Uutiskirje 3. syyskuuta 2018
Uusi tieliikennelaki voimaan kesäkuussa 2020
Eduskunnan hyväksymän uuden tieliikennelain on tarkoitus tulla voimaan 1.6.2020. Karavaanareiden kannalta suurin
muutos koskee alle 3 500 kg painavien matkailuautojen nopeusrajoituksia.
Uudessa laissa ei enää säädettäisi muita ajoneuvoja alempaa suurinta sallittua nopeutta, koska yleisesti käytössä
olevien matkailuautojen rakenne ja turvallisuusvarusteet ovat kehittyneet eikä ajoneuvojen käyttöön liikennemerkeillä
rajoitetuilla nopeuksilla liity tavanomaisesta poikkeavaa riskiä. Tämän asian osalta laki hyväksyttiin SF-Caravanin
lakiesityksestä antaman lausunnon mukaisesti.
Sen sijaan matkailuautoon, jonka suurin teknisesti sallittu massa on yli 3 500 kg, sovellettaisiin kuitenkin linja-autolle
säädettyjä suurimpia sallittuja nopeuksia 80 ja 100 kilometriä tunnissa. Raskaimpien matkailuautojen suurin sallittu
nopeus olisi siten jatkossakin muita henkilöautoja alempi, koska tällaiset matkailuautot perustuvat raskaammissa
ajoneuvoissa käytettyyn tekniikkaan. Tarkemmat soveltamisohjeet on tulossa TraFilta myöhemmin. Lue lisää =>
Caravan 2018 Lahden Messukeskuksessa 4 päivää, 20.-23. syyskuuta
Caravan 2018 täyttää Lahden Messukeskuksen kauden 2019 ajoneuvouutuuksilla, alan varusteilla, tarvikkeilla ja
palveluilla. Luvassa on neljän hallin täydeltä katsottavaa ja koettavaa – esillä satoja erilaisia matkailuajoneuvomalleja
ja tarjolla runsaasti mielenkiintoista ohjelmaa matkailusta sekä matkailuajoneuvoista kiinnostuneille.
Tänä vuonna messut laajenevat nelipäiväisiksi ja avaavat ovensa jo torstaina, tarjoten näin messuvieraille
enemmän aikaa tutustua tapahtuman laajaan tarjontaan.

SF-Caravan Lahden seutu ry järjestää tänäkin vuonna suositut karavaanareiden treffit upeissa Vesijärven
rantamaisemissa Lahden Messukeskuksen ja keskustan läheisyydessä. Lue lisää =>
Caravan-lehden ja SF-Caravanin osasto D2 löytyy pääsisäänkäynnistä suoraan eteenpäin jatkaen, oikealta
puolella käytävää.
Caravan 2018 Lahden Messukeskuksessa 20.-23.9.2018.
Avoinna torstaina klo 12-18, perjantaina ja lauantaina klo 10-17, sunnuntaina klo 10-16.

Osta liput edullisesti ennakkoon kympillä!
Yhteistyössä
Talvisäilytystarjous Vantaalla
LentoPysäköinti tarjoaa SF-Caravanin jäsenille matkailuvaunun tai matkailuauton talvisäilytystä hintaan 259 €/6
kk, säilytys päättyen viimeistään 12.5.2019. Ei sähköpaikkoja. Ajoneuvon maksimipituus 8,5 metriä.
Lisäkuukausi yli 6 kuukautta kestävissä säilytyksissä 45 €.
Alue on turvallinen, aidattu ja valaistu, ja henkilökunta on paikalla 24 tuntia. Huom! Paikkoja voidaan luvata 50
ensimmäiselle jäsenelle varausjärjestyksessä. Lisätiedot ja varaukset vain sähköpostitse info@lentopysakointi.fi.
LentoPysäköinti, Katriinantie 22, 01530 Vantaa, www.lentopysakointi.fi.
Listan talvisäilytystä tarjoavista yrityksistä löydät karavaanarit.fi –sivustolta.
Rakastajien tarjous SF-Caravanin jäsenille
Porilainen Rakastajat-teatteri tarjoaa SF-Caravanin jäsenille 3 euron alennuksenRakastajien omien
tuotantojen (Viettelyksen asuntovaunu, Elämä kunnossa 2.0 ja Kämppä tyhjänä) lipuista. Jäsenalennus
Rakastajat-teatterin lippukaupasta alennuskoodilla "SF-Caravan" tai paikan päältä Lippulinjasta (Pohjoisranta 11,
Pori).

Alennus koskee normaalihintaisia lippuja, enintään 2 lippua/asiakas.
Rakastajat-teatteri, puh. 02 633 0125, info@rakastajat.fi, www.rakastajat.fi.
SF-Caravanin jäsenille etua tarjoavat jäsenetuliikkeet löydät karavaanarit.fi –sivustolta.

