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Oletko päättänyt hankkia 
matkailuauton tai -vaunun?
Mahtavaa! Onnittelemme sinua yhdestä elämäsi parhaista pää-
töksistä. Se on sijoitus aktiiviseen ja laadukkaaseen vapaa-aikaan 
sekä mahdollisuuteen hankkia uusia kokemuksia.  

Näe maailmaa omilla ehdoillasi

Matkailuajoneuvo on menolippusi maailmalle. Ko-

timaan retkeilykohteet, erämaat, laskettelurinteet 

ja golfkentät – ne kaikki odottavat sinua. Tai voit 

laajentaa reviiriäsi ja suunnata Keski-Euroopan 

tunnelmallisiin pikkukaupunkeihin, joista et muu-

ten olisi koskaan kuullutkaan.  Matkailuajoneuvo 

ei sido sinua samojen maisemien katselemiseen. 

Ja jos kelit eivät miellytä, liikkuvan loma-asunnon 

”tonttia” on helppo vaihtaa. Matkailun lisäksi voit 

käyttää matkailuajoneuvoa monien harrastusten 

kulku- ja majoitusvälineiksi.

Koko ajan mukanasi on pyörien päällä kaikki, mitä 

tarvitset. Matkaillessa nukut omassa vuoteessa, 

omat varusteet ja tavarat ovat aina käden ulot-

tuvilla, ja aikataulut ovat vapaasti päätettävissäsi. 

Modernit matkailuajoneuvot ovat hyvin varus-

teltuja vapaa-ajanasuntoja, jotka tarjoavat kaikki 

kodin mukavuudet. Lämmin vesi, suihku, kemialli-

nen wc, jääkaappi ja kaasuliedellä varustettu keit-

tiö kuuluvat matkailuajoneuvojen perusvaruste-

luun, ja lattialämmitys lisää oleskelumukavuutta.

Vietä ikimuistoisia hetkiä perheen 
ja ystävien kanssa

Matkailuajoneuvo vapauttaa kesärutiineista, sillä 

leirintäalueella ei tarvitse ajaa nurmikkoa tai 

kitkeä kasvimaata, ja joku muu lämmittää myös 

saunan.

Karavaanielämä on mukava tapa viettää yhteistä 

aikaa perheen kanssa ja luoda muistoja. Lapsil-

le se on suuri seikkailu, aikuisille panostamista 

yhdessäoloon ja rentoutumiseen. Matkan varrella 

on myös helppo tutustua muihin samanhenkisiin 

uusiin tuttavuuksiin. 

Karavaanariharrastus on ikärajatonta toimintaa, 

joten sama ajoneuvo voi palvella montaa suku-

polvea: kesällä sitä käyttävä matkailuun isovan-

hemmat ja lapsenlapset, syksyllä sillä tekevät 

sienestys- ja marjastusmatkoja vanhempia, ja 

talvella se toimii laskettelukeskuksessa nuorison 

tukikohtana.

Matkailuvaunuelämän viehätys on säilyttänyt suo-

sionsa jo vuosikymmenien ajan. Samat asiat vetoavat 

edelleen: mahdollisuus harrastaa yhdessä perheen 

kanssa sekä vapaus liikkua, nähdä ja kokea. 

Matkailuvaunujen ulkomuodossa on sen sijaan tapah-

tunut vuosien varrella paljonkin muutoksia. 30 vuoden 

takaisiin edeltäjiinsä verrattuna nykyiset matkailuvau-

nut ovat huomattavasti kehittyneempiä, ja vaihtoehto-

ja erilaisiin tarpeisiin on reilusti aiempaa enemmän.



Mitä haluat matkailuajoneuvoltasi?
Matkailuautoissa ja -vaunuissa on nykyään niin paljon valinnanvaraa, 
että aluksi kannattaa käyttää rauhassa aikaa omien toiveidensa läpi-
käymiseen. Millaiseen käyttöön matkailuajoneuvosi on tulossa?
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Kesällä, talvella vai ympäri vuoden?

Kesä on karavaanimatkailun sesonkia, mutta oikein valittu ja varusteltu matkai-

luajoneuvo on hyvää matkaseuraa kaikkina vuodenaikoina. Jos suunnitelmissasi 

ovat myös talviretket, kannattaa kiinnittää huomiota ajoneuvon lämpimyyteen, 

lämpiämisnopeuteen, tuuletukseen ja vaikeiden olosuhteiden ajo-ominaisuuksiin. 

Kesän helteillä taas toimiva ilmastointi tuntuu lottovoitolta. 

Millainen joukko ajoneuvossa majoittuu?

Jos käytät matkailuajoneuvoa yksin, valinta on todennäköisesti yksiselitteisempi. 

Perheen käyttöön tulevan ajoneuvon valinnassa huomioon täytyy pyrkiä ottamaan 

useamman henkilön odotukset. Joillekin tärkeimpiä asioita ovat ajettavuus tai 

vedettävyys, taloudellisuus ja tekniset yksityiskohdat. Toinen taas arvostaa eniten 

sisätilojen toimivuutta, säilytystilojen riittävyyttä ja viihtyisää yleisilmettä. Lapsilla-

kin voi olla omat tärkeät toiveensa, joita on syytä kuunnella. 

Missä asioissa voi tehdä kompromisseja?

Perheenjäsenten eriävät mielipiteet ja rajallinen budjetti saattavat vaikeuttaa pää-

töksentekoa. Jos jostain on tingittävä, kannattaa miettiä, miten suurin osa toiveista 

saataisiin toteutettua. Pidä kirkkaana mielessä se, mikä on matkailuajoneuvonne 

tärkein käyttötarkoitus, ja punnitse asioita sen pohjalta – mitkä asiat ovat ehdotto-

man tärkeitä, ja mitkä ovat enemmänkin ”olisi kiva” -tasoisia toiveita. 

Haluatko matkalle mukaan esimerkiksi…

 Ĉ polkupyörän

 Ĉ kanootin

 Ĉ lasketteluvälineet

 Ĉ appivanhemmat

 Ĉ kristallilasit

 Ĉ ekstramukavuutta



Matkailuvaunu vai matkailuauto?
On makuasia, valitsetko matkailuvaunun vai matkailuauton. Yleistäen 
voidaan todeta, että matkailuauto on aktiivisesti paikkaa vaihtavan va-
linta, matkailuvaunu liikkuvan kesämökin korvike.

Tässä kuitenkin muutamia näkökulmia, jotka voivat vaikuttaa valintaasi.

Matkailuvaunun etuja:

 Ĉ edullisempi hankintahinta ja vuotuiset  

käyttökustannukset

 Ĉ usein matkailuautoa tilavampi  

=> kaikki tila asumiskäytössä

 Ĉ joustavampi: vaunun voi jättää parkkiin ja 

 liikkua pelkällä vetoautolla

 Ĉ ei vuotuisia ajoneuvoveroja ja pienemmät 

vakuutusmaksut

 Ĉ sopii myös kesämökin lisätilaksi

Matkailuauton etuja:

 Ĉ sopii usein paikkaa vaihtavalle matkailijalle

 Ĉ helpompi lähteä matkaan ja helpompi ajettava

 Ĉ ei tarvita erikseen vetävää autoa  

=> sopii talouden ainoaksi ajoneuvoksi

 Ĉ ajon aikana mukavammat ja väljemmät oltavat

 Ĉ suurin sallittu ajonopeus 100 km/h  

(vaunuyhdistelmä 80 km/h)

Vaatimukset vetoauton ja ajokortin suhteen

Matkailuvaunu ja vetoauto muodostavat parin, ja auton 
on sovelluttava vaunun vetoon muun muassa mootto-
rin tehon, väännön ja jousituksen kantavuuden osalta. 
Vetoauto on varustettava vetokoukulla ja lisäsivupei-
leillä, jotka säädetään vaunun leveyden mukaan.

Vaunuissa nykyään yleisesti käytettävä kitkavetopää 
rauhoittaa vaunua, ja uusissa henkilöautoissa ajonva-
kautukseen liittyy yleensä perävaunumoodi.

Tarkista vetoauton suurin sallittu jarrullisen perävaunun 
vetomassa, sillä matkailuvaunun kokonaismassa saa 
olla korkeintaan sen suuruinen.

B-ajokortti eli normaali henkilöauton ajokortti oikeuttaa 
matkailuvaunun vetämiseen, kun yhdistelmän koko-
naismassa on alle 3 500 kg. 

B/96-ajokortilla saa kuljettaa sellaista ajoneuvoyhdis-
telmää, jossa vetoauton kokonaismassa on enintään  
3 500 kg ja ajoneuvoyhdistelmän kokonaismassa enin-
tään 4 250 kg.

BE-luokan ajokortilla saa kuljettaa ajoneuvoyhdistel-
mää, joissa vetoauton kokonaismassa on enintään  
3 500 kg ja ajoneuvoyhdistelmän kokonaismassa enin-
tään 7 000 kg

Valtaosa matkailuautoista on etuvetoisia ja kokonais-
massaltaan alle 3 500-kiloisia, joten niitä saa ajaa 
B-ajokortilla. Jos matkailuauton kokonaismassa on yli 
3 500 kg, kuljettajalla pitää olla vähintään C1-luokan 
ajokortti. C1-kortin suorittaminen onnistuu varsin vaivat-
tomasti, joten ajokorttiasia tuskin muodostuu matkai-
luauton hankinnassa kynnyskysymykseksi.



Erilaiset matkailuautotyypit
Valtaosa matkailuautoista rakennetaan Fiatin Ducato-alustalle, 
joten eri matkailuautomerkkien ajettavuudessa ei ole sanottavia 
eroja. Ajonvakautus alkaa olla matkailuautoissa yleinen varuste, 
samoin matka-ajoa helpottava vakionopeudensäädin.

Matkailuautossa on kuljettajan lisäksi yleensä kolme  

matkustajapaikkaa – pohjaratkaisusta riippuen makuupaikkoja on 2–7 hengelle.

 Ĉ RETKEILYAUTO on pakettiauton peltikoriin rakennettu matkailuauto. Koko hel-

pottaa auton käyttöä, mutta sen vastakohtana on tilojen niukkuus. Retkeilyauton 

takaosassa oleva vuode/vuoteet on purettavissa, mikä mahdollistaa esimerkiksi 

polkupyörien kuljettamisen pystyssä.

 Ĉ VAN näyttää puoli-integroidulta autolta, mutta on sitä hiukan kapeampi. Pieni 

kaventuminen helpottaa jonkin verran auton käsittelyä, mutta samalla se verottaa 

hiukan tilaa. Retkeilyautot ja vanit ovat lähinnä kahden hengen matkailuautoja.

 Ĉ ALKOVIAUTOSSA on ohjaamon päällä makuutilakyttyrä, joten siinä on yleensä 

enemmän makuupaikkoja kuin muissa matkailuautomalleissa. Alkoviautot ovat suo-

sittuja perhe- ja vuokrakäytössä.

 Ĉ PUOLI-INTEGROITU on tämän hetken yleisin matkailuautotyyppi. Auton etuosa on 

sulavampi kuin alkoviautossa, sillä asunto-osan katto jatkuu tuulilasin ylälaidasta 

jouhevasti ilman ohjaamon yläpuolista pattia.

 Ĉ NOSTOVUOTEELLISESSA PUOLI-INTEGROIDUSTA käytetään myös mm. sellaisia 

nimityksiä kuin crossover-malli ja alas laskettavalla keskivuoteella varustettu puo-

li-integroitu. Alkoviautosta tutun etupään parivuoteen yhdistäminen puoli-integroi-

tuun koriin kasvattaa kiinteiden vuodepaikkojen määrää. Vuoteen kohdalla saattaa 

olla lievä kattokyttyrä, mutta muuten nostovuodemalli ei eroa ulkoisesti puoli-inte-

groidusta.

 Ĉ (TÄYS)INTEGROIDUSSA matkailuautossa myös ohjaamo on matkailuajoneuvoval-

mistajan käsialaa. Tyylikkään näköisissä integroidussa autossa on pysty keula ja iso 

tuulilasi. Ohjaamossa on yleensä ovi vain kuljettajan puolella.

 Ĉ LINER on suuri, linja-automainen täysintegroitu maantieristeilijä. Liner-mallit raken-

netaan Mercedes-Benzin, Ivecon ja MAN:in kuorma-autoalustoille.



Erilaiset huonejärjestelyt eli 
pohjaratkaisut
Kallistuu vaaka matkailuautoon tai -vaunuun, erilaisia  
pohjaratkaisuja on lukuisia.  

Laadukkaat sisutusmateriaalit

Ohjaamo on usein osa matkailuauton olohuonet-

ta, sillä sohvaryhmä on yleensä ohjaamon takana. 

Olohuoneen takana on keittiö ja yleensä myös wc 

ja pesuhuone – märkätilat voivat olla myös auton 

perällä. Makuuhuone on yleisesti auton takaosassa.

Vaunuissa huoneiden järjestystä on helpompi 

muuttaa, ja vaunuissa on usein koko etuosan 

täyttävä U-mallinen sohvaryhmä.

Puukalusteet ja kankaat ovat laadukkaita, va-

laistus toteutettu hyvin ja työn jälki hyvää. Jopa 

edullisemman pään ajoneuvot antavat itsestään 

hyvän ja kestävän kuvan.

Makuuhuone ja vuoteet

Makuuhuoneessa on yleensä joko poikittainen 

tai pitkittäinen parivuodearkku, ajoneuvon kes-

kilinjalla oleva saarekeparivuode tai pitkittäiset 

erillisvuoteet, jotka voidaan joissakin malleissa 

yhdistää koko ajoneuvon levyiseksi siskonpetiksi. 

Joustinsälepohjavuoteet alkavat olla arkipäivää, ja 

myös patjat ovat laadukkaita ja mukavia.

Alkoviautossa on ohjaamon päällä kiinteä vuode, 

täysintegroidussa voi olla alas laskettava etuvuode, 

ja nostovuoteellisessa puoli-integroidussa on alas 

laskettava vuode ohjaamon takana. Vuode lasketaan 

mekaanisesti tai sähköllä. Sohvaryhmästä voi olla 

mahdollista pedata lisävuode.

Hyvin varusteltu keittiö

Keittiössä on yleensä 3-liekkinen liesi ja riittävän ko-

koinen jääkaappi.

Vessa ja suihku ovat joko erilliset tilat, mutta pienem-

missä ajoneuvoissa ne saattavat olla yksi ja sama tila. 

Kemiallisen vessan pönttö on yleensä kiinteä mutta 

kääntyvä.

Poikittainen, koko auton levyinen takatavaratila on 

varsin yleinen.



Ilma- tai nestekeskuslämmitys

Matkailuajoneuvoissa käytetään sekä ilma- että 

nestekeskuslämmitystä – pienemmissä ajoneu-

voissa joskus myös kamiinatyyppistä ilmapis-

telämmitystä. Ilmalämmitys (tunnetaan valmis-

tajanimellä Truma/Trumatic) on edullisempi 

ja kevyempi kuin nestekeskuslämmitys (Alde). 

Lämmitin toimii nestekaasulla tai verkkovirralla.

Lämmittimen lämminvesivaraajassa on yleensä 

sähkövastus, jolloin vettä voidaan lämmittää säh-

köllä. Tuore- eli käyttövesisäiliö on yleensä auton 

sisätiloissa. Harmaa- eli jätevesisäiliössä on jääty-

misen estämiseksi yleensä eristetty tai varustettu 

lämmittämällä.

Lämpöä riittää
Enää ei puhuta erityisesti pohjoismaisiin olosuhteisiin 
suunnitelluista ja/tai varustelluista matkailuajoneuvoista, 
sillä pääsääntöisesti ainakin kaikissa 2010-luvun 
ajoneuvoissa on ympärivuotisen käytön mahdollistavat 
eristeet ja lämmitysjärjestelmät.

Mukavuutta lattialämmityksellä

Lattialämmitys on varsin yleinen (lisä)varuste. 

Sähkötoiminen lattialämmitys toimii ajoneuvon 

ollessa kytkettynä verkkovirtaan, nestekiertoinen 

myös ajon aikana. Kalliimmissa matkailuautoissa 

lattialämmityksen virkaa hoitaa lämmitettävä väli-

pohja, jossa on myös lämmintä säilytystilaa.

Ohjaamon lämmitystä voidaan tehostaa lämmön-

vaihtimilla, lämpöpuhaltimilla tai nestekiertoisella 

lattialämmityksellä varustetulla matolla.





Mikä merkki tai  
malli on paras?
Ei ole olemassa parasta tai huonoin-
ta matkailuvaunua tai matkailuautoa. 
Sen sijaan on olemassa erilaisilla 
ominaisuuksilla varustettuja matkai-
luajoneuvoja, joista voit vertailemalla 
valita itsellesi sopivimman. 

Näkökulmia merkin valintaan

Suomessa matkailuajoneuvolta vaaditaan esimerkiksi riittäviä läm-

pöominaisuuksia ja hyviä liukkaankelin ajo-ominaisuuksia. Pohjoisen 

oloihin suunnitellut matkailuajoneuvomerkit ovat tässä vahvoilla. 

Kannattaa selvittää, mille merkeille on helposti saatavilla varaosa-

palvelua ja huoltotoimintaa alueella, jolla itse pääasiassa liikkuu. 

Jälleenmyyntiarvo on myös yksi huomionarvoinen asia. Johtavat 

matkailuajoneuvomerkit säilyttävät arvonsa paremmin kuin vähem-

män tunnetut. 

Asuttavuus ja toiminnallisuus

Parhaiten matkailuajoneuvojen käyttöominaisuuksien vertailu onnis-

tuu paikan päällä niitä myyvässä liikkeessä. Ota perhe mukaan ja astu 

sisään vaunuihin ja autoihin. Käy ne läpi niin kuin asuisit niissä: tutki 

keittiö, wc, säilytystilat ja tekniset toiminnot. Koeistu ja koemakaa. Mitä 

kysymyksiä kokeilu herättää? Kysy myyjältä myös tarkentavia kysy-

myksiä vakiovarusteista ja saatavilla olevista lisävarusteista.

Ajettavuus ja vedettävyys

Valintaa tehdessäsi ota selville matkailuajoneuvon ajettavuus- ja 

vedettävyysominaisuudet, joista myyjällä pitäisi olla tietoa. Ilman-

vastuksesta kannattaa myös kysyä, sillä se vaikuttaa paljon poltto-

aineenkulutukseen ja ajomukavuuteen. Ota myös huomioon, minkä 

kokoinen vaunu sopii vedettäväksi autollasi.



Hankinko uuden vai käytetyn?
Matkailuajoneuvon ostaminen uutena on tietysti riskittömintä, 
mutta ensiostajan budjetissa siihen on harvoin varaa. Käytetyistä 
matkailuajoneuvoista löytyy kuitenkin erittäin hyviä vaihtoehtoja, 
kun osaa kiinnittää huomiota oikeisiin asioihin.

Kuinka paljon olet valmis sijoittamaan?

Uudet matkailuvaunut ja matkailuautot ovat ominaisuuksiltaan kehityksen kärjessä. Kääntöpuoli on 

tietysti se, että niiden hinnat ovat korkeammat kuin käytettyjen. Rahoituksesta on uuden ostamisessa 

suuri apu, mutta jos budjetti ei silti taivu tähän vaihtoehtoon, niin on järkevä valita käytetty ajoneuvo.

Käytettyjä matkailuajoneuvoja on runsaasti myytävänä yksityisilläkin myyjillä, mutta varminta on ostaa 

käytetty matkailuvaunu tai -auto vastuunsa tuntevalta matkailuajoneuvokauppiaalta. Esimerkiksi 

kosteusvauriot eivät välttämättä näy päällepäin, ja ongelmat voivat ilmetä vasta myöhemmin. Matkai-

luajoneuvoliikkeissä ajoneuvoille tehdään kunnollinen luovutushuolto ja katsastus, jossa tarkastetaan 

ajoneuvon korin kunto.

Uusi harrastus on mukavampi aloittaa turvallisin mielin varmuudella kunnossa olevalla ajoneuvolla. 

Käytetyn matkailuajoneuvon tarkistuslista

Kun olet ostamassa käytettyä matkailuvaunua tai -autoa, tarkista ennen  

ostopäätöstä ainakin nämä asiat:

ąą onko ajoneuvon ulkokuori kunnossa, 

ettei sisään ole päässyt kosteutta

ąą nariseeko lattia

ąą avautuvatko ja sulkeutuvatko ovet ja 

ikkunat helposti

ąą toimivatko jääkaappi ja lämmitys

ąą onko sisäilma raikas

ąą ovatko tukijalat kunnossa

ąą antaako myyjä minkäänlaisen takuun



Palveleva 
matkailuajoneuvokauppias 
varmistaa onnistuneen hankinnan
Matkailuajoneuvoa ostaessasi tiedät tulleesi oikeaan paikkaan, 
kun ostopäätöksen teossa sinulla on apuna asiantunteva ja 
palveleva myyjä. 

Myyjän asiantuntemusta 
kannattaa hyödyntää

Ensimmäistä matkailuajoneuvoa ostettaessa ei 

ole vielä kokemusta erilaisista vaihtoehdoista, 

joten kaikkia ostopäätöksen kannalta huomionar-

voisia asioita on mahdotonta tietää ilman asian-

tuntevaa apua. Siksi on tärkeää, että myyjä osaa 

kartoittaa ostajan toiveet, tarpeet ja odotukset. 

Asiantuntevimmat myyjät löytyvät luonnollisesti 

matkailuajoneuvoihin erikoistuneista liikkeistä. 

He tuntevat eri ajoneuvomerkkien vahvuudet ja 

heikkoudet, he osaavat vastata kysymyksiisi, ja he 

neuvovat myös käytännön asioissa. Kaupanteosta 

voi parhaimmillaan alkaa kestävä yhteistyösuhde, 

joka kantaa eteenpäin uuden harrastuksen tiellä.

Matkailuajoneuvon 
luovuttaminen ja käyttöopastus

Matkailuajoneuvoihin erikoistuneessa liikkeessä 

asiakkaan uusi ajoneuvo käydään luovutuksen 

yhteydessä aina huolellisesti läpi. Matkailuajo-

neuvon ominaisuudet katsotaan läpi yhdessä 

asiakkaan kanssa – kaikki säädöt ja toiminnot, 

täytöt ja tyhjennykset. Näin ostajan ei tarvitse 

oppia asioita kantapään kautta, eivätkä matkailu-

ajoneuvon ominaisuudet jää käyttämättä osaa-

mattomuuden takia. 

Varaosat ja huolto

Liike, josta saat samalla myös matkailuajoneuvon 

varaosat, tarvikkeet sekä huolto- ja korjauspal-

velut, on aina järkevin valinta. Kun tarvitset näissä 

asioissa apua, sinun on helppo kääntyä tutun toi-

mijan puoleen. Saat matkailuajoneuvosi luotetta-

vasti huollettuna jo ostovaiheessa, ja voit luottaa 

siihen, että liike kantaa vastuunsa myös kaupan-

teon jälkeen. Parhaassa tapauksessa voit asioida 

aina saman myyjän kanssa, jolta olet ajoneuvosi 

ostanut.

Rahoituksella toiveista totta

Palveleva matkailuajoneuvokauppias auttaa oi-

keanlaisen maksu- ja rahoitustavan löytämisessä. 

Rahoituksesta matkailuajoneuvon hankinta ei jää 

kiinni, sillä vaihtoehtoja on runsaasti. Liike voi tarjo-

ta perinteistä osamaksumahdollisuutta tai jousta-

vaa rahoitusta. Maksuaikaa on saatavilla järkevillä 

ehdoilla jopa seitsemän vuoden ajalle. Ajoneuvon 

voi ostaa tarvittaessa myös ilman käsirahaa.



Toivottavasti tästä oppaasta 
oli sinulle apua!

Autamme sinua mielellämme eteenpäin matkailuajoneuvon 
hankinnassa. Tervetuloa Helsinki Caravanin myymälään ja 

nettisivuille tutustumaan erilaisiin vaihtoehtoihin ja löytämään 
se oikea, jonka kanssa matka voi alkaa. 

Asiakkaamme kertoo:

Olemme palaamassa muutamien vuosien takaisen harrastuksen pariin, seniorei-

na. On tärkeää, että saamme käyttöömme auton, joka toimii. Helsinki Caravanin 

valikoimasta löytyi käytetty auto, joka tarkastettiin yhdessä tyylillä ”kaikki kivet 

käännetään”, tehtiin puutelistaa ja todettiin auton kunto.”

”Kaupanteko oli miellyttävää, esiin nousseita kysymyksiä arvostavaa. Autoa 

varusteltiin toiveittemme mukaisesti. Se myös katsastettiin ja pari pikkuasiaa 

korjattiin. Luovutuspäivänä auto käytiin läpi uskomattoman perusteellisesti ja 

kiireettömästi. Vaikuttaa siltä, että tämä firma kantaa vastuuta senkin jälkeen, kun 

auton perävalot katoavat näköpiiristä. Turvallisin mielin nostamme kytkimen ja 

annamme kilometrien kulua.”

Maija Meretniemi 

Facebook-arvostelu

Helsinki Caravan Oy

Mestarintie 2, 01730 VANTAA 

Puh. 0300 472 370

www.helsinkicaravan.fi


