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Digitaalisessa kunnonvalvonnassa mitataan rau- 
tatievaihteen, eritasoristeysten tai muiden rauta-
tiejärjestelmien toimintaa. Kerätty tieto jäsennel-
lään ja analysoidaan: tuloksena on dataan pohjau-
tuvaa tietoa esimerkiksi vaihteen kunnosta. 

Hyöty muodostuu raideinfrastruktuurin luotetta-
vuuden parantamisesta ja elinkaarikustannusten 
pienentymisestä oikea-aikaisen ja oikein kohdis-
tetun huollon myötä. 

SmartCare-palvelu rakennetaan asiakkaan tar-
peita ja raideinfrastruktuuria vastaavaksi. Vaih-
teen digitaalinen kunnonvalvonta on osa VR 
FleetCaren edistyksellistä SmartCare-palveluka-
tegoriaa, jossa kohtaavat innovatiivinen teknolo-
gia ja alan paras raidekaluston asiantuntijuus.

Tarkka tilannekuva 
rautatievaihteen 
toiminnasta
SmartCare auttaa parantamaan raideliikenteen 
turvallisuutta, luotettavuutta ja kustannus-
tehokkuutta luomalla reaaliaikaisen kuvan 
rautatievaihteen toiminnasta.

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

Vaihteen digitaalisella 
kunnonvalvonnalla:
 
1.  Lisätään asiakastyytyväisyyttä
     Raideliikenne kulkee turvallisesti 
 ja ajallaan.
2. Parannetaan toimintavarmuutta
 Kuntoon perustuva huolto ja 
 ennakointi.
3. Optimoidaan huoltotoimen-
 piteitä
     Oikea-aikainen toimenpide, 
 oikeassa paikassa.
4. Säästetään resursseja
     Aika-, henkilöstö- ja materiaali-
 resurssit.



Vaikka erot vaihteiden kääntömäärissä voivat olla merkittäviä, huoltojärjestelmä on usein 
täysin sama. Kerätyn datan avulla on mahdollista optimoida huolto- ja kunnossapitotoi-
mia vaihteen todellista kuntoa vastaavaksi. 

Vaihteen digitaalisesta kunnonvalvonnasta saadut 
hyödyt ulottuvat myös ennakoimiseen ja kohdenta-
miseen. Häiriödiagnostiikan avulla vaihteen häiriöt 
tunnistetaan nopeasti ja oikeat huoltotoimenpiteet 
saadaan välittömästi käyntiin. Palvelun avulla huolto-
toimenpiteet voidaan ohjata suoraan oikealle kään-
tölaitteelle koko vaihteen sijaan.

Ketterä käyttöönotto
Vaihteen digitaalinen kunnonvalvonta ei vaadi erillistä infrastruktuuria ympärilleen, sillä se 
käsittää vain yhden IoT-laitteen, jonka valmistuksesta vastaa tekoälypohjaisia IoT-ratkai-
suja toimittava Vire Labs. 

Käytettävän laitteiston asennus on nopea toimenpide ilman liikenteen keskeytystä 
– kerromme mielellämme lisää!

CBM – Condition 
Based Maintenance
SmartCare tuo rautatievaihteiden ja raideinfra-
struktuurin elinkaarihallintaan merkittävän 
kilpailuedun: reaaliaikaisen tiedon vaihteiden 
ja yksittäisten kääntölaitteiden kunnosta.

Reaaliaikainen 
näkymä vaihteiden 
toimintaan ja kuntoon



Raportit luettavissa myös 
puhelimella ja tabletilla 
– missä ikinä liikutaankaan
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Mittausasema kerää 
tietoa vaihteiden 
toiminnasta

Tieto jäsennellään 
ja analysoidaan 
AWS-pilvitietokannassa

Tarjoamme reaaliaikaista 
tietoa rautatievaihteen 
toiminnasta ja kunnosta
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Mittaus
Vaihteiden asetinlaitteisiin asennetaan mittausasemat, jotka ke-
räävät tietoa vaihteiden toiminnasta. Mittausteknologia perustuu 
kääntölaitteen sähkömoottorin virran mittaamiseen. 

Tiedon analysointi
Tiedon käsittelyssä hyödynnämme AWS-pilvitietokantaa, jossa 
suoritetaan tarvittavat analyysit. 

Tulokset ja seuranta
Selainpohjaisen käyttöliittymän ansiosta raportit ovat helposti 
luettavissa – myös tabletilla tai puhelimella.

Hyödyntäminen
Kunnossapitomallin kehittäminen dataa hyödyntäen. Mahdolli-
suus laajentaa mittauksia muun muassa rataomaisuuden, kuten 
raidevirtapiirien ja opastimien, seurantaan. 

Kaikki tieto käsissäsi
SmartCare-palvelun tuottama tieto on aina 
valmiiksi jäsenneltynä asiakkaan käytössä.



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


