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Moerdijkin satama tarjoaa laajat mahdollisuudet kuljetuksille tiekuljetuksista merirahteihin. Satama toimii 
logistiikan solmukohtana ja on toiminut vuosikymmeniä intohimoisesti kestävän logistiikan ja 
prosessiteollisuuden edelläkävijänä.  

Digitalisaatio vaikuttaa kuljetusteollisuuteen ja siten myös satamiin maailmanlaajuisesti. Digitalisaation 
ensimmäinen tärkeä askel on muodostaa digitaalinen malli rakenteista. Moerdijkin sataman ja VRT 
Finlandin yhteistyö alkaa mittaamalla satamarakenteet yli 20 kilometrin matkalta kaikuluotaimella ja 
laserkeilaimella. Näin saadaan rakenteista digitaalinen malli, joka toimitetaan satamalle GISGRO-
verkkopalvelussa kokeneiden insinöörien tarkastushavaintojen kera. Malli toimii hyvänä lähtötietona 
digitaaliselle rakenteiden elinkaaren hallinnalle.  

 “Uskomme vahvasti, että tämän projektin myötä olemme valmiimpia hyödyntämään digitalisaation 
tuomat mahdollisuudet. Projektin tavoitteena onkin parantaa sekä turvallisuutta, että tehokkuutta 
satamassamme.” Henk Schakenraad, manager infrastructure & management. 



Rakenteiden skannaus suoritetaan ketterällä mittausaluksella, joka pystyy työskentelemään vilkkaalla 
satama-alueella häiritsemättä toimintaa. Jopa näin laajan alueen mittaukset suoritetaan muutamassa 
viikossa. Kaikuluotaus on tehokkain tapa laajan alueen tarkastukseen ja siitä saatava tarkka 3D-aineisto on 
vankka pohja rakenteen digitalisoinnille. Satama saa myös tarkastusraportin, jonka avulla tulevia ylläpidon 
toimenpiteitä voidaan helposti suunnitella.  

”Digitalisaatio ja 3D-datan hyödyntäminen ennakoivassa ylläpidossa ovat saavuttaneet Alankomaissa jo 
tukevan jalansijan ja meistä on hienoa olla mukana tässä kehityksessä. VRT tarjoaa tarkimman mahdollisen 
mittausdatan ja helpotamme myös 3D-datan hyödyntämistä palveluillamme. On hienoa, että Moerdijkin 
satama arvostaa teknologiaamme ja kokemustamme vesirakenteiden elinkaaren hallinnassa.” Karri 
Koistinen, 3D Asset Management Specialist, VRT Finland Oy. 

 

 

About: 

VRT Finland Oy: VRT on perustettu Jyväskylässä vuonna 2010 kahden rakennusinsinöörin toimesta 
erikoistuen 3D-tarkastuksiin huippuluokan teknologiaa 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 yli 20 henkilöä, ja 
rekrytoi uusia työntekijöitä jatkuvasti. www.vrt.fi  
 
Port of Moerdijk: Moerdijkin satamassa yhdistyvät tilat, teollisuus ja erinomainen sijainti, tarjoten laajat 
mahdollisuudet kasvuun. Satama työskentelee kestävän logistiikan ja prosessiteollisuuden eteen, 
huomioiden ympäristön ja luonnon edut. Satama on alueella tärkeä taloudellinen toimija, jonka suorat ja 
epäsuorat työllistämisvaikutukset ovat noin 16 000 henkilötyövuotta. www.portofmoerdijk.nl  
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