
Teollisuusrakentamisen ja 
työmaatoimintojen asian-
tuntija

Projektinjohto ja 
rakennuttaminen



Toimimme asiantuntijana, joka ohjaa 
hankkeet turvallisesti tilaajan tavoit-
teisiin.

Mukana investointihankkeen kaikissa 
vaiheissa

Astumme kuvaan tarvittaessa jo 
investoinnin esisuunnitteluvaiheessa. 
Teemme asiakkaan kanssa yhteistyös-
sä rakennuspaikan rakennettavuussel-
vityksen, hankkeen sisältömäärittelyn 
sekä määritämme hankkeen aika-
taulu-, laatu- ja kustannustavoitteet. 
Huolellisesti tehty hankesuunnitelma 
muodostaa vankan perustan mahdolli-
selle investointipäätökselle ja samalla 
se mahdollistaa jatkosuunnittelun 
käynnistämisen.

Suunnittelun hankinta ja johtaminen

Autamme valitsemaan pätevät suun-
nittelijat ja suunnittelun rajaukset 
hankkeen erityispiirteet ja viranomais-
vaatimukset huomioiden. Suunnitte-
luvaihe ja valitut suunnitteluratkaisut 
ovat merkittävässä asemassa hank-
keen kokonaiskustannusten määräy-
tymisessä. Työhömme kuuluu suunnit-
telun ohjaus hankkeen eri vaiheissa.

Urakoitsijoiden valinta

Oikean toteutusmuodon valinta, 
hankintapakettien muodostaminen ja 
urakkakilpailutukset ovat keskeinen 
osa hankkeen onnistumisen kannal-
ta. Suoritamme urakkakilpailutukset, 
tarjousvertailut, urakkaneuvottelut ja 
laadimme urakkasopimukset asiak-
kaan hyväksyttäväksi.

Työmaavaihe

Projektin toteutusvaiheessa huoleh-
dimme, että kukin urakoitsija suorittaa 
työnsä hyväksyttyjen suunnitelmien 
mukaisesti sovitussa aikataulussa. 
Huolehdimme työmaan valvonnasta ja 
johtamisesta sekä viranomaisyhteis-
työstä joko rakennuttajakonsultin tai 
päätoteuttajan roolissa.

Työmaapalvelut

Järjestämme hankkeisiin työmaare-
surssit asiakkaan ja projektin tarpei-
den mukaan. Asiantuntijapalvelum-
me kattavat mm. työmaapäällikön, 
rakennus- ja asennustöiden valvojan, 
työmaainsinöörin sekä turvallisuus- 
ja kosteudenhallintakoordinaattorin 
tehtävät. Hoidamme tarvittaessa 
työmaan päätoteuttajan vastuihin 
sisältyvät tehtävät.

Kohteen valmistuttua

Huolehdimme urakoiden vastaanotos-
ta ja taloudellisista loppuselvityksistä. 
Järjestämme tarvittaessa kohteen ta-
kuuajan katselmukset ja tarkastukset 
sekä valvomme takuuajan korjaustyöt.

Vastuullisuus

Tunnemme vastuumme harmaan 
talouden vähentämisessä, joten vali-
koimme tarkkaan hankkeen toteutta-
jat.

EPCM-palvelut

EPCM-palvelukonseptissa (Engi-
neering, Procurement, Construction 
Management) vastaamme hankkeen 
suunnittelusta, hankinnoista ja raken-
nuttamisesta asiakkaan kanssa yh-
dessä laadittua budjettia ja aikataulua 
noudattaen.

Rakennuttamisen osatehtävät

Palveluvalikoimaamme kuuluvat lisäksi 
erilliset rakennuttamisen osatehtävät 
hankkeen eri vaiheissa:

Investoinnin valmistelu 
Kustannusarviot  
Aikataulutus  
Tarpeiden ja toteutustavan määrittely  
Rakennettavuus- ja kannattavuussel-
vitykset

Suunnittelun valmistelu ja ohjaus 
Suunnittelijoiden kilpailutus 
Suunnittelusopimukset  
Suunnittelun ohjaus  
Suunnittelun kustannus- ja aikatau-
luohjaus

Rakentamisen valmistelu 
Projektin osittelu (mm. hankintapake-
tit)  
Julkisten hankintojen hankintailmoi-
tukset  
Urakkatarjouspyyntöasiakirjat 
Urakkakilpailut, -neuvottelut ja -sopi-
mukset

Rakentamisen ohjaus ja valvonta 
Työmaan johtaminen 
Tilaajavastuutehtävien ja verottajan 
ilmoitusten hoitaminen toteutusmuo-
don mukaisesti  
Työmaakokousten pitäminen 
Lisä- ja muutostöiden hallinta  
Aikataulu-, kustannus- ja laadunval-
vonta  
Työmaan turvallisuuden valvonta 
Toimitusvalvonta (expediting)

Vastaanotto, käyttöönotto ja takuu-
aika 
Vastaanoton johtaminen 
Käyttöönoton koordinointi  
Takuuajan tehtävät

Projektinjohtamiseen ja rakennuttami-
seen liittyvät palvelumme varmistavat 
teollisuusinvestointien toteutuksen 
onnistumisen.
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AFRY on Euroopan johtavia 
suunnittelu- ja konsultointi-
yhtiöitä, joka vauhdittaa 
muutosta kohti kestävää 
yhteiskuntaa.

Olemme 19 000 omistautu-
nutta rakennetun ympäristön, 
teollisuus- ja energia-alojen 
sekä digitalisaation asiantun-
tijaa, jotka kehittävät 
kestäviä ratkaisuja tuleville 
sukupolville ympäri maailman.

Making Future
afry.fi


