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Kun perävaunun tai päällirakenteen hankinta 
on ajankohtaista, saatat miettiä kuinka 
hankintaprosessi tulisi polkaista käyntiin. Tarvitset 
kalustoa itsellesi uusiin ajoihin ja vaatimukset 
tarvittavalle kalustolle ovat haastavia selvittää. Et 
ehkä tiedä, mitä kaikkea pitäisi ottaa huomioon tai 
miten kalustosta saadaan paras hyöty irti.

Tämän oppaan tarkoituksena on toimia apunasi kalustohankintaa 
koskevissa asioissa. Opas ei kerro sinulle, millainen on käyttöösi parhaiten 
sopiva perävaunu tai kuka on kalustollesi oikea valmistaja. Ostajan opas auttaa 
sinua kysymään oikeita kysymyksiä sekä välttämään mahdollisia ongelmia, joita 
perävaunun tai päällirakenteen hankintaan liittyy.

Mielessäsi saattaa pyöriä lukuisia 
kysymyksiä – ei hätää, tämä opas auttaa 
sinua hankinnan alkuun!



Tietoa valmistajista
löytyy kaikkialta
Itselleen sopivan päällirakentajan tai perävaunuvalmistajan 
löytyminen voi olla haasteellista, mutta tietoa valmistajista on 
hyvin saatavilla internetissä sekä alan lehdissä. Sosiaalisen median 
kanavat ovat myös oiva keino tutustua eri valmistajiin.

Tietoa saatat löytää vaikkapa Esson baarin takapihalla majaileval-
ta kuljettajalta, jolla on itseäsi kiinnostavan valmistajan kalustoa 
käytössään. Kiskaise kaveria hihasta, niin voit saada vinkin hyvästä 
valmistajasta!

PÄÄLLIRAKENTAJAT JA 
PERÄVAUNUVALMISTAJAT LÖYDÄT:

 k  Internetistä ja sosiaalisesta mediasta
 k  Alan lehdistä
 k  Kaverin vinkistä
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Oletpa sitten hankkimassa auton päällirakennetta tai perävaunua, on 
hyvä valmistautua vastaamaan päällirakentajan esittämiin kysymyk-
siin. Kysymykset liittyvät yleensä ajettavaan materiaaliin, lastaus- ja 
purkutapoihin sekä olemassa olevaan kalustoon. Näillä kysymyksillä 
valmistaja pyrkii kartoittamaan kalustolle asetetut erityisvaatimuk-
set sekä yhteensopivuuden olemassa olevaan kuljetuskalustoon. 
Lisäksi valmistaja saa arvokasta tietoa juuri sinun kuljetustarpeeseesi 
sopivista varusteista.

Muista, että päällirakentaja tai perävaunun valmistaja on kaluston 
valmistuksen ammattilainen – ei kuljetusalan ammattilainen. Tämän 
vuoksi sinulle itsestään selviät asiat voivat tulla valmistajalle täysin 
uutena tietona. Lisäksi jokaisella kuljetusyrityksellä on omat erityistar-
peensa ja toimintamallinsa ja nämä voivat poiketa hyvin paljon eri yri-
tysten kesken. Se mikä sopii toiselle ei välttämättä toimi toiselle. Kerro 
siis päällirakentajalle omista erityistarpeistasi ja toimintamalleistasi.

Kaluston erityisvaatimusten 
huolellinen kartoittaminen

VARAUDU VASTAAMAAN AINAKIN 
NÄIHIN KYSYMYKSIIN

 k Mitä materiaalia kalustolla kuljetetaan? 
 k Millaiset ovat lastaus- ja purkutavat?
 k Millainen on olemassa oleva kalustosi?
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Yhteydenotto myyjään
Kun olet kartoittanut itsellesi sopivat valmis-
tajat, on aika ottaa yhteyttä myyjään. Yhtey-
denoton voit tehdä sähköpostitse tai puhe-
limitse. Yleensä myyjä soittaa ensimmäisen 
yhteydenoton jälkeen sinulle kartoittaak-
seen tarpeitasi ja kysyäkseen lisätietoja. Voit 
lähettää kalustotarpeen määrittelyn myös 
sähköpostitse, mutta saat varautua myyjän 
soittoon kaikesta huolimatta.

Myyjä tarjoaa sinulle tuotteita, jotka ovat 
valmiiksi suunniteltuja ja käytössä hyvik-
si todettuja. Ratkaisut saattavat poiketa 
omista ajatuksistasi, mutta olla yhtä toimi-
via. Pidä avoin mieli ja pyydä referenssejä 
ratkaisuista. Uutta ja ennen näkemätöntä 
voidaan tehdä ja suunnitella, mutta kaikelle 
uudelle on oma hintalappunsa.

KUN OLET YHTEYDESSÄ MYYJÄÄN

 k Kerro kalustotarpeestasi mahdollisimman tarkkaan.
 k Anna myyjälle riittävät tiedot nykyisestä kalustostasi.
 k Anna myyjälle aikaa selvittää lopputuotteen hinta, paino ja muut seikat.

Ostajaa kiinnostavat yhteydenoton alku-
vaiheessa yleensä valmiin tuotteen hinta, 
paino ja toimitusaika. Myyjä ei välttämät-
tä pysty vastaamaan näihin kysymyksiin 
ensimmäisessä yhteydenotossa. Tämä ei 
todennäköisesti johdu tietämättömyydestä 
vaan siitä, että valittavien komponenttien 
ja lisävarusteiden vaikutus lopputuotteen 
painoon ja hintaan voi olla useita kymmeniä 
prosentteja.

Anna siis myyjälle riittävät esitiedot ja 
hieman aikaa hinnan, painon sekä muiden 
sinua kiinnostavien asioiden selvittämiseen.

5



Valmistajien vertailu on sinulle helpompaa, 
kun pyydät myyjää tekemään sinulle tar-
jouksen. Tämä ei maksa mitään ja silloin 
voit verrata eri valmistajien hintoja ja ratkai-
suja helposti keskenään ennen päätöksen 
tekemistä.

Olipa hankintasi pieni tai suuri, pyydä 
tarjous kirjallisena. Suullinen tarjous on 
toki sitova, mutta mikäli toimituksessa on 
epäselvyyksiä, on suullisesti sovittuja asioita 
vaikea näyttää toteen. Tarjouksesta pitäisi 
löytyä ainakin hinta, toimitusaika, maksueh-
to sekä erittely, josta selviää kaikki tuotteen 
sisältämät varusteet.

Lue tarjous huolellisesti! Pelkkä etusivu, 
jossa on kuvaus ”5-akselinen perävaunu, 
hinta XXXXX,XX € alv 0 %” ei välttämättä 

Pyydä kirjallinen tarjous
kerro koko totuutta. Joissakin tapauksissa 
etusivulla annettu hinta voi olla perus-
tuotteen hinta, joka ei sisällä tarvitsemiasi 
lisävarusteita.

Lisävarusteet voivat olla hinnoiteltuna erik-
seen tarjouksen erittelyssä. Tällöin tuotteen 
lopullinen hinta voi olla huomattavan paljon 
korkeampi kuin tarjousdokumentin etusi-
vulla ilmoitettu perustuotteen hinta.

Tarkista, että tarjous pitää sisällään kaikki 
pyytämäsi varusteet. Mikäli jokin kohta 
on sinulle epäselvä, kysy asiaa tarjouksen 
tekijältä. Jos saat tarjouksen usealta eri val-
mistajalta, tarkasta että tarjoukset sisältävät 
samat varusteet ja jos näin ei ole, niin pyydä 
tarjouksen tehnyttä henkilöä täydentämään 
tarjous vastaamaan tarpeitasi.

LAADI TARJOUSPYYNTÖSI HUOLELLA

 k Muista luetella tarjouspyynnössä kaikki haluamasi varusteet.
 k Pyydä tarjoukset kirjallisina.
 k Vain saman sisältöisiä tarjouksia on helppo vertailla keskenään.
 k Tarjouksen ulkopuoliset varusteet ja palvelut eivät näy tarjouksen hinnassa.
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KÄY TILAUSVAHVISTUS LÄPI HUOLELLISESTI
 k Tilaus voidaan tehdä puhelimella, sähköpostilla,  

tekstiviestillä tai suullisesti.
 k Mikäli et saa myyjältä tilausvahvistusta, pyydä sellainen.
 k Perehdy toimitusehtoihin ennen tilauksen hyväksymistä!

Saithan 
tilausvahvistuksen?
Mikäli saamasi tarjous sisältää kaikki tarvit-
semasi varusteet ja hinta ei kirvele liikaa, on 
aika siirtyä tilaukseen. Tilauksen voit tehdä 
sähköpostilla, tekstiviestillä tai suullisesti 
kertomalla ”tilaamme tarjouksenne mukai-
sen tuotteen”. 

Päällirakenteen suunnittelu on aikaa vie-
vää työtä ja tarvittavien komponenttien 
toimitusajat voivat vaihdella muutamasta 
päivästä useisiin viikkoihin. Tämän vuoksi 
valmistajalla on oltava riittävät alkutiedot 
suunnittelua sekä hankintoja varten. 

Jos haluat muuttaa jotain tilauksessasi, 
tee se hyvissä ajoin ennen suunnittelun 
aloittamista. Mikäli haluat muuttaa jotain 
valmistuksen aikana, varaudu maksamaan 
muutoksista lisää.

Tilauksen saatuaan päällirakentajan tai perä-
vaunuvalmistajan olisi hyvä lähettää tilaajalle 
tilausvahvistus, jossa on ilmoitettu hinta, toimi-
tusaika ja tilattava tuote erittelyineen. Lisäksi 
tilausvahvistuksen pitäisi sisältää toimitusehdot 
tai jos noudatetaan jonkin alan yleisiä ehtoja, 
niin viittaus näihin ehtoihin sekä esim. verk-
ko-osoite, josta ehdot ovat saatavilla. 

Monesti ehdot kirjoitetaan pienillä kirjaisimilla 
ja kieliasu voi olla hankalaa luettavaa, mutta sii-
täkin huolimatta tutustu aina ehtoihin ennen ti-
lausvahvistuksen hyväksymistä! Yleisten ehtojen 
tehtävänä on määrittää molempien osapuolten 
oikeuksia sekä velvollisuuksia. Haluathan pitää 
kiinni oikeuksistasi?
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Jos olet vaihtamassa vanhentunutta tai omaan käyttöösi sopima-
tonta kalustoa uudempaan, voit tarjota nykyistä kalustoasi monille 
valmistajille vaihdossa uuteen. Valitettavasti vaihtokaluston arvon 
määrittää markkina, ei tunteet tai korjausiin käytetyt eurot. Valmis-
tajat arvostavat hyvin pidettyä kalustoa, mutta markkinat määrittä-
vät lopullisen hyvityshinnan. 

Vaihtokaluston osalta hyvityshinta sekä vaihtokaluston omistus-
oikeuden siirtymiseen liittyvät seikat on syytä sopia valmistajan 
kanssa kirjallisesti.

VAIHTOKALUSTOLLA ON HINTANSA

 k Tarjoa vanhaa kalustoasi vaihtoon – hyödynnä hyvityshinta    
uuden hankinnassa!

 k Vaihtokaluston hintaan vaikuttavat markkinat ja kysyntä.
 k Pyydä vaihtoon liittyvät dokumentit itsellesi kirjallisena.

Hyvitystä hinnasta 
vaihtokalustolla
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TIEDUSTELEMME  
RAHOITUSTARJOUKSET PUOLESTASI

 k Pyydä valmistajaa hoitamaan rahoitustarjouskyselyt.
 k Anna valmistajalle kirjallinen lupa tarjouskyselyjen tekemiseen.
 k Toplift noudattaa EU:n yleisiä tietosuoja-asetuksia tarjouskyselyissään.

Rahoitus kuntoon – 
me autamme!
Tarvitsetko rahoitusta hankinnallesi, mutta kaikki aika kuluu ratin ta-
kana? Jotta saisit kaluston käyttöön ajallaan, kannattaa rahoitusasiat 
sekä vakuutukset hoitaa kuntoon etukäteen. 

Valmistaja auttaa mielellään sinua rahoitusasioissa ja tarvittaessa 
pyytää sinulle rahoitustarjoukset useasta eri rahoituslaitoksesta. 
Riittää, kun annat sähköpostilla tai muulla vastaavalla todistettaval-
la tavalla luvan rahoitustarjouksen hankkimiseen sinun nimissäsi. 
Topliftin rahoitustarjouskyselyt hoidetaan aina EU:n yleisiä tietosuo-
ja-asetuksia noudattaen. Voit lukea tietosuojaselosteemme osoit-
teesta www.toplift.fi/tietosuojaseloste.

Valmistaja hoitaa tarjouskyselyt puolestasi ja sinä saat itse valita 
sinulle parhaiten sopivan rahoitustarjouksen.
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Toimituspäivän lähestyessä myyjä on sinuun yhteydessä varmis-
taakseen toimitukseen, rahoitukseen ja katsastukseen yms. liittyviä 
asioita. Sovi myyjän kanssa noutopäivä hyvissä ajoin.

Varaa riittävästi aikaa noutaessasi tuotetta. Sähkökytkennät, hyd-
rauliikkaliittimet tai jokin muu asia voi kaikesta huolimatta vaatia 
muutostyötä. Tämän vuoksi on hyvä ajoittaa nouto ajankohtaan, 
jolloin valmistajalla on resursseja käytettävissään näihin muutoksiin.

Tarkista, että tuote vastaa tilausvahvistusta. Mikäli tilaukseen on 
tehty muutoksia jälkikäteen, tarkista, että myös nämä muutokset on 
huomioitu. 

Mikäli tuote on sinulle uusi, kysy huolto-ohjeita valmistajalta. Lisäksi 
tuotteeseen asennetuissa lisävarusteissa voi olla huollon tai kor-
jauksen kannalta huomioitavia seikkoja, jotka voivat vaikuttaa myös 
lisävarusteen tehdastakuuseen. 

   VARAA RIITTÄVÄSTI AIKAA NOUTOON

 k Pyydä myyjältä apua etukäteen rahoitukseen ja vakuutukseen    
liittyviin asioihin.

 k Tiedustele myyjältä etukäteen sopivaa noutoaikaa.
 k Varaa aikaa noudon yhteydessä tehtäviin muutostöihin.

Varaa aikaa 
toimituspäivälle

10



Muistathan huollot 
ja korjaukset
Korjaamomme on erikoistunut puhtaasti 
päällirakenteisiin ja perävaunuihin merkistä 
riippumatta. 

Jos päällirakenne tai perävaunusi kaipaa 
huoltoa ja korjausta, rakenteen seinässä on 
reikä, hydraulijärjestelmä tuntuu tehottomal-
ta tai perävaunu kulkee kahdella kaistalla, on 
Toplift oikea valinta korjaamoksi.
 
Teemme vaativat hydrauliikkakorjaukset ja 
säätötyöt, sähkö- ja pneumatiikkakorjaukset 

sekä teräsrakenne- ja perävaunujen alusta-
työt. Tarjoamme jarrujen huollot, korjaukset 
sekä säätötyöt perävaunuihin. ATK-avustei-
nen jarrudynamometrimme mahdollistaa 
jarrusovitukset katsastusta varten.

Korjaamomme on A-jarrukorjaamo ja olem-
me valtuutettu korjaamaan Hiab-kappaleta-
varanostureita, Multilift-vaihtolavalaitteita, 
Zepro-perälautanostimia, Loglift- ja Jonse-
red-puutavaranostureita sekä Moffet-ajo-
neuvotrukkeja.
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Tämä opas ei ole absoluuttinen totuus eikä sellaisenaan sovellu 
kaikkiin kalustonhankintatilanteisiin. Oppaan tarkoitus on kuvata 
päällisin puolin päällirakenteen tai perävaunun hankintaproses-
sia, joka johtaa sekä asiakkaan että myyjän kannalta parhaaseen 
mahdolliseen lopputulokseen. Sellaiseen tilanteeseen, jossa sinä 
keskittyä olennaiseen eli tavaran kuljettamiseen. 

Tämä opas on kuvaus Topliftin tavasta 
toimia. Kuinka sinä haluat toimia?

Toplift tähtää aina 
parhaaseen ratkaisuun
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Muistilista 
perävaunun ja päällirakenteen ostajalle

 k Kartoita parhaat valmistajat, kysy kaverilta suosituksia.
 k Kerro selvästi erityisvaatimuksistasi kalustolle – muista listata    

kaikki haluamasi lisävarusteet.
 k Pyydä saman sisältöiset tarjoukset kirjallisina.
 k Anna valmistajalle aikaa kerätä tietoa tarjousta varten.
 k Tilauksen tekeminen on helppoa – suullisesti, puhelimella,    

sähköpostilla tai tekstiviestillä.
 k Käy tilausvahvistus huolella läpi ennen hyväksymistä.
 k Pyydä apua rahoitustarjousten kyselyyn hyvissä ajoin.
 k Tarjoa vanhaa kalustoasi vaihtoon.
 k Varaa aikaa toimituspäivälle – noudossa voidaan tehdä viimeiset säädöt.
 k Muista, että kaikki huollot ja korjaukset päällirakenteille ja    

perävaunuille saat Topliftin korjaamolta!



Perävaunut ja 
päällirakenteet 

toimittaa
Toplift Finland Oy

Hopeatie 2
54100 JOUTSENO

 020 7669 200
 toplift@toplift.fi

www.toplift.fi


