
Ryhmä 13 (Tesla PowerWall) 
 

Työsuunnitelma 

Projektin lähtökohdat  
Millaista haastetta/tehtävää ryhmä ratkaisee? (ydinongelma ja sen perustelut) 
 
Projektin alkuperäinen lähtökohta oli tutkia ja kehittää eteenpäin Tesla PowerWallin teknisiä 
ominaisuuksia tai käyttökohteita Suomessa. Koska ryhmästä ei löydy tarpeeksi tietotaitoa 
teknisten ominaisuuksien kehittämisen arviointiin, jäi jäljelle käyttökohteet Suomessa. Tätä 
aihetta oli kuitenkin jo tutkittu vuosi sitten, joten varsin nopeasti aloitimme täysin erilaisten 
ideoiden pallottelun. Ideoita oli hyvin erilaisia, osa ratkaisuista tarkasteli mökkien 
sähkötarpeita, osa liikkuvia sovelluksia kuten purjeveneitä, joissa sähköä voitaisiin tuottaa 
aurinkopaneeleilla ja varastoida akkuun. Ideointia jatkettiin kuitenkin yhä edelleen ja lopulta 
esille nousi ajatus, jossa olisikin lopulta jo aiemmin tutkittu kotitalousnäkökulma: 
aurinkopaneelit ja Tesla PowerWall. Lisäsimme kuitenkin tarkasteluun kuitenkin aivan 
erilaisen näkökulman, koska kannattavuuslaskelmat yksinkertaisille tilanteille oli jo käyty 
aiemmin läpi. Tahdoimme pyrkiä tuottamaan energiaratkaisun, jossa Teslan brändi toisi 
lisäarvoa ja viimeisintä teknologiaa. Tällöin päädyimme rakentamaan Tesla PowerWallin 
ympärille kokonaista sähkönkulutuksen näkökulmasta toimivaa älytaloratkaisua. Tavoitteena 
on tarjota mahdollisuus omien sähkönkulutustottumuksien muokkaamiseen. Teslan brändin 
arvoa hyödynnetään nostamaan koko ratkaisun arvoa. 
 

Projektin asiakas  
Kuka/mikä on projektinne asiakas, millaiseen asiakkaan tarpeeseen projekti liittyy, entä onko 
kehitettävän tuotteen/palvelun/konseptin ajateltu loppukäyttäjä(t) eri kuin asiakkaanne? 
 
Asiakkaana pidämme muita yrityksiä, eritoten niitä, jotka rakentavat taloja kuluttajille. 
Varsinainen loppukäyttäjä on kuitenkin kuluttaja, joten suunnittelua täytyy suunnata erityisen 
käyttäjäystävälliseksi. Loppukäyttäjäksi hahmotamme tässä vaiheessa projektia melko 
vauraan, pääasiassa omakotitalon omistavan, asukkaan, joka on kiinnostunut tekniikasta ja 
energiatehokkuudesta. Loppukäyttäjä myös arvostaa Teslan teknologiaa ja haluaa myös 
kehittää itseään ja toimia esikuvan. 
 

Ongelman rajaus  
Mihin tarpeeseen ensi sijaisesti vastaatte projektillanne, mitä rajaatte ratkaisun etsinnän 
ulkopuolelle ja miksi? Mistä arvioitte potentiaalisten maksavien asiakkaiden löytyvän, miksi? 
 



Tesla Motorsin tavoitteena on nopeuttaa maailman siirtymistä kestävään energiaan. 
Tutkimme monien kilpailijoiden tarjoamia älytaloratkaisuja, ja ne jakautuivat melko pitkälti 
utility ja comfort -kategorioihin. Utility -kategorian edustajat lähinnä haluavat tehostaa kotien 
energian käyttöä ja ilmanvaihtoa. Comfort -kategorian palvelut keskittyvät enemmän 
valaistuksiin, kotiteattereihin ja kaiken teknologian kontrolloimiseen yhdellä kaukosäätimellä. 
Kuten tiedämme Tesla Motorsin autoista, me voimme yhdistää nämä molemmat tekijät 
yhteen ratkaisuun myös Tesla Powerwallissa. 
 
Ensisijaisena tavoitteena on keskittyä käyttäjälle näkyvään osaan ja tekniikka, missä 
brändäyksellä on tärkeä rooli. Vähemmälle tarkastelulle jäävät älytalon tarkat tekniset 
toteutuksen, mutta erilaisiin tekniikoihin ja niiden rajoituksiin ja mahdollisuuksiin on syytä 
tutustua. Emme halua luoda samanlaisia ratkaisuja kuin markkinoilla on jo olemassa, vaan 
järkevän kokonaisuuden jonka avulla kestävät energiamuodot ja niiden tehokas käyttö 
nousevat varteenotettaviksi vaihtoehdoiksi. Tätä voimme edistää esimerkiksi Smart Grid 
-integraation tehostamisella ja energiavarastojen optimoinnilla. 
 
Maksavia asiakkaita tulevat erityisesti olemaan energia- ja trenditietoiset uusien talojen 
rakentajat, varsinkin melko varakkaat sellaiset. Erityisesti näemme tämän ryhmän olevan 
täynnä henkilöitä, joille Tesla brändinä viestii vihreitä arvoja ja nykyaikaisuutta.  
 
 

Projektin tavoitteet  
Minkälaiseen ratkaisuun pyritään (proto, demo, selvitys tms.)? Mikä on 
kohderyhmä/hyödyntäjä?  
 
Projektin päätavoitteena on rakentaa toimiva liiketoimintamalli, jonka tukena olisi mahdollista 
laittaa yritys pystyyn. Saavuttaakseen lopullista tavoitetta, asetetaan muutamia 
osatavoitteita; teknisen toteutettavuuden selvitystyö, liiketoiminnallisen toteutettavuuden 
selvitystyö ja demo. Jokaista osatavoitetta tullaan jakamaan vielä pienempiin osiin. 
Kappaleen alla oleva kaavio havainnollistaa työn tavoitteita ja sen moninaisuutta. Kaikki 
tehtävät/ tavoitteet paitsi demo ovat luonteeltaan selvitystöitä, jotka edesauttavat lopullisen 
liiketoimintamallin luomiseen. Kuitenkin demon tehtävänä on toimia pääasiallisesti myynti 
työkaluna, kun lähdetään esittämään palveluamme potentiaalisille asiakkaille. Demon 
tavoitteena on nivouttaa yhteen älytalon tiedonkeruu ja hallinnan -kaikki kuitenkin Tesla 
brändin mukaisesti. Demossa esitetyn sovelluksen avulla loppukäyttäjällä olisi mahdollisuus 
hallita kotiaan etänä, mutta myös tarkkailla ja saada ohjeita sähkön kulutuksen 
pienentämiseen.  



 
Kaavio 1: Tavoitepuu 
 
Kuten Kaaviosta 1 huomaa, toisen tason tavoitteet jakautuvat vielä pienempiin osiin, mikä 
edesauttaa ryhmää hahmottamaan, mistä eri osa-alueista kokonaiskuva koostuu. Kaaviossa 
on kuitenkin otettava huomioon se, että osa tavoitteista menevät osittain päällekkäin ja 
tehtävien kesto vaihtelee toisistaan. Esimerkki päällekkäisyydestä on toimitusketjun selvitys. 
Toimitusketjun selvityksen yhteydessä, tullaan todennäköisesti myös hahmottamaan, miten 
kokonaiskustannus jakautuu toimitusketjun eri osa-alueille. Tämän myöten lopullinen 
selvitystyö palvelun kiinteistä ja muuttuvista kustannuksista ei vaadi kovinkaan paljon 
lisätyötä.  
 
 
 
 
 

Tiedon kerääminen  
Mistä aiheesta tarvitaan lisää tietoa, miten tietoa tästä hankitaan, miten tiedonkeruu 
toteutetaan?  
 
Lisää tietoa tarvitaan useastakin asiasta. Demon kannalta oleellisimpia ovat tiedot siitä, 
millaista dataa nykyisillä älytaloratkaisuilla on mahdollista kartoittaa tai olisi tulevaisuudessa 
mahdollista saada, jota sitten voitaisiin hyödyntää energiankulutuksen analysoinnissa. Tässä 



tilanteessa Google on ystävä, mutta myös kontaktien kautta voidaan mahdollisesti saada 
esimerkkiaineistoja. 
 
Ideamme on, että Tesla Powerwall -järjestelmä tulisi houkuttelevammaksi yhdistettynä 
älytaloratkaisuihin. Lisäksi tämä ratkaisu myytäisiin B2B-periaatteella taloja rakentaville 
yrityksille. On siis tunnistettava erikseen asiakas ja loppuasiakas. Lisäksi kurssin projektin 
kannalta mielenkiintoista on tekninen toteutettavuus. Siispä tietolähteitämme ovat 
potentiaaliset rakennusyritykset. Lisäksi haluamme kartoittaa yksityisten kuluttajien 
mielipiteitä järjestelmää kohtaan. Edelleen teknisestä näkökulmista aiomme toteuttaa 
haastatteluja asiantuntijoiden kanssa. Kilpailutilannetta taas tutkimme vertaamalla olemassa 
olevia ratkaisuja omaamme vertailua tehden. 
 

Projektin etenemisen vaiheet  
Kuten Kaaviosta 1 näkee, projekti on moniulotteinen ja vaatii perehtymistä useisiin eri 
aihealueisiin. Projektityön kannalta on optimaalista, että työ jakautuisi tasaisesti koko projekti 
ajanjaksolle, joten tullaan edistämään jokaista tavoitetta alusta alkaen. Tekninen 
toteutettavuus on näin alussa kriittinen, sillä se määrittää pitkälle, mitä rajoituksia tekniikka 
asettaa toiminnalle. Kysymys kuten, voidaanko systeemiä asentaa jälkikäteen vai 
joudutaanko järjestelmää asentaa rakentamisen yhteydessä määrittää, keitä me lähestytään 
palvelua myytäessä. Alustaan teknisen selvitystyön jälkeen keskitytään 
liiketoimintasuunnitelman ja demon rakentamiseen. Kummatkin ovat vaativia tehtäviä, joten 
jaetaan ryhmää siten, että muutama keskittyy yksinomaan demon rakentamiseen ja toiset 
liiketoimintasuunnitelman hahmottamiseen. Kaaviossa 2 on esitetty Gant-kaavio, joka 
havainnollistaa projektin etenemisen vaiheet. Punaisella ympyröidyt päivämäärät ovat 
päivämääriä, jolloin kurssi on määrittänyt jonkun määräajan. 
 

 
Kaavio 2: Gant-kaavio 



Ryhmän kokoonpano ja työnjako   
Ryhmäämme kuuluu Tommi Kantala(SYS), Julius Lind(SYS), Abir Hossain(TUO), Luukas 
Castrén(TUO), Janne Vikelä(TUO) sekä Jesse Palo(INF). Ryhmässämme on siis selkeästi 
vahvaa matemaattista ja kaupallista osaamista. Kaikilla ryhmän jäsenillä on myös valmiudet 
ohjelmointiin tarvittaessa. 
 
Ryhmän työnjako pohjautuu jäsenien vahvuuksiin ja mielenkiinnonkohteisiin. 
Systeemitieteiden opiskelijat Julius ja Tommi ovat päävastuussa teknisen toteutettavuuden 
analysoinnista. Janne ja Abir keskittyvät liiketoiminnalliseen totetutettavuuteen. Luukaksella 
on aikaisempaa kokemusta sovellusten kehittämisestä, joten hän keskittyy yhdessä 
grafiikkaneromme Jessen kanssa demon toteuttamiseen. 
 
Koska emme keskity kovin tarkasti tekniseen toteutettavuuteen, siirtyvät Julius ja Tommi 
heidän analyysinsa valmistuttua avustamaan liiketoiminnalliseen toteutettavuuteen. Tässä 
vaiheessa eri osatavoitteiden aikavaatimuksia on kuitenkin hankala arvioida, joten työnjakoa 
tullaan vielä hiomaan projektin edistyessä. 
 
 


