
Ajoneuvokatsastaja Hannu Timonen 
Katsastuspiste Suomi Oy:sta kertoo, 
että yleisin hylkäämisen syy hevostrai-

lereissa löytyy jarrupuolelta. Työntöjarru ei 
saa painua pohjaan saakka, vain puoleen 
väliin. Tämä tutkitaan katsastuksessa dyna-
mometrin avulla ja lisäksi kokeillaan työntää 
raudalla. 

Jarruvikaa on enemmän vanhemmissa 
perävaunuissa. Jarruosat kuluvat ja niitä pi-
täisi säätää aika ajoin. Kaikkien autokorjaa-
mojen osaaminen riitä perävaunujen tek-
niikkaan. Jarrujen suhteen tarvitsee joskus 
erikoisosaamista, Timonen kertoo.

Olen koettanut painottaa hevosenomis-
tajille, että huono työntöjarru on epämuka-
va kyydissä olevalle hevosellekin. Efekti on 
sama kuin löysä turvavyö äkkijarrutuksessa. 
Ensin se antaa heilahtaa ja sitten tökkää ikä-
västi vastaan.

Korjauskehotuksia tulee usein valojen 
ja vilkkujen toimimattomuudesta. Nämä 
olisi hyvä jo itsekin ennen katsastukseen 
lähtemistä tarkistaa ja vaihtaa tarvittaessa 
polttimot. 

Kunnossa olevalla kalustolla voi lähteä 
reissuun turvallisin mielin, eikä tällön ve-
renpaine nouse ratsiassakaan. 

Ole tarkkana ja estä 
onnettomuudet
Hevoskuljetuskaluston puutteet pääsevät 
toisinaan ikävällä tavalla otsikoihin, kun 
vika aiheuttaa onnettomuuden. Toisinaan 
traileri irtoaa vetoautosta huolimattoman 
kiinnityksen, mutta joskus myös kulumisen 
tai vian vuoksi. 

Kun perävaunu ja vetoauto eivät ole 
aiemmin toimineet yhdistelmänä keske-
nään, voi ensikohtaamisella tulla eteen 
odottamattomia yllätyksiä. Voi olla, että 
pistokkeiden napaisuudet evät käy yksiin. 

Kuljetuskalusto kuntoon talvea vasten
Hevoskuljetuskaluston on luonnollisesti oltava kunnossa jokaisella käyttökerralla, mutta näin syksyn 
kynnyksellä on erityisen hyvä hetki kiinnittää huomiota kuntotarkastukseen. Trailerit katsastetaan joka 
toinen vuosi, mutta kaksi vuotta on liian pitkä aika jättää traileri oman onnensa nojaan. Ellei kuntotarkastus 
tunnu luontevalta tehdä itse, trailerin voi viedä perävaunuja tuntevalle korjaamolle tarkastettavaksi ennen 
katsastusta. 
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Tähän ongelmaan on saatavilla ratkaisuksi 
adapteri. Pistorasia voi joskus olla huonos-
sa kulmassa, ehkäpä vääntymisen vuoksi. 
Jarruvaijerin kiinnitykselle ei ehkä löydy 
helposti kunnollista paikkaa eivätkä valot 
ja vilkut toimi kuten ”omassa” yhdistelmäs-
sä. Vetonupin voitelu voi joskus parantaa 
maadoitusta. Nämä kaikki oli selvitettävä 
ajoissa, jottei lähtökiireessä sorruta kyseen-
alaisiin hätäratkaisuihin! 

Takavuosina hevosia kuljetettiin paljon 
omavalmistetrailereissa sekä pakettiautois-
ta itse muunnelluissa hevoskuljetusautois-
sa, mutta Timosen mukaan tämä käytäntö 
on vähentymään päin. Mikäli joku tällaista 
projektia suunnittelee, Timonen vinkkaa 
ottamaan yhteyttä katsastusasemalle  jo 
suunnitteluvaiheessa, ettei säädösten suh-
teen tule ikävää yllätystä.

Huolenpitoa pitkin vuotta
Hevoskuljetuskalusto pestään ja desinfioi-
daan aina, kun on epäilys tartuntataudeis-
ta. Pesu on toki hyväksi muutoinkin. Sisältä 
traileri likaantuu hevosen eritteistä. Likaisia 
ja märkiä kuivikkeita ei pidä jättää muhi-
maan ja haurastuttamaan pohjavaneria. 
Pohja ja runko tarkastetaan katsastuksessa, 
mutta pelkästään sen varaan ei voi kahta 
seuraavaa vuotta laskea. Vastuu on hevosta 
kuljettavalla. 

Moni joutuu säilyttämään trailerinsa ul-
kotiloissa, jolloin ilmansaasteet, siitepöly ja 
kasvillisuus likaavat traileria ulkopuolelta. 
Pesu siis myös ulkopuolelta on hyväksi. 

Hannu Timonen muistuttaa, että hevos-
trailerissa tulee olla hevoskuljetuksesta ker-
tova tunnus. 

Tarkastus aina ennen 
matkaan lähtöä
Aina ennen kuin lähdetään liikkeelle, tulee 
varmistua rengaspaineista, renkaiden kuvi-
osta ja kiinnityksestä, valojen ja vilkkujen 
toimivuudesta sekä vararenkaan ja työ-
kalujen mukanaolosta. Varariimu, naru ja 
teräase riimunnarun hätäkatkaisua varten 
tulee olla myös mukana – tosin vetoautossa 
tai jotenkin muuten, missä irtain tavara ei 
pääse heittelehtimään hevosen jalkoihin. 
Myös mahdollinen heinäpussi- tai verkko 
on kiinnitettävä niin, etteivät hevosen ja-
lat missään tilanteessa siihen sotkeudu. 
Heijastinliivi ja toimiva taskulamppu ovat 
myös avuksi odottamattoman tilanteen 
sattuessa. 

Reissuun on hyvä varata mukaan myös 
kiilat siltä varalta, että trailerin joutuu py-
säköimään kaltevalle paikalle. Kiilat voivat 
olla myös omavalmisteiset, kunhan ajavat 
asiansa. 

Matkan keskeytyminen ei katso aika eikä 
paikkaa ja on yleensä hevoselle stressaava 
tilanne. Ennakoiva ajattelutapa pienentää 
riskiä joutua hevosen kanssa tien poskeen 
pimeässä, ilman varasuunnitelmaa. On-
nistuuko hevosen lastaus uudestaan tien 
päällä?

Tässä artikkelissa ei paneuduta tarkem-
min ajokorttiluokituksiin, mutta kaikissa 
yhteyksissä on aina hyvä muistuttaa myös 
siihen perehtymisestä. Liian usein kuulee 

leikittävän upporikasta ja rutiköyhää men-
taliteetilla ”en minä ennenkään ole kiinni 
jäänyt”. 

Minna Svartsjö

Trailerin pesu on hyväksi säännöllisin väliajoin. Kuva Mira Torttila
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