
ADRIA ALTEA 432 PX

Alteavaunut saivat  
Adrian brändiilmeen

TEKSTI JA KUVAT PEKKA VIRTANEN

S lovenialainen Adria nou-
si vuonna 2016 Suomes-
sa matkailuvaunujen en-
sirekisteröinneissä ruot-

salaisen Kaben ohi kakkospaikal-
le. Adrian markkinaosuus oli silloin 
15,4 prosenttia, kun ykköspaikkaa 
tukevasti pitänyt saksalainen Hob-
by saavutti 37,6 prosentin markki-
naosuuden. Kärkikolmikon ensire-
kisteröintimäärät olivat silloin 205, 
84 ja 78 kappaletta.

Hobby on hallinnut senkin jäl-
keen matkailuvaunukauppaa, mutta 
Adria on kutistanut sen etumatkaa 
ja kasvattanut eroa Kabeen. Adrian 
markkinaosuus nousi ensimmäisen 
kerran yli 20 prosentin vuonna 2020, 

kun taas Hobbyn osuus on laskenut 
30 prosentin tuntumaan.

Matkailuajoneuvokaupan tuo-
reimman huippuvuoden eli vuo-
den 2021 ensirekisteröinnit olivat 
Hobbylle 324 kappaletta (30,8 %) 
ja Adrialle ennätykselliset 221 kap-
paletta (21,0 %). Tänä vuonna, kun 
vaunukauppa laskee lähinnä teh-
taiden tuotanto-ongelmien vuoksi 
25–30 prosenttia, Hobbylle kirjat-
tiin tammi–syyskuussa 217 (30,56 
%) ja Adrialle 160 ensirekisteröin-
tiä (22,54 %).

Yli 50 vaunumallia
Hobbyn menestyksen salaisuutena 
on laaja mallisto, josta löytyy kilpai-

lukykyiseen hintaan vaihtoehtoja 
harrastustaan aloittelevista kara-
vaanareista aina luksusta mieliviin 
saakka, ja samaan reseptiin perus-
tuu myös Adrian menestys.

Euroopan merkittävimpiin mat-
kailuajoneuvojen valmistajiin lu-
keutuvan Adrian kuudesta vau-
numallisarjasta neljässä on niin 
sanotusti normaalin näköisiä vau-
nuja. Viisi 4,0–4,5-metristä retkei-
lyvaunutyyppistä Action-mallia 
maksavat tällä hetkellä 25 700–27 
800 euroa. Adrian vaunumalliston 
huipulla on puolestaan neljä laatik-
komaisesti muotoiltua huvilatyyp-
pistä Astella-mallia, joiden hintas-
kaala on 75 900–82 300 euroa.

Altea-vau-
nuissa on nyt 
sileä pelti, aiem-
paa suurempi 
etuluukku ja 
pystysuuntaiset 
vetokahvat. Ulko-
ovi on jatkossakin 
kaksiosainen ja 
ikkunaton, eikä 
etukulmissa ole 
Adora- ja Alpi-
na-malleissa ole-
via tuuliohjaimia.

Adrian mallivuoden 2023 suurin matkailuvaunupuolen uutuus on uudistunut 
Altea-vaunusarja. Edullisemman hintaluokan Alteat ovat nyt sileäpeltisiä ja  
ulkoisesti Adrian nykyisen ilmeen mukaisia.

30 Caravan 6/2022



rodynaamisin matkailuvaunu.
Mallivuoden 2022 myötä pre-

mium-tasoinen Alpina sai Adoras-
sa vuotta aiemmin esitellyt ulkoiset 
elementit, eli vaakasuuntaiset ledi-
takavalot, ison panoraamaetuikku-
nan ja korin etukulmissa olevat pys-
tysuuntaiset tuuliohjaimet, jotka va-
kauttavat vaunun kulkua.

Nyt aluillaan olevalle malli-
vuodelle 2023 Adria jatkoi vaunu-
mallistojensa ulkonäön yhtenäis-
tämistä – tämä ilmiöhän on tuttu 
henkilöautomaailmasta. Adora- ja 
Alpina-mallisarjojen jälkeen vuoros-
sa oli niitä edullisempien vaunujen 
Altea-mallisto. 

Alteassa on nyt aiemmin uudis-
tettujen mallien tapaan selvästi suu-
rempi etukotelon luukku. Luukku 
avautuu ja pysyy avoinna tilan kes-
kilinjalla olevan pumppujousi-sa-
ranayhdistelmän avulla. Leveämpi 
luukku tuo etukoteloon väljyyttä ja 
helpottaa kaasupullojen käsittelyä. 
Etukotelossa on paikat vararenkaal-
le ja varustukseen kuuluvalle irralli-
selle harmaavesisäiliölle.

Koeajo tehtiin  
10.–14. lokakuuta 

Lämpötila  
-1–14 °C.  

Koeajomatka  
noin 280 km 

Vetoauto 
Kia Sportage 1.6 

T-GDI AWD Plug-In 
Hybrid AT 265 hv

Perinteisen matkailuvaunun nä-
köiset Adrian mallisarjat ovat edul-
lisimmasta kalleimpaan siirryttäes-
sä Aviva (viisi mallia, 21 100–29 200 
euroa), Altea (yhdeksän mallia, 
24  700–29 900 euroa), Adora (14 
mallia, 35 700–47 500 euroa) ja Alpi-
na (yhdeksän mallia, 49 300–63 300 
euroa).

Kappalemäärissä ovat mukana 
vain sellaiset mallit, joille on Suo-
mi-hinta. Yhteensä Adrialla on kan-
sainvälisessä mallistossa yli 50 vau-
numallia, joten valinnanvaraa riit-
tää. Suomessa myydyin mallisarja 
on ollut tähän saakka Adora, mutta 
uudistuminen ei ainakaan heikennä 
Altean osakkeita.

Lattialämmitys vakiona
Action-, Aviva- ja Altea-vaunuissa 
on vakiona 3 500 watin Truma-il-
makeskuslämmitys ja sähkötoimi-
nen lattialämmitys. Suomeen tuota-
vissa vaunuissa on käytännössä aina 
Plus-lisävarustepaketti, joka sisältää 
muun muassa sähkölämmitysmah-
dollisuuden eli kaasulämmittimen 
yhteydessä olevan Truma Ultraheat 
-sähkölämmittimen. 

Altea-vaunuihin Plus-paket-
ti maksaa 990 euroa. Paketissa on 
Truma Ultraheatin lisäksi Heki-kat-
toikkuna, hyttysverkko-ovi, tv-teli-
ne ja kevytmetallivanteet. Plus-pa-
ketin lisäksi Altea-vaunuihin saa 
tehdaslisävarusteena vain matto-

sarjan, mikroaaltouunin ja ilmas-
tointilaitteen.

Edullisimpiin Aviva-vaunuihin 
Plus-paketin saa yhtä poikkeus-
ta lukuun ottamatta 740 eurolla – 
poikkeuksen muodostaa edulli-
sin Adria-malli Aviva 400 PS, jon-
ka 21 100 euron perushintaa paketti 
nostaa vain 660 euroa.

Alpina- ja Astella-vaunuissa on 
vakiona Alden nestekeskuslämmi-
tys ja nestekiertoinen lattialämmi-
tys, mutta Adora-vaunuissa on Al-
den lämmityksen lisäksi sähkötoi-
minen lattialämmitys.

Yhtenäinen ulkonäkö
Adria uudisti mallivuodelle 2021 
Adora-vaunut ulko- ja sisäilmeen 
osalta. Uudistamisessa hyödynnet-
tiin vuotta aiemmin esitellyn näyt-
tävän Astella-luksusvaunun suun-
nittelussa saatuja kokemuksia ja 
ideoita. Pystykeulaisesta Astellasta 
poiketen Adorassa säilytettiin mat-
kailuvaunuille tyypillistä etupään 
muotoilua, ja Adrian mukaan uu-
distunut Adora oli markkinoiden ae-

Malliuudistuksen yhteydessä  
leventynyt etukotelon luukku  
tuo etukoteloon väljyyttä ja  
helpottaa kaasupullojen käsittelyä. 

Aiempaa 
isompi luuk-
ku parantaa 
Altea-vaunujen 
etukotelon 
käytettävyyttä. 
Kevyemmissä 
Altea-vaunuissa 
on perinteinen 
Al-Ko-alusta. 
Aisasuojaa, kit-
kavetopäätä tai 
ajonvakautusta 
Alteaan ei saa. 

 Altea-vaunujen 
takanurkkatu-
kien käyttö on 
helppoa, mutta 
etunurkkatukien 
päät ovat piilossa 
vaunun alla.
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Mallistojen hintaero näkyy sii-
nä, että Alteassa ei ole isoa pa-
noraamaikkunaa eikä etuosan 
tuuliohjaimia. Takapaneeli on 
sen sijaan samanlainen kuin Ado-
rassa ja Alpinassa, ja rekisteri-
kilpi on siirretty perän alaosaan. 
Takapaneelin lisäksi Altean sel-
vimmät ulkonäkömuutokset ovat 
kuulavasaroidun pellin tilalle tul-
lut sileä pelti sekä etu- ja taka-
pään vetokahvat, jotka ovat nyt 
Adoran ja Alpinan tapaan pysty- 
suuntaiset. Tukevat kahvat hel-
pottavat vaunun liikuttelua lihas-
voimin.

Myös kevyemmällä alustalla
Henkilöautojen vetomassojen pie-
nentyminen ja varsinkin pienehkön 
vetokyvyn omaavien sähköautojen 
yleistyminen teettävät töitä mat-
kailuvaunuvalmistajille. 

Adria otti vuosi sitten joissakin 
Adora-malleissa käyttöön Al-Kon 
Vario X -alustan. Muutama vuosi 
sitten esitelty Vario X on perinteis-

tä Al-Ko-alustaa kevyempi, mutta 
valmistajan mukaan alustat ovat 
rakenteeltaan yhtä vahvoja. Vario 
X:n erottaa normaalista alustasta 
runkopalkeissa olevista lukuisista 
erimuotoisista aukoista (joissa voi 
tosin olla muoviverhoilu). Raken-
teen kerrotaan pudottavan kaikkien 
runko-osien kokonaismassaa jopa 
30 prosenttia ja parantavan vaunun 
ketteryyttä.

Vario X on nyt käytössä myös Al-
tean niissä malleissa, joiden koko-
naismassa on 1 500 kilogrammaa. 
Koeajon yhteydessä Vario X:stä ei 
saatu kokemuksia, sillä koeajetun 
432 PX:n kokonaismassa on kahden 
muun pienemmän Altea-mallin ta-
paan 1 300 kiloa. Altean alustassa 
on säästetty painoa ja kustannuksia 
myös muilla tavoilla: aisoja ei ole ka-
tettu muovisella aisasuojalla, eikä li-
sävarustelistallakaan ole ajonvakau-
tusjärjestelmää tai kitkavetopäätä.

Kevennystä on Adrian mukaan 
haettu myös korin eristemateriaa-
lin muutoksella. Ennen käytetty 

 Suoralinjaisessa keittiössä on kohtuullisesti laatikko- ja 
kaappitilaa. Lisävarusteinen mikroaaltouuni täytti toisen ylä-
kaapin. Jääkaapissa on molempiin suuntiin avautuva ovi.

Keittiössä olevaan pystytankoon kiinnitettävät metallikote-
lot pitää irrottaa ajon ajaksi.

Esiin käännettävä lavuaari muodostaa yhdessä yläkaappien 
kanssa peiliseinän. Altean kaapeissa on niukasti hyllyjä.

Alteassa on nyt sileä pelti  
sekä Adrian kalliimmista  
mallisarjoista tutut etu ja 
takapään vetokahvat sekä 
vaakasuuntainen takavalo
paneeli. 

GFK-polyesteri on korvattu Symali-
te-nimisellä eristeellä, joka on kos-
teutta kestävä, kevyt ja kierrätettävä 
materiaali, jolla on hyvät äänen- ja 
lämmöneristysominaisuudet.

Ajovalmiina noin 1 200 kiloa pai-
navaa Altea 432 PX:ää vedettiin ne-
livetoisella Kia Sportagella. 265-he-
vosvoimaisen mallin suurin sallittu 
vetomassa on 1 350 kiloa, ja 6,4-met-
rinen pikkuvaunu kulki lataushybri-
din perässä kevyesti ja siististi.

Uutta ilmettä sisällä
Altean sisätiloihin on tehty päivityk-
siä, jotka lisäävät Adrian mukaan 

ADRIA ALTEA 432 PX
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kodikkuutta. Myös säilytystiloja ja 
erilaisia säilytysratkaisuja on lisätty. 
Koeajovaunussa jälkimmäiseen ka-
tegoriaan kuuluivat kaapinoviin ri-
pustettavat metalliset pyyhekoukut 
ja keittiössä ollut pystytanko, jos-
sa on kiinnityspisteet kolmelle me-
talliselle, ajon ajaksi irrotettavalle 
avorasialle.

Alteassa ei ole enää perinteisiä 
roikkuvia verhoja, mutta olohuo-
neen ikkunaa lukuun ottamatta ik-
kunoissa on kuitenkin kaistalemai-
set valoverhot. Sohvan kohdalla ole-
vassa isossa sivuikkunassa on sen 
sijaan vain laskosverhokasetti. 

Oleskeluryhmän kohdalla on nyt 
harmaa seinä, ja varustukseen kuu-
luu kierrätetystä huopakankaasta 
tehtyjä säilytystaskuja – oleskeluti-
lassa tavaralokerikko on kiinnitet-
ty seinään, mutta vuoteen päädyssä 
olevan kahden lokerikon paikat ovat 
vapaasti valittavissa. Kangasverhoi-
lussa on siirrytty tumman ruskeasta 
siniharmaaseen.

Altean valaistus on toteutettu ny-

Altean valaistus on toteutettu nykyajan matkailu
ajoneuvoille tyypilliseen tapaan erittäin hyvin. 

kyajan matkailuajoneuvoille tyypil-
liseen tapaan erittäin hyvin. Sekä 
sohvapöydän kohdalla että vuoteen 
jalkopäässä olevan lattiakäytävän 
kohdalla on kolmesta suunnattavas-
ta pikkuspotista muodostuvat katto-
valot. Samanlaiset spotit ovat luku-
valoina sekä vuoteen pääpäädyssä 
että sohvien kohdalla.

Reilut kolme vuodetta
Altea-vaunujen leveys on 230 sent-
tiä ja kokonaispituusskaala 570–759 
senttiä. Pienimmässä 363 LH -mal-
lissa on pitkissäisvuoteet yhdistä-
mällä kolme makuupaikkaa, mut-
ta 5,7-metriselle mallille ei ole Suo-
mi-hintaa. Kahteen suurimpaan 
malliin (542 PK ja 552 PK) saa lisä-
varusteena seitsemännen vuoteen. 
Matkailuajoneuvojen vuodepaikko-
jen määrät ovat kuitenkin usein hiu-
kan teoreettisia. 

Koeajetussa 432 PX:ssä on va-
semmassa etukulmassa pitkittäi-
nen parivuode, jolla on enimmillään 
leveyttä 136 senttiä ja pituutta 197 

 Monimuotoi-
sen pöydän ääreen 
mahtuu neljä 
henkeä, mutta 
ikkunanvieruspen-
killä on nojana vain 
levyelementti. Pöy-
tä mahdollistaisi 
sohvavuoteeseen 
vinon etureunan, 
mutta ainakaan 
testivaunussa ei 
ollut sitä varten 
kolmiomaista 
lisätyynyä.

 Keveyttä on 
haettu vähentä-
mällä puun käyt-
töä kaappien ja 
sohvalaatikoiden 
pystyseinissä.

 Joustinsäle-
pohjavuoteen 
pääpäädyssä on 
ikkunanlautata-
so. Makuuhuone 
on erotettavissa 
oleskelutilasta 
kangasverholla.
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Altea 432 PX:n vetoautona oli 
hiljattain uudistuneen Kia Spor-

tagen lataushybridineliveto, jossa 
on 1,6-litraisen bensiinimoottorin 
(180 hv) lisäksi sähkömoottori (91 
hv) ja käynnistingeneraattori (17,7 
hv). Hybridijärjestelmän kokonais-
teho on 265 hv ja vääntömomentti 
350 newtonmetriä.

Lataushybridin ajoakun ener-
giasisältö on 13,8 kilowattituntia, ja 
akun saa koti- eli tilapäislatauksella 
täyteen reilussa viidessä tunnissa. 
Kun ajoakussa on virtaa, normi-
mitattu keskikulutus on 1,1 l/100 
km. Ajoakkua ei saa ajettua täysin 
tyhjäksi, mutta kun akun varausta-
so ei riitä varsinaiseen sähköajoon, 
kulutus on 6,9 l/100 km. Sähköinen 

WLTP-ajomatka on 70 km. 
Koeajon aikana ei ollut mahdol-

lista tehdä tieteelliset kriteerit täyt-
täneitä kulutusmittauksia eikä sel-
vittää sitä, kuluttaako lataushybridi 
vaunua ajoakku tyhjänä vedettäessä 
enemmän kuin saman auton ei-la-
dattava malli. 

Täyteen ladatulla ajoakulla 
auton ajomatkaennuste oli 55–60 
km, mutta vaunu perässä lukemiin 
ei ylletty. Kun ajoakussa oli virtaa, 
vaunu ei vaikuttanut polttoaineen-
kulutukseen, joka oli 1–3 l/100 km. 
Tasaisessa noin 80 km/h:n mootto-
ritieajossa kulutus oli polttomoot-
torilla ilman vaunua 6–7 l/100 km, 
mutta vaunun kanssa noin kaksi ker-
taa suurempi 10–13 l/100 km. 

senttiä. Vaikka vuoteen jalkopää on 
pyöristetty kulkemisen mahdollista-
miseksi, joustinsälepohjainen vuode 
riittää kahdelle. 

Sohvaryhmästä yhden lisäpatjan 
(30 × 94 cm) avulla tehtävä 186 sent-
tiä pitkä vuode on pohjapiirroksessa 
kiilamainen, eli se kapenee 140:stä 
94 senttiin. Tuollaisen rakenteen 
mahdollistavaa kolmiomaista pat-
jaa ei ainakaan testivaunussa ollut, 
joten siihen sai rakennettua vain 94 
senttiä leveän vuoteen. Helposti alas 
laskettavan pöydän avulla synnytet-
tävässä vuoteessa on kohtuullisen 
tasainen 12 senttiä paksu patja.

Varsinaisen vuoteen 12-senttinen 
patja on ”saranoitu” pituussuun-
nassa, mutta rakenne mahdollistaa 
huonosti sen, että toisella vuoteella 
nukutaan ja toisen vuoteen pääosa 
on nostettu lukemisasentoon. Pää-
päädyssä on ikkunalautataso ja kan-
gasverhoiltu seinäelementti, mutta 
sivuissa on lähinnä vain levypintaa. 
Vuoteen alla olevaan säilytystilaan 
on pääsy myös ulkoa.

Mukavasti säilytystilaa
Vuoteen ja keittiön kulman väli on 33 
senttiä. Hiukan enemmän (44 cm) 
on mittaa patjan ja sen viistetyn si-
vun suuntaisen seinäkaapiston vä-
lillä, mutta vuoteen vieressä olevaan 
vessa-suihkutilaan on joka tapauk-
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Adria Altea 432 PX
Alusta Al-Ko
Renkaat 185 R 14
Kokonaismassa 1 300 kg
Omamassa ajokunnossa 1 186 kg
Kokonaispituus/korin pituus 640/505 cm
Kokonaisleveys/sisäleveys 230/217 cm
Kokonaiskorkeus/sisäkorkeus 258/195 cm
Vuodepaikat 4 kpl
Vuode 136–108 × 197 cm, sohvavuode  
94/140 × 186 cm
Lämmitys Truma S3004 + sähkötoiminen lattia- 
lämmitys; koeajovaunussa lisäksi Truma Ultraheat 
-sähkölämmitin
Raikasvesisäiliö 50 l
Harmaavesisäiliö (irrallinen) 25 l
Jääkaappi Dometic, 90 l
Liesi Dometic, 3-liekkinen, sähkösytytys, lasikansi
Lisävarusteet Plus-paketti (Heki-kattoikkuna, Truma 
Ultraheat, hyttysverkko-ovi, tv-teline, kevytmetallivan-
teet) 990 e, mattosarja 360 e, mikroaaltouuni 170 e
Hinta perushinta 26 700 euroa, koeajovaunu  
28 220 euroa
Koeajovaunu Helsinki Caravan Oy, Vantaa,  
Helsinkicaravan.fi

sessa kuljettava hiukan kyljittäin. 
Muoviverhoillussa eriössä on Thet-
fordin kiinteän pöntön takana peili-
seinä, jonka yläosassa on kaksiovi-
nen kaappi ja alaosassa esiin kään-
tyvä lavuaari.

Roska-astialla varustetun kaksi-
osaisen ulko-oven vieressä olevassa 
keittiössä on lasikannellinen kolme-
liekkinen liesi, molemmista suunnis-
ta avattava Dometicin jääkaappi ja ta-
vanomaisesti laatikkotilaa. Keittiön 
varsinainen tasotila on oven toisella 
puolella, missä on myös lämmitys-
laite, iso vetolaatikko ja tv:n paikka.

Kaappitilaa on muutenkin kiitet-
tävästi. Suorilla luukuilla varustet-
tujen yläkaappien lisäksi vuoteen 
päädyssä on korkea vaatekaappi ja 
jalkopään yläpuolella puolikorkea 
kaappi. Takaseinällä olevan sohvan 
aluslaatikko on tyhjä, mutta ulkoa 
täytettävä tuorevesisäiliö täyttää 
puolet lyhyemmän sohvan laatikos-
ta. Sohvat yhdistävässä seinänvie-
ruspenkissä on ilmeisesti rakentei-
den jäykistämiseksi kiinteä kansi. 

Keveyttä on haettu paitsi ylä-
kaappien sivuseinien rei’ityksellä 
myös sohvalaatikoiden lähes pel-
kästään kangasta olevilla pitkittäis-
sivuilla – rakenne on aavistuksen 
vaurioaltis, sillä istujien kantapäi-
den takana ei ole juuri lainkaan le-
vypintaa. 

 Sportagen etu- ja nelivetoisissa bensa- ja dieselmal-
leissa sekä bensiinihybrideissä maksimivetomassa on  
1 650 kiloa, mutta momentinmuunninautomaatilla 
varustetussa lataushybridissä se on vain 1 350 kiloa.

Lataushybridi vetoautona

Parivuoteen vieressä olevaan 
muoviseen vessasuihku tilaan 
on kuljettava hiukan kyljittäin. 
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