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Suomalaisen teknologiayhtiön VRT Finlandin yhteistyö Euroopan vilkkaimman RoRo-
sataman kanssa jatkuu laajalla puitesopimuksella 
 
Doverin satama, Euroopan vilkkain RoRo (roll on – roll off)  -satama 5 miljoonalla vuosittaisella 

aluksella ja 13 miljoonalla matkustajalla, on solminut laajan puitesopimuksen vedenalaisiin 

rakennetarkastuksiin, monikeilainkaikuluotausteknologiaan ja 3D -datan hallintaan erikoistuneen 

VRT Finland Oy:n kanssa. Nelivuotinen puitesopimus jatkaa satamatoimijan ja 

jyväskyläläisyrityksen jo useamman vuoden yhteistyötä satamarakenteiden tarkastuksissa ja 

vedenalaisen omaisuuden hallinnassa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kuva: Port of Dover 

 



 

 

Puitesopimus astuu voimaan välittömästi, ja se kattaa Doverin sataman vedenalaisten tarkastusten 

toimitukset  vuosina 2018-2021 suurella satama-alueella, jossa ensimmäinen osa kenttätöistä on 

alkanut jo toukokuussa. Tarkastuksilla voidaan varmistua sataman vedenalaisten rakenteiden 

kunnosta, kun uudenlaista monikeilainkaikuluotaus- ja 3D-teknologiaa hyödyntämällä 

vedenalainen omaisuus pystytään digitoimaan yksityiskohtaiseksi 3D-aineistoksi. VRT:n 

tarkastuksiin kuuluvat kenttätyöt, tarkastusaineiston jälkikäsittely ja analyysi sekä huomiot 

mahdollisista vaurioista ja korjaustarpeista. 

 

”VRT:n tarkastusten avulla pystymme seuraamaan pitkän aikavälin muutoksia rakenteissa ja 

suunnittelemaan tarvittavaa ylläpitoa ja mahdollista korjausta, jos se on tarpeellista. VRT:n 

tarjoama ainutlaatuinen menetelmä, asiantuntijuus ja teknologiat täyttivät kaikki odotuksemme. 

Lisäksi uniikki VRT BIM online-palvelu, jossa tarkastusaineisto toimitetaan, tuo meille lisäarvoa, 

jota emme ole löytäneet muualta”, kertoo Doverin sataman paikkatietoinsinööri Darren Bell. 

 

Vilkas Doverin satama käsittelee 17 % kaikesta UK:n tavaraliikenteestä, joten satama-alueen 

turvallinen käyttö ja rakenteiden pitkän eliniän turvaaminen on erityisen tärkeää Doverille. Doverin 

sataman rannikon meriympäristössä sijaitsevat vedenalaiset rakenteet edellyttävät tarkastusta, 

testausta, arviointia ja ylläpitoa osana sataman kehittämistä ja jatkuvaa pitkän aikavälin 

omaisuudenhoitosuunnitelmaa. 



 

 

 
Kuva: Port of Dover 

 

Doverin sataman ja VRT:n yhteistyö alkoi jo kaksi vuotta sitten kun VRT tarkasti vuosina 2016 ja 

2017 yhteensä 5 kilometriä satamarakenteita. Doverin satama on ennakoivalla 

omaisuudenhallintasuunnitellaan alansa edelläkävijä, ja halusi siksi jatkaa yhteistyötään modernia 

teknologiaa uudenlaisella tavalla hyödyntävän VRT:n kanssa. Tarkastuksista on toimitettu Doverin 

satamalle VRT:n asiantuntijoiden jälkikäsittelemä ja analysoima pistepilvidata sekä 

yksityiskohtaiset 3D- ja 2D CAD -mallit. Puitesopimuksen mukaisissa tarkastuksissa osa 

rakenteista tarkastetaan ensimmäistä kertaa, ja osalle suoritetaan jo toinen tarkastus, mikä 

mahdollistaa rakenteiden muutosten pitkäaikaisen seurannan. 

 

”Puitesopimus on hieno mahdollisuus suorittaa tarkastuksia koko vilkkaalla satama-alueella, ja 

kerätä tärkeää lähtötietoa pitkäaikaista muutosseurantaa varten. 

Monikeilainkaikuluotausteknologialla teemme näkymättömistä vedenalaisista rakenteista näkyviä 

samalla kun tarkastamme vedenpinnan yläpuoliset rakenteet laserkeilaimella. Vedenalaisella 

rakennetarkastuspalvelullamme, jossa toimitamme tarkastusdatan online-palvelussa helposti 



 

 

asiakkaalle, Doverin satamarakenteet pystytään digitoimaan viisaampaa omaisuudenhallintaa 

varten”, selostaa Karri Koistinen, asiakkuuspäällikkö VRT Finlandilla. 
 
 
VRT Finland Oy on perustettu Jyväskylässä vuonna 2010 kahden rakennusinsinöörin toimesta, ja 
alansa johtava yrityksenä erikoistuu vedenalaisten rakenteiden 
monikeilainkaikuluotaustarkastuksiin ja 3D-datan helppoon hallintaan. VRT Finland auttaa 
asiakkaitaan käyttämään tutkimuksissa kerättyä 3D-aineistoa viisaasti vedenalaisten rakenteiden, 
kuten satamarakenteiden, siltojen, putkilinjojen ja patojen,  rakentamisessa ja kunnossapidossa. 
VRT on huipputeknologia-alan yritys, jonka ratkaisut tuottavat lisäarvoa jo sadoille asiakkaille 
ympäri Eurooppaa. Tällä hetkellä yrityksen päämarkkinat ovat Pohjoismaat, Saksa, Hollanti ja Iso-
Britannia. https://www.vrt.fi/fi/ 
 
Doverin satama on Euroopan vilkkain lauttasatama ja tärkeä kansainvälinen väylä matkustajien ja 
kaupan liikkuvuudelle. Se on myös palkittu risteilysatama, toiseksi vilkkain Iso-Britanniassa ja 
isännöi joitain maailman arvostetuimmista risteilyreiteistä. Muita menestyksekkäitä yrityksiä 
Doverin satama-alueella ovat rahtiterminaali, palkittu venesatama ja useat erikoisalojen toiminnot. 
Doverin satamassa sijaitsee Euroopan vilkkain kansainvälinen roll-on roll-of -lautta-satama 
Euroopassa, jossa on 120 lauttaliikennettä päivässä. Se hoitaa vuosittain noin 5 miljoonaa 
ajoneuvoa ja 13 miljoonaa matkustajaa. 
https://www.doverport.co.uk/ 
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