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Keskisuomalaista osaamista viedään Euroopan suuriin satamiin 
 
 
Groningen Seaports, yksi Hollannin suurimmista satamaviranomaisista ja kaupallisista toimijoista, 

jatkaa tällä viikolla viime vuonna alkanutta yhteistyötä keskisuomalaisen huipputeknologia-alan 

yrityksen VRT Finland Oy:n kanssa kahden laajan satama-alueen vesirakenteiden tutkimuksilla. 

Vedenalaisten rakenteiden tarkastuksiin erikoistunut jyväskyläläinen kasvuyritys VRT tutkii 

tammikuun lopulla yli 20 kilometrin mittaiset satamarakenteet Groningen Seaportsille, jolle 

suomalainen innovatiivinen teknologia mahdollistaa 3D-datan uudenlaisen hyödyntämisen. 
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Vedenalaisten rakenteiden tutkimus on tärkeää suurten satamien liiketoiminnalle, sillä rakenteiden 

kunto vaikuttaa merkittävästi satamien turvallisuuteen ja elinkaaren pituuteen. Kesällä 2017 

Groningen Seaports etsi uudenlaista toimijaa, joka pystyisi tutkimaan vedenalaiset satamarakenteet 

turvallisesti ja tehokkaasti ilman käyttökatkoksia satama-alueiden toiminnassa. VRT:n tarjoamasta 

ratkaisusta kiinnostuttiin Groningenissa, sillä uudenlainen monikeilainkaikuluotausteknologia sekä 



 

 

VRT:n omien asiantuntijoiden prosessoima ja analysoima 3D-tutkimusdata, helppokäyttöisen online-

palvelun kautta toimitettuna, mahdollistavat kattavan vedenalaisen tutkimuksen, mahdollisten 

korjaustarpeiden tarkan selvittämisen ja 3D-datan hyödyntämisen rakentamisessa, ylläpidossa ja 

omaisuudenhoidossa. 

 

”VRT:n tutkimukset ovat ylläpitomme perusta. VRT tarjoaa taloudellisen tavan kartoittaa koko 

alueemme”, selostaa Henk Blaauw, johtaja, projektit ja omaisuudenhallinta, Groningen Seaports. 

”Valitsimme VRT:n suorittamaan tutkimukset, sillä he voivat tutkia samanaikaisesti sekä veden ylä- 

että alapuoliset rakenteet ja toimittaa meille tarkan 3D datan helppokäyttöisen online-palvelun 

kautta. Tuloksien perusteella pystymme suorittamaan tarkkoja lisätutkimuksia myös sukeltajia 

käyttämällä, mikä mahdollistaa meille oikean kuvan rakenteiden nykytilanteesta”, Blaauw tähdentää. 

 

Yhteistyö jatkuu tammikuun lopussa tehtävällä kymmenien kilometrien pituisella 

rakennetarkastuksella. Pidempi yhteistyö mahdollistaa lisäksi tutkimusaineistojen keskinäisen 

vertailun, ja datan kehittynyt visuaalisuus takaa Groningen satamatoimijan rakenteiden pitkän 

elinkaaren, kun mahdollisiin korjaustarpeisiin pystytään reagoimaan hyvissä ajoin.  

 

”Olemme iloisia pitkästä yhteistyöstä Groningen Seaportsin kanssa. Vedenalaisilla 

rakennetutkimuksilla teemme näkymättömästä näkyvää. Tarkastuksemme tarjoavat nopean, 

turvallisen ja kustannustehokkaan tavan saada tarkka käsitys satamarakenteiden kunnosta.  

Autamme asiakkaitamme hyödyntämään tuloksia rakentamisessa, kunnossapidossa ja omaisuuden 

hallinnassa. Tarjoamme asiakkaillemme käyttöön työkalut, joilla päästään käsiksi vedenalaisiin 

rakenteisiin itsenäisestikin asiakkaillamme käytössä olevan online-portaalin kautta”, kertoo VRT:n 

kaupallinen johtaja Mikko Kolehmainen. 

 
VRT Finland Oy on perustettu Jyväskylässä vuonna 2010 kahden rakennusinsinöörin toimesta 
erikoistuen vedenalaisten rakenteiden tarkastuksiin kaikuluotaimia hyödyntäen. VRT Finland auttaa 
asiakkaitaan käyttämään tutkimuksissa kerättyä tietoa viisaasti vedenalaisten rakenteiden 
rakentamisessa ja kunnossapidossa. Tällä hetkellä yrityksen päämarkkinat ovat Pohjoismaat, 
Saksa, Hollanti ja Iso-Britannia. VRT on kasvuyritys, joka työllistää tällä hetkellä 25 henkilöä, ja 
rekrytoi uusia työntekijöitä jatkuvasti.  
 
Groningen Seaports on yksi Hollannin suurimmista satamaviranomaista Delfzijlin ja Eemshavenin 
satamille sekä alueella toimiville teollisuustoimijoille. Organisaatio tarjoaa kattavat satamapalvelut 
logistiikasta ja infrastruktuuripalveluista satamien alueiden ylläpitoon teollisille ja kaupallisille 
asiakkailleen. Molemmilla satama-alueilla sijaitsee liiketoimintakeskittymiä: Delfzijlin alueella toimii 
klooriin liittyvä kemikaaliklusteri, ja Eemshaven on Luoteis-Euroopan suurimpia energiasatamia. 
 
 


