjestyksestä on sovittu rakennusurakan yleisissä sopimusehdoissa YSE 1998 

-kortissa. 

YSE 1998 13 § (15, s. 5–6) mukaan sopimusasiakirjojen keskinäinen pätevyys-

järjestys on seuraava: 

Kaupalliset asiakirjat: 

1. urakkasopimus 

2. urakkaneuvottelupöytäkirja  

3. nämä yleiset sopimusehdot 

4. tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kir-
jalliset lisäselvitykset 

5. urakkaohjelma tai muut sopimuskohtaiset urakkaehdot 

6. urakkarajaliite 

7. tarjous 

8. määrä- ja mittaluettelot 

9. muutostöiden yksikköhintaluettelo. 

Tekniset asiakirjat: 

1. työkohtaiset laatuvaatimukset ja selostukset 

2. sopimuspiirustukset.  

3. yleiset laatuvaatimukset ja työselostukset. 
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6 Projektipäällikön työohjeet 

Opinnäytetyöprosessin aikana huomattiin, että yrityksen toiminnan kannalta tär-

keää on projektien eri vaiheiden vakiointi prosessin muotoon. Sähköautojen la-

tausjärjestelmäprojekteihin kuuluu monia eri vaiheita, joiden suoritus on edelly-

tys seuraavan vaiheen onnistumiselle. Esimerkiksi huipputehotietoja ei energia-

laitos anna, mikäli urakoitsijalla ei ole valtakirjaa asiakkaalta. Projektit koostuvat 

pienistä osakokonaisuuksista, jotka täytyy tehdä, jotta voidaan siirtyä seuraavan 

vaiheeseen. Unohduksille ei siis ole varaa, mikäli projekti pyritään viemään 

suunnitellusti loppuun.  

Opinnäytetyön pohjalta laadittiin toimeksiantajalle kohdistetut projektipäällikön 

työohjeet, joiden avulla projektipäällikkö pystyy viemään projektit läpi yrityksen 

ohjeistuksen ja laatuvaatimusten mukaan. Työohjeen eri vaiheita seuraamalla 

vältetään eri työvaiheiden unohdukset ja inhimilliset virheet. Tämä tukee erityi-

sesti yrityksen uusia työntekijöitä, joilla ei välttämättä ole vielä kykyä muistaa 

kaikkia eri vaiheita ulkoa. Toimeksiantajalle laadittu työohje löytyy liitteestä 1. 

Työohjeen ajatuksena on, että projektipäällikkö käy ohjeen läpi jokaisen projek-

tin alussa ja kirjaa määräpäivät eri vaiheille. Kun vaihe on saatu päätökseen, se 

kirjataan valmiiksi päivämäärällä ja nimikirjaimilla. Työohjeen päivämääriä tar-

kennetaan projektin edetessä ja aikataulujen varmistuttua.  

Työohje on jaettu eri osioihin, joissa käsitellään projektin vaiheita projektin ete-

nemisen mukaan. Ensimmäisessä osiossa keskitytään asiakaskontaktin jälkei-

seen tarjouskatselmukseen ja sähkötekniseen kartoitukseen, jotka ovat edelly-

tyksiä tarjouksen antamiselle. Kun tämä vaihe on päättynyt, pystytään laske-

maan tarjous ja projektibudjetti. Mikäli tarjous etenee sopimukseen, siirrytään 

suunnittelu- ja valmisteluvaiheeseen. Tässä vaiheessa perehdytään projektin 

lähtötietoihin, luodaan suunnitelmat ja anotaan tarvittavat luvat työlle. Suunnitel-

mien pohjalta voidaan suunnitella hankinnat.  

Hankintojen suunnittelun jälkeen projektiin liittyy kolmansia osapuolia, joiden ai-

kataulua ei voida pitävästi ennustaa, joten projektipäällikön on tehtävä 
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aikataulun varmistus koko projektin osalta. Tärkeä vaihe on varmistaa tarvikkei-

den toimitusaikataulu, koska se saattaa muodostaa projektia viivyttävän hallitse-

mattoman aikatauluhaasteen.  

Projektin edetessä aloitusvaiheeseen projektipäällikön vastuulla on työryhmien 

hallintaa, lakisääteistä perehdyttämistä ja riskien arviointia sekä muut työoh-

jeessa määritetyt työvaiheet. Asennustöiden ollessa meneillään projektipääl-

likkö vastaa tiedottamisen järjestämisestä, aikataulun seuraamisesta ja työ-

maan valvonnasta.  

Projektin lopetus- ja tarkastusvaihe on projektipäällikön kannalta tärkeä vaihe. 

Siinä nähdään, miten hyvin hän on suunnittelutyössään onnistunut ja onko 

päästy suunniteltuun lopputulokseen budjetin sallimissa rajoissa. Tässä vai-

heessa on tärkeää dokumentoida projektin kulku ja mahdolliset kehitettävät 

asiat seuraavien projektien varalle, jotta ne sujuisivat aina entistä paremmin. 

Kun projekti on saatu päätökseen ja asiakas on vastaanottanut työn, toimeksi-

antajalla on tapana kiinnittää niin sanottu allekirjoituskyltti työmaalle, josta nä-

kee projektiin osallistuneet henkilöt. Tämä toimii osaltaan laatutakuuna yrityk-

sen toiminnalle. Lopuksi on mahdollista kysyä myyjän kautta asiakkaalta refe-

renssilupa työmaasta, mitä yritys pystyy käyttämään markkinointimateriaaleis-

saan.  
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7 Yhteenveto 

Insinöörityössä tutustuttiin sähköurakoinnin projektinhallintaan sähköautojen la-

tausjärjestelmiä toimittavan urakoitsijan näkökulmasta. Tavoitteena oli pohtia, 

miten yritys pystyy säilyttämään oman laatutasonsa henkilöstön vaihtuessa ja 

markkinoiden muuttuessa. Työn lopputuloksena laadittiin toimeksiantajalle työ-

ohje, jolla aloitteleva projektipäällikkö pystyy viemään latausjärjestelmäprojektin 

läpi yrityksen vakiintuneilla toimintatavoilla. 

Työn aikana tutustuttiin alan kirjallisuuteen ja verkkolähteisiin, joiden avulla 

muodostettiin käsitystä aihealueesta. Työ jaettiin osuuksiin, joissa selostettiin 

työhön liittyviä käsitteitä ja niiden sisältöä. Kuhunkin aihealueeseen perehdyttiin 

ja niistä poimittiin pääkohdat itse työhön. Insinöörityön alussa huomattiin, että 

aihealue on erittäin laaja ja aiheuttaa haasteita rajauksille. Työssä keskityttiinkin 

tuomaan esiin pelkät pääkohdat yleisellä tasolla menemättä yksityiskohtaisiin 

teknisiin tietoihin. Tämä päätös johtui tietoisesti siitä, että mahdollinen työn koh-

deyleisö on sähköalan ammattilaisia. Tutkimusmenetelmänä kirjallisuuskatsaus 

oli toimiva. Aiheesta löytyi paljon ajantasaista ja luotettavaa kirjallisuutta. Säh-

köala on tarkkaan standardisoitua, joten valmiita toimintamalleja oli hyödynnet-

tävissä työn rakenteita pohdittaessa.  

Projektinhallinta on käsitteenä laaja, josta aiheutuikin haasteita poimia vain pää-

kohdat kuitenkin säilyttäen informatiivinen sisältö. Ennen työn aloitusta olisi voi-

nut tehdä vielä tarkemman rajauksen, jottei aihealue olisi tuntunut niin laajalta. 

Projektinhallinta oli kuitenkin käsitteenä työn laatijalle vieras, joten työn ede-

tessä laajan aineiston tutkiminen antoi erittäin hyvän tietämyksen pääaiheesta. 

Laadittua työohjetta noudattamalla projektipäällikön pitäisi pystyä hallitsemaan 

projekteja yrityksen laatujärjestelmän mukaisesti. Ohjeen avulla projektipääl-

likkö näkee selkeästi kaikki tulevat projektin vaiheet ja pystyy laatimaan niistä 

aikataulun itselleen. Työohje on jatkuvasti kehitettävä asiakirja, jota toimeksian-

taja voi täydentää ja muokata saatujen kokemuksien perusteella. Työohjeesta ei 

tarkoituksella tehty liian laajaa vaan lähinnä suurempia projektivaiheita käsitte-

levä muistilista, jottei ohjeesta tullut liian raskas käyttää. 
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Projektipäällikön työohje 

Projektipäällikön työohjeet 
ENERGIAVAHTI OY  LAATIJA: MARKO TAPANINEN 

PROJEKTITYÖSSÄ NOUDATETAAN YRITYKSEN VAKIINTUNEITA TOIMIN-

TATAPOJA JA LAATUSTANDARDEJA. 

  

TARJOUSKATSELMUS JA SÄHKÖTEKNINEN KARTOITUS 

TEHTÄVÄ 

MÄÄRÄ-

PÄIVÄ VALMIS 

NIMIKIRJAI-

MET 

Valtuutuksen pyytäminen hallituk-

selta huipputehotietoja varten 

   

Tarvekartoitus 

- Autopaikkojen määrä 

- Autopaikkojen hallintamuoto 

- Latausasemien määrä 

- Latausteho 

- Hinnoittelumuoto 

- Järjestelmän käyttöikä 

- Laskutusjärjestelmän tarve 

- Tuki- ja huoltopalveluiden 

tarve 

   

Sähkötekninen kartoitus 

- Liittymissulakkeet 

- Liittymiskaapelin tiedot ja 

reitti 

- Liittymän koko 

- Liittymän huipputeho 

- Liittymän kuormitettavuus 

- Pääkeskuksen nimellis- ja 

oikosulkuvirta 

- Pääkeskuksen laajennetta-

vuus 

- Sähkötilojen koko 
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TEHTÄVÄ 

MÄÄRÄ-

PÄIVÄ VALMIS 

NIMIKIRJAI-

MET 

- Sähkötilojen läpiviennit 

- Kaapelireitit 

Asennuspaikat ja kaapelireitit    

 

TARJOUSLASKENTA JA BUDJETOINTI 

TEHTÄVÄ 

MÄÄRÄ-

PÄIVÄ 

VAL-

MIS 

NIMIKIR-

JAIMET 

Henkilöstökustannukset 

- Työn vaatima työryhmän 

koko 

   

Materiaalikustannukset    

Matkakustannukset    

Kalustokustannukset 

- Polttoaineet 

- Kuluvat osat 

   

Tarjouksen lähettäminen    

 

SUUNNITTELU JA VALMISTELU 

TEHTÄVÄ 

MÄÄRÄ-

PÄIVÄ 

VAL-

MIS 

NIMIKIR-

JAIMET 

Perehtyminen projektin lähtötietoihin 

- Sopimuksen ja tarjousmateri-

aalin läpikäynti 

- Alustava oman työn aikatau-

lutus ennen asennustöiden 

alkua 
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TEHTÄVÄ 

MÄÄRÄ-

PÄIVÄ 

VAL-

MIS 

NIMIKIR-

JAIMET 

Projektin perustaminen toiminnanoh-

jausjärjestelmään 

   

Projektisuunnitelman laadinta    

Riskienhallintasuunnitelman laadinta    

Turvallisuussuunnitelman laadinta    

Sähkökeskusten pää- ja piirikaaviot    

Projektin poikkeavuuksien nimeämi-

nen 

   

Lupa-asiat: kaivuu- ja sijoitusluvat    

Sopimuksessa auki jätettyjen asioi-

den lukitseminen 

- Asiakkaan ilmoitettavat la-

tausasemien määrät ja optiot 

   

Onko projektissa itselle uusia opis-

keltavia asioita? 

   

Mitoitusten varmistaminen tarjous-

laskennan pohjalta 

   

Kuormituslaskennat    

Syötön automaattisen poiskytkennän 

varmistaminen 

   

Tiedotussuunnitelman laadinta 

- Eri työvaiheiden tiedotus ja 

osapuolet 

- Aikataulut 
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TEHTÄVÄ 

MÄÄRÄ-

PÄIVÄ 

VAL-

MIS 

NIMIKIR-

JAIMET 

Valokuvaus- ja dokumentointisuunni-

telma 

- Projektin jälkihoito 

- Takuuasiat 

- Markkinointi 

   

 

HANKINNAT 

TEHTÄVÄ 

MÄÄRÄ-

PÄIVÄ 

VAL-

MIS 

NIMIKIR-

JAIMET 

Sähkökeskukset    

Jakelukiskojärjestelmä    

Kaapelit    

Latausasemat ja sovitteet    

Asennustarvikkeet    

 

AIKATAULUN VARMENNUS 

TEHTÄVÄ 

MÄÄRÄ-

PÄIVÄ 

VAL-

MIS 

NIMIKIR-

JAIMET 

Tarvikkeiden toimitusaikataulun 

varmistus 

   

Muiden projektien vaikutus aloituk-

seen 

   

Asennustyöryhmän aikataulutuk-

sen varmistus ja vertaus tarjouslas-

kentaan 

   

Kalustoresurssien saatavuus    
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TEHTÄVÄ 

MÄÄRÄ-

PÄIVÄ 

VAL-

MIS 

NIMIKIR-

JAIMET 

Kolmansien osapuolien aikataulun 

varmistus 

- Sähköverkkoyhtiö 

- Muut urakoitsijat 

   

 

ALOITUS 

TEHTÄVÄ 

MÄÄRÄ-

PÄIVÄ 

VAL-

MIS 

NIMIKIR-

JAIMET 

Aloitustiedotteen julkaisu    

Kärkimiehen nimeäminen    

Työryhmän kokoonpanon määrit-

tely 

   

Aloituspalaveri työryhmän kanssa 

- Asiakas mukaan tarvittaessa 

   

Tarvikkeiden toimitus- tai nouto-

paikka 

- Käytetäänkö vakioituneita 

käytäntöjä vai poikkeavia 

   

Riskiarvion läpikäynti ja perehdy-

tyslomake 

   

Vastuiden määrittely 

- Työmaakohtainen turvalli-

suusvastaava 

- Työnaikaisen sähköturvalli-

suuden valvojan nimeämi-

nen 

   



Liite 1 

6 (8) 

TEHTÄVÄ 

MÄÄRÄ-

PÄIVÄ 

VAL-

MIS 

NIMIKIR-

JAIMET 

Projektin poikkeavuuksien opastus 

työryhmälle 

   

 

ASENNUSTYÖT JA VALVONTA 

TEHTÄVÄ 

MÄÄRÄ-

PÄIVÄ 

VAL-

MIS 

NIMIKIR-

JAIMET 

Tiedottaminen projektin tiedotus-

suunnitelman mukaan 

   

Sähkökatkot    

Aikataulun seuraaminen    

Liikenteen katkaiseminen 

- Kiinteistöjen sisäänajot 

- Pelastustiet 

   

Työmaan valvonta 

- Otettava huomioon työryh-

män / kärkimiehen kokemus 

vastaavista projekteista 

   

 

LOPETUS JA TARKASTUS 

TEHTÄVÄ 

MÄÄRÄ-

PÄIVÄ 

VAL-

MIS 

NIMIKIR-

JAIMET 

Käyttöönottotarkastusmittausten 

tarkastaminen / koostaminen 

   

Käyttöönottotarkastuspöytäkirjan 

tarkistaminen tai laatiminen 
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TEHTÄVÄ 

MÄÄRÄ-

PÄIVÄ 

VAL-

MIS 

NIMIKIR-

JAIMET 

Asennustöiden valmiuden toteami-

nen  

   

Viimeistelytöiden määritteleminen    

EI työryhmälle kuuluvien viimeiste-

lytöiden aikataulutus 

- Jätteiden pois kuljetus 

- Asfaltointityöt, jos ei tehty 

työryhmän toimesta 

   

Loppudokumenttien laatiminen / 

koostaminen 

- Sopimuksen mukaan 

   

Varmennustarkastus    

Loppukatselmus asiakkaan edusta-

jan kanssa 

- Tarvittaessa, mikäli asiakas 

toivoo / vaatii tai projektin 

kannalta hyödyllistä 

   

Projektin tarvikelistan tarkastus 

- Ylijäämien tiliöinti varastoon 

tai siirto seuraavaan projek-

tiin 

   

Taloudellinen vertailu toteuman ja 

laskennan välillä 

- Poikkeamien läpikäynti 

myynnin / laskennan kanssa 

   

Työryhmän urakkapalkkojen las-

kenta ja maksuun laitto 
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TEHTÄVÄ 

MÄÄRÄ-

PÄIVÄ 

VAL-

MIS 

NIMIKIR-

JAIMET 

Palaute työryhmälle 

- Kehitettävien asioiden kirjaa-

minen seuraava projektia 

varten 

   

 

 

 

MARKKINOINTI 

TEHTÄVÄ 

MÄÄRÄ-

PÄIVÄ 

VAL-

MIS 

NIMIKIR-

JAIMET 

Työryhmän ”allekirjoituskyltti”    

Referenssilupa myyjän kautta asi-

akkaalta  

- Referenssikuvat 
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