
Säilytä
kuljetuskalustosi arvo! 

Opas raskaan kaluston elinkaaren hallintaan



Tämä Topliftin tarjoama opas kattaa parhaat periaatteet ja käy-
tännön esimerkit arvon säilyttämiseen erilaisten raskaan kaluston 
päällirakenteiden ja perävaunujen osalta. Tutustu oppaaseemme 
ja tiedät, kuinka raskaan kaluston omistajana pystyt vaikuttamaan 
oman ajokalustosi elinkaareen. 

Raskaan kaluston päällirakenne ja perävaunu – investointi, 
joka tuottaa

Minkä tahansa raskaan kaluston päällirakenteen tai perävaunun hankinta on kuljetusalan yrittäjälle 
aina huomattava investointi, jonka toivotaan palvelevan käyttäjäänsä pitkän aikaa. Investointien tyypil-
linen summa liikkuu asennetun lavarakenteen 20 000 €:n hinnasta isompien yhdistelmien 200 000 €:n 
hankintakustannukseen. 
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Huomattavan taloudellisen satsauksen paras 
tuotto varmistetaan pitämällä päällirakenne hy-
vässä käyttökunnossa, jotta investointi saadaan 
ensin maksamaan itsensä takaisin ja sen jälkeen 
tuottamaan omistajalleen mahdollisimman pal-
jon rahaa mahdollisimman pitkään.

Usein kuljetusyrittäjä, joka on tuomassa vaih-
toon vanhaa kalustoaan, pohtii kuumeisesti 
vaihdokin jälleenmyyntiarvoa. Kaluston arvon 
kehityskaarta on hyvä alkaa miettimään jo han-
kintavaiheessa.

Vaikkapa hakevaunu, joka on valmistettu ni-
menomaan hakkeen ajoon ja on toteutettu ra-
kenteeltaan mahdollisimman kevyeksi, säilyttää 
hyvin arvonsa tarkoituksenmukaisessa ajossa. 
Mutta taas tuote, joka tehdään johonkin spesi-
fiin ajoon, vaikkapa terminaali- tai tehdaskäyt-
töön, ei sovellu sellaisenaan mihinkään muuhun 
käyttöön, on jälleenmyyntiarvoltaan käytännös-
sä nolla. Kuljetuskaluston jälleenmyyntiarvo ja 
elinkaari perustuvat hyvin loogisiin lainalaisuuk-
siin.

Mistä päällirakenteen arvo muodostuu?
Päällirakenteen ja perävaunun hankinta-arvos-
sa tavaran osuus on noin 50-70 % tuotteen lo-
pullisesta hinnasta. Loppu on työn osuutta sekä 
erinäisiä viranomaismaksuja, kuten perävaunun 
katsastusmaksuja, hyväksyttyjen asiantuntijoi-
den kuluja ja valmistajan velvoitteita.

Topliftin tuotetarjooman hankintahintahaitari 
kattaa kaiken 20 000 €:sta (lavarakenteet asen-
nettuina paketteina) yli 150 000 €:n perävaunu-
yhdistelmiin.

Hankinnan jälkeen kaluston markkina-arvo 
luonnollisesti laskee ajan myötä. Kuljetuskalus-
ton hinnan määritys noudattelee samoja kaavo-
ja esimerkiksi käytettyjen henkilöautojen hinnan 
määrityksen kanssa. Nyrkkisäännön mukaan 
perävaunun arvo on viiden vuoden käytön jäl-
keen karkeasti puolittunut 

Kaluston markkina-arvoon vaikuttaa ennen 
kaikkea kysyntä – käyttöarvo on täysin eri asia. 
Markkina-arvoltaan puolittunutkin perävaunu 
voi olla kuljetusyrittäjälle käyttöarvoltaan lähes 
uuden vaunun arvoinen. 

Oikein huollettu kalusto pysyy toimintavarmana 
pitkään!

Perävaunun huolto on tärkeää niin turvallisuuden kuin kuljetus-
ten tehokkuuden takia. Tiedätkö sinä perävaunusi huoltokoh-
teet? 

Toplift on julkaissut raskaan kaluston omistajalle tarkoitetun 
huollon tarkistuslistan, jonka voit ladata itsellesi ilmaiseksi  
tämän linkin kautta. 

https://www.toplift.fi/huollon-tarkistuslista/
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Päällirakenteiden ja perävaunujen 
elinkaari
Tietynlainen elinkaari on tunnusomaista niin 
päällirakenteelle kuin perävaunulle.

• Auton päällirakenne noudattelee yleensä alus-
tan elinkaarta. Tyypillisesti auto päälliraken-
teineen palvelee ensimmäistä käyttäjäänsä 
ajomatkassa mitattuna toista miljoonaa kilo-
metriä.

• Perävaunun osalta elinkaaren mitta on 10-12 
vuotta ja siihen pystytään omilla toimilla vai-
kuttamaan.

Käyttötarkoitus, ajettavat tiet ja ajotapa vaikut-
tavat omalta osaltaan elinkaareen. Tyypillinen 
elinkaari eri käyttötarkoituksia palveleville 
kuljetuskalustoille:

• ensimmäisen omistajan ammattiajossa 5-7 
vuotta

• mahdollisen seuraavan omistajan ajossa 3 
vuotta

• viimeiset vuodet terminaalikäytössä, varavau-
nuna kausiajossa, korvaavana vaununa tur-
peen ajossa jne.

Elintarvike- ja jakelukaluston elinkaari:

• maantieajoa kestopäällystetyillä teillä 10 vuot-
ta tai niin kauan kuin kalusto kestää.

Päällirakenteita pystytään ylläpitämään käyttö-
kuntoisina säännöllisellä huollolla, mutta usein-
kaan niitä ei vaihdeta uuden alustan päälle. 
Toisaalta päällirakenteiden osalta hakekorien 
elinkaari on erityyppinen, kuin vaikkapa pressu-
kapellilla. 

Monesti hakekoreja siirretään uuteen alustaan, 
jolla saadaan niille lisää käyttövuosia. Saman 
merkkisistä alustoista siirrettävä hakekori voi 
saada uuden elämän jopa kolmannen alustan 
päällä ja joskus voi olla järkevää siirtää kori myös 
eri merkkiseen alustaan. Autokaupassa siirrettä-
välle korille ei välttämättä lasketa markkina-ar-
voa, mutta käyttöarvoltaan se on omistajalleen 
täyttä timanttia.
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Mitkä asiat vaikuttavat 
päällirakenteen ja 

perävaunun elinkaareen?

Suunnittelu
Kaluston elinkaareen vaikuttaa ratkaisevasti, 
onko vaunu alun perin suunniteltu sillä tehtä-
vään ajosuoritteeseen. Tiettyyn tarkoitukseen 
valmistettu vaunu voi soveltua jossain määrin 
myös muuhun käyttöön, mutta kuljettaminen ei 
ole lainkaan tehokasta. Joissain tapauksissa vau-
nu voi olla kevyt kuljettaa, mutta se ei ole käytös-
sä pitkäikäinen. 

Kaluston suunnittelu on helppoa, kun ajon tar-
koitus ja kuljetettava tuote ovat tiedossa. Tällä 
tapaa pystytään valitsemaan kuhunkin ajoteh-
tävään riittävä varustetaso. Mitoitus käydään 
läpi hyvin tarkkaan, jotta kuormitus jakautuu 
alustalle oikein. Kun akseliväli on oikea ja paino-
jakauma optimaalinen, kaluston vetäminen on 
helppoa. 

Kaluston kestävyys ja sen mahdollisimman te-
hokas käyttö ovat asioita, jotka on hyvä ottaa jo 
hankintavaiheessa huomioon perävaunuvalmis-
tajan kanssa keskustellessa. Topliftillä suunnitte-
luun panostetaan aina uutta kalustoa toteutet-
taessa.

Varaosien saatavuus huomioidaan jo 
suunnittelussa

Toplift tuntee itse toimittamansa kaluston kuin 
omat taskunsa. Tarkka dokumentaatio auttaa 
jälkeenpäin selvittämään käytetyt komponen-
tit ja tarvittavat varaosat täsmällisesti. Raskaan 
kaluston varaosissa tärkein asia on saatavuus – 
tien päällä ei ole varaa odotella korvaavia osia. 

Kokoonpanoissa käytetään ainoastaan korkea-

laatuisia komponentteja, joihin ei sisälly saata-
vuutta hankaloittavia yksinoikeuksia.

Katso edustamamme tuotemerkit ja lisätie-
dot varaosapalvelustamme »

Ajotapa ja tiestö
Kaluston kuntoon ja sen arvon pysymiseen vai-
kuttavat luonnollisesti ajosuoritteet, joihin sitä 
on käytetty. Käyttötarkoituksen mukainen ajo 
edesauttaa kaluston kuntoon perustuvan arvon 
pysymistä. Taloudellinen ja ennakoiva ajotapa 
on järkevää niin polttoaineenkulutuksen kuin 
kaluston kestävyydenkin kannalta.

Ajettavien teiden kunto määrittelee, kuinka pal-
jon ajo kuormittaa kalustoa. Tieinfran ikääntyes-
sä teiden kunto huononee vääjäämättä. Kalus-
tolle kuluttavinta ajoa ovat mm. raakapuun ja 
turpeen kuljetus. Näitten kuljetusten alkupäät 
ovat tyypillisesti suota ja metsää, joissa tiestö 
on huonokuntoista ja kalustoa kuormittavaa. 
Olosuhteista johtuen runko- ja jakeluliikenteen 
kalustoilla on pisin käyttöikä.

Pitkää ikää säännöllisellä huollolla
Korjattu ja huollettu kalusto on turvallista käyt-
tää. Perävaunujen osalta säännöllisesti huollet-
tu alusta, tarkistetut jarrut ja hydraulisten lait-
teiden kunnossapito säästävät monelta ikävältä 
yllätykseltä.

Päällirakenteen elinkaarelle edulliset toimenpi-
teet, kuten pesu ja hitsaussaumojen tarkistus, 
ovat pieniä asioita, mutta niiden yhteydessä voi-
daan havaita ongelmat etukäteen ja korjata viat 
helposti. Ennaltaehkäisevillä huoltotoimenpiteil-
lä pystytään jossain määrin estämään suurem-
paa remonttia vaativat kulumiset ja rikkoutumi-
set sekä maksimoimaan kaluston käyttöaste. 

Kun isojen remonttien sijaan tehdään useampia 

https://www.toplift.fi/varaosat
https://www.toplift.fi/varaosat
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pienempiä huoltoja, myös huoltojen kertakus-
tannukset ovat pieniä ja ennakoitavia. Kevyillä 
huolloilla voidaan vaikuttaa myös kaluston ylei-
silmeeseen – 10 vuotta huoltamatta ajettu perä-
vaunu ei todellakaan ole vaihtokalustomarkki-
noiden hittituote. 

Pidä runko kunnossa
Vaunujen runkorakenteiden kuormitus on li-
sääntynyt suurimpien sallittujen mittojen kas-
vettua. Vaunun rungossa tietyt kriittiset kohdat 
kiinnittävät vaihtokaluston ostajan huomion, ja 
nämä tietyt runkorakenteet huonosti korjattuna 
voivat laskea huomattavasti vaunun arvoa. 

Rungot ovat perävaunuissa yleensä työläitä kor-
jata ja monesti niistä löytyy katsastuksissa hyl-
kääviä vikoja. Runkoon liittyvissä korjausasioissa 
kannattaa poikkeuksetta kääntyä ammattilaisen 
puoleen.

NYT: Tällä hetkellä puoliperävaunuilla on paljon 
kysyntää ja näin ollen markkina-arvo on ns. 

kohdillaan. Käytettyä kalustoa kysytään paljon.
Vaihtokalusto kannattaa puhdistaa ennen myyntiä. Pölyn ja ravan alta on vaikea 
todeta kaluston todellista kuntoa. Näkyvät osat kannattaa laittaa kuntoon ennen 
katselmusta. Vähintään alleajosuojat, puskurit, lokasuojat ja valot on hyvä olla pai-
kallaan ja kunnossa. Yleisilme ratkaisee jonkin verran ja kokeneet ostajat osaavat 
tarkistaa kustakin vaunutyypistä tietyt osat.

Jos päällirakenne tai perävaunusi 
kaipaa ripeää huoltoa ja 
korjausta, kilauta Topliftin 
korjaamoon!  

Toplift Finland Oy – 
Korjaus ja huolto 

Mika Rikkinen 

mika.rikkinen@toplift.fi

020 7669 216 

Korjaamomme palvelee  
ma–pe klo 7.00–15.30 











mailto:mika.rikkinen@toplift.fi
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Oleellisimmat huoltokohteet perävaunutyypeittäin
Kalusto kuluu käyttötarkoituksestaan riippuen eri tavalla ja vaunujen huoltokohteet 
vaihtelevat. Yleisimmät huoltokohteet vaihtelevat yleensä perävaunutyyppien mukaan.

Perävaunut

 É akselit

 É jarrut

 É lattia ja pohjan kunto

 É korin ryhti 

 É laitteiden toiminta

 É renkaiden ilmanpaineet 

Ketjupurkuvaunut 

 É purkuketjujen kunto.

Pressukapellit

 É kulmatolpat ja niiden mahdolliset 
kulumat.

Vaihtokaluston arvo
Kaluston uusiminen tulee kuljetusyrittäjällä 
usein eteen silloin, kun ajokalusto alkaa kunton-
sa puolesta olla tiensä päässä tai ajoja halutaan 
tehostaa. Perävaunun osalta 6-8 vuotta on jo 
hyvä ikä, mutta myös pitempäänkin ajetaan, mi-
käli isompia yllättäviä kuluja ei ole odotettavissa. 
Kaluston omistaja voi vaikuttaa vaihtokaluston 
arvon säilymiseen eniten huolehtimalla sään-
nöllisestä huollosta koko elinkaaren ajan.

Paras jälleenmyyntiarvo on kalustolla, jossa on 
toimiva perusrakenne ja jota pystytään käyttä-
mään useampaan tarkoitukseen. Kaluston lisä-
varusteet tukevat monesti kaluston monikäyttö-
syyttä ja lisäävät työturvallisuutta.

Luonnollisesti arvoa määrittää myös vuosimalli 
sekä ajomäärä. Perävaunujen kohdalla ajetut ki-
lometrit eivät useinkaan ole ongelma, sillä akse-
leita ja napoja yleensä huolletaan säännöllisesti. 
Merkillä ja sen luomalla brändimielikuvalla on 
vaikutusta vaihtokaluston arvoon; joko suuntaa 
tai toiseen. 
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Tarjoa siistiä kalustoa myyntiin oikeaan 
aikaan

Vaihtokaluston hintaan vaikuttavat määrääväs-
ti kysyntä sekä kuljetustarpeen kausivaihtelut. 
Ajosopimukset turpeen kuljetukseen tehdään 
syksyllä. Myös viljan ajoon tarkoitettujen kippi-
autojen ajosopimukset ja hankinnat noudatta-
vat kausittaista sykliä. Nostokapellikalustossa on 
isompi skaala ja sen myötä kysyntä on tasaisem-
paa läpi vuoden.

Ikääntyvä kalusto
Kun kilometrejä alkaa olla takana kiitettävä mää-
rä, alkaa omistajalle tulla huolto- ja korjaustöistä 
enemmän kertakustannuksia: mm. kuulakehän 
ja muiden kulutusosien vaihdoista johtuen. 

Tyypillisesti 6 käyttövuoden jälkeen hakeperä-
vaunuissa purkuketjut alkavat olla tiensä päässä 
ja lattian pinta on ainakin kertaalleen vaihdettu 
– perävaunuissa myös vetoaisa voidaan joutua 
vaihtamaan. Iäkkäästä kalustosta löytyy usein 
iso kasa vaihdon tarpeessa olevia osia.

Kun haluat pitää kalustosi pitkään ajokunnossa, 
luota Topliftin korjaamon ja varaosapalvelun 
apuun. 

Turvallista ajomatkaa!

Topliftiltä saat huollettua ja katsastettua 
vaihtokalustoa

Topliftillä myytävä vaihtokalusto on kautta linjan aina korjattua, huollettua ja 
katsastettua. Käytetylle kalustolle ei voi luvata pitkää takuuta, Toplift takaa, että 

käytettynä myytävä kalusto on turvallista ja kovassakin käytössä kestävää. 

Tutustu vaihtokalustoomme ja kysy lisää myynnistämme »

https://www.toplift.fi/vaihtokalusto
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3 tärkeintä seikkaa kalustosi arvon 
säilymisen kannalta

1. Perävaunun ja päällirakenteen säännöllinen huolto auttaa välttä-
mään suurempien remonttien aiheuttamilta kertakustannuksilta. 
Kalliiden kertaremonttien sijaan vaunulle tarvitsee tehdä silloin 
kohtuullisen pieniä huoltotoimenpiteitä.

2. Hyvä suunnittelu kaluston hankintavaiheessa auttaa arvon säilymi-
sessä. Kun perävaunun tai päällirakenteen suunnittelussa otetaan 
huomioon, minkä tyyppistä ajoa kalustolla tullaan tekemään, voi-
daan toteuttaa vähiten kaluston rakenteita kuormittavia ratkaisuja.  
 
Esimerkiksi, jos perävaunun painosta halutaan ottaa 2 t pois, vaunu 
ei välttämättä kestä ajoa niin pitkään kuin vahvemmilla/raskaam-
milla rakenteilla toteutettuna. Suunnittelussa tällaiset seikat on 
otettava huomioon, jos vaikkapa aikoo myydä käytetyn kaluston 
eteenpäin. Suunnittelu vaikuttaa myös siihen, voidaanko kalustolla 
suorittaa muitakin ajoja, kuin mihin se on pääasiassa valmistettu – 
myös kaluston monipuolisuus vaikuttaa jälleenmyyntiarvoon.

3. Kun kalustoa korjataan, niin silloin kannattaa korjata rikkoutu-
neet rakenteet kunnolla. Pitkässä juoksussa huolella tehdyt kor-
jaustoimenpiteet säästävät rahaa ja nostavat jälleenmyyntiarvoa.  
 
Jos runkorakennetta on jouduttu korjaamaan, se ei laske perävau-
nun arvoa, mikäli korjaus on tehty ammattitaidolla. Ostajat yleen-
sä osaavat jälleenmyyntitilanteessa katsoa, kuinka järkevästi esim. 
korjaushitsaukset on tehty korirakenteeseen. Paikka paikan päällä 
ei nosta vaihtokaluston arvoa, joten anna ammattilaisten hoitaa 
korjaustyöt!

Kattavasta varaosavalikoimastamme saat varaosat kaikkiin valmista-
miimme ja asentamiimme tuotteisiin. Pidetään kalusto kunnossa ja 

pyörät pyörimässä! 

Raskaan kaluston kulutusosat saat nopeina toimituksina 
Topliftin varaosapalvelusta »

https://www.toplift.fi/varaosat


Kalustostasi huolehtii
Toplift Finland Oy 

Hopeatie 2 
54100 JOUTSENO

 020 7669 200 
 toplift@toplift.fi

www.toplift.fi

http://www.toplift.fi

