
Venetrailerit ja peräkärry käyttö ja turvallisuus ohjeet 
 
 
TURVALLISUUSOHJEET (tarkistettava aina ennen liikkeelle lähtemistä) 
 

 Aseta kuulakytkin auton vetokoukkuun ja tarkista, että kuulakytkin on varmasti kytkettynä 
vetokuulaan ja pistotulppa kytkettynä. 

 Tarkista, että turvavaijeri on kiinnitetty autoon ja se on ehjä (jarrulliset mallit), vaijerin 
edessä ei saa olla jarruttavaa estettä 

 Nosta nokkapyörä ylös ja varmista että nokkapyörän kiinnikkeen pultti ja nokkapyörä on 
kiristetty siten, että ne eivät pääse luistamaan alas ajon aikana. Nokkapyörän tulee asettua 
teleskooppivarressa olevaan hahloon, jotta se ei pääse pyörimään alas. 

 Tarkista että kaikki valot toimivat: parkit, vilkut, jarru, sumuvalo ja peruutus 

 Tarkista, että takatukijalat (lisävaruste) ovat ylhäällä 

 Tarkista rengaspaineet (katso erillinen taulukko) ja renkaiden urasyvyys (vähintään 1,6 mm) 

 Kuorma on sidottava siten, että se ei pääse ajon aikana missään tilanteessa liikkumaan. 
Kuormasta ei myöskään saa irrota mitään mikä voi aiheuttaa haittaa muille tienkäyttäjille. 
Paras tapa kuorman sitomiseen on kunnolliset sidontaliinat (ajoneuvon käytöstä tiellä Vi 229 
47 §) 

 Perävaunua kuormattaessa on aina otettava huomioon kokonaismassa, kuorman paino, 
aisapaino sekä kuorman jakautuminen. 

 Jaa perävaunun kuorma mahdollisimman tasaisesti. Raskaat kappaletavarat on paras sijoittaa 
keskelle akselin kohdalle tai hieman akselin etupuolelle. 

 Aisapainon tulee olla vähintään 25 kg tai enintään 4 % perävaunun kytkentämassasta 

 Mikäli joudut käyttämään perävaunua suolatuilla teillä, suosittelemme vaunun pesua 
välittömästi käytön jälkeen. 

 Maantiesuola saattaa muuttaa sinkityksen ja maalauksen väriä. 

 Älä milloinkaan kuormaa vaunua siten että siinä on ylikuormaa 

 Mikäli vaunussa on kippi, älä milloinkaan mene ylösnostetun lavan alle 

 Käytä aina kuomun ollessa auki tuulitukea  
 
 

TARKASTA ENNEN MATKAA 
 

 Vetokuula painunut pohjaa ja kytkin lukittunut kuulan ympärille 
 Sähköpistoke kiinnitetty ja valot toimivat 
 Vaunun käsijarru vapautettu ( jos vaunussa on) 
 Nokkapyörä ylhäällä ja lukittu  
 Kuorma kiinnitetty 

 
Aisapaino ei saa missään olosuhteissa olla negatiivinen (=aisaa ylöspäin nostava). MIKÄLI 
AISAPAINO 
ON NEGATIIVINEN TAI AISAPAINOA ON LIIKAA, AIHEUTAT VAARAN ITSELLESI JA MUILLE 
TIELLÄLIIKKUJILLE. 

 
Tarkemmat tiedot TRAFIN sivuilta 

https://www.trafi.fi/ 
 
 

Ajokorttivaatimukset 
 https://www.trafi.fi/tieliikenne/minulla_on_ajokortti/ajoneuvot_joita_saan_ajaa 

https://www.trafi.fi/
https://www.trafi.fi/tieliikenne/minulla_on_ajokortti/ajoneuvot_joita_saan_ajaa


Käytöohjeet 
 

 Kun perävaunu on kytkettynä vetoautoon, myös perävaunulle täytyy löytyä oma 
varoituskolmio 

 Mikäli kuljetat tavaroita, jotka ylittävät takana perävaunun äärimitan enintään metrillä, 
täytyy kuorman uloin osa merkitä punaisella tai punakeltaisella lipulla, jonka koko on 
vähintään 30 x 30 cm. Hämärän ja pimeän aikana ylitys tulee merkitä käyttäen taaksepäin 
näyttävää punaista valoa sekä punaista heijastinta. (ajoneuvojen käytöstä tiellä Vi 229 49 §) 

 Perävaunun leveys saa olla maksimissaan 260 cm riippumatta vetoauton leveydestä 

 Jarruttoman perävaunun (O1) suurin sallittu kokonaismassa (=vaunu+kuorma) on 750 kg, 
kuitenkin enintään puolet vetoauton omasta massasta. Huom ! Auton valmistaja voi rajoittaa 
vaunun kokonaismassan alhaisemmaksikin. Tarkista oman autosi perävaunumassat 
rekisteriotteesta tai käyttöohjekirjasta. 

 Jarrullisen perävaunun (O2) suurin sallittu kokonaismassa (=vaunu+kuorma) on 3500 kg. 

 Tarkista oman autosi perävaunumassat rekisteriotteesta tai käyttöohjekirjasta. 
 Vaihdettaessa renkaita, tarkista aina renkaiden oikea pyörimissuunta renkaan kyljestä. 





VASTUU AJONEUVON KUNNOSTA, OIKEASTA KUORMAAMISESTA JA LAINMUKAISESTA 
KÄYTTÄMISESTÄ ON AINA 
AJONEUVOYHDISTELMÄN KULJETTAJALLA! 
 

TS Venetrailerivintturit 
http://extweb234.dlsoftware.fi/img/cms/Ohjeet/Goliath%20TS%20FI.pdf 

 
 

http://extweb234.dlsoftware.fi/img/cms/Ohjeet/Goliath%20TS%20FI.pdf


Venetrailerivintturin käyttöohjeet 

 

 
 
 
 

 



 

 

 



 

 


