ARCTIAN VESIALUEEN PALVELUPAKETTI
Vesialueiden kunnossapitotoimet erilaisin huolto- ja ylläpitotöin on vaativaa ja tarkkaa työtä, sillä vesialueen omistaja
vastaa alueensa palveluista ja turvallisuudesta edelleen sen loppukäyttäjille. Vesialueiden vaatima työ vaihtelee
vuodenaikojen mukaan, ja siihen tarvittavat resurssit voivat olla hankalasti ennakoitavissa.
Vaivaton ja kustannustehokas ratkaisu vesialueen huolto- ja kunnossapitotöihin on Arctian vesialueen palvelupaketti,
jolloin tarvittavat työsuoritteet hankitaan ulkoistettuna palveluna luotettavalta kumppanilta – Arctialta.

Palvelupaketti asiakkaan tarpeisiin
Arctian vesialueen palvelupaketin avulla asiakas ulkoistaa
joko kaikki tai osan vesialueensa huolto- ja kunnossapitotoimista tarpeitaan vastaavasti. Räätälöidyn palvelupaketin
avulla taataan palvelujen tasalaatuisuus ja oikea-aikaisuus
eri vuodenaikoina. Palvelupaketin avulla saavutetaan myös
kustannussäästöjä ja varmistetaan vesialueiden turvallisuus
väylänpitäjän ja muun muassa pienvenesatamaninfran
näkökulmista.
Palvelupaketti voi koostua esimerkiksi seuraavista työsuoritteista ja palveluista: hoidamme satamiin johtavien väylien
turvalaitteiden kevät- ja syystarkastukset, vikapäivystyskorjaukset, viranomaisraportoinnin sekä näiden ja satama-altaiden tarkastusharaukset kun tarve ilmaantuu. Pakettiin voidaan sisällyttää myös satamarakenteiden erilaiset
vedenalaiset monikeilaustyöt, venesatamien laitureiden
kuntotarkastuspalvelu ja peräpoijujen ankkuroinnin tarkastukset, ja edelleen satamarakenteiden laitureiden huolto- ja
kunnossapitotyöt.
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Kustannussäästöjä kumppanin avulla
Arctian vesialueen palvelupaketti tarjoaa asiakkaalle
kustannussäästöjä. Saat käyttöösi laajan kalustomme ilman kalliita investointeja. Resursseja säästyy myös, kun
omaa henkilöstöä ei tarvitse enää sitoa kausiluonteisiin
tehtäviin.
Arctian vesialueen palvelupaketti tarkoittaa käytännössä kattavaa, monivuotista palvelusopimusta, joka
antaa osapuolille mahdollisuuden pitkäjänteiseen
kumppanuuteen. Uskomme vahvasti, että palvelutarpeiden keskittäminen yhdelle kumppanille mahdollistaa
asiakkaan vesialueiden kokonaisvaltaisen kehittämisen
säästöjen lisäksi.

Vesialueen palvelupakettimme sisältää:
• Alkutilanteen inventointi ja palvelukokonaisuuden
määrittelyn
• Infran kunnossapidon tarkastukset
• Syväsatamat ja venesatamat: kunnossapitopalvelut ja
tarkastukset
• Matkustajasatamat, vierasvenelaiturit ja mattolaiturit
• Rakennuttamis- ja suunnittelupalvelut
• Tutkimus- ja mittauspalvelut

Arctia kumppaninasi voit keskittyä
omaan tekemiseesi
Huolehdimme, että vesialueesi infra pysyy kunnossa
ja turvallisena käyttää. Sinun ei tarvitse investoida esimerkiksi vesialueilla tarvittavaan kalustoon tai huolehtia kaluston vuosittaisista huolto- ja telakointitoimenpiteistä.
Palvelumme myötä saat halutessasi kiinteän hinnoittelumallin ja tarkan kontrollin kustannuksistasi – budjetin ylitykset ovat kanssamme historiaa. Hoidamme
myös aikaa vievän viranomaisraportoinnin puolestasi.
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