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EHMP Engineering Oy

• Päätoimisto
Sipoo, Suomi

• Projektitoimisto
Kilpilahti, Suomi

• Asiantuntijapalvelut
Ivalo, Suomi

EHMP Engineering Oy on suomalainen keskikoinen insinööritoimisto, 
joka erikoistuu työmaatoimintojen johtamiseen ja valvontaan. Suurin 
osa EHMP:n asiakkaista on kansainvälisesti tunnettuja teollisuusyrityksiä, 
mutta suurien teollisuusyritysten lisäksi EHMP tarjoaa 
asiantuntijapalveluita myös pk-yrityksille sekä yksityisasiakkaille.

Toimistot

• Perustettu 1995

• 25 – 30 työntekijää

• Luotettava kumppani
(Vastuu Group)

• Suomen vahvimmat
(Suomen Asiakastieto Oy)
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Työmaan johto- ja asiantuntijapalvelut

• Työmaapäälliköt

• HSE-valvojat

• Kenttäsuunnittelijat

• Laadunvalvonta

• Dokumenttikontrollerit

• Rakennusvalvojat/työnjohtajat

• LVI-valvojat/työnjohtajat• Työmaainsinöörit

• Mekaaniset valvojat/työnjohtajat

• Plannerit ja aikatauluttajat

• Suunnittelutyön valvonta
ja johtaminen

• MateriaalikoordinaattoritEHMP Engineering Oy:n työmaa-asiantuntijat
voivat toimia integroituna osana asiakkaan
projekti- ja työmaatoimintoja. Yksittäisten
asiantuntijoiden ulkoistaminen helpottaa
asiakkaan rekrytointia ja varmistaa
työmaaorganisaation ammattitaitoisuuden
kaikilla ammattialoilla. 

EHMP:n asiantuntijat osana asiakkaan työmaatoimintoja



Aikataulun teko ja 
ylläpitäminen

EdistymäraportointiEdistymädata

Projekti ja työmaa-aikataulun
laatiminen projektin укш
vaiheissa ja eri detaljitasolla
(level 1 – level 5). Useimmissa
tapauksissa aikataulut laaditaan
Primavera P6:selle tai Microsoft 
Projectilla. Aikataulut voidaan
tarvittaessa integroida
asiakkaan järjestelmiin ja 
konvertoida asiakkaan
haluamaan tiedostoformattiin.

Projektin tarpeiden mukaan
edistymädata voidaan kerätä
asiakkaan järjestelmiin tai  
vaihtoehtoisesti EHMP voi tarjota
oman alustansa edistymädatan
keräämiseen ja käsittelyyn. 
EHMP:n omalla järjestelmällä
pystytään yhdistamään tarkka
edistymäseuranta, laskutus ja 
luovutukset yhteen
käyttöliittymään. 

Aikataulun ylläpidon lisäksi
voimme toimittaa säännöllisiä
edistymäraportteja perustuen
kerättyyn dataan. Raportit
sisältävät yleisesti käytetyt datan
analysoinnin työkalut kuten S-
Curve, työmaan edistymä
tehdyissä työtunneissa, luovukset
ja luovutusvalmiudet jne.

Aikataulutus- ja edistymäraportointipalvelut

Laskutustoteutuma

Edistymä- ja luovutusraportointi 
voidaan myös yhdistää projektin 
laskutukseen. Viikoittaisen 
edistymäraportoinnin yhdistäminen 
luovutuksiin  luo näkyvyyttä projektin 
kassavirtaan, tehostaa 
projektirahoituksen käyttöä ja luo 
säästöjä rahoituskuluissa.  

EHMP toimittaa aikataulutus- ja/tai 
edistymäseurantapalvelut projektiin
kokonaisuudessaan tai osittain. Palvelut
ovat integroitu osa asiakaan projekti- ja 
työmaatoimintojen hallintaa.



Työmaapäällikkö

Ulkoistettu työmaaorganisaatio

Työmaatoiminnot on kokonaan
ulkoistettu EHMP:lle aina töiden
aloituksesta kohteen luovutukseen
asti.

CM
Valvojat/
työnjohto

Työmaainsinöörit DokumenttikontrolliPlanner

Muut henkilöt



Ulkoistettu työmaaorganisaatio

Aikataulutus

Työmaatoimintojen 
järjestelmät

Edistymäraportointi

Tietokanta
dokumentointiin

Luovutukset ja 
laskutusjärjestelmät

Työluvat ja 
viranomaisasiat

Luovutus-
dokumentaatio

Työmaan aikaisen 
suunnittelun 
koordinointi

Työmaan
infrastruktuurin
järjestäminen ja 

ylläpito

Laadunvalvonta ja 
kolmannen
osapuolen

hyväksynnät

Ulkoistettu työmaan operatiivinen
toiminta mukaan lukien turvallisuus, 
viranomaisasiat, dokumentaatiohallinta, 
raportointi ja laadunvalvonta. 



Laadunvalvonta- ja asiantuntijapalvelut

EHMP Engineering toimii työmaan
ulkoistettuna laadunvalvojana ja teknisenä
asiantuntijana. EHMP valvoo työmaan töiden
teknistä laatua ja tarkistaa, että urakoitsijat
toimittavat asiakaalle riittävän dokumentaation
liittyen eri ammattialojen työkokonaisuuksiin.

• Laiteasennukset

• Hitsattavat rakenteet, putkistot, jne.

• Vaativat rakenteet ja 
perustukset

• Suunnitelumateriaalin
tarkastaminen 

• Valmistuksen ja esivalmistuksen 
laadunvalvonta ja dokumentointi



Kustannusarviot

Teollisuuden investointiprojektit

• Yksityiskohtaiset kustannuslaskelmat isometrien
ja laitesuunnitelmien mukaan

• Urakoitsijoiden kustannuslaskelmien ja tarjousten
tarkistaminen

• Kaikkien kustannusten integrointi yhteen
editoitavaan raporttiin

• Rakennustöiden ja muiden apujärjestelmien 
kustannusarviointi

• Investointien kustannusarvioiden tekeminen aina
ideatasolta lähtien

• Kustannusarviointilaskureiden kehittäminen
energiantuotanto- ja jätteenkäsittelysektoreille

Ulkoistettu kustannusarvioiden
laatiminen sijoittajille, pääurakoitsijalle
ja urakoitsijoille aina projektin
ideatasolta toteutusvaiheen lisätöihin.



Tarpeidesi mukaan

Jokaisella projektilla on erilaiset tarpeensa. EHMP 
Engineering on joustava ja asiakaslähtöinen

organisaatio, joka on aina valmis keskustelemaan
sopivan palvelukokonaisuuden muodostamisesti

juuri sinun projektisi tarpeisiin.



Contacts

EHMP Engineering Oy
Vaahteramäentie 7 
04150 Martinkylä, Sipoo
Suomi

Ville Halonen
ville.halonen@ehmp.fi

tel. +358 50 410 6983

www.ehmp.fi

Kyösti Lakso
kyosti.lakso@ehmp.fi
tel. +358 50 495 1472

https://www.ehmp.fi/

