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Caravan-suurmyymälässämme jatkuva näyttely
Voit tulla tutustumaan valikoimaamme, kun se sinulle parhaiten sopii.

Meillä on väljät sisätilat tutustua ajoneuvoihin ja tarvikkeisiin.
Mahdollisuus myös omaan yksilölliseen esittelyyn sekä myös videoesittelyyn etänä.

Tavoitat meidät puhelimella 0400 407 066 tai myynti@jyvascaravan.fi.
Voit myös varata henkilökohtaisen esittelyajan myyjiltämme p. 0400 407 066

Sisältää
matkailuajoneuvon 

ostajan oppaan.
Lue lisää  sivulta 10!

Ostamme matkailuajoneuvoja!
Soita! 0400 407 066

Email: myynti@jyvascaravan.fi
www.jyvascaravan.fi/osto
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Sisältö Painopaikka: Punamusta Oy, Joensuu           Painosmäärä: 65.000 kpl
Jakelu: Caravan -lehden liite  
Kustantaja: Jyväs-Caravan Oy, Sorastajantie 6, 40320 JKL 
 p. 0400 214 400, www.jyvascaravan.fi
Päätoimittaja: Mikko Käyhkö, p. 0400 809 004
Ulkoasu ja taitto:  Elina Sukuvaara, Kronogra Tmi

Pidämme oikeudet painovirheisiin 
ja hintamuutoksiin.

kauppa.jyvascaravan.fi
• Tilattavissa yli 7.000 tuotetta varastostamme Jyväskylästä

• Verkkokaupassamme myös runsaasti varaosia
• Toimitusaika varastossamme oleville tuotteille 3-5 arkipäivää

• Monipuoliset toimitustavat sekä nouto myymälästämme Jyväskylästä
Verkkokauppa@jyvascaravan.fi, p. 0400 407 035

VERKKOKAUPPAMME

Caravan-suurmyymälässämme 
yli 3500m2 sisätiloissa jatkuva näyttely.

Esillä yli 100 matkailuajoneuvoa,
 joista 30 lämpöisissä sisätiloissa.

Tervetuloa tutustumaan 2021 uutuuksiin!

Huolehdimmehan yhdessä 
turvallisuudesta!

Tulethan terveenä ja käytät 
kasvomaskia ja käsidesiä.

Meiltä saat maskin 
veloituksetta 

sisääntulon infosta.

kauppa.jyvascaravan.fiSuomen suurin tarvike-, 
varaosa- ja lisävaruste-

valikoima myymälässämme

100 matkailu-
ajoneuvon
valikoima

30 alan ammattilaista

VERKKOKAUPPA

Kattava huolto ja varaosapalvelu. 
Myös valtuutettu Fiat-huolto ja 

Fiat Original varaosat

Ostamme matkailuajoneuvosi ja 
noudamme sen tarvittaessa. Tarjoa! 

Myös vaihto uuteen tai henkilöautoon.
Täytä ajoneuvosi tiedot osoitteessa 

www.jyvascaravan.fi/osto tai soita 0400 407 066

 Adria  .......................................... 3
 Sunlight, Dethleffs ...................... 4
 Carthago, Kabe, Poksi .................. 5
 Hobby ......................................... 6

 Käytetyt matkailuajoneuvot ........ 7
 16 hyvää syytä asioida meillä ... 8-9
 Miten alkuun caravan-

    harrastuksessa ........................... 10

 Huolto, varaosat ........................ 14
 Henkilökuntamme .................... 15
 Ostamme ajoneuvoja ................ 16

Tutustu matkailuajoneuvon 
Ostajan oppaaseemme
www.jyvascaravan.fi/

ostajanopas



2 3

Katso koko valikoima, lisäkuvat ja -tiedot 
www.jyvascaravan.fi 

tai soita myyjillemme p. 0400 407 066

Adria Matrix Nordkapp 670 SL 75.900€
Ducato 2,3 /140 2021. Alde. Cp0-ohjaamomuka-
vuuspaketti, Ohjaamon sivuikkunoiden plise-verhot, 
kapteeni-istuimet adria-kankaalla, Eristetty lämmitet-
tävä harmaavesisäiliö 85 l., Säädettävä tuorevesisäiliö 
(20-140 L.), Ikkunallinen ulko-ovi ym. Tulossa.
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Adria Alpina 753 HK 50.453€
2021. Alpina-sarjan tilava kerrosuodemalli etukeit-
tiöllä ja kunnon parivuoteella. Alde kiertonesteläm-
mitys, sekä nestekiertoinen lattianlämmitys. Alpina 
Plus-paketti, Truma Aventa ilmastointi. ym.

8
2120kg

2600kg

Adria Adora 613 PK 35.120€
2021. Kohtaa Adoran uusi sukupolvi. Ulkoa ja sisäl-
tä uudistunut perhemalli Alde lämmityksellä ja säh-
kötoimisella lattianlämmityksellä. Adora Plus-paketti, 
Lattiamattosarja. Mikroaaltouuni.

7
1620kg

2000kg

Adria Adora 753 UK 43.395€
2021. Uuden sukupolven Adora, myydyin matkailu-
vaunumme on entistä parempi. Markkinoiden aero-
dynaamisin vaunu, tunnistettava Adria muoto ja eri-
tyisen suuri panoraamaikkuna, leveämpi ovi ja fiksut 
säilytystilat. 

7

2500kg

Adria Adora 542 UL 32.350€
2021. Upeasti uudistunut Adora sarjan uusi sukupol-
vi. Alde lämmityksellä. Lattianlämmitys 230v. AL-KO 
turvakuulakytkin. Pluspaketti Adora, (Aluvanteet, hyt-
tysverkko-ovi, TV-teline, Teleskooppipöydänjalka, kat-
toikkuna Midi Heki) Mikroaaltouuni. Lattiamattosarja.

5
1448kg

1900kg

Adria Action 361 LH 21.730€
2021. Kevyt ja tyylikäs Action, ainutlaatuinen muo-
toilu ja koko kori GFK-rakenteella. Trumatic lämmitys, 
Trumavent puhallus. Panoraamakattoikkuna. Harmaa-
vesisäiliö. Astiankuivatustaso. Bluetooth soitin. Adria 
ERGO pesuhuone, Pluspaketti Action ym.

3
935kg

1100kg

Adria Action 391 PD 22.340€
2021. Kevyt ja tyylikäs Action, ainutlaatuinen muo-
toilu ja koko kori GFK-rakenteella. Trumatic lämmitys 
kaasulla ja sähköllä, Trumavent puhallus. Lattianläm-
mitys 230V. Tuorevesisäiliö 40l. Panoraamakattoikku-
na. Adria ERGO pesuhuone. Parivuode.

2

1300kg

Adria Action 391 PH 23.460€
2021. Kevyt ja tyylikäs Action, ainutlaatuinen muo-
toilu ja koko kori GFK-rakenteella. Trumatic lämmitys 
kaasulla ja sähköllä, Trumavent puhallus. Panoraama-
kattoikkuna.-Harmaavesisäiliö, irrallinen. Astiankuiva-
tustaso. Bluetooth soitin. Adria ERGO pesuhuone.

4
1020kg

1300kg

Pidämme oikeudet painovirheisiin 
ja hintamuutoksiin.

Arkistokuva.

TULOSSA

Adria Twin Supreme 640 SLB 71.930€
Ducato 2,3 /160 2021. Autom. Alde. Alde lämmitteinen, pitkittäisillä vuoteilla, hyvin varusteltu automaattivaih-
teinen retkeilyauto. Tyylikäs Supreme malli, jossa mm. ohjaamon päällä panoraamakattoikkuna, ohjaamoon as-
ti olevat yläkaapistot.

Adria Twin Supreme 640 SLB 69.710€
Ducato 2,3 /160 2021. Autom. Alde. Alde lämmiiteinen, automaattivaihteinen retkeilyauto turvalliseen va-
paa-ajan viettoon. Tyylikäs Supreme malli, jossa mm. ohjaamon päällä panoraamakattoikkuna, ohjaamoon as-
ti olevat yläkaapistot.

Adria Twin Axess 540 SP 59.650€
Ducato 2,3 /140 2021. Autom. Lyhyempi retkeilyauto. Poikittaisella parivuoteella. Asunto-osan ja ohjaamon ma-
tot. Twin peruutuskamera näyttö auton taustapeilissä. Sivuliukuoven Soft Close avustin. Tulossa heinäkuussa. 

Adria Twin Plus 600 SPB 58.910€
Ducato 2,3 /140 2021. Tyylikäs Twin Plus parivuodemalli 6 m pituusluokkaan. Tilaa antaa ohjaamoon asti olevat 
yläkaapistot. SPB mallissa toiletissa kääntyvä suihkuseinä. Twin lisävuode. Peruutustutka.  Fiat Lux paketti, Nahkai-
nen ohjauspyörä ja vaihdekepin nuppi. AL-KO ASS lisäilmajouset taka-akselilla. Sivuliukuoven soft-closing avustin.

Adria Twin 540 SP 61.775€
Ducato 2,3 /160 2021. Autom. Automaattivaihteinen lyhyempi retkeilyauto. Poikittaisella parivuoteella. Twin 
Plus vakiovarusteet mm: Comfort pack Van, Fiat mukavuuspaketti CP1, Hyttysverkko-ovi, Ohjaamon laskospimen-
nysverhot, Peruutustutka, TV teline, Isofix. Tulossa syyskuussa.

Adria Twin Axess 640 SL 59.620€
Ducato 2,3 /140 2021. Autom. Edullinen retkeilyauto hyvillä varusteilla. Comfort pack Van, Fiat mukavuuspaket-
ti CP1, Hyttysverkko-ovi, Peruutustutka, Twin lisävuode, Trumatic Combi6E, TV teline, Isofix, Patjan suojus, 16" alu-
vanteilla ja Ecopaketilla, 90l polttoainesäiliö, Korinvärinen puskuri, Sivuliukuoven soft close assistance.

TULOSSATULOSSA
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Sunlight Cliff 600 56.020€
2.3 JTD 140hv 2021.Autom5,99m pitkä retkeiluauto. Tehokkaampi Fiat Ducato 2.3JTD 140hv, 9-vaihteinen 
automaattivaihteisto, Eco Pack Start € Stop, Kokonaispaino 3500kg, Monitoimiratti Maalattu valkoinen etupusku-
ri 16´alumiinivanteet, Harmaavesisäiliön eristys ja lämmitys, 12V kaapelivalmius TV:lle, Truma Combi 6E kaasu/
sähkölämmitys, Peruutuskameravalmius. Tulossa elokuussa 2021.

2

B
4

Dethleffs C’Joy 460 21.200€
2021. Edullinen, kevyt erillisvuodemalli. Akku (95 
Ah), laturi, 12 V -pääkatkaisija, jännitteen näyttö, Luku-
valot, TauluTV:n teline, Midi-Heki-kattoikkuna, kiertoil-
ma Truma-lämmitykseen puhallin ja ilmasolat, ei Ult-
raheattia. Truma Therme ym. Tulossa.

4

1200kg

Dethleffs Aero 520 ER 31.525€
2021. Erillisvuoteinen 90-v juhlavuosivarustein: 
17´alumiinivanteet, Muotokappaleet edessä/takana, 
Katettu aisa, Extraleveä ulko-ovi, jossa ikkuna ja hyttys-
verkko, Kattoikkuna, jossa valaistus, Tyylikäs ja helppo-
hoitoinen akryylilasinen roiskesuoja keittiössä ym.

4
1453kg

1700kg

Dethleffs Camper 740 RFK 50.635€
2021. Suosittu lapsiperhemalli Dethleffsin 90-vuotis-
paketilla. Lasikuitukatto, Sileä valkoinen ulkopelti, 70 
litran vesisäiliö, Kaasu-uuni, Kolmikerrosvuode, Koko-
naispainonkorotus 2500kg, 90- V paketti.

7

2500kg

Dethleffs Just 90 T7052 EBC 68.710€
2.2 HDI 165hv 2021. Dethleffsin erillisvuoteinen 
juhlavuoden malli. Sähköinen lattialämmitys, Nos-
tovuode, Isofix kiinnikkeet, 5. istuin, 90-vuotisjuh-
lavarusteet. 
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5

Dethleffs Just 90 T6812 EBC 66.855€
2.2 HDI 140hv 2021. 696cm pitkä erillisvuotei-
nen matkailuauto. Ohjaamon kattoikkuna, hyt-
tysverkko-ovi, kattoikkuna 70x50cm, ulkovalo, 
LED-spottivalot, USB-pistorasia, erillisvuoteiden yhdis-
tämismahdollisuuus. Tulossa heinä-elokuussa.

5
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5

Dethleffs Just 90 T7052EB 73.895€
140hv 2021. Autom. 90-V uutuus erillisvuotein. 
Sähköinen lattialämmitys, Tehokkaampi Fiat Duca-
to 2.3JTD 140hv, 90 litran polttoainesäiliö, Nostovuo-
de, Isofix kiinnikkeet, Upotetut ikkunat, 5. istuin. Tu-
lossa syyskuussa.
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5

Dethleffs Just 90 T7052EB 72.880€
2.3JTD 140hv   2021. Autom. 90-V uutuus erillis-
vuotein. 90 litran polttoainesäiliö, Nostovuode, 5. is-
tuin, 90-vuotisjuhlavarusteet. Tulossa syyskuussa.
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Dethleffs Just 90 T7052DBM 74.375€
140hv 2021. Autom. Uutuus saarekevuoteella. 90 
litran polttoainesäiliö, Nostovuode, Isofix kiinnikkeet, 
5. istuin, Upotetut ikkunat, 90-vuotisjuhlavarusteet. 
Tulossa heinä-elokuussa.
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5

Dethleffs Trend I 7017 90.820€
2.3JTD 160hv 2020. Integroitu Dethleffs Trend eril-
lisvuoteilla ja takaWC/suihkutilalla.
Sähköinen lattialämmitys, Asuinosan mattosarja, 
TV-teline, Torcello verhoilu ym.

4

B
4

Just 90 mallit sisältävät varustepaketin 
jonka arvo 8615-8975 euroa.
• Sähköisesti säädettävät ja  lämmitetyt sivupeilit
• Etumatkustajan turvatyyny
• Ohjaamon manuaali ilmastointi
• Vakionopeuden säädin
• Nahkainen ohjauspyörä ja vaihdekeppi
• Monitoimiohjauspyörä
• Mukiteline ohjaamossa, kromikehykset mittaristossa
• LED-päiväajovalot, ulkovalo
• Radiovalmius ja kaiuttimet ohjaamossa
• Etuistuimissa korkeuden ja  kallistuksen säätö
• Ohjaamon kattoikkuna, ohjaamon kaihdinverhot
• Asunto-osan ovessa ikkuna ja  keskuslukitus
• Hyttysverkko-ovi
• Kattoikkuna 70x50cm
• LED-spottivalot, joissa USB-pistorasia
• Erillisvuoteiden yhdistämis mahdollisuus
 (ei saarekevuodemallissa)

Kotimaiset Casa Car retkeilyautot meiltä
Tulossa heinäkuussa!
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Poksi N 126 NTL 16.390€
2021. Uudistunut, tummilla ikkunoilla va-
rustettu suosittu ja perinteinen Poksi 126. 
Tässä NTL mallissa on saatu pitkittäiset eril-
lispedit lyhentämällä vaatekaappia. Pöytää laskemal-
la saadaan levitettyä poikittaiset vuoteet kolmelle. 
Erikoismalli tumman harmaalla yläosalla ja vihreil-
lä raidoilla.

3
690kg

750kg

Poksi N 126 NTL JC 16.390€
2021. Uudistunut, tummilla ikkunoilla va-
rustettu suosittu ja perinteinen Poksi 126. 
Tässä NTL mallissa on saatu pitkittäiset eril-
lispedit lyhentämällä vaatekaappia. Pöytää laskemal-
la saadaan levitettyä poikittaiset vuoteet kolmelle. 
Erikoismalli tumman harmaalla yläosalla ja punai-
silla raidoilla.

3
690kg

750kg

Poksi Minicamper 8.990€
2020. Poksin uutuus Minicamper retkei-
lyyn. Kevyt, jarrullinen, kahden hengen ma-
kuupaikka. Muuttuu päivällä myös oleskelu-
tilaksi. Seinät ja katto 30mm laminoitu sandwich levy, 
(Finnfoam styrodur eriste), seinien vahvistukset PET. 
Jääkappi DOMETIC 20l 12V/230V , kaasuhella DOME-
TIC, lavuaari ja hana+ vesipumppu,

2
443kg

750kg

Tomplan TK 30 19.250€
2021. Uutuusvaunu kevyempään ko-
koluokkaan. Vuode: 2x 190x56cm, 3:lle 
190x190cm, integroitu kaasupullotila, sei-
nät, katto sandwich levy 30mm styrodur eriste, huo-
nekalut erikois kevyt vaneri, ikkunat /ovet DOMETIC, 
kaasuhella / lavuaari DOMETIC HSG2440R, jääkaappi 
60l DOMETIC RM5310, yläkaappeja, Wc kasetti / THET-
FORD C-262 CW, lavuaari, suihku,suihkuverho, allas 
,peili, ylähylly, avattava ikkuna, TRUMA Therme, TRU-
MA VarioHeat Eco CP plus-puhallin, led valaistus, ul-
kovalo, vaatekaappi, ylähylly, pöytätaso ym. TAKUU 2v

2
698kg

750kg

Kabe Royal 600 GLE KS B2 
63.921€
2021. Ilmastoitu ja talvilämmin Kabe erillis-
vuoteilla. Suksikotelo, Sävytetyt ikkunat , Ta-
varatila, Tukeva ja kosteudenpitävä kori, Työntöjarru 
peruutusautomatiikalla, Täysgalvanoitu teräsprofiili-
alusta, Ulko-ovi (Seitz) ikkunalla ym.

4
1865kg

2000kg

Kabe Royal 560 XL KS 56.798€
2021. Uudistunut Royal sarjan pitkittäisel-
lä parivuoteella ilmastoitu Kabe. Runsaal-
la vakiovarustuksella varustettuna. Tässä 
vaunussa lisävarusteena Dometic ilmastointi, -Mi-
kroaaltouuni, Liesi kolmella kaasupolttimella ja yh-
dellä sähklevyllä.

4
1765kg

2000kg

Carthago C Line I 6 2 XL QB 
161.340€
180HV 2021. Autom. Upea saarekevuotei-
nen. Superpaketti, Mediacenter, automaatti-
vaihteisto, monitoimiratti, 16" aluvanteet, ulkosuihku 
takatallissa, kaasu-uuni jääkaapin yläpuolelle, kapseli-
keitin, Alde, 40" LED-tv, Linea moderna -sisustus.

4

C1
4

Carthago E Line I 51 Linerclass 
185.295€
180HV 2021. Upea erillisvuoteinen suosik-
kimalli. Super-paketti, Mediacenter, LED-tv 
32" asuintilaan, LED-tv 24 makuutilaan, Chiara-kalus-
teet, matot, Nahkaverhoilu Macchiato 21, Carthago si-
sustuspaketti.

4

C1
4

Carthago C Line I 5.0 QB 
170.035€
2021. Autom. Upea saarekevuoteinen uu-
tuusmalli MB:n moottorilla. Alumiinivanteet, 
astin kuljettaja ovelle, markiisi 5m, lisäpistorasiat, ul-
kosuihku, aluriflapelti takatallissa, tectower, Line Mo-
derna-sisustus.

4

C1
4

Carthago Tourer T 143 122.235€
170hv 2021. Autom. Erillisvuoteinen Car-
thago MB:n alustalla henkilöautokortilla ja 
4:lle rekisteröitynä. MBUX 10,2" multime-
dialaitteisto, Panoraamakattoikkuna, tv-teline ja 32" 
LED-tv oleskelutilaan, tv-teline makuutilaan, Barcelo-
na 21-verhoilu, Carthago sisustuspaketti ym.

2

B
4

MORELO HOME 82 LS  221.200€
3,0 HPI AUTOM 2021. Autom. 1300km. Hieno MORELO HOME automaattivaihteistolla ja takavedolla, 
alustapaketti Iveco 50 C 18, Ilmajousitus etu- ja taka-akselille Auto-Level toiminnolla, Bussimallin ulkopeilit, 
LED-ajovalot, LED-takavalot, Taka-akselin raidevälin levennys, 200l dieseltankki, MoreloExclusiv irrotettava rat-
ti, Premium ohjaamo, Turvavyöpaikat 2:lle istuinryhmään, Mattosarja, Nostovuode, Takasänky mukavuusjousi-
tuksella, Keittiöpaketti, Kattotuuletin keittiöön, Keraaminen wc-istuin SOG wc:n tuuletuksella, Wc-tilan oven sa-
tiinilasia, Raikasvesisäiliö 300l (vakiona 200l),Jätevesisäiliö 200l, Nestekiertoinen lattialämmitys asuintilaan ja 
kylpyhuoneeseen, Lämpötilan säädin makuuhuoneeseen, markiisi 6m sähkötoiminen LED-valonauhalla, Pa-
noraamakattoikkuna asuintilaan, Ilmastointi asuintilaan, takatallin luukku vasemmalle, Sähköpaketti Energie 
420, tv-teline, tv-antenni, LED-tv, 2-DIN radio, peruutuskamera, navigointi. Rekisteröity 2/2021, tehtaan vuo-
simalli 2020.

4

C1
4
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Hobby 560 FC Prestige 37.675€
2021. Alde. Uudistunut Hobbyn 2021-malli.
Kokonaismassan korotus, Sähkö/kaasuläm-
mitys, City-vesiliitäntä, Mikroaaltouuni,  Lat-
tialämmitys, Liesituuletin, Mattosarja, Päiväpeite, 
Sammutin, USB-kaksoispistorasia, Ilmastoinnin asen-
nusvalmius, 12v sähköpaketti sis. laturi/akku/akku-
kotelo ym.

4
1470kg

1750kg

Hobby 560 FC Prestige 37.220€
2021 ALDE . Kokonaismassan korotus, säh-
kö/kaasulämmitys, tv antennin läpivienti, lat-
tialämmitys, liesituuletin, mattosarja, päivä-
peite, sammutin, 12v sähköpaketti ym.

4
1470kg

1750kg

Hobby 720 UKFE Prestige 
43.325€
2021. Alde. Hyvin varusteltu Hobbyn lip-
pulaiva kerrosvuodeversiona. Suihkuvarus-
tus ja suihkuverho, Ilmastoinnin asennusvalmius, Ve-
sipumppu lisäkatkaisijalla, Hobby Connect Bluetooth, 
Kaasunulosotto, Liesituuletin, Mattosarja ym.

7
1881kg

2200kg

Hobby 560 WFU Prestige  37.050€
2021 ALDE . Uudistunut malli. Sähkö ja kaa-
sulämmitys, Tv antennin läpivienti,12V säh-
köpaketti, Lattialämmitys, Liesituuletin, Mi-
kro uuni, Mattosarja, Päiväpeite, Sammutin.

4
1473kg

1600kg

Hobby 495 UL Prestige 29.440€
2021. Hobbyn yksi suosittuimmista paris-
kunnan mallista. Teleskooppi pöydänjalka is-
tuinryhmässä, Liesituuletin, 10-nopeuksinen,
-Hobby Connect;Bluetooth, UltraHeat sähkölämmitys,
-LED tunnelmavalaistus, USB-kaksoispistorasia, Tv an-
tennin läpivienti, Mikroaaltouuni, Lattialämmitys, 
Mattosarja, Päiväpeite, Sammutin, ym.

4
1291kg

1500kg

Hobby 540 WLU Excellent 
30.635€
2021. Suosittu Hobbyn erillisvuode mal-
li, taka suihku/wc tilalla uudistuneena 2021 
vuoden mallina. Jääkappi Super Slim Tower 150lit-
raa, Tavaraluukku vuoteen alle, Renkaanpaikkaussarja, 
Sammutin, 12V sähköpaketti ym.

4
1323kg

1500kg

Hobby 495 UL Excellent27.380€
2021. Suosittu Hobbyn erillisvuode mal-
li uudistuneena 2021 vuoden mallina. Tru-
matic S 3004 jossa lämpimän ilman kierto 
ja 12V-puhallin, Truma Therme, Hobby Connect/BT TFT 
ohjaustaulu, Käyttövesisäiliö 25litraa, Joustinpatjat 
erillisvuoteissa, Jääkappi Super Slim Tower 150litraa, 
Tavaraluukku vuoteen alle ym.

4
1285kg

1500kg

Hobby 495 UL Excellent 29.340€
2021. Suosittu Hobbyn erillisvuode malli 
uudistuneena 2021 vuoden mallina. Tavara-
luukku vuoteen alle, Vuoteen laajennus+li-
säpatja, lattialämmitys, Päiväpeite, Mattosarja, Tv an-
tennin läpivienti, Tv teline, Liesituuletin, mikrouuni, 
USB kaksoispistorasia, Sammutin, 12V sähköpaketti 
sis.lataussäätimen,akun,akkukotelon ym.

5
1285kg

1500kg

Hobby 495 Ul De Luxe 24.980€
2021. Suosittu Hobbyn erillisvuode mal-
li uudistuneena 2021 vuoden mallina. 
Joustinpatjat erillisvuoteissa, Jääkappi Su-
per Slim Tower 150litraa, liesituuletin, päiväpeitteet, 
USB-kaksoinpistorasia, Tunnelmavalaistus, Tavaraluuk-
ku vuoteen alle, Sammutin, 12V sähköpaketti sis.la-
taussäätimen,akun,akkukotelon ym.

4
1278kg

1500kg

Hobby 560 KMFE De Luxe 
28.665€
2021. Suosittu Hobbyn kerrosvuode malli 
uudistuneena 2021 vuoden mallina. Truma-
tic S 5002 jossa lämpimän ilman kierto ja 12V-puhal-
lin, Truma Therme lämminvesivaraaja,3-kerrosvuode 
joissa USB-liitäntä ym. Tulossa.

7
1504kg

1700kg

TULOSSA

Hobby 660 WFC Prestige 
42.885€
2021. Alde. Ilmastoinnin asennusvalmius,
-Hobby Connect Bluetooth, USB kaksoispis-
torasia, Tv antennin läpivienti, Truma Duo Control, Uu-
tuus liesi ja grilli, Mikrouuni, Päiväpeite ym. 

4
1650kg

1900kg

Arkistokuva.

Hobby 460 DL Ontour 25.650€
2021. Hobbyn suosittu erillisvuodemalli. 
Trumatic S3002, Liesituuletin, 10-nopeuksinen, Hob-
by Connect;Bluetooth, UltraHeat sähkölämmitys, Eril-
lisvuoteiden väliosa, Lattialämmitys, Mattosarja, Päivä-
peite, Sammutin, 12V sähköpaketti ym.

4
1170kg

1300kg
Hobby 460 DL Ontour 23.180€
2021. Trumatic S 3004, Truma Therme,
Käyttövesisäiliö 25l, Joustinpatjat erillisvuo-
teissa, Jääkappi 96 l, Tavaraluukku vuoteen 
alle, Renkaanpaikkaussarja, Sammutin, 12V sähköpa-
ketti. Valmistuu kesäkuussa.

3
1170kg

1300kg

1522kg

1200kg

Merkkien selitykset

Makuupaikat

Omamassa

Matkustuspaikat

Ajokortti

Kokonaismassa

4

B

4
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Katso koko valikoima, lisäkuvat ja -tiedot 
www.jyvascaravan.fi 

tai soita myyjillemme p. 0400 407 066

6

KÄYTETYT MATKAILUAJONEUVOT

Carthago E Line I 50 64.800€ 
3.0 JTD 2011 147tkm. Laadukas erillisvuoteinen ta-
katallimalli tulossa vko 13, ALDE, suihku, lämmön-
vaihdin, lämmitetyssä kaksoispohjassa vesisäiliöt ja 
akut, markiisi, peruutuskamera, tv-antenni, tv, ohjaa-
mon ilmastointi, vakionopeuden säädin, asuintilan il-
mastointi ym.

3

C1
4

Bürstner Lyseo Time T 700 68.500€
2.3JTD 150hv 2020. 14tkm. Siistikuntoinen valoisa 
saarekevuodemalli. LED-päiväajovalot,L-istuinryhmä, 
vuoteentekomahdollisuus, ulkosuihku, ulkopistorasia 
230V/12V/TV, kaasun ulosotto, Ambiente-sisustuspa-
ketti sisältäen mm. mattosarjan, Truma talvipaketti: 
Truma Combi 6E, harmaavesisäiliön eristys ja lämmi-
tys, ohjaamon istuinten lämmitys ym.

4

B
4

Carthago Liner De Luxe 62 LE 149.800€
3.0 HPI 2014. Autom. 82tkm. Upeasti varustelu Li-
ner ensimmäiseltä omistajalta. 4kpl 140 Ah akkuja, 
Mastervoltin 100A laturi, invertteri 2000W, takatallin 
säilytysjärjestelmä, peruutuskamera, Bi-Xenon valot, 
sähkökäyttöinen nostovuode, matot, BiColor Moro-
ne-nahkaverhoilu, säilytetty lämpöisessä hallissa, juu-
ri huollettu Ivecolla, meiltä uutena ostettu.

4

C1
4

LMC 615 Explorer Sport 61.900€
2.3JTD 150hv 2018. 33tkm. Näppärän kokoi-
nen integroitu 4:lle ympärivuotiseen käyttöön, Al-
de-nestekeskuslämmitys, sähkölämmitys, lämminve-
si, kasetti-WC, ohjaamon automaattinen ilmastointi, 
vakionopeuden säädin, Zenec-multimediradio ja pe-
ruutuskamera, kääntyvät jo korkeussäädettävät ohjaa-
mon istuimet, nostovuode, siniaaltoinvertteri 1000W.

4

B
4

Casa Car 28.900€
3.0 JTD 2011. Autom. Isolla koneella automaatti-
vaihteinen retkeilyauto. Rekisteröity 7:lle

B
7

Adria Astella 563 PU 24.900€
2014. Hieno nahkaverhoilulla oleva Astella, Alde-nes-
tekeskuslämmitys, Sähkölämmitys Sähköinen lat-
tialämmitys, Fresh-Light ilmastointi asennettu 2019, 
Nahkaverhoilu, Iso-jääkaappi, Kaasu-uuni, Liesituu-
letin, Digi antenni Telttapalvelu City-vesi liitäntä, 
KW-mittari, Pussimarkiisi, Aluvanteet.

4
1601kg

2000kg

Adria Alpina 753 UP 42.900€
2020. Ensimmäiseltä omistajalta uudehko tilava vau-
nu hyvillä varusteilla. Alde kaasulla ja sähköllä, Nes-
tekiertoinen lattialämmitys, Lämminvesi, Erillinen 
suihku/Wc tila, Micro, Kaasu-uuni, Hyttysovi, Ufo-an-
tenni+Tv, Bluetooth järjestelmä, Kaasunulostulo, Kiin-
teä harmaanveden säiliö vaunun alla.

6
1963kg

2500kg

Hobby 720 KWFU Prestige 34.800€
2020. Vähän käytetty lapsiperheen Hobby, ALDE-nes-
tekeskuslämmitys, sähkölämmitys, lämminvesi, erilli-
nen suihkukaappi, lattianlämmitys, kasettiWC, matot, 
päiväpeitto, 3-kerrosvuode, mikro, kaasun ulostu-
lo, kitkavetopää, meiltä uutena ostettu,-käyttöönotto 
2020, tehtaan vm. 2018, huollettu 2/2021.

7
1857kg

2200kg

Kabe Royal 600 GLE KS B2 49.900€
2020. Uudenveroinen erillisvuoteinen Royal-malli-
sarjan vaunu. Alde-nestekeskuslämmitys, Sähköläm-
mitys, Nestekiertoinen lattialämmitys, Lämmin vesi, 
Liesituuletin, Kaasu-uuni, Radio, TV-antenni.

4

Hobby 720 UKFE Prestige 34.800€
2019. Ensimmäiseltä omistajalta vaihdossa tullut, 
upea. ALDE, Sähköinen lattialämmitys, Ilmastointi 
Freshjet 2200, Hobby Connect Bluetooth, Kwh-mitta-
ri, Kaasun ulosotto, TV-antenni, Jääkaappipakastin, Li-
esituuletin, Mattosarja lattiaan, Parivuode, Kerrosvuo-
de, U-pöytäryhmä.

7
1856kg

2200kg

Dethleffs C’Joy 460 LE 19.700€
2020. Vähän käytetty, kevyt erillisvuoteilla Trumatic 
lämmitteinen laadukas Dethleffs. DYNAMIK-PAKET-
TI: AKS 3004 -turvakytkin, iskunvaimentimet, raikas-
vesisäiliö 44L, vedettävä, pyörillä varustettu harmaa-
vesisäiliö kaasupullokotelossa(22L), varapyöräteline 
kaasupullokotelossa, tavaraluukku ym.

4
895kg

1200kg

Hobby Prestige 660 WFC 36.800€
2020. Hobbyn Prestige-malli pariskunnan pohjarat-
kaisulla. Nyt toimiva malli pariskunnalle vaikka kausi-
paikalle. Väljyyttä oleskelutilassa ja tilava pesuhuone/
wc. Vaihtoehto uudelle, todella siisti ja vähän käytetty!

4
1579kg

1900kg

Adria Adora 522 UP 28.950€
2018. Alde-nestekeskuslämmityksellä siistikuntoinen 
parivuodemalli. Vaunussa AL-KO Mammut vaununsiir-
tolaite. Alde-nestekeskuslämmitys, Sähkölämmitys, 
Lattianlämmitys 230V, Lämmin vesi, Mikro, TV-antenni
Pussimarkiisi, Alumiinivanteet Kitkavetopää.

4
1262kg

1500kg

Hobby 400 SF Excellent Easy 7.390€
2000. Pikkunäppärä Hobby pienemmänkin vetoau-
ton perään. Edessä parivuode jonka alla tavaratilaa. 
Trumatic-puhallinlämmitys, aurinkopaneeli, jne.

4
865kg

1000kg

Dethleffs Summer Edition 500 DB 
10.900€
2009. Erittäin avara parivuode vaunu, Trumatic läm-
mitin 3002, Sähkölämmitys, Kaasunulosotto, TV-an-
tenni.

4
1182kg

1350kg

Kabe Smaragd GLE KS 16.300€
2006. Jääkaappi, Kasetti WC, Kasettiverhot, Lattiama-
tot asunto-osassa, Liesi, Lämminvesiboileri, Pakaste-
lokero, Parivuode, Pesuallas, Stereot, TV-antenni tai 
lautasantenni, Alde, Kattoluukku, Lattialämmitys, Nes-
tekiertolämmitys, Sähköpatruuna, Tukijalat ym.

4
1190kg

1500kg

Adria Action 361 LH 19.800€
2020. Vähän käytetty kevyt ja tyylikäs Action, ainut-
laatuinen muotoilu ja koko kori GFK-rakenteella. Pa-
noraamakattoikkuna. Harmaavesisäiliö, irrallinen. 
Astiankuivatustaso. Bluetooth soitin. -Adria ERGO pe-
suhuone. Pluspaketti. Meiltä ostettu uutena.

2
911kg

1100kg

Katso lisäkuvat kotisivuiltamme 
www.jyvascaravan.fi

Osasta ajoneuvoja näet myös 360° sisänäkymän Katso ajantasainen

varastotilanteemme 

www.jyvascaravan.fi
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16 HYVÄÄ SYYTÄ ASIOIDA MEILLÄ
Yritys ja henkilöstö

ASIANTUNTEVA JA
JOUSTAVA  PALVELU
Kehitämme ammattitaitoamme 
koulutuksissa kotimaassa ja ulkomailla. 
Palvelemme myynnin puolella sovittaessa 
myös aukioloaikojen ulkopuolella!

TURVALLINEN JA 
VAKAVARAINEN YRITYS
AAA-luottoluokitus, Keski-Suomen 
yrittäjäpalkinto ja vuoden matkailu-
ajoneuvokauppias -tunnustukset. 
Kanssamme teet luotettavat kaupat. 
Olemme Autoalan Keskusliitto ry:n ja 
Matkailuajoneuvotuojat ry:n jäsen.

ALAN JOHTAVA  KOKEMUS
Yrityksenä 45 vuotta, henkilökunnan 
työvuosina yli 300 työvuotta, 
yli 17000 myytyä ajoneuvoa 
45 vuoden aikana.

JOUSTAVAT JA  EDULLISET 
RAHOITUSVAIHTOEHDOT 
Kysy vaihtoehtoja myyjältäsi, 
myös jäännösarvolaskelmat ja 
loppuvelkojen lunastukset.

Ajoneuvomyynti

KILPAILUKYKYINEN 
HINNOITTELU UUSISSA 
JA KÄYTETYISSÄ 
Vaihdokeista hyvä kysyntä,  vaihdossa
kelpaavat myös henkilö- ja 
pakettiautot, veneet, moottori-
pyörät ym.  Tarjoa vaihdossa! 

MEILTÄ MYÖS 
FIAT-HENKILÖ- JA 
PAKETTIAUTOT

YKSI SUOMEN SUURIMMISTA
VALIKOIMISTA YHDESSÄ 
TOIMIPISTEESSÄ 
Nopeasti vaihtuva, ajantasalla oleva
valikoima internetissä kuvien 
kanssa www.jyvascaravan.fi

LUOTETTAVAT  EDUSTUKSET
Adria, Bürstner, Carthago, Dethleffs, 
Fiat, Hobby, Kabe, MORELO, 
Poksi, Sunlight ja Sunliving. 
Pitkäjänteinen toiminta valmistajien 
kanssa, useita merkkejä olemme 
edustaneet yli 20 vuotta.
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TERVETULOA!

HYVÄT TOIMITILAT 
3500m² Caravansuurmyymälä: 
40 ajoneuvoa lämpöisissä 
sisätiloissa ja runsaasti tarvikkeita.

SIJAINTI 
KESKELLÄ SUOMEA 
Meille on helppo tulla 
eri puolilta Suomea tai 
poiketa kahville ohiajaessa!

LOMAILEMME ITSEKIN 
MATKAILUAJONEUVOILLA
Niin mukavaa se on ja 
osaamme kertoa siitä muillekin!

Jälkimarkkinointi

TOIMIVA 
JÄLKIMARKKINOINTI, 
TAKUU- JA VARAOSAPALVELU
Yhteydet ja varaosatoimitukset 
useimpiin merkkeihimme 
suoraan tehtailta. V

E
R
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K
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U

P
P

A

KATTAVA HUOLTOPALVELU
Huollamme matkailuautot ja -vaunut 
kokonaisvaltaisesti. Valtuutettu kaasu- ja 
sähköasennusliike. Meiltä myös kolari-
vauriokorjaukset. Valtuutettu Trumatic, 
Alde, Dometic ja Thetford-huoltopiste.

FIAT HUOLTO JA 
VARAOSAPALVELUT
Fiat huolto- ja varaosapalvelu
Meillä valtuutettu Fiat-huolto ja 
alkuperäiset Fiat-varaosat.

TARVIKE-, VARAOSA- JA 
LISÄVARUSTEVALIKOIMA 
TILATTAVISSA MYÖS 
VERKKOKAUPASTAMME
kauppa.jyvascaravan.fi

Yritys ja henkilöstö

SUOMEN SUURIN TARVIKE-, 
VARAOSA- JA 
LISÄVARUSTEVALIKOIMA 
MYYMÄLÄSSÄMME 
Kaikki mitä tarvitset 
caravan-harrastukseen.
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Miten alkuun caravan-harrastuksessa?
Kysy tutuilta
Tunnetko sellaisia perheitä, jotka käyttävät matkailuajo-
neuvoa kesät talvet? Näiden perheiden kanssa keskus-
teleminen olisi loistava alku. Lähes poikkeuksetta kaikki 
näitä ajoneuvoja käyttävät ovat niistä innostuneita ja ker-
tovat mielellään. Muista pitää vain mielessäsi omat kysy-
myksesi.

Vuokraa
Voit kokeilla matkailuajoneuvoja vuokraamalla meiltä au-
ton tai vaunun viikonlopuksi tai koko viikoksi. Käytät sitä 
juuri niissä elämäntilanteissa, joihin etsit vaihtelua, mut-
ta kodinomaisia olosuhteita.

Koko porukka koeajolle
Koeta saada koeajolle mukaan kaikki ne, jotka mahdol-
lisesti käyttäisivät tulevaisuudessa ajoneuvoa. Vuokrat-
tuun ajoneuvoon on helppo siirtää matkan ajaksi kotoa 
tarpeellisia ja henkilökohtaisia tavaroita. Monissa vuok-
ra-ajoneuvoissa hintaan kuuluu mm. keittiö- ja ruokailu-
välineet. Kaikissa niissä on käytön edellyttämät varusteet 
kuten kaasuhella, jääkaappi/pakastin, kaasupullot ja rai-
kasvesisäiliö täytettynä.

Ajaminen on aika helppoa…
Henkilöautoa suuremman matkailuauton ajaminen ei ole 
erityisen vaikeata mm. loistavan näkyvyyden ja monipuo-
listen peilien avulla. Matkailuvaunun vetämisessä ei ole 
oudompaa kuin peruuttaminen, jonka oppii helposti har-
joittelemalla. Molempien kohdalla on syytä muistaa, että 
ajoneuvot ovat kooltaan henkilöautoa suuremmat. Neljäl-
le henkilölle tarkoitetun matkailuauton tai –vaunun ve-
tämiseen tarvittavan auton ajamiseen riittää yleensä ta-
vallinen henkilöauton B-ajokortti.

Sopii monelle kukkarolle
Matkailuvaunut ovat matkailuautoja edullisimpia, mut-
ta ne vaativat vetoauton. Tarjolla on runsaasti molempia 
myös käytettyinä, huollettuina ja tarkistettuina. Keskihin-
ta uusille matkailuautoille on 60-70000 euroa, käytettyi-
nä 25–35000 euroa. Uuden matkailuvaunun saat käyte-
tyn auton hinnalla, käytetyt vaunut maksavat 15–25000 
euroa.

Auto vai vaunu?
Ensimmäisen matkailuajoneuvon hankinta on monel-
le iso asia. Rahallisen panostuksen lisäksi kyse on tutus-
tumisesta uuteen harrastukseen. Moni asia on epäselvä 
ja kysymyksiä on paljon. Tärkein asia on miettiä oma tar-
ve.  Koettakaa perheen voimin ja käyttötarpeen ja talous-
laskelmien avulla arvioida ensimmäinen tuntuma tavoit-
teestanne: auto vai vaunu ja minkä kokoinen?

Vertaile
Meiltä löydät yli 100 vaihtoehtoa, Vertaile ja pyri saamaan 
tuntumaa erilaisiin pohjaratkaisuihin,  varusteisiin, vuo-
teisiin, istuimiin, pöytiin, pesuhuoneisiin ja vaatekaappei-
hin. Autojen osalta löytyy eroja myös alustan, moottorin ja 
ohjaamon suhteen.

Kysy niiltä, joilla jo on
Myyjiltä voit saada myös perheiden nimiä, joilla on tiet-
ty auto tai vaunu ja jotka ovat luvanneet kertoa kiinnos-
tuneille lisää.

Suunnista Jyväs-Caravaniin
Meillä on 100 vaihtoehtoa varastossa. Loistava tilaisuus 
vertailla kerralla koko tarjontaa!

Vaihtoehdot vaakakuppiin
Matkailuajoneuvon hankinta on iso asia. Vetoauto, ajo-
kortti, sijoitettava rahamäärä, säilytyspaikka, käyttömää-
rä jne. ovat rajaavia tekijöitä vaihtoehtoja harkittaessa. 
Tärkeätä on kuitenkin, että hankinta tehdään aina luotet-
tavasta ja asiantuntevasta liikkeestä.

Käyttötarkoituksella, -tavalla ja perheen koolla on luon-
nollisesti myös suuri merkitys vaihtoehtoja mietittäessä. 
Liikutaanko matkalla oltaessa päivittäin, vietetäänkö pi-
tempiä aikoja samalla paikalla, onko käyttö kesällä vai 
talvella vai peräti ympärivuotista. Vastuullinen kauppi-
as kertoo mielellään vaihtoehdoista ja kartoittaa kanssa-
si parhaan kohteen.

Meiltä Jyväs-Caravanista saat asiantuntevan opastuk-
sen, valmiit asiakirjat, huolletun ja testatun ajoneuvon se-
kä turvatun varaosapalvelun.

Pohdi käyttötarve
Kaikki lähtee tarpeesta, joten mieti ainakin näitä asioi-
ta:
• onko käyttö ympärivuotista?
• kuinka monta henkilöä on yleensä matkassa?
• minkälaiseen tarkoitukseen ajoneuvo hankitaan?
• kulkeeko matkassa paljon tavaraa mm. harrastusväli-
neitä?
• mikä on arviosi tilantarpeesta huomioiden käyttökerrat 
vuositasolla
• kesäkäytössä pärjää vähemmällä tilalla, kun ulkoilu on 
helppoa
• mikä pohjaratkaisu tuntuu toimivimmalta?
• paljonko rahaa on käytettävissä?
Anna meille mahdollisuus kysellä ja kartoittaa tarpeesi ja 
tarjota erilaisia ratkaisuja juuri sinun käyttöösi.

Siitä se lähtee!

Ostajan oppaan pääasiallinen lähde Liikkuva Koti- sivusto: liikkuvakoti.fi

Ostajan opas
OSTAJAN OPAS
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  Matkailuajoneuvon hankintaan kannattaa käyttää ai-
kaa, koska asiaan liittyy monia kysymyksiä, joihin on hyvä 
olla vastaus ennen ostopäätöksen tekemistä.
Ensimmäisen matkailuajoneuvon hankinta on monel-
le iso asia. Rahallisen panostuksen lisäksi kyse on tutus-
tumisesta uuteen harrastukseen. Moni asia on epäselvä, 
kysymyksiä on paljon ja hyviä vastauksia monesti vaikea 
saada. 

Aloita tarpeesta
Matkailuajoneuvon hankintaan liittyvät tarpeet ovat hyvin 
erilaisia. Lapsiperheet arvostavat eri asioita kuin pariskun-
tana matkustavat. Eri käyttäjäryhmille on kuitenkin tun-
nistettavissa paljon myös yhteisiä tarpeita.

Mieti vähintään seuraavia asioita
• onko käyttö ympärivuotista vai käytätkö vain kesällä?
• liikutko paljon vai oleskeletko mieluummin paikallaan 
pidempiä aikajaksoja?
• liikkuisitko matkailuajoneuvolla paljon 
kaupungeissa vai riittääkö isot väylät siirtymiin?
• mikä on tilantarve – onko käyttäjiä paljon?
• kuljetatko mukana matkoilla paljon tavaraa 
esimerkiksi harrastuksesta johtuen?
• mieti hankintabudjettia suhteessa tarpeeseen

Kumpi sopii meille?
Oikeata vastausta kysymykseen ei ole, on vain hyviä arva-
uksia, joihin löytyy aina poikkeuksia. Matkailuvaunu sopii 
hyvin lapsiperheille ja pidempiä aikoja paikoillaan viihty-
ville. Vaunussa on yleensä enemmän tilaa, sen voi jättää 
paikalleen ja tehdä henkilöautolla retkiä ympäristössä tai 
palata aina omalle tutulle paikalle. Vaunun hankintahinta 
ja vuotuiset käyttökustannukset ovat selvästi pienemmät 
kuin matkailuauton. Vetoauton suhteen vaunun hankinta 
tuo tiettyjä edellytyksiä. Auton on sovelluttava vaunun ve-
toon muun muassa moottoritehon ja vetokykynsä (veto-
paino/vaunun kokonaispaino)

Matkailuauto sopii paljon liikkuville. Matkailuautot 
ovat sisätiloiltaan yleensä pienempiä kuin vaunut. Perhei-
den kohdalla on selvitettävä tarkkaan virallisten turvavyöl-

listen matkustajapaikkojen lukumäärä. Monessa autossa 
nukkumapaikkoja on enemmän kuin turvavyöpaikkoja. 
Yli neljän hengen paikkaluvun matkailuautoissa on syy-
tä selvittää ja laskea myös auton kokonaispainon (yleensä 
3500 kg) ylittymisriski. Jos ajoneuvon kokonaispaino las-
tattuna ylittää 3500 kg, on kuljettajalla oltava vähintään 
C1-ajolupa.

Oma vai vuokrattu?
Paras tapa miettiä omia tarpeita ja tuntemuksia karavaana-
riharrastukseen on ensin vuokrata matkailuajoneuvo muu-
taman kerran ja mielellään vielä erilaisella pohjaratkaisulla 
ja eril ajankohtina. Vuokrauksen aikana muodostuu yleen-
sä hyvä käsitys siitä, millainen oman hankinnan ajoneuvon 
tulisi olla. Lisäksi vuokrauksen aikana on hyvä mahdolli-
suus tutustua harrastukseen käytännössä. Oman matkailu-
ajoneuvon hankinta on turvallisemmalla pohjalla, kun on 
muodostunut käsitys millainen ajoneuvon tulisi olla.

Uusi vai käytetty?
Karavaanariharrastusta aloittavan kannattaa hankkia  en-
simmäinen oma matkailuajoneuvo käytettynä. Jos omat 
tarpeet on täysin selvillä ja harrastukseen sitoutuminen 
on vahva, on uuden ajoneuvon hankinta perusteltua. 
Matkailuajoneuvon osto kannattaa tehdä järjestäytyneel-
tä matkailuajoneuvomyyjältä, jolta saa hankintaan liitty-
vää neuvontaa ja tarkastetun ajoneuvon.

Ilma- vai vesikeskuslämmitys?
Molemmat lämmitysmuodot ovat hyviä, mutta niissä on 
käyttäjän kannalta havaittavia eroja. Lämmitysasioissa ei 
ole oikeaa eikä väärää, on vain erilaisia näkemyksiä ja ko-
kemuksia. Yleensä matkailuajoneuvovalmistajilla on pe-
ruslämmitysmuodoksi merkitty hinnastoon ilmakeskus-
lämmitys. Monessa merkissä ja mallissa ostaja voi valita 
lisävarusteeksi vesikeskuslämmityksen. Tässä artikkelissa 
selvitetään lämmitysmuotojen perusasiat sekä matkai-
luautojen että -vaunujen osalta.

 
Ilmakeskuslämmitys on nopea
Ilmalämmityksen suurimpia etuja ovat nopea lämmön ja-
kautuminen ajoneuvoa lämmitettäessä. Hyvän ilmalämmi-
tyksen kaksi perusasiaa ovat tehokas lämmitin (yli 3 kW) ja 
lämmityssuulakkeiden riittävä määrä ja niiden oikeat asen-
nuspaikat. Trumatic on käytännössä ainoa ilmalämmitysjär-
jestelmien valmistaja. Ilmalämmitteinen auto lämpiää sel-
västi vesikeskuslämmitteistä nopeammin. Lämmityksen 
ollessa päällä sisällä on pieni puhalluksen tunne. Suulak-
keiden paikoilla ja läppien asennoilla on suuri merkitys ta-
saisen lämmön saamiseksi auton eri osiin. Ilmalämmitys 
voi aiheuttaa allergisia reaktioita herkimmille, koska puhal-
lusilma saa pölyhiukkaset liikkeelle päällä ollessaan.

 
Vesikeskuslämmitys mahdollistaa yölämmön
Vesikeskuslämmitys luovuttaa lämpöä lämmitettäessä 
selvästi ilmalämmitystä hitaammin, mutta lämmön ja-
kautuminen on tasaisempaa. Järjestelmä on käytännös-
sä äänetön, eikä pöly lennä. Patteriverkoston pituudel-
la ja sijainnilla auton kokoon nähden on suuri merkitys 
tasaisen lämmönjakautumisen kannalta. Alde hallitsee 
puolestaan vesikeskuslämmitysjärjestelmien markkinoi-
ta. Alde-lämmityksestä joutuu maksamaan muutamia 
tuhansia lisähintaa. Sillä rahalla saa myös mukava lisä-
ominaisuuden: lämpötilaa voi laskea ennalta määrätyksi 
aikaväliksi, esimerkiksi yöksi.  Vesikeskuslämmityksen saa 
monessa autossa myös lattiaan. Vesikeskuslämmitys lisää 
auton painoa usealla kymmenellä kilolla.

Molempien lämmitysmuotojen kohdalla ajoneu-
vossa olevan lämpöanturin sijainnilla on suuri merkitys 
lämmön tasaisuuteen. Pitkien matkailuvaunujen talvi-
käytössä on syytä lisätä lämmityksen vesipumpun kier-
rosnopeutta riittävän tasaisen lämmön takaamiseksi.

Matkailuautojen erikoisuus
Tunnetusti matkailuautojen ohjaamon lämmitys on ol-
lut haaste kaikille matkailuautovalmistajille. Ajettaes-
sa ohjaamon lämmitys hoituu hyvin moottorilämmityk-
sen avulla, mutta ajoneuvon ollessa paikallaan ohjaamon 
lämmön jakautuminen edellyttää alla olevia asioita.

Tärkeimmät asiat ohjaamon lämmityksen onnistumi-
seksi erityisesti talvikäyttöä ajatellen ovat:

 
Vesikeskuslämmitys
• lämmitysputket on johdettu istuinryhmään siten, että 
putket kiertävät sekä seinän reunoilla että sillä alueella (ri-
tilöin), johon jalat osuvat sohvilla ja penkeillä istuttaessa 
lämmitysputkien / ritilöiden ovat käännettyjen penkkien 
jalkatilan kohdalle, kylmän tunteen poistamiseksi putket 
on viety etuistuimien ja seinän vierestä kohti kojetaulua
• etuovien kohdalla on pelkkien putkien sijaan pätkä pat-
teria, jolloin lämpöteho on etuistuimella istuvan kohdalla 
ja on näin pelkkää putken luovuttamaa lämpöä parempi
• lämpöputket kierrätetään kojetaulun etureunassa alla

Ilmakeskuslämmitys
• riittävän tehokas lämmitin, suositus Suomen olosuhtei-
siin teho 6 kW
• suulakkeita on riittävästi ja ne on asennettu puhalta-
maan ilmaa istuinryhmästä etuistuimia kohti
• lämmitysputket ja suulakkeet pitäisi löytyä myös etuis-
tuimien kohdalta ja niiden puhallussuunnan pitäisi olla 
eteenpäin
• muualla autossa suulakkeiden suuntaus lattiapinnas-
sa ristiin
• lämmitysputket myös vuoteiden ympäri, ei yksittäistä 
suulaketta esim. alkovissa
• vähintään 1,8 kW sähkölämmitysmahdollisuus

Talvietupeitto tarpeen matkailuautossa
Matkailuautoissa kannattaa käyttää pakkaskeleillä ulko-
puolelle asennettavaa ovien alareunaan asti ulottuvaa tal-
vietupeittoa, joka estää kylmän pääsyn sisätiloihin ja pitää 
ohjaamon ikkunat kuivina. Se on antanut hyvän ja riittä-
vän lämmön ohjaamoon. Tarvittaessa matkailuauton oh-
jaamossa voi käyttää erillistä pientä, esim. Ecomat-sisäti-
lalämmitintä.

Vesikeskuslämmitteisissä autoissa on usein etupään 
istuinryhmässä korotettu lattia, jonka alla kulkee patteri-
verkosto. Lämmin ilma johdetaan lattiassa olevien ritilöi-
den avulla istuinryhmässä olijoiden jaloille.

Matkailuautojen ohjaamon lämpöasioista puhuttaes-
sa täytyy aina muistaa, että ”täydellistä autoa ei ole vielä 
tehty”. Alustan rakenne tuo myös ymmärrettäviä rajoituk-
sia teknisiin ratkaisuihin.

Ilmankierrolla on suuri merkitys
Hyvä lämmitysjärjestelmä ei yksin takaa hyvää lopputu-
losta. Ilma nousee tunnetusti alhaalta ylöspäin. Tästä syys-
tä kalusteiden ja seinien välissä pitää olla ilmasolat, jotta 
lämmin ilma pääsee nousemaan vapaasti ylös. Tämä pitää 

samalla kuivana kaappien sisäosat.

Lattialämmityksen vaihtoehdot
Matkailuautojen ja -vaunujen lattialämmitystä on saatava-
na sähkötoimisena (230V) tai nestekiertoisena. Matkailu-
ajoneuvojen lattialämmitykset ovat tarkoitettu lattian muka-
vuuslämmöksi, varsinainen ajoneuvon lämmitys tapahtuu 
ajoneuvon varsinaisella lämmityslaitteella. Sähkötoiminen 
lattialämmitysmatto on usein matkailuajoneuvoissa val-
miina lattiarakenteen sisässä. Sen voi asentaa vanhempiin 
ajoneuvoihin ohuena kalvona myös lattian ja lattiamaton 
väliin.  Viime vuosina vesikiertoisten lattialämmitysten tar-
jonta on lisääntynyt. Vesikiertoisen lattialämmityksen mu-
kavuudesta voi nauttia myös silloin, kun sähköä ei ole saa-
tavilla. Alden nestekeskuslämmitykseen on saatavana myös 
Fiat Ducatoon vuosimallista 2007 eteenpäin soveltuvaa ve-
sikeskuslämmitteistä ohjaamon mattoa, jolloin ohjaamossa 
kiertää sama lämmitysneste kuin patteriverkostossa.

Sähköllä vai kaasulla?
Oikea energialähde lämmityksessä jakaa mielipiteitä. 
Osa on sitä mieltä, että kaasu on ainoa oikea energialäh-
de matkailuajoneuvon lämmittämiseen. Osa taas käyttää 
niiden yhdistelmää, jonka nykyiset lämmitysjärjestelmät 
mahdollistavat. Moni käyttää ensisijaisesti aina sähkö-
lämmitystä, jolloin kaasupullojen vaihto jää vähemmäl-
le. Alde-lämmitys mahdollistaa sähköllä lämmittämisen 
3 kW:n teholla, mutta Trumatic enimmillään vain 1,8 kW.

Mikäli tunnistat olevasi selvästi kolmen vuoden ajan 
karavaanari (kevät, kesä, syksy) ei matkailuajoneuvon 
lämmitysasia ole ajoneuvon valinnan tärkein kriteeri. Tal-
vikäytössä sen merkitys nousee merkittävästi.

Vinkkejä ostajille:
• tarkista huolella ilmalämmitteisen auton lämmityssuu-
lakkeiden sijainti, erityisesti ohjaamon osalta, suunta pi-
tää olla myös etuistuimille
• kokeile lämmityksen tehoa ja suulakkeiden lämmönoh-
jauskyky laittamalla lämmitys täysille

– ohjaamo  – vuoteet
– mahdollinen alkovi  – tavaratila
– lattia

• tarkista lämmittimen sijainti ja kotelointi, sillä se pitää 
ääntä käynnissä ollessaan
• vesikeskuslämmitteisessä autossa tutki patteriverkos-
ton sijainti ympäri auton kuten ilmalämmitteisessä
• kiinnitä erityistä huomiota patteriverkoston sijaintiin 
ohjaamossa ja etupään istuinryhmässä
• tutki patterien olemassaolo/sijainti

– vuoteiden reunoilla  – alkovissa
– tavaratilassa  – lattiassa

Matkailuajoneuvon lämmitysasiat

Matkailuauto vai -vaunu?
OSTAJAN OPAS
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 Matkailuauton korimallia miettiessä kannattaa miet-

tiä omia tarpeita esimerkiksi kuvittelemalla itseään viet-
tämässä pidemmän aikaa matkailuauton sisällä perus-
rutiinien parissa. Malleja kannattaa vertailla ja kokeilla 
vuokraamalla. Seuraavassa lyhyesti autojen korimallit ja 
Matkapatonki-blogin kommentit niiden plussista ja mii-
nuksista.

 
Alkoviauto

Se perinteinen. Alkovimalliset matkailuautot ovat yleisim-
piä teillämme liikkuvia matkakoteja. Alkovi-nimitys tulee 
ohjaamon päällä olevasta nukkuma- tai säilytystilasta (al-
kovista). Tämä tilaratkaisu vapauttaa enemmän muita ti-
loja oleskelukäyttöön ja mahdollistaa useampien nukku-
mapaikkojen rakentamisen autoon alkovin lisäksi. Kaikissa 
alkoviautoissa ei kuitenkaan alkovi ole välttämättä makuu-
tila, vaan se voi olla myös säilytystilaa. Alkoviautot ovat 
yleensä rakennettu suoraan sarjavalmisteisen pakettiau-
ton rungon pohjalle tai erityisen AL-KO -runkoalustan pääl-
le käyttäen pakettiauton muuta perustekniikkaa.

Alkovimallin suurimpia etuja on se, että neljän hengen 
makuutilat mahtuvat kokonaispituudeltaan kohtuulliseen 
mittaan (alle 7 m). Suurimmat alkoviautot on rekisteröity 
jopa kuudelle matkustajalle. Alkoviauton ilmanvastus on 
puoli- tai integroitua autoa suurempi ja ne ovat useimmis-
sa tapauksissa myös korkeampia erityisesti etuosastaan.

Puoli-integroitu

Puoli integroitu on nimensä mukaisesti puolittain auton 
omaan alustaan rakennettu ja puolittain korinvalmistajan 
yhteinen tuotos. Puoli-integroidussa matkailuautossa ei 
ole erillistä ulospäin näkyvää alkoviosaa. 2000-luvun puo-
livälin jälkeen korimallia kehitettiin auton etupään istuin-
ryhmässä olevalla alaslaskeutuvalla vuoteella, joka tuo ajo-
neuvoon mukavasti muutaman makuupaikan lisää.  Tämä 
korimalli on myös hieman virtaviivaisempi ja huomattavas-
ti pienemmän ilmanvastuksen omaava ratkaisu kuin alko-
vi. Puoli-integroitu korimalli on eniten myyty matkailuauto-
tyyppi. Noin puolet myydyistä uusista matkailuautoista on 
puoli-integroituja.
Integroitu

Integroidussa matkailuautossa on käytetty alustavalmista-
jalta pelkkä alusta. Autot eivät ole ulospäin tunnistettavis-
sa tietyn alustan mukaisiksi, koska koko matkustamon ko-

ri on rakennettu matkailuautovalmistajan toimesta. Auton 
korin ja alustan integrointi mahdollistaa sisätilojen tehok-
kaan käytön ohjaamon osalta.  Integroidussa autossa oh-
jaamo on yhtenäistä osaa matkustamon kanssa.

Koko auton ulkokuoren rakentaminen mahdollistaa ai-
noana korimallina myös ohjaamon täyden lämpöeristyk-
sen. Integroidut matkailuautot ovat hieman alkovi- ja puo-
li-integroituja autoja kalliimpia, koska kori on rakennettu 
kokonaan matkailuajoneuvovalmistajan toimesta. Ohjaa-
mon suuri lasipinta mahdollistaa hyvät näköalat niin liik-
kuessa kuin leiriytyessä.

Retkeilyauto

Retkeilyauto on näppärin ja  myös samalla huomaamatto-
min matkailuautojen korimalleista. Ulkoisesti tämä korimal-
li muistuttaa tavallista pakettiautoa ja sitä se onkin myös hy-
vin pitkälle. Retkeilyauto sopii parhaiten pienelle porukalle ja 
useimmat näistä onkin rakennettu vain kahta henkilöä silmäl-
lä pitäen. Retkeilyautoissa on kuitenkin yleensä kaikki samat 
mukavuudet kuin muissakin matkailuautoissa: wc, suihku, 
jääkaappi, liesi ja lämmitys, mutta retkeilyautossa ne ovat vain 
hyvin paljon pienempään tilaan mahdutettuina. Plussapuoli-
na voidaan mainita auton monikäyttöisyys; useimmista mal-
leista, joissa sänky on takana, saa sängyn niputettua “kuljetus-
asentoon” joka mahdollistaa myös pitkän tavaran kuljetuksen. 
Muita plussapuolia ovat halvemmat laiva-, silta- ja tullimaksut 
auton pienien ulkomittojen ansiosta sekä tarvittaessa kaupun-
kien keskustoihin ajaminen ja parkkeeraaminen.
Lähde: Matkapatonki.fi / Mikko Hammar

 Matkailuajoneuvon pohjaratkaisulla on 
merkittävä osa ostopäätöksen tekemises-
sä. Tämän ovat tiedostaneet myös matkai-
luajoneuvovalmistajat. Joka vuosi esitel-
lään uusia ratkaisuja pohjaratkaisuihin. 
Tästä huolimatta pohjaratkaisut voidaan ja-
kaa muutamiin perusratkaisuihin.
Parivuode

Matkailuajoneuvojen yleisin pohjaratkai-
su on vuosia ollut parivuodepohjaratkai-
su, jossa parivuode on matkailuauton tai 
-vaunun takaosassa pitkittäin oikealla tai 
vasemmalla seinällä ja vuoteen vieressä 
on  wc-suihkutila.  Matkailuvaunuissa on 
myös pohjaratkaisuja, joissa parivuode on 
sijoitettu vaunun etuosaan joko pitkittäin 
tai poikittain.

Pienemmissä matkailuautoissa (esim. ret-
keilyauto) parivuode voi olla ajoneuvon ta-
kaosassa poikittain. Tämä ratkaisu vähen-
tää ajoneuvon pituutta.

Erillisvuoteet

2000-luvun puolivälissä  esiteltiin ensim-
mäiset ajoneuvot, joissa vuoteet olivat ero-
tettuna toisistaan. Vuoteiden välissä on jo-
ko käytävä tai portaat, jotka helpottavat 
vuoteisiin nousemista. Malleissa, joissa 
vuoteiden välissä on portaat, takatavaratila 

on tilavampi, koska vuoteet ovat normaali-
lattiaa korkeammalla. Vuoteiden väliin saa 
yleensä lisäpalan, jolla vuoteista voi muo-
dostaa ns. King Size-vuoteen, jonka mitat 
ovat parhaimmillaan jopa 2,0 x 2,3 metriä.

Erillisvuoteet kasvattavat ajoneuvon pi-
tuutta, koska wc-suihkutila on joko vuo-
teiden jalko- tai pääpuolessa. Matkailu-
vaunuissa nähtiin ensin wc-suihkutilan 
sijoittaminen ajoneuvon perään poikittain. 
Vähitellen tämä pohjaratkaisu siirtyi myös 
matkailuautoihin.

Saarekevuode

Uusin pohjaratkaisu on saarekevuode-ver-
sio, jossa parivuode on sijoitettu ajoneu-
von peräosaan keskelle, jolloin vuoteen 
molemmille reunoille jää käytävä helpot-
tamaan vuoteeseen nousua. Tämä pohja-
ratkaisu on saanut viimeisinä vuosina suu-
ren suosion. Parivuoteen korkeus vaihtelee 
ja monessa tapauksessa korkeutta voi jopa 
säätää ja näin lisätä tai vähentää vuoteen 
alla olevaa säilytystilaa takatallissa.

Monessa matkailuautomallissa on mah-
dollista saada erilaisten takaosan vuoderat-
kaisujen lisäksi tilapäisvuode etupään is-
tuinryhmään 

Etukeittiö

Matkailuvaunujen merkittävin pohjaratkai-
su-uudistus oli keittiön sijoittaminen vau-
nun etuosaan, jolloin keittiötila on perinteis-

tä ratkaisua avarampi ja vaunun muu sisätila 
rauhoittuu kokin hääräämiseltä.  Etukeittiöl-
listen pohjaratkaisujen määrä on kasvussa 
matkailuvaunuvalmistajilla erilaisten vau-
nun muun sisätilan pohjaratkaisuina.

Laskuvuode

Ensimmäiset  matkailuautojen istuinryh-
män yläpuolelta laskeutuvat vuoteet näh-
tiin 2000-luvun puolivälissä. Ideana näissä 
pohjaratkaisuissa oli yhdistää integroidun 
ja puoli-integroidun auton etuja. Päivä-
käytössä vuode on ylhäällä katon rajassa 
ja yökäytössä se lasketaan istuinryhmän 
yläpuolelle. Vuoteen koko vaihtelee ajo-
neuvomalleittain 1-2 henkilön välillä. Ly-
hyemmissä matkailuautoissa vuode las-
keutuu osittain matkustamon oven eteen. 
Laskuvuode on hyvä ratkaisu tilapäiseen 
lisävuodetarpeeseen. Laskuvuoteita on 
saatavana myös muutamiin matkailuvau-
nuihin. Ratkaisu on tervetullut. 

TakaWC ja -pesuhuone

Matkailuvaunuissa aiemmin esitelty poh-
jaratkaisu, jossa wc-ja pesutilat ovat ajo-
neuvon takaosassa on nykyisin myös mat-
kailuautoissa. Vuoteet ovat pitkittäin ja 
niiden välissä käytävä, josta pääsee pesuti-
loihin. Pohjaratkaisun etuja ovat oleskelu-
tilojen avaruus, kun wc- ja suihkutila eivät 
”pullistele” auton keittiön jälkeisessä tilas-
sa. Tämä pohjaratkaisu rajoittaa ulkoa täy-

tettävien säilytystilojen kokoa.
Matkailuajoneuvovalmistajat seuraavat 

tarkasti ajoneuvojen ostokäyttäytymistä 
ja tekevät kuluttajatutkimuksia kehittääk-
seen uusia pohjaratkaisuja muuttuviin tar-
peisiin. Matkailuautojen ja -vaunujen poh-
jaratkaisut kehittyvät saman suuntaisesti 
huomioiden kuitenkin niiden käyttöerot. 
Matkailuautoilla liikutaan enemmän kuin 
vaunuilla ja niiden pituus on yleensä pie-
nempi kuin matkailuvaunujen.

Vastakkain istuttava istuinryhmä

Viime vuosina Keski-Euroopassa on saanut 
suuren suosion matkailuautojen etuistuin-
ryhmän sohvien sijoitus auton molemmil-
le sivuseinille. Ratkaisua kutsutaan myös 
nimellä ”face to face”. Sohvien välissä on 
erisuuntiin hyvin liikuteltava pöytä ja oh-
jaamossa kääntyvät etuistuimet.

 
Vinkki ostoa harkitsevalle
Erilaisille pohjaratkaisuille löytyy aina 
oma kannattajajoukko. Lapsiperheen tar-
peet ovat hyvin erilaiset kuin kahden mat-
kustavan pariskunnan tai yksin kalareissu-
ja tekevän henkilön. Matkailuajoneuvojen 
erilaisia pohjaratkaisuja voi myös testata 
käytännössä. Ajoneuvon vuokraus on hyvä 
tapa selvittää omat tarpeet pohjaratkaisul-
le. Viikonlopun tai viikon käytössä selviää 
konkreettisesti täyttääkö jokin tietty pohja-
ratkaisu oman käytön vaatimukset.

Käänny puoleemme, niin kartoitamme 
tarpeesi ja osaamme tarjota omasta mal-
livalikoimastamme varmasti sinun tarpei-
siin sopivan mallin.

Matkailuautojen korimallit

Matkailuajoneuvojen pohjaratkaisut
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Ajokorttiasiat
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 Matkailuajoneuvoharrastuksen aloit-
tamista suunnitteleva törmää jossain vai-
heessa hankintaa miettiessään ajokort-
tiasioihin: millä kortilla saa ajaa mitäkin 
matkailuajoneuvoa. Tässä lyhyt ABC-oppi-
määrä tärkeimmistä karavaanariharrastuk-
seen liittyvistä ajokorttiasioista.

B-kortti (henkilöauto)
Henkilöautokortilla voit ajaa enintään 
3500 kg painoista matkailuautoa, joita 
ovat myös retkeilyautot tai vetää vaunuyh-
distelmää, jonka yhteenlaskettu kokonais-
massa ei ylitä 3500 kiloa.

Ajoneuvon kokonaismassat selviävät re-
kisteriotteesta. Vaunuyhdistelmien osalta 
on siis laskettava yhteen vetoauton ja vau-
nun kokonaismassa ja ne eivät saa ylittää 
3500 kiloa B-kortilla ajettaessa.

B/96-kevyt yhdistelmä 
ajokortti (B+)
Vetoautona on henkilöautokortilla ajettava 
ajoneuvo (kokonaismassa enintään 3500 
kg) ja perävaununa kokonaismassaltaan 
yli 750 kg painava perävaunu, mutta ko-
konaismassa yhdistelmässä on enintään 
4250 kg. Tämä korttivaihtoehto kannattaa 
korvata BE-kortilla, jos on tarvetta yli 4250 
kg ajoneuvoyhdistelmille.

BE-kortti (pikku-E)
BE-kortin sai suuri määrä suomalaisia ”lei-
maverolla” aikanaan 90-luvulla tehdyssä 

ajokorttimuutoksessa Nykyisin kortin saa 
suorittamalla teoria- ja ajokokeen. Kustan-
nus on noin 150 € euroa.

BE kortilla voit kuljettaa ajoneuvoyhdis-
telmää, jossa vetoauto on B-luokan ajoneu-
vo (kokonaismassa max. 3500 kg) ja pe-
rävaunun kokonaismassa on yli 750 kg ja 
enintään 3500 kg. Yhdistelmän kokonais-
massa voi olla siis enintään 7000 kg. Tämä 
riittänee useimmissa auto- ja vaunuyhdis-
telmävaihtoehdoissa.

C-kortti (kuorma-autokortti)
C-kortti on perinteinen monelle autoile-
valle. Sillä voit ajaa ajoneuvoa, jonka koko-
naismassa on yli 3500 kg, esimerkiksi mat-
kailuauto. C-kortin mielenkiintoisin piirre 
on siinä, että sillä voit ajaa yhdistelmää, jos-
sa vetoauto on yli 3500 kg, mutta hinattava 
ajoneuvo vain enintään 750 kg.

Mikäli kytket yli 3500 kg kokonaismas-
saiseen matkailuautoon esimerkiksi traile-
rin, jonka kokonaismassa on yli 750 kg, tar-
vitset vähintään C1E-kortin (kts. alla).

C1-kortti
C1-luokan ajokortista on kehittymässä hy-
vä vaihtoehto yli 3500 kg painavan mat-
kailuauton omistajille. Joulukuussa 2018 
voimaan tulleen uuden ajokorttiasetuksen 
myötä kortin hankintakustannukset laski-
vat roimasti , koska aiemman 9 tunnin teo-
ria sijaan teoriaopetusta on nykyään vain 
2 tuntia ja ajo-opetusta 3 tuntia aiemman 

viiden tunnin sijaan. Kortin kustannus on 
500-700 euroa viranomaismaksuineen.

C1 kortilla voit ajaa ajoneuvoa, jon-
ka kokonaismassa on yli 3500 kg mutta 
enintään 7500 kg. Tällä kortilla voit ajaa 
myös ajoneuvoyhdistelmää, jossa vetoau-
to painaa yli 3500 kg ja hinattava ajoneuvo 
enintään 750 kg. Mikäli hinattava ajoneu-
vo painaa yli 750 kg, tarvitse alla esitellyn 
C1E-kortin.

C1E-kortti
C1E-kortti eroaa yllä esitetystä C1-kortis-
ta siinä, että se mahdollistaa yli 3500 kg 
painoisen ajoneuvon kuljettamisen lisäksi 
sellaisen yhdistelmän kuljettamisen, jossa 
hinattava ajoneuvo on yli 750 painoinen. 
Yhdistelmä saa painaa yhteensä 12000 kg.

Lisäksi C1E-kortilla voi ajaa yhdis-
telmää, jossa vetoauto on alle 3500 kg 
(B-kortti), mutta hinattava ajoneuvo on yli 
3500 kg. Tässäkin tapauksessa yhdistelmä 

saa painaa enintään 12000 kg.

Ajokorttiasia paperilla, 
kytkentämassa tien päällä
Karavaanarin ajokorttiasioissa on pidettä-
vä mielessä KAKSI eri asiaa: ajo-oikeuteen 
(ajokorttiluokka) vaikuttavat asiat katso-
taan kirjoituspöydällä papereista (rekiste-
riotteet) ja kytkentämassat katsotaan tien 
päällä ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän 
todellisina painoina.

Esimerkki kytkentämassasta: Mikäli mie-
tit matkailuvaunun hankintaa, mutta vau-
nun kokonaismassa ylittää vetoautosi il-
moitetun maksimipainon, voit silti hankkia 
vaunun sillä edellytyksellä, että lastattuna 
(auto+vaunu) perävaunun kokonaispaino 
ei ylitä tien päällä sitä painoa mitä autolla-
si saa vetää. Tutki siis tarkkaan matkailuvau-
nun kokonaismassan ja massa ajokunnossa 
lukujen erotus. Massa ajokunnossa on vau-
nun paino ilman omia tavaroita.

 Arvokas ja tärkeä hankinta tarvitsee hy-
vän vakuutusturvan. Matkailuajoneuvoi-
hin liittyvät erityistarpeet on huomioitu 
vakuutusyhtiöissä kohtuullisen hyvin. Esit-
teissä ja ehdoissa on mainintoja matkailu-
ajoneuvoihin liittyvistä laajennuksista ja 
rajoituksista.

Tärkeimmät karavaanarin ja matkailu-
ajoneuvon vakuutusturvaan liittyvät asiat 
ovat:
• saada riittävästi tietoa (=ymmärrys), mit-
kä asiat korvataan matkailuajoneuvon lii-

kenne- ja kaskovakuutuksesta ja mitkä har-
rastukseen liittyvät vahinkotapahtumat 
kuuluvat muiden vakuutusten piirin
• koti-, sairaskulu-, matka- ja matkatavara- 
ja tapaturmavakuutus
• saada riittävä turva kolari-, varkaus-, ilki-
valta- ja luonnonilmiötilanteiden varalle
• matkan aikana tapahtuneiden vahinkoti-
lanteiden selvittelyapu
• matkan keskeytymiseen liittyvien kustan-
nusten korvaaminen

Osa kuuluu kotivakuutukseen
Erityisen tärkeää on ymmärtää se, että 
matkailuajoneuvossa olevat irtaimet tava-
rat (vaatteet, astiastot, tv, dvd-soitin, navi-
gaattori yms.) kuuluvat kotivakuutuksen 
piiriin. Mahdollisessa vahinkotilanteessa 
(varkaus, ilkivalta, luonnonilmiö) tavaroita 
ei korvata ajoneuvon kaskovakuutuksesta.

Helppo liikennekäytöstäpoisto
Nykyisin matkailuauton liikennekäytöstä-

poisto, esimerkiksi talvikaudeksi, hoituu 
helposti internetin kautta. Riippuen mat-
kailuajoneuvon vapaaehtoisen vakuutuk-
sen (kasko) laajuudesta ajoneuvo on tur-
vattu palon, varkauden ja ilkivallan osalta. 
Mahdollinen kolarointiturva ei ole voimas-
sa liikennekäytöstäpoiston aikana, mut-
ta moni vakuutusyhtiö korvaa  kuitenkin 
myrskyn tai raekuuron aiheuttamia vahin-
koja ajoneuvolle myös liikennekäytöstä-
poiston aikana. Liikennevakuutus ei ole 
voimassa poiston aikana.

Karavaanarin vakuutukset

Verot ja käyttömaksut

 Matkailuautot on katsastettava ensim-
mäisen kerran viimeistään 4 vuoden ku-
luttua ajoneuvon käyttöönottopäivästä. 
Sen jälkeen viimeistään 2 vuoden kuluttua 
edellisestä katsastuksesta.

Kun käyttöönottoajankohdasta on kulu-
nut yli 10 vuotta, on ajoneuvo katsastetta-
va vuosittain (viimeistään vuoden kuluttua 
edellisestä katsastuksesta).

Matkailuvaunut on katsastettava en-
simmäisen kerran viimeistään kalenteri-
vuoden loppuun mennessä sinä vuonna, 
jolloin käyttöönottopäivästä on kulunut 2 
vuotta. Sen jälkeen 2 vuoden välein (kalen-
terivuoden loppuun mennessä).

Lähde:https://www.traficom.fi/fi/liiken-
ne/tieliikenne/katsastusajankohdat-ajo-
neuvoluokittain

Katsastusasiat

 Uusissa matkailuajoneuvoissa ei ole au-
toveroa, vaan niistä suoritetaan ainoastaan 
arvolisävero 24 %. Matkailuvaunuissa ei 
ole mitään käyttömaksua, ainoastaan lii-
kennevakuutus on pakollinen vakuutus, 
mutta kaskovakuutus on suositeltava.

Matkailuautoissa maksetaan vuosittain 
perusveroa ja diesel-käyttöisistä matkai-
luautoista lisäksi käyttövoimaveroa. Mat-
kailuautoissa laskentaperuste on pääosin 
kokonaispaino. Yleisin kokonaismassa 
matkailuautoille on 3500kg. Vuonna 2021 

kokonaismassaltaan 3500kg painavas-
ta matkailuautosta maksetaan perusveroa 
632,18 euroa ja käyttövoimaveroa 114,98 
euroa, yhteensä 747,16 €. Kokonaismas-
san kasvaessa veron määrä ei kasva merkit-
tävästi, esimerkiksi 5500 kg kokonaisvero 

vuodessa on 812,86 €. Matkailuajoneu-
vo on helppo poistaa liikennekäytöstä Tra-
ficomin internetsivuilla, silloin kun sillä ei 
ajeta. Silloin myös käyttömaksut ja liiken-
nevakuutusmaksuja ei tarvitse maksaa ko. 
ajalta.
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Jyväs-Caravan on kokenut matkailuvaunu- ja 
matkailuautohuoltoliike. Huollamme kaiken-
merkkisiä matkailuvaunuja ja -autoja. Huol-
tomme on valtuutettu huoltopiste Adria-, 
Bürstner-, CasaCar-, Carthago-, Dethleffs-, 
Fiat-, Globecar-, Hobby-, Kabe-, MORELO-, 
Polar-, Poksi-, Solifer-, Sunlight- ja Sunliving- 
matkailuajoneuvoille sekä Alde-, Dometic-, 
Electrolux-, Primus-, Thetford- ja Trumatic 
ja ThuleOmnistor-tuotteille. Olemme myös 
hyväksytty kaasu- ja sähköasennusliike sekä 
alustojen ilmastointilaitteiden huoltoliike. 
Toimitamme edustamiimme tuotemerkkei-
hin myös alkuperäiset varaosat ja tarvikkeet.
Teemme myös matkailuautojen ja paketti-
autojen alustahuollot, alustan ilmastointi-
laitteen huollot,  koripuolen vuosihuollot, 
kolarikorjaukset, katsastushuollot ja lisätarvi-
keasennukset. Huoltaminen on aina edulli-
sempaa kuin korjaaminen!
Käytössämme on 800 neliön nykyaikaiset 
korjaamotilat, jossa on tarvittavat nosturit ja 
erilaiset työkalut matkailuautoille ja vaunuil-
le. Huollossamme työskentelee 10 ammatti-
taitoista mekaanikkoa.
Matkailuajoneuvon säännöllinen huolta-
minen kannattaa, koska sen ansiosta säilyy 
valmistajien takuut voimassa ja huoltojen 
yhteydessä tehdään valmistajien suosittele-
mat kampanjakorjaukset. Olemme valtuutet-
tu Fiat -huoltoliike. Uusimman nosturimme 
avulla pystymme tekemään alustahuoltoja 
jopa 8800 kg painaviin autoihin.

Huoltopalvelut

Hoidamme edustamiimme merkkeihin 
varaosat ja lisävarusteet. Useimpiin merk-
keihin toimitukset suoraan tehtaalta. 
Laaja valikoima yleisempiä varaosia myös 
myymälässämme ja verkkokaupassamme. 
Ilmoita matkailuajoneuvosi merkki, malli ja 
vuosimalli. Jääkaapin/lämmittimen varaosa-
tiedusteluun tarvitsemme laitteen tyypin ja 
sarjanumeron.

Varaosapalvelut

Jakohihnan 
vaihtotarjous 
Ducato 2,3 JTD 
2007->

720 €

Polkupyöräteline 
matkailuautoon
Thule Sport G2 
2:lle pyörälle

450 € asennettuna

Kotelomarkiisi matkailuautoon
Thule 5200 3,00 x 2,50m

990 € asennettuna

Huoltotarjous jakohihnaan Huoltotarjous

Huoltotarjous

Lisävarustetarjous

Lisävarustetarjous

Lisävarustetarjous

Lisävarustetarjous

Lisävarustetarjous

Sisältää alkuperäisen hammashihnasarjan, apulaitehihnat ja 
vaihtotyön. Integroituihin matkailuautoihin lisähinta 100€. 
Vaihtosuositus max 4v/mallikohtaiset kilometrit.

Varmista telineen sopivuus ajoneuvoosi, mahdolliset adapte-
rit lisähintaan.

Varmista markiisin sopivuus ajoneuvoosi, mahdolliset adap-
terit lisähintaan.

Ilmastointilaite matkailuajoneuvoon
Dometic Freshjet 2200

2790 € 
asennettuna

Varmista ilmastointilaitteen sopivuus ajoneuvoosi, mahdolli-
set adapterit lisähintaan.

Vaununsiirtolaite
Mover 2 Go max 1800 kg 
yksiakseliseen vaunuun

1690 € 
asennettuna

Varmista Moverin sopivuus vaunuusi, mahdolliset lisäakut ja 
asennukset lisähintaan.

Aurinkopaneelisarja NDS 115W 
asennettuna

 alkaen 750 € 

Varmista paneelin sopivuus autoosi, mahdolliset 
kytkentämuutostyöt lisähintaan.

Matkailuvaunun 
vuosihuolto
1-akseliset 299 € + varaosat

2-akseliset 320 € + varaosat

Meiltä myös valtuutetut 
Fiat Professional 
huollot, varaosat 
ja lisävarusteet



14 15

N 62°16.398’’
E 025°46.981’’

Vaajakoskentie

To
urulantie

Lo
hi

ko
sk

en
tie

Ra
ja

ka
tu

Kangasvuorentie

Tuomiojärvi

Palokkajärvi

Jyväsjärvi

Va
sa

ra
ka

tu

Ah
jo

ka
tu

Turku
Tampere

Jyrki Lehtonen
Myynti

040 728 6006

Juha Käyhkö
Myynti

0400 642 842

Timo Käyhkö
Myynti

0400 642 699

Kari Pienmäki
Myynti 

0400 640 139

Janne Heikura
Myynti 

041 730 9041

Joonas Huovinen
Myynti 

041 731 0703

Minna Honkala
Myyntisihteeri 

040 744 8802

Tuija Pollari
Myyntisihteeri, kirjanpito
040 744 8802

Tuomo Käyhkö
Myynti

0400 545 133

Simo Käyhkö
Myynti / Toimitusjohtaja
0400 769 332

Hannu NieminenKimmo Jukola Juha Viinikainen Mika Koskinen Lassi TarvainenKristian NieminenMikko Muukkonen Markus Mutanen Jouko Koivisto

Ajoneuvomyynti

Mekaanikot

Hallinto

Jenni Leinonen
Myyntisihteeri, kirjanpito
040 744 8802

Mikko Käyhkö
Hallinto 

0400 809 004

Jyväs-Caravan Oy
Sorastajantie 6, 40320 JYVÄSKYLÄ
p. 0400 214 400
www.jyvascaravan.fi
Verkkokauppamme: kauppa.jyvascaravan.fi
verkkokauppa@jyvascaravan.fi, etunimi.sukunimi@jyvascaravan.fi

p. 0400 407 066

Huolto
p. 0400 407 055
Ma-Pe 8-17
huolto@jyvascaravan.fi

Fiat-huolto ja varaosat
p. 0400 407 154
Ma-Pe 8-17
fiat@jyvascaravan.fi

Varaosat 
p. 0400 407 035
Ma-Pe 8-17, La 10-15
varaosat@jyvascaravan.fi

www.facebook.com/jyvascaravanLähetä tekstiviestit henkilökunnan suoriin puhelinnumeroihin. Tummennetut ryhmänumerot eivät ota vastaan tekstiviestejä.

Ajoneuvomyynti
p. 0400 407 066  
Ma-Pe 9-17, La 10-15
myynti@jyvascaravan.fi

Varaosa- ja lisävarustemyynti Caravantarvikkeet ja verkkokauppa  

Huolto

Mauno Pyykönen
Fiat, Dometic, Solifer, 

Poksi, Polar
0400 530 125

Jouni Sorvari
Kolarikorjaukset

040 529 4830

Antti Kumpu
Huoltoneuvonta ja varaosat

040 772 7994
Antti Poikolainen 

Caravanhuollot ja varaosat
0400 103 674

Henri Nieminen
Hobby, ThuleOmnistor,  
Thetford, Svenska Tält, 
Primus, Alde, Trumatic
0400 601 723

Seppo Etelämäki
Dethleffs, Bürstner, 
Sunlight, Globecar

0400 672 699

Tero Mäki
Adria, Carthago, KABE, 

Sunliving, MORELO
040 1244 999

Matias Nironen
Verkkokauppa, Reimo ja 

Kama Fritid tuotteet
0400 601 203

Joona Lahdenperä
Tarvikemyynti

Verkkokauppalähetykset
040 588 3262

Tiina Paananen
Caravantarvikkeet ja 

lisävarusteet
044 431 4972

Roni Savolainen
Tarvikemyynti

Verkkokauppalähetykset
040 588 3262

Anssi Kälviäinen
Fiat alustahuollot ja varaosat

0400 407154

p. 0400 407 035 p. 0400 620 445

p. 0400 407 055

Tarvikkeet ja verkkokauppa
0400 620 445
Ma-Pe klo 8-17, La klo 10-15
verkkokauppa@jyvascaravan.fi
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Meillä yli  
100 ajoneuvoa!
Katso ajantasainen 
varastotilanteemme  
www.jyvascaravan.fi

Caravan-varaosat / tarvikkeet /
lisävarusteet 0400 407 035
varaosat@jyvascaravan.fi
Caravan-huolto 0400 407 055
huolto@jyvascaravan.fi
Fiat-huolto ja varaosat 0400 407 154
fiat@jyvascaravan.fi

JälkimarkkinointiMyynti
0400 407 066 
myynti@
jyvascaravan.fi

Myyjät
Kari Pienmäki  0400 640 139
Jyrki Lehtonen 040 728 6006
Janne Heikura 041 730 9041
Joonas Huovinen 041 731 0703
Juha Käyhkö 0400 642 842
Timo Käyhkö 0400 642 699
Tuomo Käyhkö 0400 545 133
Simo Käyhkö 0400 769 332

Tarjoushinnat voimassa 31.6.2021 saakka.

Ostamme ajoneuvoja!
Soita! 0400 407 066

Email: myynti@jyvascaravan.fi
www.jyvascaravan.fi/osto

Ostamme hyväkuntoisia matkailuautoja ja -vaunuja jatkuvasti. Kaupanteko sujuu luotettavasti ja 
maksamme kauppasumman nopeasti tilillenne ja hoidamme tarvittaessa mahdollisen velkaosuuden 

lunastuksen rahoitusyhtiölle.
Soita, lähetä sähköpostia tai täytä nettilomake, niin otamme sinuun yhteyttä, jos olemme kiinnostuneita 

ostamaan ajoneuvonne. Noudamme myös ajoneuvon tarvittaessa. Vaihdamme myös matkailuautosi- tai 
vaunusi tarvittaessa henkilöautoon, veneeseen tai muuhun myynnissä olevaan tavaraamme.

Ota rohkeasti yhteyttä, niin tehdään sujuvat ja helpot kaupat! Voit tarjota ajoneuvoasi myyntiin täyttämällä 
ajoneuvosi tiedot lomakkeella osoitteessa www.jyvascaravan.fi/osto, lähettämällä sähköpostia osoitteeseen 

myynti@jyvascaravan.fi tai soittamalla myyntiryhmäämme 0400 407066.

kauppa.jyvascaravan.fi
• Tilattavissa yli 7.000 tuotetta 

varastostamme Jyväskylästä
• Verkkokaupassamme myös runsaasti varaosia

• Toimitusaika varastossamme 
oleville tuotteille 3-5 arkipäivää

• Monipuoliset toimitustavat sekä 
nouto myymälästämme Jyväskylästä

Verkkokauppa@jyvascaravan.fi
p. 0400 407 035

VERKKOKAUPPAMMEVERKKOKAUPPAMME

Sorastajantie 6, 40320 Jyväskylä
Avoinna ma-pe 9-17, la 10-15 Juhannuksena 25.-26.6.2021 suljettu.
info@jyvascaravan.fi • facebook.com/jyvascaravan 

Verkkokauppa  
24h
p. 0400 620 445
Yli 7000 tuotetta 
suoraan varastosta 
kauppa.jyvascaravan.fi


