
TALVIMATKAILUN TARKISTUSLISTA 
TEKNISET TARKASTUKSET: SILMÄT AUKI JA HIHAT YLÖS KÄÄRITTYINÄ

Talvirenkaat ja lumiketjut (vinkki: harjoittele kotona, miten lumiketjut kiinnitetään)
Käynnistyskaapelit 
Kylmänkestävät työrukkaset  
Jääraappa tuulilasia varten (ei asunto-osan ikkunoihin!). 
Jäänpoistosuihke, lukkosula (Huomio: jäänpoistosuihke voi vahingoittaa maalipintaa!)
Lumilapio, harja ja tikkaat lumen poistamiseen katolta
Ohjaamon, tuulilasin ja nukkumiskaton eristepeite
Lisäpeitteet, lämpöalusta vuoteeseen
Lämpömatot
Taskulamppu
Sopivat varalamput kaikkiin valonlähteisiin
Alustat (puulaudat pysäköintitukien ja renkaiden alle)
Kumimatto polvien alle lumiketjuja kiinnitettäessä
Talvikäyttöön tarkoitettua lasinpesunestettä varalle
Adapterisarja kaasupullojen liitäntään muilla liittimillä tai leirintäalueen ulkoiseen kaasuverkkoon
Talvisuojus jääkaapin tuuletusritilään

TALVIMATKAILUN PAKKAUSLISTA: NÄMÄ KAIKKI TULEVAT MUKAAN

Varmistetaan, että matkailuauton kaikki katsastukset ja tarkastukset ovat voimassa

Käynnistysakku ja asunto-osan akku tarkistetaan, navat puhdistetaan

Märkäakuista tarkistetaan nesteen määrä, lisätään tislattua vettä

Hehkutulpat tarkistetaan. Kun dieselmoottori on kovaääninen ja pakokaasua tupruaa näkyvästi ulos, hehkutulpat vaihdetaan

Kaikki valot tarkistetaan (parhaiten huoltoliikkeessä)

Lämmitys, lämminvesivaraaja ja puhallin testataan koekäyttämällä

Ovien ja ikkunoiden kumit tarkistetaan ja hoidetaan kumisuihkeella

Korin tarkastus: Pyöränkotelot ja runko käsitellään alapohjan vahalla

Ajoneuvo pestään perusteellisesti, kuivataan ja vahataan

Seisontatuet voidellaan rasvasuihkeella

Pyyhkijänsulat tarkistetaan ja tarvittaessa vaihdetaan



Suunnittele reittisi jo etukäteen tarkasti ja ota 
selvää mahdollisesti suljetuista teistä ja tietöistä.
Ota selvää ohjeenmukaisista renkaista 
kohdemaahan kulkevalla reitillä ja perillä 
(lumiketjut ovat joissakin paikoin tarpeelliset!).
Varaa ajoissa pysäköintipaikka leirintäalueelta.
Varaa riittävästi kaasua mukaan ja hyödynnä 
leirintäalueiden kaasupisteitä, jos sellaisia on.
Varmista, että kaasupulloissasi on suurempi 
osuus propaania (butaani saattaa jäätyä 
helpommin)

MUITA VINKKEJÄ 

Matkavalmistelut  

Älä kytke lämmitystä pois päältä.
Pidä silmällä pakkasvahtia ja huolehdi siitä, että lämpöä on tarpeeksi, jotta se ei suotta reagoi.
Varmista, etteivät putket ja säiliöt pääse jäätymään.
Tuuleta päivittäin. Näin estät kosteuden kerääntymiseen ja homeen.
Pidä kattoluukku vapaana lumesta.
Peitä jääkaapin tuuletusritilät siihen tarkoitetulla talvisuojuksella.
Irrota virtajohto tai liikuttele sitä päivittäin, jotta se ei jäädy maahan kiinni.
Tasapainota pyörät kiiloilla ja vapauta käsijarru, jotta se ei pääse jäätymään.  

Matkan aikana

Turvallisesti tien päällä
Noudata voimassa olevia nopeusrajoituksia.
Pidä riittävästi taukoja pitkillä matkoilla.
Muista, että märkä tienpinta, jää ja lumi kasvattavat jarrutusmatkaa.
Tarkista, että kaikki ajovalot ja suuntavilkut toimivat ja että niissä ei ole lunta tai likaa.
Puhdista katto lumesta ja jäästä, ennen kuin lähdet liikkeelle.
Jos näkyvyys on huono, alenna nopeutta (nyrkkisääntö: näkyvyys alle 50 m = nopeus alle 50 km/h). 
Aja erityisen varovasti silloilla ja metsäteillä, koska pakkanen ja musta jää voivat yllättää.
Vältä istumasta ratin taakse paksussa talvitakissa. Näin voit reagoida nopeammin kriittisissä tilanteissa, eikä 
vaatetuksesi rajoita turvavyön toimintoja.
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