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Maailman älykkäin digisatama suomalaisella yhteistyöllä: HaminaKotkan satamalle uniikki 
3D-käyttöjärjestelmä keskisuomalaiselta teknologiayhtiö VRT Finland Oy:ltä 
 

Suomen suurin yleissatama HaminaKotka ja jyväskyläläinen huipputeknologiayritys VRT Finland 

Oy näyttävät suuntaa logistiikka-alan digimurroksessa jatkamalla yhteistyötään älykkään sataman 

rakentamiseksi. Yhteistyössä HaminaKotkan satama ottaa laajasti käyttöön VRT Finlandin 

kehittämän 3D-käyttöjärjestelmän koko sataman päivittäisiä operaatioita tehostamaan. 

HaminaKotkan satama on hyödyntänyt VRT BIM 3D-online-palvelua osittain jo aiemmin, ja 

järjestelmän tuleva laajennus tekee HaminaKotkan satamasta maailman ensimmäisiä 

digitalisaatiota kokonaisvaltaisesti hyödyntäviä satamatoimijoita. 

 

 
HaminaKotkan sataman rakenteita digitalisoidaan 3D-rakennetarkastuksilla ja uniikilla online-

käyttöjärjestelmällä. Kuva: VRT Finland 

 

VRT Finland Oy ja HaminaKotkan satama syventävät yhteistyötään satama-alueen ja rakenteiden 

kunnossapidossa jatkamalla VRT BIM 3D online -järjestelmän käyttöä laaja-alaisesti koko sataman 



toiminnoissa. Monikeilaimella tehtyihin vedenalaisiin rakennetarkastuksiin ja 3D-datan hallintaan 

erikoistunut VRT on ensimmäisenä kehittänyt selainkäyttöisen verkkopalvelun, VRT BIMin, 3D-

datan helppoon hallintaan ja hyödyntämiseen. Järjestelmä mahdollistaa 3D-aineistojen tehokkaan 

tallentamisen, keskinäisen vertailun, jakamisen ja älykkään hyödyntämisen sataman päivittäisissä 

operaatioissa sekä kunnossapidossa. HaminaKotkan satamalle online-järjestelmässä on erityisen 

tärkeää tiedon keskittäminen yhteen paikkaan toiminnan tehostamiseksi. Samasta kohteesta 

kerättyjen aineistojen vertaileminen mahdollistaa korjaus- ja ylläpitoprojektien ennakoimisen ja 

sujuvan toteuttamisen. 

 

”VRT on jo pidemmän aikaa hyödyntänyt innovatiivisesti 3D- mittaus- ja tietomalliosaamistaan. 

Vahvuutemme on koko 3D- tuotantoketjun ymmärrys aineiston keräämisestä raportointiin. 

Huipputaitavien ohjelmoijiemme työn tuloksena olemme onnistuneet luomaan ratkaisun, joka on 

helppokäyttöinen ja palvelee erityisesti rakenteiden omistajia elinkaarihallinnassa, kertoo VRT:n 

toimitusjohtaja Kirsi Hänninen.  

 

VRT:n ja HaminaKotkan sataman yhteistyö alkoi vuonna 2016, kun VRT tarkasti HaminaKotkan 

satama-alueiden vedenalaisia rakenteita ja toimitti 3D -tarkastusaineiston VRT BIM online -

palvelun avulla. VRT BIM vastasi HaminaKotkan sataman tarpeisiin helppokäyttöisyydellään ja 

tehokkuudellaan, joten järjestelmän jatkokäytölle koko sataman toimintojen tehostajana nähtiin 

selkeä mahdollisuus. Aiemmin kerättyyn vedenalaiseen aineistoon liitetään yhteistyöhankkeen 

aikana myös satama-alueen maanpäälliset osat 3D:nä, jolloin koko satama-alueeseen on 

digitaalinen pääsy online -järjestelmän kautta. 

 

VRT BIM toimii myös mobiilissa ja ilman erillisiä ohjelmistoasennuksia, korvaten useat eri 

ohjelmistot yhdellä ratkaisulla. VRT:n ja HaminaKotkan sataman yhteistyössä 3D -järjestelmään 

kehitetään myös sataman toimintaan räätälöityjä lisäominaisuuksia, jotka tukevat entistäkin 

tehokkaammin kunnossapidon, kommunikoinnin ja päivittäisten toimintojen tarpeita. HaminaKotkan 

satama ja VRT ovat kummatkin alansa edelläkävijöitä ja vahvistavat asemiaan yhteistyöllä 

entisestään. 

 

”Järjestelmän selkeys ja helppokäyttöisyys on vakuuttavaa”, kertoo HaminaKotka Sataman 

kunnossapitopäällikkö Saana Vuorinen. ”Vauriokohtien paikannus, raportointi ja korjauskohteiden 

löytäminen helpottuu, ja samalla kommunikointi sidosryhmien kesken paranee. Vaikka järjestelmä 

palvelee erityisesti operatiivista toimintaa, on siinä toimintoja, joista hyötyy koko organisaatio. 

Järjestelmästä tulee hyvä työkalu jokapäiväiseen toimintaamme”, Vuorinen summaa. 

 

 



”Parhaaseen lopputulokseen päästään aina hyvässä yhteistyössä asiakasta kuunnellen. 

HaminaKotkan satama on VRT:lle erinomainen yhteistyökumppani, koska se haluaa 

ennakkoluulottomasti hyödyntää nykyteknologian tarjoamia mahdollisuuksia ja olla alansa 

edelläkävijä Euroopassa”, Hänninen jatkaa. 

 

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/ 
 
HaminaKotkan satama on Suomen suurin yleissatama. HaminaKotkan satama on tärkeä 
tavaraliikenteen keskus Euroopassa ja Itämeren alueella. Säännöllinen linjaliikenne takaa nopeat 
toimitukset ja yhteydet kaikkialle maailmaan. HaminaKotkan satama palvelee kaikkia 
kuljetusmuotoja: konttiliikennettä, RoRo- ja LoLo-liikennettä, kuivan ja nestemäisen irtotavaran 
kuljetuksia, kaasunkuljetuksia ja erilaisia projektilaivauksia sekä tarjoaa monipuolisia 
lisäarvopalveluja. http://www.haminakotka.com/fi   
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