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Digitaaliseen kunnonvalvontaan perustuvan 
SmartCare-palvelun avulla mitataan reaaliaikai-
sesti telin kriittisimpien komponenttien toimintaa. 

Palvelun merkittävin hyöty on raideliikenteen tur-
vallisuuden paraneminen, sillä käytössä on reaa-
liaikainen tieto telien todellisesta kunnosta. Telit 
muodostavat suurimman osan kaluston elinkaa-
rikustannuksista. Kerätyn tiedon pohjalta voidaan 
optimoida kaluston huolto- ja kunnossapito-ohjel-
mia, mikä näkyy suoraan säästöinä kaluston elin-
kaarikustannuksissa. 

Telin ja pyöräkertojen kunnonvalvonta on osa VR 
FleetCaren SmartCare-palvelukategoriaa, jossa 
kohtaavat innovatiivinen teknologia ja alan paras rai-
dekaluston asiantuntijuus. Digitaalisiin kunnonval-
vontapalveluihin voidaan helposti liittää myös muita 
kunnossapidon ja elinkaarihallinnan palveluita.

Tunnista kalustosi 
luotettavuus
Telin ja pyöräkertojen digitaalinen kunnonvalvonta  
parantaa raideliikenteen turvallisuutta ja auttaa 
kustannustehokkaan huolto-ohjelman luomisessa. 

Telin digitaalisella 
kunnonvalvonnalla:

1.  Lisätään raideliikenteen 
 turvallisuutta
 Järjestelmä auttaa vähentämään 

äkillisiä ja ei-toivottuja vikoja, jotka 
aiheuttavat häiriöitä liikenteeseen.

2.  Pienennetään elinkaarihallinnan 
kustannuksia

 Huoltoväliä voidaan pidentää jopa 
kymmeniä prosentteja.

3.  Parannetaan asiakastyytyväi-
syyttä ja palvelun luotettavuutta

 Junat ovat asiakkaiden käytettävis-
sä, kun kalusto ohjataan huoltoon 
vain tarvittaessa. 

Täyden palvelun ratkaisu: 
Anturit I Tiedonkeruulaitteet I Tiedonsiirto ja varastointi I Analytiikka I Käyttöliittymä I Asiantuntijuus



Herkkiin värähtelyantureihin perustuvalla mit-
tausteknologialla komponentteihin muodostuvat 
viat kyetään havaitsemaan jopa kuukausia ennen 
kuin ne aiheuttavat ongelmia kaluston luotet-
tavuudelle. Vika saadaan kohdistettua tarkasti 
esimerkiksi moottoriin, vaihteistoon tai laakeriin, 
mikä tehostaa huoltotoimenpiteitä.  

Palvelun integrointi huolto- ja viankorjausproses-
seihin tuo säästöjä kaluston elinkaarikustannuksiin. Kilometriperusteisen 
huoltovälin sijaan digitaalinen kunnonvalvonta mahdollistaa kuntoon perus-
tuvan huoltovälin. 

Raideliikenteeseen sertifioitu järjestelmä
SmartCare-palvelu tuotetaan Suomessa, mutta asiakkaamme kalusto voi 
sijaita missä päin maailmaa tahansa. Ainoastaan laiteasennukset tehdään 
paikallisessa lokaatiossa.

Palvelu soveltuu sekä uusiin että vanhempiin kalustoihin, merkistä riippu-
matta. TSI-säädökset täyttävän mittauslaitteiston asennus ei vaadi erityislu-
pia. VR FleetCaren asiantuntijat työskentelevät monien eri merkkien kanssa, 
joten he tuntevat kalustojen erityispiirteet ja osaavat suunnitella kullekin ka-
lustolle sopivan ratkaisun. 

Säästöjä kaluston 
elinkaarikustannuksiin
Digitaalisella kunnonvalvonnalla varustettu 
kalusto ei aiheuta ikäviä yllätyksiä, sillä  
poikkeamat telin komponenttien 
toiminnassa havaitaan ajoissa.  

Jopa kymmeniä  
prosentteja  
pidemmät huoltovälit  
turvallisuudesta 
tinkimättä



Mittaus 
Telin runkoon asennetaan rautatieliikenteeseen sertifioitu 
mittauslaitteisto, joka seuraa herkkiin värähtelyantureihin perus-
tuvalla teknologialla telin kriittisimpien komponenttien toimintaa.

Tiedon analysointi
Mittauslaitteiston keräämä tieto siirtyy pilvitietokantaan, 
jossa se visualisoidaan helposti luettavaan muotoon.

Tulokset ja seuranta
Mikäli järjestelmä havaitsee häiriöitä, huoltohenkilökunta saa 
vikailmoituksen. Selainpohjainen käyttöliittymä mahdollistaa
kunnonvalvonnan myös tabletilla tai puhelimella – 24/7.

Hyödyntäminen
Kaluston huolto-ohjelman optimointi kohti 
kuntoperusteista huoltoa. 

Tieto käytössäsi 
24/7
Kaluston toimintaa ja kuntoa seurataan 
selainpohjaisesta käyttöliittymästä.

Selainpohjainen käyttöliittymä 
tuo raportit myös puhelimella 
tai tabletilla selattavaksi

Teliin asennettu 
mittauslaite kerää tietoa 
komponenttien toiminnasta

Tieto siirretään 
AWS-tietokantaan 
analysoitavaksi

Tarjoamme reaaliaikaista 
tietoa telin toiminnasta1
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VR FleetCare luo 
modernia raideliikennettä

VR FleetCare on raideliikenteen asiantuntijayritys, 
jonka taustalla on yli 150 vuoden kokemus alasta 

haastavissa olosuhteissa.
Kehitämme asiakkaidemme kilpailukykyä yhdistämällä innovatiivisen teknologian ja vahvan 

raideliikennealan osaamisen asiakaslähtöiseksi palveluksi. Liikumme aina turvallisuus edellä. 

Olemme vastuullisen elinkaarihallinnan kumppani, joka tarjoaa raidekaluston ja ratainfran 
kustannustehokasta huoltoa, kunnossapitoa ja modernisointia – älykkäästi, 

uusinta teknologiaa hyödyntäen.

VR FleetCare on suomalaisen rautatiealatoimija VR Groupin tytäryhtiö.

Alan paras raidekaluston asiantuntijuus käytössäsi – ota yhteyttä!

www.vrfleetcare.com   |   sales.fleetcare@vr.fi


