
Yleistä lastenrattaiden huollosta
Lika, hiekka ja muut pienet roskat tarttuvat helposti rattaiden eri kolosiin. On tärkeää 
varmistaa, etteivät ne jää kiinni rattaiden liikkuviin osiin, kuten jarruihin tai kohtiin, joista 
rattaat taittuvat kasaan. Myös työntöaisa ja muut mahdolliset muoviosat on pidettävä 
puhtaina. Rattaita tulee öljytä säännöllisesti, välttää liian painavaa lastausta ja puhdistet-
tava katupölystä. Pidä rattaat myös kuivina mahdollisten kosteusvaurioiden varalta. 

Renkaiden huolto
Renkaiden ylläpito ja huolto on tärkeää. Tämän laiminlyönti voi johtaa rattaiden ohjatta-
vuuden heikkenemiseen. Pidä aina huolta siitä, että renkaissa on tarpeeksi ilmaa, öljyä 
ne säännöllisesti ja pyyhi ne puhtaaksi liasta ja pölystä. Renkaita voi öljytä yleisöljyllä joka 
soveltuu niin rattaiden kuin esimerkiksi polkupyörienkin huoltoon. Yleisöljy ei sisällä happo-
ja tai silikoonia ja se estää hartsin muodostumista. Renkaita öljytessä tulee renkaat ensin 
irrottaa ratasosasta. Puhdista renkaiden navat, pinnat  ja vanteet. Öljyämisen jälkeen 
tulee renkaat asentaa takaisin. On tärkeää huomata, että rattaat, joiden renkaat on kiin-
nitetty muoviosin, vaativat enemmän huoltoa kuin metalliosin kiinnitetyt.

Verhoilun huolto
Myös lastenrattaiden verhoilusta on pidettävä huolta, erityisesti lumi- ja vesisateella. Suosi-
teltavaa onkin käyttää sadesuojaa. Vaikka kangas on käsitelty kestäväksi, voi kosteus silti 
päästä verhoiluun ja aiheuttaa kosteusvaurioita. Tämän seurauksena kangas voi alkaa 
homehtumaan. Jos verhoilu on irrotettavissa, on se hyvä silloin tällöin pestä ja käsitellä uu-
destaan kosteudenkestäväksi. Suurin osa lastenrattaiden verhoiluista on valmistettu joko 
nailonista tai keinonahasta. Nailon hengittää paremmin kuin keinonahka, mutta keino-
nahkaa on helpompi pitää puhtaana. Verhoilua on myös hyvä suojata suoralta auringon-
paisteelta. Auringonvalo voi aiheuttaa verhoiluun värimuutoksia. Voit esimerkiksi suojata 
rattaiden selkänojaa ja muita kangasosia liinalla tai pyyhkeellä.  

Varastointi
Kun rattaita ei käytetä, ne on hyvä varastoida kuivaan paikkaan. Älä säilytä rattaita
ulkona. Säilyttämisestä kosteassa paikassa voi seurata home- tai ruosteongelmia. 

Lastaus
Lastenrattailla on aina suositellut painorajat, joita ei tule ylittää. Suurimmassa osassa rat-
taita tämä painoraja on 15 kg, mutta myös muitakin vaihtoehtoja löytyy. Rattaiden val-
mistaja päättää painorajan testauksensa perusteella. Älä lastaa rattaisiin mitään niiden 
ollessa taitettuina kasaan. Mikäli rattaat lastataan virheellisesti tai epätasaisesti, voivat 
rattaat vinoutua pysyvästi. Mieti myös miten käytät rattaita: älä esimerkiksi koskaan aja 
rattailla portaikossa. 


