Elomatic EPCM

teollisuuden investointihankkeiden toteutus

EPCM
Tilaaja
– tekee tilauksen
– voi vaikuttaa projektiin
vielä toteutusvaiheessa

EPCM-toimittaja
– vastaa ja toimii tilaajan edustajana
Suunnittelun
johto

Hankintojen
valvonta

Rakentamisen
valvonta

Suunnittelu

Hankinnat

Toteutus

EPCM-toimituksen yksi rajapinta
Mikä on EPCM?

Hankkeen toteutustapa

EPCM-toimitustapa on konsultointipalvelu,
jossa asiakkaille tarjotaan suunnittelu, hankinta sekä rakentamisen valvontaan liittyvät
projektinjohtopalvelut yhdeltä toimittajalta.
EPCM-lyhenne tulee sanoista Engineering, Procurement ja Construction Management.

EPCM on yksi mahdollisista projektin toteutustavoista. Toteutustapa kertoo millä tavalla tilaaja toteuttaa projektin. Muita mahdollisuuksia EPCM:n lisäksi ovat EPC ja hajautettu
projektin toteutus.

EPCM-toimitustapa koostuu useista toimituksista ja asiakas tekee sopimukset suoraan
toimittajien kanssa. EPCM-konsultti vastaa eri
osakokonaisuuksien ja toimitusten yhteensovittamisesta ja projektin hallinnoimisesta asiakkaan puolesta.

2–3     Elomaticin palvelut

EPC-toimitustavassa asiakas hankkii yhdeltä
toimijalta hankkeen toteutuksen. Toimittaja
suorittaa itse tarvittavat hankinnat, jotta pystyy toimittamaan halutun kokonaistoimituksen.
Hajautettu projektin toteutus tarkoittaa sitä,
että tilaaja itse hoitaa projektin eri osakokonaisuuksien yhteensovittamisen. Perinteinen
suunnitteluprojekti on monesti osa hajautettua projektia.

Elomatic EPCM
Projektin eri toteutustapojen vertailu
EPC
Tilaajan vastuu

Hajautettu toteutus

Tilaaja
– tekee tilauksen

Tilaaja
– johtaa itse projektin

Konsultin vastuu
Konsultti valitsee
alihankkijat yhteis
työssä tilaajan kanssa
ja valmistelee sopimukset. Tilaaja tekee
sopimukset. Toteutus
konsultin vastuulla.

EPC-toimittaja
– vastaa ja toimittaa
kokonaisuuden

Suunnittelun johto,
hankintojen valvonta,
rakentamisen
valvonta, suunnittelu,
hankinnat, toteutus

Suunnittelun
johto
Hankintojen
valvonta
Suunnittelu

Rakentamisen
valvonta

Hankinnat
Toteutus

Erityisvaatimuksia

Yksi rajapinta

EPCM-toimitustapa on kehittynyt toteutusmuodoksi projekteihin, joissa mikään yksittäinen toimittajataho ei ole valmis ottamaan kokonaisvastuuta hankkeesta. EPCM-konseptin
tarve tulee esiin projekteissa, joissa prosessin
vaatima teknologia asettaa toteutukselle erityisvaatimuksia. Tämäntyyppisissä projekteissa
tilaaja perinteisesti tekee useita sopimuksia yksittäisten teknologiatoimittajien kanssa, jotta
projekti saadaan toteutettua.

EPCM-mallissa tilaajalla on vain yksi rajapinta projektin toteuttavaan tahoon. EPCM-konsultti toimii asiakkaan edustajana huolehtien
koko projektin koordinoinnista ja toteutuksesta asiakkaan tavoitteiden mukaisesti ja
suunnittelurealiteetit huomioiden. Muut toimittajat ovat suorassa sopimussuhteessa
asiakkaaseen, ja näin asiakas itse hallitsee investoinnin suurimpien kustannusten rahoittamista.

Projektin toteutusmalli muuttuu EPCM-toimitustavaksi, kun EPCM-konsultti ottaa vastuun
koko projektin hallinnoimisesta asiakkaan puolesta.

Konseptisuunnittelu

Perussuunnittelu

Toteutussuunnittelu

Käyttöönotto

Esitutkimus
Esiselvitys
Esisuunnittelu
Perussuunnittelu
Toteutussuunnittelu
Hankinnat
Rakentaminen
Valvonta
(rakentaminen ja laitteet)
Käyttöönotto

Yhteistyössä tilaajan kanssa
Miksi EPCM?

Kenelle EPCM sopii?

EPCM-konseptin etuja ja soveltuvuus erilaisiin
projekteihin:
• asiakkaalla mahdollisuus osallistua toteutukseen koko projektin ajan
• tiukka aikataulu
• mahdollista limittää projektin vaiheita
• asiakas tahtoo varata itselleen oikeuden
suunnitelmien muuttamiseen
• kustannukset eivät ole lukkoonlyödyt mutta ovat asiantuntijan hallinnassa
• asiakkaalla on mahdollista saada itselleen
hyöty edullisista hankinnoista
• toimitustavoista neutraalein suhteutettuna
markkinatilanteeseen

EPCM-hankkeiden kohteet vaihtelevat projekteittain. Hanke voi olla uudiskohde tai laitokseen toteutettava korvaus- tai muutosinvestointi. Hankkeen kohteen ja sisällön lisäksi
EPCM-toimittajan rooli vaihtelee projektikohtaisesti. Tehtävä voi olla koko projektin johtaminen tai rajattu sovittujen tehtävien toteutukseen.
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Projektikohtaisesti osa-alueista ja niihin liittyvistä tehtävistä räätälöidään asiakkaalle soveltuva kokonaisuus. Toimituksen laajuuteen
vaikuttaa merkittävimmin asiakkaan oma organisaatio ja asiakkaan oma osaamiskompetenssi projektin osa-alueilta.
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Projektinjohto

kokonaisuuden hallinta
laajuuden hallinta
aikatauluseuranta ja -hallinta
kustannustenseuranta ja -hallinta
laadunhallinta
resurssien hallinta
tiedonsiirron, raportoinnin ja
kommunikoinnin hallinta
riskien arviointi
hankintojen hallinta

Suunnittelu

laitos-, prosessi-, rakennus-, rakenne-, teräsrakenne-, automaatio-,
sähkö-, instrumentointi-, IT- ja LVIsuunnittelu
laadunhallinta, -suunnittelu, -varmistus, -ohjaus

Viranomaisasiat

ympäristölupa
YVA-menettely
lupa vesirakentamiselle
rakennuslupa, toimenpidelupa
lentoestelupa
päästölupa ja päästöoikeudet
lupa jätevesien johtamisesta
viemäriverkkoon

•
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•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ympäristöviranomaiselta
saatava lupa suojeltavien
lajien alueiden käyttöön
kemikaalilupa, kemikaaliilmoitus, nestekaasulupa,
nestekaasuilmoitus

Katselmukset

kvalifiointisuunnitelman laatiminen, suoritus ja raportointi
asennusvalvonta
käyttöönotto (suoritusarvojen testaus)

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Hankinta

projektin hankintasuunnitelman
laadinta
tarjouspyyntöjen suunnittelu
tarjoajien valinta
tarjouskyselyjen laadinta
tarjousvertailujen suorittaminen
hankinta- ja sopimusneuvottelut
toimittajavalinnat
osallistuminen sopimuksien/
tilauksien tekoon
toimitusvalvonta
vastaanotto-, asennus- ja
käyttöönottotarkastukset

Elomaticin EPCM-konsepti
Elomaticin EPCM-toimitustapaan kuuluu perinteiset suunnittelun, hankinnan ja rakentamisen valvonnan kokonaisuudet. Näiden
lisäksi Elomaticissa nähdään projektin onnistumisen kannalta merkittävinä kokonaisuuksina laadunvarmistus sekä turvallisuus- ja
viranomaisasioiden huomioiminen. Nämä osakokonaisuudet yhdessä projektinjohtopalveluiden kanssa toteutetaan koko projektin elinkaaren ajan.

•
•
•
•
•
•
•
•

takuuajan toimet
vastaanottotarkastukset

Turvallisuus- ja
viranomaisasiat

pelastussuunnitelma
vaatimuksenmukaisuus
räjähdyssuojausasiakirja (Atex)
vaaran arvioinnit (ympäristö
sekä työturvallisuus)
riskikartoitukset
vaaralliset aineet
EHS-asiat, yhteydenpito sidosryhmiin, viranomaisneuvottelut, raportointi
kemikaaliturvallisuus
jätehuoltosuunnitelma
turvallisuus (työturvallisuus suunnittelussa, työmaaturvallisuus, ilmoitukset)
työsuojelu

Rakentamisen valvonta
työmaavalvonta
rakentamisen valvonta
asennusvalvonta
käyttöönoton valvonta

Elomaticin EPCM-konsepti soveltuu useiden
eri alojen projektien toteutusmalliksi.
• kemianteollisuus
• elintarviketeollisuus
• biotekninen teollisuus
• lääketeollisuus
• kuitumassa- ja paperiteollisuus
• tärkkelysteollisuus
• energiateollisuus (tuotto, tehokkuus, lämmönjako)
• biopolttoaineen tuotanto

Projektinjohtopalvelut
Suunnittelupalvelut

Hankintapalvelut
Laadunvarmistus
Turvallisuus- ja viranomaisasiat

Rakentamisen valvontapalvelut

Q-Med

Cytomed

Elomaticin EPCM-referenssejä
Q-Med, Ruotsi

Cytomed, Suomi

Projektin kuvaus:
• uusi tuotantotila esteettisten
injektioiden valmistukseen
• laajuus: EPCM-palvelu
• laitoksessa on 624 m2 puhdastilaa

Projektin kuvaus:
• Lappeenrantaan vanhoihin teollisuustiloihin rakennettu lääketehdas
• parhaillaan toteutettava laajennus
• laajuus: EPCM-palvelu
• aikaisemmin rakennettu 1406 m2
• uusi laajennusosa 2032 m2
• tehtaassa on yhteensä 3438 m2

Elomaticin vastuualueet:
• projektinjohto
• suunnittelu
• hankinnat
• asennusten valvonta
• käyttöönotto
• validointipalvelut
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Elomaticin vastuualueet:
• projektinjohto
• tilaajan edustajana toimiminen
• lupa-asiat
• suunnittelu
• hankinnat
• työmaan hallinta
• asennusten valvonta
• käyttöönotto
• validointipalvelut

Elomatic EPCM
Yhteystiedot
Hannu Heikkilä
Puh. +358 2 412 4422
GSM. +358 40 500 0427
hannu.heikkila@elomatic.com

Raisio

Kiilto

Raisio Yhtymä / Benecol

Kiilto Oy

Projektin kuvaus:
• uusi tuotantotila kolesterolia alentavien
ruoka-ainesosien valmistamiseen
• tuotantoprosessi perustuu Raisio Oyj:n
patentoituun teknologiaan
• laajuus: EPCM-palvelu neljässä
vaiheessa vuosina 1996–2006
• tehtaassa on 3160 m2 ATEX-luokiteltua
tuotantotilaa

Projektin kuvaus:
• polymerisoitujen liimatuotteiden
tuotantolaitos
• laajuus: EPCM-palvelu vuosina 2007–2008
• 530 m2 tuotantotilaa

Elomaticin vastuualueet:
• projektin koordinointi
• konsepti-, perus- ja toteutussuunnittelu
• määrittelyt
• rakentamisen valvonta
• käyttöönotto ja automaatiojärjestelmätoimitukset

Elomaticin vastuualueet:
• projektin koordinointi
• olemassa olevien prosessien ja laitosten
laserskannaus
• perus- ja toteutussuunnittelu
• prosessi-, laitos-, putkisto-, sähkö-,
instrumentointi- ja automaatio
suunnittelu
• sovellusohjelmointi
• työmaapalvelut mukaan lukien valvonta,
käyttöönotto ja käynnistys

Elomaticilla on ollut
ISO-9001-laatusertifikaatti
jo vuodesta 1991

Elomatic kuuluu Euroopan johtaviin suunnittelutoimistoihin. Lähes 900 suunnittelutyön
ammattilaistamme toimivat kone-, prosessi-,
energia-, offshore- ja meriteollisuuden projekteissa.
Tarjoamme konsultointi-, suunnittelu-, tuotekehitys- ja projektinhallintapalveluita sekä
tuotteita ja kokonaisratkaisuja teollisuusyrityksille sekä julkisen sektorin organisaatioille.
Elomaticin menestyksen kulmakivenä ovat
alansa johtavat asiakkaat sekä osaava, asiakassuuntautunut ja motivoitunut henkilöstö.
■■Tekninen konsultointi
■■Suunnittelu
■■Projektinhallinta
■■Tuote- ja palvelukehitys
■■Tuotteet
■■Kokonaisratkaisut
■■Ohjelmistokehitys
■■Suunnitteluohjelmistot

Asiakassegmentit
■■Biotekniikka- ja lääketeollisuus
■■Prosessiteollisuus
■■Energiateollisuus
■■Elintarviketeollisuus
■■Tärkkelys- ja ruokaperunateknologiat
■■Kone- ja laitevalmistusteollisuus
■■Meri- ja offshore-teollisuus
■■Kaasu- ja öljyteollisuus

Yhteystiedot
Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Meillä on toimistoja Suomessa, Alankomaissa, Intiassa, Italiassa, Kiinassa, Puolassa,
Serbiassa, Venäjällä ja Yhdistyneissä Arabiemiirikunnissa.
Elomatic – pääkonttori
Itäinen Rantakatu 72, 20810 Turku
Puh. (02) 412 411
info@elomatic.com

www.elomatic.com
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