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Lyhenteet 

AMD AMD-suunnittelija on hankkeen verkostosuunnittelija; joka suunnittelee 

verkon sähköisesti toimivaksi, jonka jälkeen toimivan verkon suunnitelma 

siirtyy maastosuunnitteluun 

FED Fortum Espoo Distribution Oy; maantieteellisesti Espoon, Kauniaisten, 

Kirkkonummen ja Joensuun jakeluverkko  

FSS Fortum Sähkön Siirto Oy; maantieteellisesti muu Fortumin jakeluverkko 

Suomessa 

KVR kokonaisvastuurakentaminen; pääurakoitsija ottaa vastuun koko hank-

keesta, sisältäen suunnittelun ja rakentamisen 

KSE Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot; sopimusehdot joita käytetään 

tilaajan ja konsultin välisessä toimeksiannossa 

KJ keskijännite; 20 kV:n jännitealue jakeluverkossa 

PJ pienjännite; 0,4 kV:n jännitealue jakeluverkossa 

SR suunnittelu ja rakentaminen; suunnittelu ja rakentaminen voidaan kilpai-

luttaa eri organisaatioilla 

TOP digitoidun sähköverkkosuunnitelman ajo osaksi nykyistä verkkoa verkko-

tietojärjestelmässä kutsutaan TOP-ajoksi tai TOPitukseksi 
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1 Johdanto 

Tässä insinöörityössä perehdytään maastosuunnittelun tilaaja-tuottajamalliin. Työssä 

määritetään, mitä tarkoitetaan tilaaja-tuottajamallilla, mitkä ovat mallin edut ja haitat. 

Lisäksi työssä selvitetään tilaajan ja tuottajan välisiä rajapintaongelmia sekä erilaisia 

yhteistyömenetelmiä. 

Maastosuunnittelu on tärkeä osa sähkönjakeluverkon suunnittelua. Maastosuunnittelu 

hoidetaan Uudenmaan alueella, muutamaa poikkeusta lukuunottamatta, tilaaja-

tuottajamallin mukaisesti. Maastosuunnittelun tilaajana toimii pääasiassa verkonhaltija, 

sekä verkostourakoitsijat. Kilpailutetussa tilaaja-tuottajamallissa sopimukset määrittele-

vät tilaajan ja tuottajan vastuut.  

Maastosuunnittelun tilaaja-tuottajamallin tavoitteena oli kehittää tilaajan ja tuottajan 

välistä yhteistyötä. Yhteistyötä rajoittavat tilaajan ja tuottajan väliset rajapintaongel-

mat, joihin pyrittiin löytämään ratkaisuja. Jakeluverkon toimintaympäristössä toimii 

isoja organisaatioita, jonka takia yhteistyön kehittämistä pidettiin insinöörityössä erityi-

sen haastavana. 

Tutkimusmenetelmänä on käytetty asiantuntijahaastetteluja. Haastattelut perustuvat 

haastattelurunkoon, joka pyrittiin rakentamaan siten, että kysymykset ovat kaikille sa-

mat. Haastattelut olivat avoimia haastatteluja, joissa kysymykset olivat  tietystä tee-

masta. Asiantuntijahaastatteluista saaduilla tiedoilla oli tarkoitus edistää yhteistyötä, 

pienentää tilaajan ja tuottajan välisiä rajanpintaongelmia, sekä kehittää tilauksen ja 

tuotoksen laatukriteerejä.  
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2 Jakeluverkon maantieteellinen toimintaympäristö 

Insinöörityö käsittää maantieteellisesti Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen alueen 

(kuva 1). Espoon, Kauniaisten, Kirkkonummen ja Joensuun alueella verkonhaltijana 

toimii Fortum Espoo Distribution Oy. Yleisesti tästä alueesta käytetään nimitystä FED-

alue. Insinöörityö tehtiin yritykselle, jonka maantieteelliseen toimintaympäristöön ei 

kuulunut Joensuu. Tästä syystä FED-alueesta rajattiin pois Joensuu. Etelä-Suomen ja-

keluverkon alueeseen kuuluu myös Fortum Sähkön Siirto oy, johon kuuluvat Lohja ja 

Vihti. Tästä alueesta käytetään nimitystä FSS-alue. Maantieteellisen alueen olosuhtei-

siin perehdytään, kun yritys kartoittaa omaa toimintaympäristöään. Riippuen siitä, onko 

kyseessä kaupunki- vai haja-asutusalue, yrityksen mitoittaa omat resurssinsa maantie-

teellisen sijainnin mukaan. 

Kuva 1. Maantieteellinen toimintaympäristö , FED- ja FSS -alueet 

Toimintaympäristö sisältää käsitteenä muutakin kuin pelkän maantieteellisen sijainnin. 

Toimintaympäristön ymmärtämistä ja analysoimista selventämään voidaan yrityksen 

toimintaympäristö jakaa eri komponentteihin, joista maantieteellinen sijainti on yksi. 

Alihankkijat, asiakkaat, henkilökunta, kunnat tai kaupungit voivat olla yrityksen toimin-

taympäristön muita komponentteja. [1, s. 37.] 
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Vuonna 2010 Fortum muutti jakeluverkon toimintaympäristöä siirtymällä tilaaja-

tuottajamalliin maastosuunnittelussa. Fortumin organisaatiouudistuksen vuoksi pidettiin 

tarpeellisena kehittää nykyistä tilaaja-tuottajamallia. Työssä keskityttiin kehittämään 

jakeluverkon toimintaympäristöä maastosuunnittelun näkökulmasta.  

Jakeluverkon toimintaympäristössä tulee ottaa huomioon, että verkkoa rakennetaan 

verkonkäyttöä varten. Verkonhaltija voidaan jakaa kahteen alaorganisaatioon: verkon-

käyttö ja verkonrakennus (kuva 2).  

Kuva 2.  Jakeluverkon toimintaympäristö 

Verkonrakennuksen kanssa yhteistyössä toimii usein verkostourakoitsija sekä maasto-

suunnittelija. Jakeluverkon toimintaympäristöön vaikuttavat myös kunnat tai kaupungit, 

joilla on tiettyjä vaatimuksia jakeluverkon eri organisaatioille. Verkostourakoitsija voi 

tehdä alueen maastosuunnittelun tai tilaaja-tuottajamallia hyödyntämällä tilata sen 

yritykseltä, joka tarjoaa maastosuunnittelupalvelua.  
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3 Jakeluverkon tilaaja-tuottajamalli 

Tässä insinöörityössä tilaaja-tuottajamallia tarkastellaan näkökulmasta, jossa jakeluver-

konhaltija on ulkoistanut oman suunnittelun ja siirtynyt sen osalta käyttämään tilaaja-

tuottajamallia. Tällöin tilaajan ja tuottajan roolit ovat erotettu eri organisaatioiksi. Siir-

tymän alkuvaiheessa tilaajan ja tuottajan välillä esiintyi ongelmia [2, s.37]. Tuottaja ei 

ollut tietoinen siitä, mitä tuottaa, ja tilaaja ei tiennyt, mitä pitäisi tilata. Työn tarkoituk-

sena on kehittää tätä jakeluverkon tilaaja-tuottajamallia. 

1990-luvun laman takia taloudelliset resurssit pienenivät kunnissa, jolloin kunnissa ja 

kaupungeissa korostui tehokkuuden ja taloudellisuuden tavoittelu. Tästä syystä Suo-

messa 2000-luvun alussa erityisesti suuret kunnat ja kaupungit ottivat tilaaja-

tuottajamallin käyttöön [3, s. 37]. Vuonna 2010 Työ- ja elinkeinoministeriön kirjoituk-

sen mukaan Suomessa kuntien tekemät tilaaja-tuottajamallin sovelluksista saadut ko-

kemukset ovat pääasiassa olleet positiivia. Palvelujen tuottavuutta oli Oulussa pystytty 

lisäämään 20–30 prosenttia [4, s.37]. 

Kuva 3. Tilaaja-tuottajamallin perjaatekaavio   

Tilaaja tekee tuottajan kanssa alussa sopimuksen, joka ohjaa tilaajan ja tuottajan välis-

tä toimintaa. Tilaaja päättää tuotoksen laadusta, sisällöstä, laajuudesta, budjetista ja 

aikataulusta. Tuottaja on tilaajalle vastuussa tilaajan asettamista kriteereistä sekä asi-

akkaalle vastuussa tuotoksen laadusta ja aikataulusta. 
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Tuotosta ohjataan palautteen avulla. Asiakas antaa palautteen saamastaan tuotoksesta 

tilaajalle, jolta on tilannut tuotteen (ks. kuva 3, ed. s.). Asiakaspalaute koostuu yleensä 

tuotteen aikataulullisista ja laadullisista tekijöistä. Saatuaan palautteen asiakkaalta ti-

laaja antaa oman palautteen tuottajalle, jolloin tuottaja aloittaa oman tuotekehityksen 

(kuva 4). Tuotekehityksen avulla tuottaja pyrkii täyttämään puutteelliset, aikataululliset 

ja laadulliset kriteerit. Palautteen antoa jatketaan niin kauan, kunnes tuotos saavuttaa 

tilaajan määräämät kriteerit tilaajan ja asiakaan suuntaan. Kun tilaajan ja asiakkaan 

vaatimat kriteerit ovat täytetty, tuotekehitystä voidaan tämän jälkeen jatkaa edelleen, 

esimerkiksi tuotteen osalta kustannustehokkaampaan suuntaan.  

Kuva 4. Tuotekehitys 

Tilaaja-tuottajamallin pohjana toimii kilpailutus. Tilaajan ja tuottajan välisiin sopimuk-

siin ja kilpailutukseen palataan myöhemmin (ks. 5.5 Hankkeen kilpailutus). Tilaaja-

tuottajamallin periaatekaaviota voidaan soveltaa jakeluverkon toimintaympäristöön. 

Maastosuunnittelun näkökulmasta tilaajana toimii, joko jakeluverkonhaltija tai verkos-

tourakoitsija. Maastosuunnittelua harjoittava yritys tai verkostourakoitsija toimii palve-

lun tarjoajana eli tuottajana.  
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Maastosuunnittelun tuotoksena on jakeluverkon suunnitelmat, jotka lähetetään verkos-

tourakoitsijalle tai verkonhaltijalle, joka kilpailuttaa urakan tämän jälkeen. Jakeluverkon 

toimintaympäristössä asiakkaina toimivat jakeluverkonkäyttäjät, jotka maksavat säh-

könsiirrosta verkonhaltijalle. Valmiiksi rakennettu sähköverkko on asiakkaalle näkyvä 

lopputuote. (Kuva 5.) 

Kuva 5. Jakeluverkon toimintaympäristön tilaaja-tuottajamallin periaatekaavio 

Jakeluverkon tilaaja-tuottajamallissa voi olla kaksi tuottajaa riippuen tilaajasta. Maasto-

suunnittelun näkökulmasta tuotos on sama, riippumatta toimiiko tilaajana verkostoura-

koitsija vai verkonhaltija. Maastosuunnittelun tuotoksena on suunnitelmapaketti, joka 

luovutetaan tilaajalle. Urakka kilpailutetaan, joko suunnittelun jälkeen tai ennen suun-

nittelua. Urakka voi koostua erillisestä suunnittelusta sekä verkonrakentamisesta, tai 

urakka voidaan kilpailuttaa kokonaisvastuurakentamisena, jolloin tilataan verkonraken-

nus ja suunnittelu samalta tuottajalta. (Ks. 4.3.1 kokonaisvastuurakentaminen). 

Palautteen anto on myös jakeluverkon toimintaympäristössä tärkeää. Verkonkäyttäjä 

eli asiakas antaa saamastaan lopputuotteesta eli rakennetusta sähköverkosta palaut-

teen verkonhaltijalle. Palautteen annossa voidaan hyödyntää esimerkiksi verkonhaltijan 

teknistä asiakaspalvelua. Tilaaja jakaa saamansa palautteen tuottajille. Palautteen tar-

koituksena on korjata mahdollisia virheitä ja kehittää tuotosta. Tilaaja ja tuottaja voivat 

pitää yhteistyökokouksia, joissa käydään läpi palautetta, ja yhteistyön avulla pyritään 

kehittämään tuotosta. 
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Myös jakeluverkon toimintaympäristössä tilaaja ja tuottaja pyrkivät kustannustehok-

kaampaan toimintamalliin. Kun saadaan yksityiskohtaista palautetta tuotteesta, voidaan 

sitä tuotekehityksen avulla ohjata kustannustehokkaampaan suuntaan. Lopuksi tilaajal-

le ja asiakkaalle voidaan toimittaa tuotos nopeasti ja kustannustehokkaasti. 

4 Sopimukset jakeluverkon toimintaympäristössä 

Insinöörityössä sopimuksia tarkasteltiin maastosuunnittelun eli tuottajan näkökulmasta, 

tästä syystä tilaaja-tuottajamallin eri sopimukset käydään läpi pintapuolisesti tuottajan 

näkökulmasta. Tarkoitus ei ole esitellä yksittäisiä lakipykäliä vaan luoda lukijalle koko-

naiskuva jakeluverkon tilaaja-tuottajamallin sopimuksista. Yleisesti sopimuksella velvoi-

tetaan kahta tai useampaa osapuolta. Sopimuksien tarkoitus on luoda velvoitteita ja 

suojella eri osapuolia.  

Sopimus voi olla suullinen tai kirjallinen. Kirjallisessa sopimuksessa virheiden ja vää-

rinymmärrysten mahdollisuus vähenee. Tällöin sopimuksessa sovitut asiat on helppo 

todentaa kiistatapauksissa. Suullinen sopimus on lain mukaan yhtä pätevä kuin kirjalli-

nen. Kiistatapauksissa on yleensä vaikeaa todistaa suullisen sopimuksen sisältö jälkikä-

teen. Kirjallinen sopimus on yleensä täsmällisempi ja yksiselitteisempi kuin suullinen 

sopimus. [5, s. 37.]  

4.1 Tilaaja-tuottajasopimus 

Tilaajan-tuottajan-mallin lähtökohtana voidaan pitää tilaajan ja tuottajan välistä sopi-

musta. Tilaajan ja tuottajan välinen sopimus on kirjallinen sopimus, joka velvoittaa 

tilaajaa ja tuottajaa. Sopimuksessa on määritelty tilaajan ja tuottajan vastuut. Tilaajaa 

ja tuottajaa tyydyttävä sopimus edistää näiden välistä yhteistyötä.  

Tilaajan ja tuottajan välisen sopimuksen taustalla tulee olla molemminpuolinen luotta-

mus. Luottamuksen avulla saadaan tilaajan ja tuottajan välille molempia osapuolia tyy-

dyttävä sopimus. Kun on syntynyt molemminpuolinen luottamus, voidaan asioista kes-

kustella avoimesti. Avoimuudella pystytään kehittämään tilaajan ja tuottajan välistä 

yhteistyötä. [6, s. 37.] 
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Tilaajan ja tuottajan toiminta tulisi olla läpinäkyvää, jolloin syntyy molemminpuolinen 

luottamus osapuolien välille. Tilaajan ja tuottajan välinen avoimuus johtaa luottamuk-

seen. Läpinäkyvyydellä, luottamuksella ja avoimuudella saavutetaan tilaajan ja tuotta-

jan välille molempia osapuolia tyydyttävä sopimus. [7, s. 38.] 

4.2 Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot 

Konsulttitoiminnan yleisissä sopimusehdoissa tilaaja määrittelee konsultin aseman or-

ganisaatiossa. Sopimuksessa käydään läpi konsultointi tehtävien laajuus, laji, kohde ja 

veloitusperusta. Kirjalliseksi menettelyksi katsotaan myös suunnittelu- ja työmaakoko-

ukset, joihin konsultti osallistuu. 

Tilaajan vastuuksi konsulttitoiminnan yleisissä sopimusehdoissa määritetään asiakirjo-

jen luovutus. Asiakirjoja voivat olla erilaiset kartat, pohjapiirustukset tai muut hanketta 

koskevat perustiedot. Tilaaja varmistaa myös, että konsultilla on mahdollisuus noudat-

taa työsuojelua koskevia vaatimuksia ja määräyksiä.  

Konsultti tulee asiantuntijana suorittamaan annettua tehtävää. Konsultin on pysyttävä 

neutraalina osapuolena riippumatta hankkijoista, urakoitsijoista tai muista taloudellisis-

ta tekijöistä. Konsultti vastaa siitä, että hänen suorittamansa tehtävä tai luovuttamansa 

suunnitelmat vastaavat lakia, asetuksia sekä muita viranomaisten asettamia määräyk-

siä. [8, s. 37.] 

Konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja hyödynnetään jakeluverkon tilaaja-

tuottajamallissa. Verkonhaltijan toimii tilaajan vastuiden mukaisesti ja maastosuunnit-

telija  konsultoi tilaajan puolta. 

4.3 Tilaajan ja tuottajan välinen hankesopimus 

Tilaaja ja tuottaja tekevät tiettyjä sopimuksia hankekohtaisesti. Hankesuunnittelu alkaa 

tarveselvityksellä. Selvitys sisältää esimerkiksi alustavan hankkeen toteutusaikataulun. 

Jakeluverkon toimintaympäristössä käytetään KVR:sta, sekä erotettua suunnittelua ja 

urakointia. SR-urakat voidaan jakaa vielä eri alakategorioihin. Suunnittelun sisältäviä 

toteutusmuotoja on muitakin. Nimikkeistä selviävät osapuolien vastuut ja tehtävät.  
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Tilaaja voi hankkeen laajuuden perusteella päättää toteutuuko urakka KVR:na vai tila-

taanko maastosuunnittelu ja verkonrakennus erillään.  Valinnan ei aina tarvitse perus-

tua hankkeen laajuuteen, vaan yleensä myös tilaaja pohtii kustannustehokkainta rat-

kaisua. Hankkeen onnistumisen perusteena voidaan pitää oikeanlaista hankesuunnitte-

lua. [9, s. 37.]  

4.3.1 Kokonaisvastuurakentaminen 

Kokonaisvastuurakentamisesta käytetään yleisesti nimitystä avaimet käteen. Nimitys 

kuvaa hyvin kokonaisvastuurakentamisen toimintaa. Tilaaja tilaa tuottajalta valmiin 

lopputuotteen, eikä esimerkiksi suunnitelmia lopputuotteen rakentamiseksi, jolloin ko-

konaisvastuurakentaminen kattaa koko hankkeen suunnittelusta urakointiin asti (Kuva 

6). KVR:ssa on yksi pääurakoitsija, joka vastaa koko hankkeen työsuorituksesta. [10, s. 

37.] 

Kuva 6. KVR-kaavio. [11, s. 38.] 

Kokonaisvastuurakentamista on aiemmin kutsuttu hinta- ja edullisuuskilpailutukseksi. 

Tästä syystä KVR:ssa laadullisentason määrittäminen urakasta jää yleensä puolitiehen. 

Vähäisten alkutietojen takia tuottajan on myös vaikeampi laskea hankkeen kokonais-

hintaa, mikä johtaa laadullisen tason laskemiseen kustannusten kattamiseksi. Urakan 

edullisuus ja laadullisen tason puute johtaa tilaajan ja tuottajan välisiin riitatilanteisiin. 

Laadullisen tason puutteen ja urakkavalinnoissa painotetun hinnan vuoksi kokonaisvas-

tuurakentaminen onkin saanut negatiivisen maineen. [9, s. 37.] 
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Toisaalta kokonaisvastuurakentamisessa hankkeen alkuvaiheessa tilaaja ja tuottaja 

ovat tasavertaisia kumppaneita. Tilauksen toteuttaa yksi sopimuskumppani, joka to-

teuttaa suunnittelun ja urakoinnin, mikä helpottaa tilaajaa. Yhden kumppanin valinta 

helpottaa myös hankalia neuvotteluja sekä vähentää hankekohtaisia kokouksia. Toteut-

taja ottaa laajan vastuun urakasta, joka takaa edullisen ja tarkoituksen mukaisen lop-

putuotteen. KVR on luonnollisempi valinta, mikäli urakointi ja suunnittelu etenevät sa-

massa vaiheessa tai suunnitelmat muuttuvat hankkeen aikana. [10, s. 37.]  

KVR:ssa tulee muistaa, että jokainen hanke on ainutlaatuinen. Tämän takia kokemuk-

set urakointimuodosta vaihtelevat. Hyvällä yhteistyöllä KVR toimii sujuvasti. Ongelmak-

si koituvat virheellisesti lasketut KVR-urakat, jolloin lisätöiden avulla pyritään saamaan 

hanke kannattavaksi. Lisäkustannukset hiertävät tilaajan ja tuottajan välejä, jolloin 

yhteistyö ei ole enää yhtä toimivaa kuin hankkeen alkaessa. 

4.3.2 Erotettu suunnittelu ja rakentaminen 

Suunnittelun ja rakentamisen erottaminen mahdollistaa tilaajan tekemään sopimuksia 

monen muun yrityksen kanssa. Tilaajan on helpompi valvoa hankkeen laadullisia kri-

teerejä, kun suunnittelu ja rakentaminen on erotettu toisistaan. Tällöin suunnitelmat 

yleensä kulkevat tilaajan kautta, ennen kun ne menevät urakoitsijalle (kuva 7). Tilaaja 

voi tällöin kilpailuttaa hankkeen suunnitelmien perusteella eikä vain lähtötietojen perus-

teella kuten KVR:ssa. 

 Kuva 7. Erotettu suunnittelu ja rakentaminen. [11, s. 38.] 
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Suunnittelun ja rakentamisen erottaminen hankaloittaa hankkeen aikataulutusta. 

Suunnittelu tilataan ennen hankkeen kilpailutusta, joka saattaa viivästyttää kiireellisen 

hankkeen aikataulua. KVR:ssa aikataulu saattaa myös viivästyä samasta syystä. Raken-

tamista ei voida aloittaa, ennen kun urakoitsija on saanut suunnitelmat. Aikataulua 

hidastaa myös, jos suunnitelmiin joudutaan tekemään muutoksia rakentamisen aikana. 

KVR:een verrattuna suunnitelmiin tulevat muutokset saattaa viivästyttää koko hank-

keen aikataulutusta.   

Suunnittelun ja rakentamisen erottaminen mahdollistaa rakentamisen ja kilpailutuksen 

suunnitelmien perusteella. Kun urakoitsijalla on käytössä valmiit suunnitelmat hank-

keesta, niin hankkeen kustannuslaskenta helpottuu. Verrattaessa KVR:een urakoitsija 

saa suunnitelmista hankkeeseen liittyvät määräluettelot, joista voidaan tarkasti laskea 

urakkaan sisältyvät määrät. Hyvät suunnitelmat ja tarkempi kustannuslaskenta vähen-

tävät lisä- ja muutostöiden määrää. Lisä- ja muutostöiden vähentäminen nostaa hank-

keen kustannustehokkuutta, joka mahdollistaa sovitussa hinnassa pysymisen. 

Erotetun suunnittelun ja rakentamisen toteutusmuodossa tilaaja pystyy valitsemaan 

kilpailutuskriteerit. Toteutusmuodossa parhaan hinta-laatusuhteen löytämisessä voi-

daan painottaa muita tekijöitä, jolloin on helpompi luopua KVR:n hinta- ja edullisuuskil-

pailutuksesta. Tilaaja voi valita, esimerkiksi antaako enemmän painoarvoa laadullisesti 

paremmalle tarjoukselle, jolloin kilpailutusta ei voita se tarjous, jossa on halvin koko-

naishinta. 

4.4 Hinnoittelun perusta  

Hankkeen hinnoittelu riippuu, millaista urakkamuotoa tilaaja tarjoaa. KVR:ssa hyödyn-

netään kokonaishinta- tai yksikköhintamenettelyä. Kokonaishintamenettelyssä hintaan 

sisältyy kaikki hankkeen kustannukset. Tämä vaikeuttaa kustannuslaskentaa huomatta-

vasti, koska on otettava huomioon kaikki urakkaan kuuluvat kustannukset. Kuten ai-

emmin mainittiin, KVR:ssa käytetään hinta- ja edullisuuskilpailutusta, jolloin useasti 

hankkeesta saatetaan tarjota liian alhainen hinta.  
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Tuottaja voi hyödyntää KVR:ssa tilaajan kanssa sovittuja yksikköhintoja. Yksikköhin-

noittelussa jokaiselle yksikölle on annettu kiinteä hinta. Esimerkiksi kaivu-urakoitsijan 

kanssa on sovittu jokaista ojametriä kohti tietty kiinteä hinta. Yksikköhintojen ongel-

mana KVR:ssa voi olla, ettei hankkeen alkuvaiheessa ole hankekohtaisia määräluette-

loita. Tästä johtuen urakoitsijan on tarjottava kilpailukykyinen hinta hankkeesta.  Mikäli 

yksikköhinnoittelu halutaan kannattavaksi, hankkeesta tulisi löytyä hyvät lähtötiedot 

olosuhteista ja toimintaympäristöstä, joiden pohjalta voidaan laskea tarvittavat yksiköt 

ja tarjota kilpailukykyinen hinta. 

Suunnittelua tilatessa voidaan hyödyntää tunti- tai yksikköhinnoittelua. Yksikköhinnoit-

telu toimii suunnittelun osalta samalla periaatteella kuin urakoinnissa. Jokaista yksikköä 

kohden on sovittu kiinteä hinta. Esimerkiksi uuden jakokaapin suunnittelusta saadaan 

helposti yksikköhinta, joka sisältää jakokaapin sijoituksen, sähköistämisen ja kaappiin 

tulevien tarvikkeiden suunnittelun. Tuntihinnoittelua voidaan soveltaa suunnittelussa, 

kun ei suunnitella kiinteitä yksiköitä. Tuntihinnoittelun perustana on jokaista tuntia 

kohden sovittu kiinteähinta.  

Hyvään yhteistyöhön kuuluu tilaajan ja tuottajan välinen kommunikointi hinnoittelusta. 

Tilaajan ja tuottajan tulee keskenään löytää kustannustehokkain ratkaisu hankkeen 

läpiviemiseksi. Kustannustehokkuus ei saisi vaikuttaa lopputuotteen laatuun, mutta 

usein se vaikuttaa. Tästä johtuen hinnoittelusta pitäisi keskustella avoimesti ja luoda 

molempia osapuolia tyydyttävät hinnat hankkeille.    

4.5 Sijoituslupa-anomukset ja -suostumukset 

Sijoitusluvalla tarkoitetaan lupaa sijoittaa kunnan, kaupungin tai maanomistajan alueel-

le jonkun muun osapuolen laitteita. Jakeluverkon toimintaympäristössä nämä laitteet 

kuuluvat yleensä jakeluverkon haltijalle. Maastosuunnittelija suunnittelee laitteiden 

sijoituksen maastoon ja hakee niille ohjeiden mukaan sijoitusluvat. Laitteista, jotka 

kuuluvat verkonhaltijalle, tehdään kirjalliset sijoituslupasopimukset. Suullista sopimusta 

voidaan hyödyntää niissä tapauksissa, kun maanomistajilla ei ole tarvetta riitauttaa 

suullista sopimusta. 
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Kuva 8. Sijoitusluvan haku 

Tietyissä tilanteissa luvan hakija voi olla myös tilaaja, jolloin lupa palaa takaisin luvan 

hakijalle. Kuten aiemmin mainittiin jakeluverkon toimintaympäristössä sijoitusluvat ha-

kee maastosuunnittelija, joka on tuottaja. Luvan palautusosoitteesta  sovitaan hanke-

kohtaisesti. Luvat palautuvat joko verkonhaltijalle tai verkostourakoitsijalle riippuen, 

millä hinnoitteluperiaatteella hanke on kilpailutettu. Kirjallisen sijoitusluvan hakuproses-

sin on sama riippumatta siitä, onko kyseessä kaupungin, kunnan tai yksityishenkilön 

maa-alue. (Kuva 8.) 

4.5.1 Sijoituslupa kunnalta tai kaupungilta 

Kunnan ja kaupungin alueille sijoitettaville johdoille ja rakenteille on haettava sijoitus-

lupa. Sijoituslupasuunnitelma on tehtävä kaupungilta tilattavaan kadun tai puistoalueen 

asemapiirustukseen. Alueelta voidaan tilata asemapiirustus, johon sijoitettavat laitteet 

piirretään. Sijoitussuunnitelma on tehtävä ajantasaiselle kanta- tai johtokartalle, mikäli 

kadusta tai viheralueesta ei ole ajantasaista asemapiirustusta. Yleisesti jakeluverkon 

toimintaympäristössä on käytäntö, jossa tienrakennuksen yhteydessä suunnitellaan 

sijoitettavat laitteet alueelle. Tällöin kunnalta tai kaupungilta saa rakennettavalle tie-

osuudelle kadunrakennussuunnitelmat. (Liitteet 1, 2 ja 3.)  
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4.5.2 Sijoituslupa maanomistajalta  

Maanomistajilta haettaviin sijoituslupiin ei tarvitse tilata kantakarttaotetta tai tienra-

kennussuunnitelmia. Sijoitettavat laitteet ja niiden sijainnit on mahdollista esittää verk-

kokartalla, jolloin ei tarvita asemapiirustusta. Kun laitteet jäävät verkonhaltijan käyt-

töön, maanomistajilta haetaan laitteelle lupaa maanomistajan anomuksella sekä maan-

omistajan suostumuksella. Suostumuksia lähetetään kaksi kappaletta, joista toinen jää 

maanomistajalle ja toinen palautetaan verkonhaltijalle. Maanomistaja-anomus jää aina 

maanomistajalle. (Liitteet 4, 5 ja 6.) 

Mikäli laitteet jäävät maanomistajan käyttöön, lupa on mahdollista hakea suullisesti. 

Tätä menettelytapaa voidaan käyttää esimerkiksi, kun nykyinen liittymisjohto on ilma-

linjajohto, ja se ollaan vaihtamassa maakaapeliksi. Tässä tapauksessa maanomistajan 

kanssa voidaan sopia kaapelireitti maastokatselmuksen aikana suullisesti tai puhelimit-

se. 

4.5.3 Puistomuuntamon sijoituslupa 

Jakeluverkon toimintaympäristössä muuntamon sijoitusluvan hakee aina arkkitehti. 

Puistomuuntamot katsotaan Espoon alueilla rakennuksiksi, minkä vuoksi niiden sijoi-

tukseen tarvitaan arkkitehdin tekemät piirustukset. Muuntamot ovat ainoat laitteet ja-

keluverkon toimintaympäristössä, johon tarvitaan arkkitehdin piirtämät rakennus- ja 

sijoituslupasuunnitelmat, muiden laitteiden sijoitusluvat hakee maastosuunnittelija. 

Muuntamon rakennus- ja sijoituslupasuunnitelmat tulevat arkkitehdiltä maastosuunnit-

teluun, minkä jälkeen muuntamo sijoitetaan sille suunnitellulle paikalle karttapohjalle. 

(Liitteet 7 ja 8.) 

5 Verkonhaltijan vastuut tilaajana 

Verkonhaltijan vastuisiin kuuluu tilaajana hankkeiden tilaukset. Kuten aiemmin jo mai-

nittiin, hankkeet voidaan tilata KVR:na tai erotettuna suunnittelu- ja rakentamistuotok-

sena. Suurimpana ongelmana jakeluverkon alueella on hankkeiden aikataulutus. Ver-

konhaltija valvoo tilaajana koko hankkeen aikataulutusta ja päättää yhteistyössä tuot-

tajien kanssa hankkeen eri osien aikataulutuksesta. 
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Hankkeelle annettuja aikatauluja voi olla useita riippuen urakointimuodosta. Verkonhal-

tija antaa hankkeelle aikataululliset vaatimukset, joita projektinvalvojat valvovat. Aika-

taulullisesti KVR on helpoin kontrolloida, koska siinä on annettu vain koko hankkeen 

valmistumispäivä. Hanke saattaa kuitenkin useasta syystä viivästyä, jolloin annetussa 

aikataulussa on vaikea pysyä. Erotetussa maastosuunnittelussa ja urakoinnissa voidaan 

antaa useampia aikatauluja. Maastosuunnitelmien valmistumiselle voidaan antaa val-

mistumispäivä, jonka jälkeen verkonrakentamiselle voidaan määrittää oma valmistu-

misaikataulu. Tämä saattaa pitkittää hanketta, mutta annetuissa aikatauluissa on hel-

pompi pysyä.  

5.1 Hankekohtainen hankekuvaus 

Hankekuvauksessa on nimensä mukaisesti annettu kirjallinen kuvaus hankkeen toteu-

tuksesta. Kirjallisessa kuvauksessa käydään läpi, millaisesta suunnittelu tai verkosto-

työstä on kyse sekä kerrottu, mille maantieteelliselle alueelle hanke tehdään. Hankeku-

vauksen yhteyteen on myös mahdollista liittää nykyinen verkkokartta kyseiseltä alueel-

ta. Tällöin tuottaja voi verkkokartan ja sanallisen kuvauksen avulla päätellä alueella 

tapahtuvan hankkeen pääpiirteet. (Liite 9.) 

Hankekuvauksesta löytyy myös projektin yhteyshenkilöt. Tilaajan puolelta on ilmoitettu 

hankkeen rakennutuspäällikkö, projektinvalvoja ja verkostosuunnittelija. Mikäli tilaus on 

jo kilpailutettu, urakoitsijoilla hankekuvauksesta selviää myös hankkeen pääurakoitsijan 

ja mahdollisen aliurakoitsijan yhteystiedot.  

Hankekuvauksesta ei aina löydy kaikkien hankkeen osapuolien yhteystietoja. Hankkee-

seen saattaa liittyä kaupungin tai kunnan edustajia tai yksityisiä maanomistajia. Katu-

valaistuksen ja puhelinoperaattorin yhteyshenkilöiden tiedot puuttuvat yleensä hanke-

kuvauksesta. Hankkeen läpiviennin kannalta hankekuvauksessa olisi oleellista olla kol-

mannen osapuolen yhteystiedot. Tällöin suunnittelija voisi alustavasti olla yhteydessä 

hankkeen eri osapuoliin, jolloin tieto hankkeesta kulkeutuisi myös heille.  
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5.2 Verkostosuunnittelijan P1-suunnitelma 

Verkostosuunnittelija luo hankkeesta  P1-suunnitelman. P1-suunnitelman tarkoituksena 

on esittää mm. verkonsähköinen toimivuus. Verkostosuunnittelija ei kiinnitä huomiota 

alueen maastollisiin vaatimuksiin tehdessään P1-suunnitelmaa, vaan hän tekee suunni-

tellusta verkosta sähköisesti toimivan. 

Maastosuunnittelun alkaessa maastosuunnittelija tarkastaa P1-suunnitelman. Mikäli 

suunnitelmassa on puutteita verkostosuunnittelija korjaa puutteet ennen maastosuun-

nittelun aloittamista. Maastosuunnittelija käyttää P1-suunnitelmaa  suuntaviivana teh-

dessään maastosuunnitelmia. Verkostosuunnittelijan luomasta suunnitelmasta pyritään 

poikkeamaan mahdollisimman vähän, koska verkostolaskenta on suoritettu P1-

suunnitelman mukaan. Mikäli maastosuunnitelmissa joudutaan tekemään suuria muu-

toksia P1-suunnitelmaan, joudutaan verkostolaskenta suorittamaan uudestaan. 

Maastosuunnittelun kannalta on tärkeää, että P1-suunnitelmasta löytyvät tarvittavat 

tiedot, jotta maastosuunnittelu voidaan toteuttaa. Mikäli P1-suunnitelmassa on suuria 

puutteita maastosuunnittelun aloittaminen viivästyy, mikä viivästyttää koko hankkeen 

läpivientiä. P1-suunnitelmalle on luotu tietyt standardit, jotka sen pitää täyttää.  

5.3 Headpower-työnohjaus 

Headpower-yritys tuottaa energia- ja telealalle palvelukokonaisuuksia. Jakeluverkon 

toimintaympäristössä Headpower tuottaa ratkaisuja töiden ohjauksesta suunnitteluun. 

Jakeluverkon haltijalle työnohjaus tarkoittaa käytännössä tilauksen tehostamista. 

Suunnittelupalveluja on myös mahdollista tehostaa Headpower-vakiorakenteiden ja 

määräluetteloiden avulla. [12, s. 38.] 

Headpower on ollut jakeluverkonhaltijalle selvä kehitysaskel. Headpower mahdollistaa 

yhteisen tilausjärjestelmän, jolloin organisaatioiden väliset sähköiset rajapintaongelmat 

pienevät. Yhteisen tilausjärjestelmän käyttö vähentää aikataulutukseen liittyviä ongel-

mia sekä helpottaa tilauksen tekemistä. [7 , s. 37.] 
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Headpower-tilausjärjestelmä mahdollistaa sen, että tilaaja ja tuottaja voivat molemmat 

seurata hankkeen aikataulutusta. Tämä mahdollistaa joustavamman aikataulutuksen 

hankkeelle, jonka takia aikataulullisia ongelmia esiintyy vähemmän. 

Jakeluverkon toimintaympäristössä tuottajalle lähetään tilaajan puolelta Headpower-

työnohjaus (liite 10). Kyseessä on hyvin samankaltainen dokumentti kuin hankekuvaus. 

Kuten hankekuvauksessa myös työnohjauksesta löytyy projektin yhteyshenkilöt. Tilaa-

jan puolelta on myös ilmoitettu hankkeen rakennutuspäällikkö, projektinvalvoja ja ver-

kostosuunnittelija.   

5.4 PowerGrid-verkkotietojärjestelmä 

Fortum otti PowerGrid-verkkotietojärjestelmän käyttöön vuonna 2003 [13, s. 38]. Po-

werGrid-verkkotietojärjestelmä toimii suunnittelun apuna. Tietojärjestelmässä on ku-

vattuna nykyinen verkko ja luomalla suunnitelma alueita verkkokartalle voidaan päivit-

tää nykyistä verkkoa. AMD-suunnittelussa ja maastosuunnittelussa molemmissa hyö-

dynnetään verkkotietojärjestelmää. 

Maastosuunnittelun näkökulmasta verkkotietojärjestelmään tehtävä suunnittelu alkaa 

kun verkonhaltijan puolelta avataan hankekohtainen suunnitelma-alue. Maastosuunnit-

telija purkaa nykyisen verkon ja luo uuden verkon suunnitelma-alueelle. Tätä kutsutaan 

myös digitoimiseksi.  

Verkon digitoinnin jälkeen verkonhaltija tarkastaa digitoinnin ja tuo suunnitellun verkon 

osaksi nykyistä verkkoa. Suunnitellun verkon tuomista osaksi nykyistä verkkoa kutsu-

taan TOP-ajoksi. TOP-ajon jälkeen suunniteltu alue on osana nykyistä verkkoa, jolloin 

siihen voidaan tehdä jälleen muutoksia. 

Maastosuunnittelija hyödyntää verkkotietojärjestelmää luodessaan urakoitsijalle maas-

tosuunnitteludokumentteja (ks. 6 Maastosuunnittelijan vastuut tuottajana). Jakeluver-

konhaltijalle verkkotietojärjestelmän päivitys on tärkeää tilastoinnin kannalta. Jakelu-

verkonhaltija käyttää tietojärjestelmää esimerkiksi verkon nykyarvon määrittämiseen. 
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5.5 Hankkeiden kilpailutus 

Kuten aiemmin on mainittu, jakeluverkontoiminta ympäristössä hankkeet kilpailutetaan. 

Tilaaja valitsee hankkeen toteuttajan kilpailutuksen perusteella. Kilpailutuksen tulokse-

na syntyy tilaaja-tuottajasopimus. Hankkeen kokonaishinta määräytyy hintatarjousten 

ja laatutekijöiden perustella. Organisaatioiden välinen kilpailutus tapahtuu osapuolien 

välillä, joilla on tilaaja-tuottajasopimus jakeluverkonhaltijan kanssa. (Kuva 9.) 

 Kuva 9. Kilpailutus 

Tilaaja tekee hankkeesta tarjouspyynnön, josta tuottajat tekevät tarjoukset. Tilaaja 

arvioi ja vertailee tarjouksia, jonka jälkeen käydään sopimusneuvotteluita tilaajan ja 

tuottajan välillä. Sopimusneuvottelut voivat päättyä urakkasopimukseen.  

Kilpailutuksen tavoitteena on saada kustannustehokas ratkaisu hankkeen toteutukselle. 

Kilpailutuksessa huomioidaan tarjouksen kokonaishinta, laadulliset tekijät ja toimin-

taympäristöön vaikuttavat tekijät. Yleisesti jakeluverkon toimintaympäristössä on käy-

tössä hintakilpailutus. Tuottaja, joka tarjoaa kustannustehokkaimman ratkaisun voittaa 

yleensä tarjouskilpailun. 

Tilaaja määrittelee yleensä tarjouspyyntöasiakirjoissa hankkeen laatukriteereille minimi-

tason. Kustannuslaskennassa lasketaan hankkeen kokonaiskustannukset minimitason 

laatukriteereillä. Minimitason laatukriteereillä hankkeen kokonaishinta laskee alhaiselle 

tasolle ja kilpailutetun hankkeen laadulliset tekijät laskevat hinnan mukana.  

Jakeluverkon toimintaympäristössä tilaajan tulisi kehittää tilaaja-tuottajasopimusta laa-

dullisesti kustannustehokkaammaksi. Tällöin kilpailu perusteena voitaisiin käyttää esi-

merkiksi laadullisia kriteereitä, joka vähentäisi halvimman hinnan painoarvoa.  
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5.6 Työmaakokoukset ja -katselmukset 

Kokous on lähtökohtaisesti huomattavasti muodollisempi kuin katselmus. Vaikka jake-

luverkon toimintaympäristössä puhutaan useasti kokouksista, niin harvemmin kyseessä 

on virallinen kokous. Jakeluverkon toimintaympäristössä olevista kokouksista suurin 

osa on neuvottelumaisia. Neuvottelussa keskustelu on vapaampaa kuin kokouksessa, 

eikä neuvottelussa esimerkiksi tarvita puheenjohtajaa.  

Neuvottelun toimintaa säätelee tarkoituksenmukaisuus ja se etenee ennalta sovitun 

asialistan mukaan. Päätöksistä ei tarvitse tehdä virallista pöytäkirjaa, vaan päätökset 

voidaan kirjata esimerkiksi muistioon, joka jaetaan neuvotteluun osallistuneille. [8, s. 

37.] 

Jakeluverkon toimintaympäristössä on myös tapana pitää erilaisia katselmuksia. Kat-

selmus on huomattavasti vapaamuotoisempi kuin kokous tai neuvottelu. Katselmus 

tapahtuu yleensä hankkeen maantieteellisessä sijainnissa, jolloin voidaan käydä läpi 

ennalta sovitut asiat paikan päällä. Kokouksen ja neuvottelun tapaan katselmuksesta 

on tapana tehdä pöytäkirja tai muistio.  

Kokouksiin ja katselmuksiin on tapana kutsua molempien, sekä tilaajan, että tuottajan 

edustajia. Hankkeesta riippuen voidaan kutsua myös kolmannen osapuolen edustajia. 

Kokouksien ja katselmuksien tehtävä on jakaa tietoa eri osapuolien kesken hankkeen 

tilanteesta ja tulevaisuudesta. Yleisesti kokous ja katselmus eivät ole toisiaan poissul-

kevia. Kokouksen ja katselmuksen yhdistämistä voidaan pitää tehostamisena. 

5.6.1 Työmaakokous 

Työmaakokouksien tarkoituksena on selvittää hankkeen aikataulullisia- ja työnaikaisia-

asioita. Kuten aiemmin jo mainittiin jakeluverkon toimintaympäristössä kokoukset ovat 

yleensä vapaamuotoisia neuvotteluita. Vapaamuotoisuudesta johtuen, nykyään työ-

maakokouksen sijasta, käytetään mielellään termejä työmaapalaveri ja työmaakäynti.  
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Pienissä hankkeissa työmaakokouksia ei välttämättä pidetä, kun taas suuremmissa 

hankkeissa saattaa olla useita kokouksia. Jos hanke on esimerkiksi jaettu kolmeen eri 

osaan, voidaan jokaisen osan alussa pitää työmaakokous, jossa käydään läpi edellises-

sä osassa tehdyt toimenpiteet, ja mitä toimenpiteitä tehdään alkavassa osassa.    

5.6.2 Aloituskatselmus 

Aloituskatselmuksen tarkoituksena on perehdyttää hankkeen eri osapuolet. Aloituskat-

selmukseen osallistuu yleensä jokaisesta organisaatiosta yksi tai useampi henkilö. Ti-

laajan puolelta aloituskatselmukseen osallistuu yleensä projektinvalvoja sekä mahdolli-

sesti verkostosuunnittelija. Verkostourakoitsijan organisaatiosta aloituskatselmukseen 

saapuu yleensä töidensuunnittelija tai työnjohtoon kuuluva henkilö. Kolmas henkilö, 

joka saapuu aloituskatselmukseen, on hankkeen maastosuunnittelija. 

Aloituskatselmus toimii suuntaviivana eri osapuolille [6, s. 37]. Aloituskatselmus ja 

työmaakäynnit selkeyttävät hankkeen läpivientiä ja luovat vahvan perustan hankkeen 

onnistumiselle [7, s. 37]. Yleisesti aloituskatselmusta pidetään hyvänä kehitysaskelee-

na, koska sen avulla hankkeiden läpivienti on helpottuu. Aloituskatselmus on myös 

hyvä kehitysaskel eri organisaatioiden yhteistyölle. 

6 Maastosuunnittelijan vastuut tuottajana    

Insinöörityössä on tarkoituksena kehittää tilaaja-tuottajamallia maastosuunnittelun 

näkökulmasta, minkä vuoksi seuraavassa käydään läpi maastosuunnittelijan vastuita 

tuottajana. Maastosuunnittelijan vastuisiin tuottajana ei kuulu ainoastaan hankkeen 

maastosuunnitelmat, vaan suunnitelmien lisäksi maastosuunnitteluun liittyy muitakin 

tehtäviä. Tarkoituksena on käydä läpi yleisesti, mitä hankkeen maastosuunnittelu pitää 

sisällään.  

Insinöörityötä varten ei valittu mitään tiettyä hanketta, joka olisi käyty maastosuunnit-

telun näkökulmasta läpi, vaan tarkoituksena on esitellä yleispätevä toimintamalli maas-

tosuunnittelusta. Kyseistä toimintamallia voidaan hyödyntää riippumatta hankkeen laa-

juudesta, aikataulutuksesta tai muusta hankkeeseen liittyvästä osatekijästä.  
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6.1 Maastokatselmus  

Maastosuunnittelu aloitetaan maastokatselmuksella, jolloin maastosuunnittelija käy 

fyysisesti hankkeen kohdealueella. Maastokatselmuksessa on tarkoituksena kerätä 

hankkeeseen liittyvää tietoa kohdealueelta. Maastokatselmuksesta saatu tieto on 

yleensä tärkeää verkostourakoitsijalle, joka suorittaa hankkeen urakoinnin. Alueella 

saattaa olla esimerkiksi työturvallisuuteen liittyviä riskejä, joista on hyvä ilmoittaa ura-

koitsijalle ennen työnaloitusta. Tämänlaisia riskejä voivat olla esimerkiksi kohteen lä-

heisyydessä oleva muu työmaa-alue. (Ks. 6.3 Työkohtainen työselostus ja työmaatur-

vallisuus.) 

Maastokatselmukseen kuuluu myös AMD-suunnittelijan suunnitteleman verkostosuunni-

telman tarkastus. AMD-suunnittelija tekee suunnitelmat verkkokartan pohjalta ja var-

mistaa ainoastaan verkon sähköisen toimivuuden. Maastosuunnittelija varmistaa tämän 

jälkeen, että suunniteltu verkko on mahdollista rakentaa kohdealueelle. Tähän kuuluu 

mm. kaapelireittien tarkistus maastossa. 

Maastokatselmukseen kuuluu lisäksi myös sijoituslupaa varten jakokaappien ja muiden 

laitteiden sijaintien tarkastaminen. Verkkokartalla on vaikea nähdä, millaiseen maas-

toon laitteet sijoitetaan, ja tästä syystä laitteiden paikkaa usein joudutaan muutta-

maan.  

6.2 Piirustus- ja määräluettelot 

Maastosuunnitelmiin kuuluu kolme erilaista luetteloa. Piirustusluettelon tarkoituksena 

on kertoa mitä dokumentteja suunnitelmapakettiin kuuluu. Piirustusluettelossa on yksi-

löity jokainen dokumentti omalle numerolle sekä kerrottu dokumentteihin liittyvät tie-

dot. Työ- ja verkkokarttoihin on laitettu mittasuhteet sekä paperikoot. Dokumenteissa, 

joissa on useita sivuja, on kerrottu sivujen kokonaismäärä. (Liite 11.) 

Määräluettelot koostuvat kolmesta eri luettelosta: johtoluettelo, rakenneluettelo ja put-

kiluettelo. Määräluetteloita voidaan myös pitää eräänlaisina massaluetteloina, joita ver-

kostourakoitsija hyödyntää materiaalien hankinnassa. Määräluetteloiden tarkoituksena 

on kertoa verkostourakoitsijalle suunnitellut materiaalimäärät. 



22 

 

Johtoluetteloissa on esitetty hankkeeseen kuuluvien kaapeleiden tai ilmajohtojen  

suunnitellut määrät. Johtoluettelossa tulee ottaa huomioon kaivu ja pylväisiin kuluvat 

metrimäärät. Esimerkiksi pylväsnousua rakennettaessa maakaapeli vedetään pylväälle 

asti ja pylvästä pitkin ilmalinjalle. Tällöin tulee ottaa huomioon pylvääseen kuluva met-

rimäärä. (Liite 12.) 

Rakenneluetteloissa on esitetty hankkeeseen kuuluvat rakenteelliset materiaalit. Jako-

kaapit, pylväät, muuntamot ja niihin liittyvät rakenteelliset muutokset. Esimerkiksi uut-

ta jakokaappia rakennettaessa tulee ottaa huomioon jakokaapin koko, jakokaappiin 

tulevien kytkimien malli ja kytkimien määrä sekä kytkimille tulevat sulakkeet. (Liite 13.) 

Putkiluettelo tehdään yleensä sijoituslupasuunnitelmien yhteydessä. Putkiluetteloissa 

on kerrottu hankkeeseen kuluvien putkien, passiiviantennien sekä maadoituskuparin 

määrät. Putkiluettelo lähetetään sijoituslupasuunnitelmien yhteydessä tilaajalle, joka 

tarvittaessa tilaa hankkeen putkituksen. Tämänlaista menettelytapaa voidaan hyödyn-

tää esimerkiksi Espoon kaupungin kadunrakennuksen yhteydessä. Tilaus tapahtuu 

yleensä huomattavasti ennen kaapelointityön aloitusta, koska putkituksen saattaa esi-

merkiksi rakentaa kaupunki tai kunta  tiealueen rakennuksen yhteydessä. (Liite 14.) 

 

6.3 Työkohtainen työselostus ja työmaaturvallisuusdokumentti 

Työkohtainen työselostus ja työmaaturvallisuusdokumentti ovat molemmat kirjallisia 

dokumentteja. Työkohtaisen työselostuksen tarkoitus on antaa kirjallinen kuvaus hank-

keesta ja sen eri osapuolista. Yksityiskohtaiseen ja kirjalliseen dokumenttiin on helppo 

turvautua, kun perehtyy hankkeeseen. Tästä syystä työkohtaista työselostusta on osit-

tain pyritty standardoimaan. Kaikissa hankkeissa on yhteisiä piirteitä, jolloin ei tarvitse 

kirjoittaa samoja asioita useaan kertaan.  

Työkohtaista työselostusta käytetään myös kilpailuttamiseen. Tarjoukset pyydetään 

työkohtaisen työselostuksen avulla, koska se kattaa laajasti koko hankkeen kuvauksen. 

(Liite 15.) 
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Työmaantyöturvallisuuslomakkeen tarkoituksena on nimensä mukaisesti kuvata mah-

dollisia työmaariskejä. Lomakkeessa on lyhyesti kerrottu hankkeen kuvaus. Työmaaris-

keistä yleisimpiä ovat työskentely jännitteisten osien läheisyydestä, mistä tulee mainita. 

Myös vanhojen pylväiden kunto on hyvä tarkistaa, koska jos pylväät ovat huonossa 

kunnossa, niihin ei saa kiivetä pylväskengillä vaan joudutaan käyttämään nostokoriau-

toa. 

Turvallisuuden kannalta tärkeää on myös hankkeen ympärillä olevat muut työmaat. 

Esimerkiksi kunnan tai kaupungin tienrakennus hankkeet ovat tämänlaisia. Jos hank-

keet liittyvät suuriin kantateihin tai muuten häiritsevät toistuvasti liikennettä maasto-

suunnittelija voi tehdä hankealueelle liikenteen ohjaussuunnitelman. Esimerkiksi elin-

keino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta haettaviin lupiin on liikenteen ohjaussuunni-

telma on pakollinen. (Liite 16.) 

6.4 Lähestymis- ja osoitekartta  

Lähestymis- ja osoitekartan tehtävä on kertoa, millä kohdealueella hankkeen läpivienti 

tapahtuu. Lähestymiskartan tarkoituksena on ohjata urakoitsija kohdealueelle.  Yleisesti 

valitaan kohteen läheisyydestä suuri kantatie, jolta ohjataan urakoitsija kohdealueelle. 

Aina suuren kantatien valinta ei kuitenkaan onnistu, jolloin voidaan käyttää kartassa 

sanallista lisäselvitystä tai tehdä useita karttoja.  

Navigaattorien yleistyttyä lähestymiskartan tarkoitusta on alettu kyseenalaistamaan. 

Navigaattoria pidetään alalla jo vakiovarusteena. Lähestymiskartasta ei olla kuitenkaan 

vielä luovuttu, vaan se on edelleen osa suunnitelmia. (Liite 17.) 

Osoitekarttaa on sovellettu yleensä suuriin hankkeisiin, jossa on mahdollisesti useita 

uusia liittymiä. Osoitekartan tehtävä on kertoa urakoitsijalle hankealueen osoitetiedot. 

Kun vedetään uusia kaapeleita uudelle kaava-alueelle, niin yleensä alueesta ei ole vielä 

virallista osoitepohjaa saatavilla. Maastosuunnittelija tekee urakoitsijalle osoitekartan 

josta urakoitsija voi varmistaa, että kaapelit ja jakokaapit varustetaan oikeilla osoitetie-

doilla. (Liite 18.) 
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6.5 Nykyinen ja tavoite verkkokartta 

Nykyisenverkkokartan tarkoituksena on esittää urakoitsijalle hankealueen verkon ny-

kyinen tilanne. Kartasta selviää verkon nykyinen rakenne sekä nykyiset muuntopiirit. 

Tavoite verkkokartan tarkoituksena on kuvata urakoitsijalle rakennettua tavoitteellista 

verkkoa. Nykyisessä ja tavoitteellisessa verkkokartassa ei esitetä purettavia tai raken-

nettavia verkon osia. Purettavat ja rakennetut osat esitetään työ- ja purkukartoissa. 

(Ks. 6.6 Purku- ja työkartat.) (Liitteet 19 ja 20.) 

6.6 Purku- ja työkartat  

Työ- ja purkukartoissa esitetään rakennettavat ja purettavat osat.  Sähköverkko raken-

netaan niin, että ensin rakennetaan ja kytketään uudet rakenteet, jonka jälkeen vasta 

puretaan nykyiset rakenteet. Tämä vähentää työnaikaisten sähkökatkojen pituutta. 

Digitoinnissa on kuitenkin helpompi aloittaa nykyisten rakenteiden purkamisesta, kuin 

uusien rakenteiden suunnittelusta. Työ- ja purkukarttojen suunnittelu tapahtuu Power-

Grid-verkkotietojärjestelmässä, jossa verkon nykyiset rakenteet puretaan ja uudet ra-

kenteet digitoidaan. 

Purkukartan tekeminen aloitetaan käytännössä siitä, että tulostetaan nykyinen verkko-

kartta PowerGrid-verkkotietojärjestelmästä. Tämän jälkeen karttaan merkitään puretta-

vat osat. Parhaimmaksi tavaksi on osoittautunut purettavien rakenteiden merkkaami-

nen punaisilla rasteilla.  

Työkartassa esitetään hankealueelle tulevat uudet rakenteet. Toisin kuin purkukartois-

sa työkartoissa on alettu käyttämään värikorostusta. Värikorostuksen avulla on uudet 

rakenteet saadaan helposti erotettua nykyisestä verkosta, jolloin väärinymmärryksiä 

tulee huomattavasti vähemmän. (Liite 21.) 

Purettavat rakenteet voidaan merkitä myös muulla tavalla kuin rasteilla, esimerkiksi 

korostamalla purettavat osat jollain muulla värillä. Yleensä kuitenkin väreillä korostami-

nen aiheuttaa sekaannusta ja on todettu, että selkein ja yksiselitteisin tapa on rastittaa 

purettavat rakenteet yli. (Liite 22.) 
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Rakenne- ja johtoluettelo täydentävät työ- ja purkukarttoja. Purettavat johdot ja raken-

teet merkitään karttaa niille kuuluvilla tunnuksilla. Johdoista käytetään tunnusta J ja 

rakenteista R. Jokainen purettava tai rakennettava johto numeroidaan ja tällä tunnus-

numeroyhdistelmällä johto löydetään johtoluettelosta. Sama pätee rakenteisiin ja ra-

kenneluetteloon.  

6.7 Jakokaappi- ja muuntamokaaviot 

Jakokaappi- ja muuntamokaavioiden tarkoituksena on kertoa urakoitsijalle, millaisia 

muutoksia hankkeen yhteydessä tulee alueen jakokaappeihin tai muuntamoihin. Muu-

tokset voivat vaihdella yhden kytkimen osoitteenmuutoksesta aina uuden muuntamon 

luontiin asti. 

Keskijännitteen puolella ei käytetä jonovarokekytkimiä vaan kuormaerottimia. Kuorma-

erottimiin tulee samat tiedot kuin jonovarokekytkimiin, lukuunottamatta sulaketietoja. 

Muuntamoiden kaavioissa on yleensä tapana esittää kj- ja pj-puolet erikseen, koska 

kyseessä on eri jännitealueet. Muuntaja esitetään yleensä kj-puolen yhteydessä. Suu-

remmalla paperikoolla voidaan myös esittää kj- ja pj-puolet samassa, mutta on todettu 

että tämä ei ole hyvä toimintamalli. (Liite 23.) 

Kaavioissa esitettään pienjännitteen puolella jonovarokekytkimien määrä, kytkimien tila 

sekä kytkimiin asennettavien sulakkeiden koko. Kaaviossa esitetään myös kaapelille tai 

johtimelle tulevat osoitetiedot. Osoitetietoihin kirjataan yleisesti vastapään osoite. Pj-

puolella käytetään yleisesti jonovarokekytkimiä. 

Ainoan poikkeuksen tekevät pylväisiin asennettavat pylväsvarokekytkimet, jotka eroa-

vat rakenteellisesti jonovarokekytkimistä. Kaavion luontiin rakenteelliset erot eivät kui-

tenkaan vaikuta, vaan pylväsvarokekytkimiin tulee samat tiedot kuin jonovarokekytki-

miin. (Liitteet 24 ja 25.) 
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Uuden muuntamon kaaviossa tulee näkyä uusi muuntaja ja sen tiedot. Verkostoura-

koitsija täyttää uuden muuntamon tiedot  muuntamo tietolomakkeelle (liite 26). Suun-

nitteluvaiheessa valitaan yleensä katalogista valmis muuntaja tehon perusteella. Ura-

koitsijan täytettyä muuntamotietolomake voidaan muuntajalle lisätä tarvittavat puuttu-

vat tiedot, jolloin muuntamo saadaan täydellisesti dokumentoitua tilaajan verkkotieto-

kantaan. 

Kun vanha muuntamo puretaan ja nykyinen muuntaja varastoidaan, täytetään muunta-

jalle varastoon palautuvan muuntajan huoltotarve lomake (liite 27). Muuntajat varas-

toidaan aina sen kohdealueen varastoon, missä verkostotyö suoritetaan. Esimerkiksi 

mikäli verkostotyö tehdään FED-alueella, niin nykyinen muuntaja varastoidaan Espoon 

alueen verkostourakoitsijan varastoon.  

6.8 Sijoituslupasuunnitelmat 

Maastosuunnittelija hakee alueelle sijoitettaville laitteille luvat. Sijoitettavat laitteet piir-

retään karttapohjalle ja niille haetaan luvat ohjeiden mukaisesti. Esimerkiksi Espoon 

kaupungin alueille sijoitetuille laitteille haetaan lupa Espoon kaupungin ohjeiden mukai-

sesti. Sijoituslupasuunnitelma on yleensä pelkästään putkitusta ja laitteiden sijoittamis-

ta varten tehtävä dokumentti. Putket yksilöidään sijoituslupasuunnitelmaan tunnuksella 

P. Putkitusluettelossa on esitetty sijoituslupasuunnitelmiin merkattujen putkien määrä 

ja  laatu. Putkitusluettelon ja sijoituslupasuunnitelmien on tarkoitus täydentää toisiaan, 

jolloin epäselvyyksien määrä vähenee. (Ks. 4.4 Sijoituslupa-anomukset ja –

suostumukset.) (Liite 28.) 

Sijoituslupasuunnitelmiin kuuluu myös laitteiden pituus- ja poikkileikkauksien esittämi-

nen. Pituusleikkauksessa esitetään pituussuunnassa maahan asennettavien putkien 

määrä ja poikkileikkauksen tarkoituksena on esittää kaapeliojan poikkileikkaus, joltain 

ennalta määrätyltä kohdalta putkitusta. (Liite 29.) 
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6.9 Muut suunnitelmiin lisättävät liitteet 

Suunnitelmiin voidaan lisätä liitteitä yleisten dokumenttien lisäksi. Yleisempiä lisättäviä 

liitteitä ovat pylvästietolomakkeet (liite 30), jotka urakoitsija täyttää mikäli, kohde alu-

eelle asennetaan uusia pylväitä. Mikäli hankkeeseen kuuluu muuntamon purku, ura-

koitsija täyttää varastoon palautuvan muuntajan huoltolomakkeen.  

Mikäli sijoituslupasuunnitelmat ovat tehty jollain muulla työnumerolla kuin kaapelointi 

työ, voidaan myös sijoituslupasuunnitelmat laittaa liitteisiin. Vaikka sijoitettavat putket 

ovat jo mahdollisesti asennettu alueelle, on urakoitsijan hyvä tietää missä putket sijait-

sevat vaikka kaapelointi työhön ei kuuluisikaan putkien kaivu. Muuntamolle tarvitsee 

hakea erillinen sijoituslupa, josta piirustukset tekee arkkitehti. Tästä johtuen myös 

yleensä muuntamon lupaa koskevat dokumentit liitetään suunnitelmien liitteiksi. (Ks. 

4.4.3 Muuntamon sijoituslupa.) 

7 Urakoitsijan vastuut tilaajana ja tuottaja  

Urakoitsija voi siis toimia, joko tilaajana tai tuottajana. Urakoitsijan rooli jakeluverkon 

tilaaja-tuottajamallissa riippuu hyvin pitkälti siitä, toimiiko urakoitsija tilaajana vai tuot-

taja. Urakoitsijan vastuualueet niin tilaajana kuin tuottajana riippuvat urakoitsijan roo-

lista tilaaja-tuottajamallissa. (Ks. 3. Jakeluverkon tilaaja-tuottajamalli.) 

Urakoitsijan vastuut tilaajana verkonhaltijasta eroaa siinä, että urakoitsija tilaa pelkäs-

tään suunnittelupalvelun. Tilausjärjestelmänä toimii edelleen Headpower-

työnohjausjärjestelmä, jonka avulla urakoitsija tilaa maastosuunnittelun hankkeeseen. 

Maastosuunnittelu tilataan yleensä KVR-töissä, koska yrityksellä ei välttämättä ole 

omaa maastosuunnittelua. Mikäli urakoitsijalla on omaa maastosuunnittelua, ei välttä-

mättä ole tarpeen tilata ulkoista maastosuunnittelua hankkeelle, koska hankkeen maas-

tosuunnittelu voidaan toteuttaa urakoitsijan organisaatiossa. 

Mikäli maastosuunnittelu toteutetaan urakoitsijan organisaatiossa niin urakoitsija on 

käytännössä tuottaja itse. Tällöin sillä ei ole enää tilaajan vastuita, koska suunnittelu-

palvelua ei tilata muualta. Tuottajan vastuut voidaan jakaa, edellä mainittuun suunnit-

teluun ja verkonrakentamiseen. Yleisesti urakoitsija keskittyy verkonrakentamiseen ja 

tilaa suunnitelmat tilaaja-tuottajamallia hyväksi käyttäen. 
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Riippumatta siitä tehdäänkö hanke KVR:nä tai erotetulla suunnittelulla ja rakentamisel-

la, urakoitsija suorittaa verkonrakentamisen. Tästä syystä urakoitsijan suurin vastuu on 

tuottajana eikä tilaajana. Urakoitsija vastaa lopullisen sähköverkon rakentamisesta ja-

keluverkonhaltijalle ja asiakkaille. 

Nykyään yleistynyt KVR lisää urakoitsijan vastuita, koska tällöin urakoitsija toimii ylei-

sesti tilaajana ja tuottajana. Kilpailutetun KVR tilauksen voittanut urakoitsija on koh-

teen pääurakoitsija, ja suurin vastuu hankkeen onnistumisesta on kohteen pääurakoit-

sijalla. Pääurakoitsija vastaa verkonhaltijalle lopullisen verkon rakentamisesta sekä 

huolehtii suunnittelun tilaamisesta ja sen laadullisesta valvonnasta. 

8 Organisaatioiden välinen yhteistyö 

Yhteistyönä voidaan pitää, kun kahdella tai useammalla taholla on keskinäistä vuoro-

vaikutusta. Hyvä tai huono keskinäinen vuorovaikutus määrittelee yhteistyön tason. 

Hyvän yhteistyön merkkejä ovat yleensä molemminpuolinen avoimuus, sekä organisaa-

tioiden läpinäkyvyys toisiinsa nähden. Huono yhteistyö ei ole läpinäkyvää ja avointa.  

Yhteistyö pohjautuu tilaajan ja tuottajan välisiin sopimuksiin tai alalla vallitseviin käy-

täntöihin. Sopimuksien tulisi olla riittävän yksinkertaisia, selkeitä ja joustavia. Tämä 

johtaa joustavaan yhteistyöhön henkilötasolla. [14, s. 38.]  

Insinöörityön tarkoituksena oli kartoittaa tilaajan ja tuottajan näkemyksiä jakeluverkon 

toimintaympäristössä tapahtuvasta yhteistyöstä. Insinöörityössä yhteistyötä pyrittiin 

kehittämään asiantuntihaastatteluiden avulla. Asiantuntijahaastatteluissa perehdyttiin 

eri organisaatioiden kokemuksiin yhteistyöstä ja asiantuntijoiden kehitysehdotuksiin.  
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8.1 Organisaatioiden välinen tiedotus 

Yleisesti tiedotus voidaan jakaa ulkoiseen- ja sisäiseentiedotukseen, riippuen tapahtuu-

ko tiedotus organisaatiossa sisäisesti vai tiedotetaanko organisaation ulkopuolelle. Ul-

koisen tiedotuksen tarkoituksena on hoitaa ulkoisia sidossuhteita. Kun puhutaan orga-

nisaatioiden välisestä tiedotuksesta käsitellään silloin ulkoista tiedotusta. [15, s. 38.]  

Organisaatioiden välistä yhteistyötä tulisi suoraviivaistaa [16, s. 38]. Eri osapuolien 

tulisi hoitaa omat vastuut ajallaan, jolloin hankkeen aikataulutus olisi sujuvampaa. 

Suunnittelu kytkeytyy tiiviisti tilaukseen, jos tilaus on jo valmiiksi myöhässä on hyvin 

todennäköistä että suunnittelussa joudutaan joustamaan hankkeen alkuperäisestä aika-

taulutuksesta [14, s. 38].  

Organisaatioiden tiedotus on tärkeä osa hankkeen läpivientiä. Headpowerin pyritään 

parantamaan organisaatioiden välistä tiedotusta. Headpowerin avulla pystytään vähen-

tämään perinteistä sähköpostiviestien vaihtoa, joiden heikkoutena on, etteivät ne ole 

läpinäkyviä kaikille. (Ks. 52 Headpower-työnohjaus.)  

Tiedotusta tapahtuu myös organisaatioiden sisällä. Riippuen hankkeen koosta organi-

saatiosta saattaa osallistua useampi henkilö hankkeeseen. Esimerkiksi verkonhaltijan 

puolelta hankkeisiin osallistuu yleensä rakennuspäällikkö, projektinvalvoja, sekä verkos-

tosuunnittelija. Tästä syystä on tärkeää, että tiedostus organisaation sisällä toimii.  

8.2 Laadun seuranta 

Laadun seuranta on tärkeä osa hankkeen läpivientiä. Laadullisesti huono lopputulos 

johtuu yleensä huonosta laadun seurannasta. Mikäli jossain prosessin vaiheessa teh-

dään laadullisesti huonoa jälkeä näkyy se yleensä lopputuotteessa. Hankkeen aikana 

laadullisia kriteereitä seurataan useaan otteeseen. Tällä pyritään välttämään laadulli-

sesti huonoa lopputulosta. 
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Laadullinen seuranta alkaa kun maastosuunnittelija tarkastaa verkostosuunnittelijan 

suunnitteleman P1-suunnitelman. Maastosunnittelijan tehtävä on tarkastaa verkon säh-

köinen toiminta, mikäli verkko ei ole sähköisesti toimiva P1-suunnitelma palautetaan 

verkostosuunnittelijalle. P1-suunnitelma tarkastetaan maastosuunnittelijan toimesta 

niin monta kertaa kunnes se täyttää sille annetut laadulliset kriteerit. 

Kun P1-suunnitelma on täyttänyt laadulliset kriteerit aloittaa maastosuunnittelija oman 

suunnittelun. Tilaajan puolelta projektinvalvoja jatkaa laadullista seurantaa maasto-

suunnitelmien osalta. Kun suunnittelu valmistuu, lähetetään suunnitelmat tilaajalle, 

jonka jälkeen projektinvalvoja tarkastaa maastosuunnitelmien laadun. Maastosuunni-

telmien osalta noudatetaan samaa palautekiertoa kuin P1-suunnitelmien kanssa. Tällöin 

projektinvalvoja pyytää maastosuunnittelijaa korjaamaan mahdolliset virheet tai puut-

teet suunnitelmista, kunnes laadulliset kriteerit ovat täytetty. 

Maastosuunnittelija suorittaa myös projektin dokumentoinnin tilaajan verkkotietokan-

taan. Dokumentoinnille on myös asetettu omat laadulliset kriteerit, jotka sen pitää täyt-

tää. Kun suunnitelmien osalta laadulliset kriteerit on täytetty, voidaan hanke kilpailut-

taa tai aloittaa verkonrakennus. 

Verkonrakennuksen laadullisesta seurannasta vastaa urakoitsija ja tilaaja. Lopullisen 

palautteen valmiista verkosta antaa kuitenkin sähköverkonkäyttäjä eli asiakas. Mikäli 

verkko ei täytä laadullisia kriteereitä, niin siihen tulee tehdä muutoksia joko lisä- tai 

muutostöillä. Lopullinen verkko on valmis vasta kun kaikki siihen kohdistuvat laadulliset 

kriteerit ovat täytetty. 

8.3 Yhteistyön kehittäminen 

Yhteistyön kehittämistä pidettiin yhtenä insinöörintyön suurimmista haasteista. Jakelu-

verkon alueelle toimii useita isoja organisaatioita, joissa on useita hierarkkisia portaita. 

Yhteistyön kehittäminen tämän kaltaisessa toimintaympäristössä on erittäin haasteellis-

ta. Usein kehitysehdotuksien eteen joudutaan tekemään kovasti töitä, minkä vuoksi 

kehitys ei tapahdu lyhyellä aikavälillä. Jakeluverkon toimintaympäristö on alati muuttu-

va, jolloin lyhyellä aikavälillä saattaa tulla useita kehitysehdotuksia yhteistyöhön.  
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Hyvään yhteistyöhön kuuluu asioista suoraan puhuminen asioiden oikeilla termeillä. 

Vaikeatkin asiat voidaan ottaa esille hyvässä yhteistyössä ja etsii niihin ratkaisuja yh-

teistoimin. On tärkeä puhua oikeista asioista oikeaan aikaan. Hyvä yhteistyö on välitön-

tä. Huonossa yhteistyössä toimitaan päinvastoin. [14, s. 38.] 

Vaikka insinöörityön aikana ei saatu suurta kehitystä yhteistyöhön, sen kehittäminen 

jatkuu myös insinöörityön jälkeen. Tavoitteena on pitkäjänteinen yhteistyö jakeluver-

kon eri organisaatioiden kanssa, jonka avulla voidaan tulevaisuudessa kehittää yhteis-

työtä. 

8.4 Yhteistyöstä kumppanuuteen 

Insinöörityössä pidettiin mahdollisuutena edistää yhteistyötä kumppanuuden suuntaan. 

Tästä ajatuksesta jouduttiin kuitenkin luopumaan hyvinkin nopeasti, koska suurien or-

ganisaatioiden kanssa jo yhteistyön kehittäminen vie aikaa. Pitkällä aikavälillä yhteis-

työn edistäminen kumppanuuden suuntaan on mahdollista, mutta insinöörityön aikana 

siihen ei kuitenkaan päästy. 

Kuten yhteistyön kehittämistä, myös kumppanuuteen edistämistä jatketaan insinööri-

työn jälkeen. Tavoitteena on saada organisaatioiden välinen yhteistyö ja tulevaisuudes-

sa mahdollinen kumppanuus tuottavammaksi tilaaja-tuottajamallia hyödyntämällä.  

Organisaatioiden tiivis yhteistyö ja kumppanuus mahdollistaa sujuvamman hankkeiden 

läpiviennin. Tiiviin yhteistyön ja kumppanuuden avulla voidaan myös  ottaa vaikeampia 

ongelmia avoimemmin esiin ja yrittää yhteistyössä löytää sopivat ratkaisut. 

Kumppanuuden ja yhteistyön kehittämisen kannalta on myös tärkeää, että jokainen 

organisaatio kehittää itseään. Organisaatioiden välistä yhteistyötä voidaan pitää erään-

laisena kehitettävänä suhteena, jonka edistämiseen kaikkien organisaatioiden tulisi 

tehdä töitä. 
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9 Tilaaja-tuottaja-mallin rajapinta ongelmat 

Insinöörityössä tutkittiin tilaajan ja tuottajan välisiä rajapinta ongelmia. Suurimmat 

rajapinnat löytyvät juuri tilaajan ja tuottajan välistä. Riippuen millaista urakointimuotoa 

käytetään, saattaa jakeluverkon toimintaympäristössä olla useita rajapintoja. (Kuva 

10.) 

Kuva 10. Jakeluverkon toimintaympäristön rajapinnat 

Sähköisiä rajapinta ongelmia esiintyy tilaaja-tuottajamallissa tilaajan ja tuottajan välillä. 

Suurin sähköinen rajapinta ongelma on sähköpostiviestinnän käyttö johtuen siitä, että 

sähköpostiviestintä ei ole läpinäkyvää kaikille osapuolille. Tätä rajapinta ongelmaa on 

yritetty ratkaista Headpowerin avulla. Headpowerissa hankkeiden viestintä on läpinäky-

vää kaikille hankkeen osapuolille. Yhteisen tilausjärjestelmän käyttöä pidettiin asiantun-

tijahaastatteluissa tärkeänä sähköisten rajapintojen häivyttäjänä.  (Ks. 5.3 Headpower-

työnohjaus.)  

Headpower-työnohjaus on nähty tilaajan puolelta hyvänä kehitysaskeleena sähköisen 

rajapinnan häivytyksessä. Maastosuunnittelu eli tuottaja ei ole nähnyt yhtä suurta kehi-

tystä Headpower-työnohjauksessa kuin tilaaja. 

Tilaajan ja tuottajan välinen rajapinta on suuri, joka aiheuttaa aikataulullisia ongelmia 

[16, s. 38]. Tilaajan ja tuottajan rajapinnassa toimii useita ihmisiä, joka hidastaa tie-
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donkulkua rajapinnassa. Headpower-työnohjaus on todettu aikataulutuksen suhteen 

hyväksi, mutta se ei poista kaikkia rajapintaongelmia, joita on tilaajan ja tuottajan välil-

lä. Itse asiassa perinteinen sähköpostiviestintä todettiin tuottajan puolelta nopeam-

maksi verrattuna Headpower-työnohjaukseen [14, s. 38]. 

Tilaajan ja tuottajan välinen hierarkiaportaikko aiheuttaa myös rajapintaongelmia. Esi-

merkiksi KVR-tilauksissa jakeluverkonhaltija tilaa verkonrakennuksen ja maastosuunnit-

telun verkostourakoitsijalta. Tämän jälkeen verkostourakoitsija tilaa hankkeen maasto-

suunnittelun maastosuunnittelijalta. Mikäli suunnittelun yhteydessä esiintyy ongelmia, 

niin ongelmista tulisi raportoida ensin verkostourakoitsijan suuntaan, jonka jälkeen 

verkostourakoitsija ilmoittaa tilaajalle ongelmista. Tiiviissä yhteistyössä saattaa olla 

kuitenkin niin, että raportointi tehdään suoraan tilaajalle eli jakeluverkonhaltijalle. Tä-

mä aiheuttaa organisaatioiden välille turhaa epäsopua. 

Hierarkiaporrasta tulisi noudattaa jo senkin takia, että hankkeen kaikki osapuolet saisi-

vat samat tiedot hankkeesta. Pahin tilanne syntyy kun raportoidaan suoraan tilaajalle 

ja tästä syystä tieto ei kulkeudu verkostourakoitsijalle. Insinöörityön aikana tähän on 

kiinnitetty huomiota ja raportointia on kehitetty. 

Tilaaja-tuottajamallissa sopimuksista syntyy rajapintaongelmia. Sopimuksissa on laadit-

tu tietyt tilausehdot hankkeiden tilaukselle. Jos jakeluverkonhaltijalle ei ole tilaaja-

tuottajasopimusta maastosuunnittelun kanssa, ei se voi tilata maastosuunnittelua suo-

raan. Tällöin on hanke tilattava KVR:na verkostourakoitsijalta, joka voi tilata maasto-

suunnittelun hankkeelle.  

Tilaajan ja tuottajan välisessä sopimuksessa tulisi ottaa paremmin huomioon molempi-

en osapuolien näkemykset. Nykyisissä sopimuksissa käytäntö ja sopimuspykälät eivät 

aina kohtaa. Sopimuksien kirjoitusvaiheessa tulisi kuunnella kaikkien osapuolien näke-

myksiä, jotta sopimuksesta saadaan oikeanlaista hyötyä. Oikeanlaisella työryhmällä 

sopimusasioista voitaisiin keskustella vapaasti ja saada osapuolia tyydyttävä lopputulos. 

Sopimuksia ei saisi unohtaa kirjoittamisen jälkeen vaan niitä pitäisi säännöllisesti yrittää 

kehittää.  
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Mikäli sopimuksia ei yhteistuumin voida muuttaa, voi olla mahdollista että nykyisistä 

sopimuksista on enemmän haittaa, kuin uusien solmimisesta. Sopimuksista syntyviä 

rajapintoja voidaan kehittää luomalla yhteistyössä paremmat sopimukset, jolloin sopi-

muksista johtuvia rajapintaongelmia esiintyisi huomattavasti nykyistä vähemmän. [14, 

s. 38.] 

10 Kehitysehdotukset ja loppupäätelmät 

10.1 Kehitysehdotukset 

Insinöörityössä kehitysehdotuksia kerättiin asiantuntijahaastatteluiden avulla. Asiantun-

tijahaastateltavat pyrittiin valitsemaan siten, että saataisiin eri näkökulmia tilaaja-

tuottajamallin kehittämiseen. (Liite 31.) 

Yhtenä kehitysehdotuksena oli yhteisen työkohtaisen työselostuksen luominen. Nykyi-

sellään organisaatioilla on hankekohtaisia työselostuksia ja niiden laadullinen taso vaih-

telee huomattavasti. Työkohtainen työselostus on kilpailutuksen kannalta tärkeä, jonka 

takia yhtenäisen työkohtaisen työselostuksen tekemistä pidettiin tärkeänä. Yhtenäiselle 

työkohtaiselle työselostukselle luotaisiin tietyt laadulliset kriteerit, mitkä se täyttäisi. 

Yhtenäisen työselostuksen avulla hankkeiden kilpailutus ja kustannuslaskenta helpot-

tuisi. [17, s. 38.] 

Resurssien lisääminen jakeluverkon toimintaympäristössä [6, s. 37]. Nykyisten lyhyiden 

sopimusten vuoksi jakeluverkon toimintaympäristössä on pientä resurssipulaa. Resurs-

sipula voitaisiin ratkaista tekemällä pidempiä sopimuksia tilaajan ja tuottajan välillä. 

Pidemmät sopimukset mahdollistavat pitkäjänteisen työn tilaajan ja tuottajan välillä. 

[17, s. 38.] 

Nykyiset sopimukset kestävät vuoden 2012 loppuun, jonka jälkeen neuvotellaan uudet 

sopimukset. Mikäli uusilla sopimuksilla sitoutetaan sopimusosapuolet useaksi vuodeksi, 

voidaan organisaatioissa lisätä resursseja. 
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Maastosuunnittelun eli tuottajan puolelta nähtiin tarpeelliseksi kehittää hankkeen poh-

jatietoja. Pohjatiedot ovat tulleet aikataulullisesti myöhässä ja ovat olleet laadullisesti 

heikkoja. [16, s. 38.]  

Hankkeen pohjatietojen ollessa puutteelliset suunnittelussa joudutaan käyttämään yli-

määräistä aikaa pohjatietojen täyttämiseen. Kunnollisilla pohjatiedoilla saataisiin hank-

keen läpivienti sujuvammaksi ja aikataulutukseen liittyvät ongelmia vähennettyä. 

Tilaajan tulisi kehittää aktiivisuutta tuottajaa kohtaan. Erilaisten koulutuspäivien järjes-

täminen tuottajille pitää tuottajapuolen ajan tasalla, jolloin laadullisia ongelmia syntyy 

huomattavasti vähemmän [16, s. 38]. Tilaajan puoli on pitänyt vuosittain muutamia 

koulutuspäiviä tuottajille. Viimeisimpänä PowerGrid-verkkotietojärjestelmä koulutus. 

Useampi koulutustilaisuus häivyttäisi tilaajan ja tuottajan välistä rajapintaa, kun mo-

lemmat osapuolet olisivat selvillä mitä laadullisia kriteerejä vaaditaan.   

Maastosuunnittelija on hankkeessa mukana sen alusta lähtien. Mahdollisuutena pidet-

tiin, että maastosuunnittelijaa voitaisiin käyttää myöhemmin hankkeen rakennusvai-

heessa erilaisissa tehtävissä. Mahdollisina tehtävinä pidettiin työnjohtoon ja töiden jär-

jestelyyn liittyviä tehtäviä, koska maastosuunnittelijalle on kertynyt hyvät pohjatiedot 

hankkeesta sen suunnittelun aikana. [18, s. 38.] 

Insinöörityön aikana maastosuunnittelijaa käytettiin töiden järjestelyyn. Kokemukset 

kokeilusta olivat positiivisia, joten mahdollisesti myös tulevaisuudessa maastosuunnitte-

lijan työkuvaa on mahdollista laajentaa. 

Hankekohtaisen aloituspalaverin pitäminen jokaisen hankkeen alussa selkeyttää han-

ketta. Hankkeen läpiviennin kannalta on tärkeää, että aloituspalaveriin osallistuu edus-

tajia mahdollisimman monesta organisaatiosta. [17, s.  37.] 

Hankekohtaiset aloituspalaverit otettiin käyttöön insinöörityön aikana. Käytäntö on ollut 

vielä niin vähän aikaan käytössä, että on vaikea sanoa kuinka suurta hyötyä aloituspa-

lavereista on saatu. Kokemukset ovat kuitenkin olleet positiivisia ja käytäntöä pyritään 

jatkamaan jakeluverkon toimintaympäristössä. 
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10.2 Loppupäätelmät 

Tilaaja-tuottajamalli on jakeluverkon toimintaympäristössä vielä kohtalaisen uusi malli. 

Fortumin ulkoistettua maastosuunnittelun vuonna 2010, on tilaaja-tuottajamallia pyritty 

kehittämään. Insinöörityö kattaa tilaaja-tuottajamallin ainoastaan maastosuunnittelun 

näkökulmasta, joka on pieni osa koko tilaaja-tuottajamallia. Tästä syystä  insinöörityön 

tarkoituksena onkin toimia yhteistyön kehittämisen pohjana. 

Isoista organisaatioista johtuen kehitystyö ei ole nopeaa, mikä on toisaalta hyvä asia. 

Tällöin voidaan tehdä pitkäjänteistä kehitystyötä ja ajan myötä saada parempia loppu-

tuloksia. Tärkeintä insinöörityössä oli saada isot organisaatiot havahtumaan tilaaja-

tuottajamallin ongelmista.  

Täytyy muistaa kuitenkin, että jakeluverkon toimintaympäristössä on myös käytössä 

toimivia yhteistyömenetelmiä, joita ei pidä unohtaa. Uudet yhteistyömenetelmät pitäisi 

rakentaa vanhojen toimivien pohjalle, jotta niiden käyttöönotto olisi sujuvaa.    
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