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Geneven uutuudet: Prius ja Verso

Yaris, 
vuoden Ekoauto

pian täällä

iQ ja 
 Urban  Cruiser 



Uusi Avensis.
Sen luonteessa on jotain 
totuttua suurempaa.

Tyylikäs pienintä piirtoa myöten.
Avarat tilat ja älykkäät yksityiskohdat tekevät uudesta Avensiksesta auton, joka 
ymmärtää kuljettajaansa. Esimerkkinä VSC+ -ajonvakautus vakiona ensimmäistä 
kertaa luokassaan, ja paljon muuta – kuten Toyota Optimal Drive -ajattelumallin 
myötä entistä pienemmät päästöt ja jopa 20 % aiempaa suurempi teho.

Uusi Avensis tarjoaa myös entistä laajemman varustetasojen valikoiman. 
Valittavissasi on Terra-, Sol-, Sol Plus- sekä nyt myös Luxury- ja Premium-
varustetaso. Näiden lisäksi voit koska vain täydentää uuden Avensiksen 
mieleiseksesi laajan jälkiasenteisen Avensis-lisävarustevalikoiman avulla. 
Tervetuloa tutustumaan mallistoon oman Toyota-jälleenmyyjäsi luokse.

www.toyota.

01  Taakkateline, kattospoileri, etu-, taka- ja sivuhelmat, 
 Toyota Motorsport takaäänenvaimennin.

02 Kevytmetallivanteet Herana 16”, Adeona 17”, 
 Levana 16”, Podium 16”, 17” ja 18”.

03  USB-liitäntä iPod/iPhone -ohjauksella

04  Koiraverkko väliseinällä (useita malleja)

05  Tavaratilan jakaja

06  Aurinkosuoja takaikkunaan ja takasivuikkunaan

07  Taustapeili peruutuskameralla

08  Takapuskurin suojalevy, alumiini (saatavana myös suojakalvo)

09  Etusumuvalojen kromikehykset

10  Etupuskurin kromikehys
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Vuosittain Suomessa menehtyy liikenneonnet-
tomuuksissa keskimäärin hieman alle 400 ih-

mistä. Moottoriliikenneonnettomuuksissa kuolee 
noin 240–270 henkilöä. Ainoastaan kuolemaan 
johtaneet onnettomuudet voidaan tutkia tarkasti. 
Onnettomuustutkinta saa useimmiten selvitettyä 
näiden onnettomuuksien välittömät, tapahtuman 
laukaisseet tekijät ja näiden taustalla vaikuttaneet 
syyt. Tutkintajärjestelmä on globaalisesti ajatellen 
ainutlaatuisen tehokas, työläs ja kallis. Toisaalta siitä 
saatava tieto voi palvella sekä liikenneturvallisuus-
työtä että turvatekniikan tuotekehittelyä.

Onnettomuustutkinnan tulokset paljastavat, 
että inhimillinen tekijä aiheuttaa lähes kaikki on-
nettomuudet. Näiden tekijöiden takaa löytyy pal-
jon muutakin kuin käytetty ylinopeus. Hieman 
yli puolet näin tilastoiduista onnettomuuksista 
on alkoholionnettomuuksia. Toisaalta liian suuri 
tilannenopeus on melko usein onnettomuuden 
syy, vaikka nopeusrajoitusta ei olisi ylitetty. Näin 
oli esimerkiksi muutama vuosi sitten Helsingin si-
sääntuloteillä tapahtuneissa ketjukolareissa, joissa 
myös iso ajoneuvojen massaero vaikutti ratkaise-
vasti tuhojen laajuuteen.

Nuorilla ja iäkkäillä (yli 65-vuotiailla) kuljettajilla 
on selvästi suurempi riski kuolla liikenneonnetto-
muudessa tai aiheuttaa korvattavia liikennevahin-
koja kun vahinkojen määrää tarkastellaan suhtees-
sa ajokorttien määrään tai ajosuoritteeseen. 

Syyt tähän ilmiöön ovat kuitenkin hyvin erilai-
set: nuorilla kokemattomuus, ajattelemattomuus, 
näyttämisen halu suurien tilanne- ja ylinopeuk-
sien muodossa sekä alkoholi ja huumeet johtavat 
onnettomuuksiin. Samat tekijät ilmeisesti selittävät 
havainnointivirheiden melko suuren osuuden.

Äkilliset sairauskohtaukset aiheuttavat kaikki 
ikäluokat huomioiden noin 10–11 % onnetto-
muuksista – yli 65-vuotiaiden kuljettajien ryhmäs-
sä on luku 34 %! Kun muut sairaudet, esimerkiksi 
alkavan dementian aiheuttamat havainnointivir-
heet otetaan mukaan, näyttäisi siltä että puolet 
ikäkuljettajien kuolonkolareista aiheutuu heidän 
terveydentilansa puutteista.

Mitä voidaan tehdä ihmisen suorituskyvyn 
tai toiminnan virheiden vähentämiseksi?
Tärkein viimeaikojen turvalaite autoissa lienee 
ajonvakautusjärjestelmä (VSC, ESP), joka olennai-
sesti vähentää tahattomien ajovirheiden tai yllät-
tävien kitkanmenetysten aiheuttamia ajohallinnan 
menetyksiä. Useiden tutkimusten mukaan se vä-
hentää kuolemaan johtavia onnettomuuksia noin 
10–25 % ja tätäkin enemmän ajoneuvon painon 
noustessa ja tienpinnan kitkan vähetessä. 

Havainnointivirheiden syntymistä voidaan vä-
hentää parantamalla valojärjestelmiä ja kehittämäl-
lä automaattisia auton ja tien ja toisaalta autojen 
välistä kommunikaatiota. Tehokkaat, tien suunnan 

mukaan kääntyvät kaarrevalot ja kääntymisen yh-
teydessä toimiva valojärjestelmä ovat saaneet vii-
meaikoina mukautuvan toiminnon, joka tunnistaa 
vastaantulevan liikenteen, tietyypin ja toimii siten 
optimaalisesti sekä kuljettajan näkemisen että vas-
taantulevan liikenteen kannalta. Kalleimpiin autoi-
hin on jo saatavissa infrapuna- tai lämpökamera-
perusteisia pimeänäköjärjestelmiä, joiden avulla 
vastaantulijaa häikäisemättä nähdään esimerkiksi 
tiellä oleva hirvieläin kohtaamistilanteessa paljon 
aikaisemmin kuin tavallisilla valoilla ajettaessa.

Automaattiset järjestelmät voivat myös helpottaa 
pysäköintiä peruutustutkien, sopivan pysäköinti-
alueen tunnistamisen ja automaattisen pysäköinnin 
ohjauksen muodossa. Iäkkäät kuljettajat ajavat pal-
jon pieniä peltikolareita juuri pysäköintitilanteissa. 
Automaattinen kuolleen kulman valvonta vähentää 
kaistanvaihdossa tapahtuvia virheitä ja kaistavah-
ti pyrkii pitämään auton tien reunaviivojen välissä 
kuljettajan hetkellisesti herpaantuessa. 

Kuljettajan tilaa valvovista järjestelmistä alkolu-
kon eri sovellukset lienevät tärkeimpiä. Viretilan 
valvonta, joka hälyttää äänimerkein, istuinta tai 
rattia väristämällä voi perustua kuljettajan silmien 
ja pään liikkeiden videointiin tai auton ajokäytök-
seen perustuvaan aktivoitumiseen. Sydänsensoreita 
on käytössä mm. autoon tunkeutuneen henkilön 
tunnistamiseksi ja kilpa-autoilussa. Tulevaisuuden 
auto voineekin tunnistaa esimerkiksi sydämen va-
kavan rytmihäiriön, pitää auton kaistojen välissä, 
pysäyttää sen automaattisesti, kytkeä hälytyksen ja 
ilmoittaa avuntarpeen ja sijainnin hätäkeskukseen 
sekä varoittaa muuta liikennettä.

Liikenteen tunnistusmenetelmät ovat myös no-
peasti kehittymässä siten, että autot voivat kom-
munikoida keskenään, tunnistaa jalankulkijan ja 
varoittaa lähestyvästä vaarasta tai pysähtyä auto-
maattisesti törmäystilanteen uhatessa. 

Edellä kuvatun jo osittain käyttöön tulleen uu-
den turvatekniikan voi arvioida vähentävän kuljet-
tajan riskiä joutua onnettomuuteen oman virheen 
tai toimintakyvyttömyyden seurauksena. Järjestel-
mät vaikuttavat järkeviltä niitä onnettomuustilas-
tojen valossa tarkasteltaessa. Turvallisuusajattelun 
korostuminen autojen teknisessä kehityksessä on 
sekä kuluttajien että yhteiskunnan etu.
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Voiko auto vähentää kuljettajan virheistä 
aiheutuvaa onnettomuusriskiä?
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6 6 Geneven autonäyttely
uutuuksina toyota Prius, Verso, Lexus   
RX450h ja is 250C.

13 Bensiini-yaris on ekoauto
Vuoden 2009 ekoautoksi valittiin uusinta  
bensiinimoottoritekniikkaa hyödyntävä  
toyota yaris 1.33 Dual VVt-i. 

14 toyota iQ valloittaa taajamat
toyota iQ on alle kolmimetrinen helppokäyt-
töinen, taloudellinen ja tyylikäs uutuus, joka 
hämmästyttää positiivisesti myös maantie-
ajossa.

18 RaV4-dieselautomaatti
toyota RaV4:n täysin uusi 2,0-litrainen Val-
vematic-bensiinimoottori takaa pienemmät 
kulutus- ja päästölukemat. Nyt myös 150-
hevosvoimaisen dieselin yhteyteen voi valita 
automaattivaihteiston. 

22 stop&start-auto
toyota yarisin kulutus- ja päästölukemat  
pienentyvät merkittävästi optimal Drive  
-filosofian mukaisesti toteutettujen moottori- 
ja vaihteistouudistusten ansiosta.

27 turvaa lapselle
autoilevalle perheelle lapsen kasvaessa turva-
istuimia joutuu hankkimaan yleensä kolme eri-
kokoista. tähän tuo nyt muutoksen Klippanin 
uusi monitoimi-istuin. 

28 Lexus is uudistuu
Perheautoluokkaan kuuluva urheilullinen 
Lexus is -mallisto uusiutuu niin ulkoa kuin  
sisältäkin.

32 tee kevätehostus autollesi
Miltä toyotasi ulkopinta, vanteet ja sisustus 
näyttävät talven jäljiltä? on aika tehdä auton 
kevätehostus toyota-autonhoitotuotteilla. 

35 erilainen nuori
Keväällä myyntiin tuleva urban Cruiser on 
uuden kokoluokan katumaasturi.

36 Viiden tähden turvallisuutta
avensis ja iQ olivat ensimmäiset uuden euro 
NCaP -luokittelumallin mukaan testatut toyo-
tat. Kummankin uutuusmallin turvallisuus 
arvioitiin täyden viiden tähden arvoiseksi.

38 Destia luottaa toyotaan
entisestä valtion tieliikelaitoksesta on kasva-
nut suomen suurin infra-alan palveluyritys 
Destia, jonka autokalustosta noin 30 prosent-
tia on toyotia. 

41 toyotan ympäristöarvot
toyota on sitoutunut kestävään kehitykseen ja 
kehittää samanaikaisesti useita innovatiivisia 
ympäristötekniikoita ja -ajoneuvoja.

44 toyotalla islannissa
ensi kesänä kannattaa tutustua eurokansalai-
sille huomattavasti halventuneeseen islantiin. 

46 Lumilautailua talmassa
aleksi Litovaara veti hauskan lautailupäi-
vän talmassa. Markku Koski otti kultaa MM-
kisoissa ja eero ettala voitti toyota Big airin. 

48 Formuloissa uusia sääntöjä
Pian alkava formulakausi tuo tullessaan monia 
uudistuksia ja sääntömuutoksia. toyotan kul-
jettajat joutuvat entistä kovemmalle.

51 uutiset
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Genevessä
Toyota esitteli Geneven autonäyttelyssä kaksi merkittävää uutuusmallia. Täysin uusi 

Prius puhuttelee kolmannen sukupolven hybriditekniikallaan. Verso on uusi tila-auto, 

jossa nykyaikainen tilankäyttö ja taloudellisuus ilmenevät hienolla tavalla.

 Osastolla oli lisäksi esillä sähköautokonsepti FT-EV, ny-
kymalliin perustuva Plug-in Prius sekä polttokenno-
auto FCHV-adv. FT-EV perustuu tänä keväänä myyn-

tiin tulevaan iQ-malliin. Se on alle kolmimetrinen mutta silti 
nelipaikkainen kaupunkiauto, jonka sähköautoversio tulee 
myyntiin vuonna 2012 (kts, sivu 43).

Toyota Prius saavuttaa huippuarvot
Hybridimalli Priuksen nimi on latinaa ja tarkoittaa ”kulkea 
edellä”. Nimi sopii hyvin vuonna 1997 esitellylle autolle, josta 
tuli ympäristönsä huomioivan autoilun symboli jo ennen vii-
me vuosien laajaa yhteiskunnallista päästökeskustelua. Maa-
ilmanlaajuisesti Priuksia on myyty jo yli 1,2 miljoonaa kappa-
letta, Euroopassa niitä rekisteröitiin viime vuonna 41 000. 

Genevessä Euroopan ensiesiintymisensä tehnyt täysin uusi 
Prius vakuuttaa arvoillaan. Se saadaan Suomeen ensi syksynä. 
Hybrid Synergy Drive® -järjestelmä edustaa nyt kolmatta su-

Uusi Prius on 
aiempaa tilavampi. 
Takana istuu 183 
cm mittainenkin 
ryhdikkäästi, tilaa 
riittää niin päälle 
kuin polvillekin. 
Ohjaamossa on 
uusi moderni 
ilme ja kuljettajaa 
hemmotellaan 
parantuneella 
ergonomialla.

▶

kupolvea, jonka toteutuksessa on hyödynnetty 90-prosentti-
sesti uudenlaisia komponentteja. Kokonaisteho on kasvanut 
22 % huippuarvon ollessa nyt 100 kW (136 hv). Malli kiihtyy 
0–100 km/h 10,4 sekunnissa. Silti kulutuslukemia on kyetty 
parantamaan 14 % yhdistetyn ajon arvon ollessa nyt 3,9 l/100 
km. Hiilidioksidipäästöt ovat painuneet ennätykselliseen lu-
kemaan 89 g/km.

Bensiinimoottorin kokoa on kasvatettu 1,8 litraan. Sen toi-
minta perustuu Atkinson-työkiertoon, jossa puristustahdin 
pituus on työtahtia lyhyempi. Yhdessä pakokaasujen jääh-
dytetyn takaisinkierrätyksen kanssa moottorin sisäisiä läm-
pötiloja on pystytty madaltamaan ja hyötysuhdetta paran-
tamaan entisestään. Iskutilavuuden kasvatus mahdollistaa 
matalammat moottorin käyntinopeudet. 120 km/h vauh-
dissa moottori pyörii 300 kierrosta aiempaa pienemmällä 
minuuttinopeudella.

Järjestelmän 60 kW (82 hv) sähkömoottori vastaa huippu-

teholtaan pikkuauton bensiinimoottoria. Se on 
20 % aiempaa tehokkaampi ja 33 % pienikokoi-
sempi. Priuksen täyshybridijärjestelmä kyke-
nee kulloisenkin tarpeen mukaan käyttämään 
kumpaakin moottoria erikseen tai yhdessä. 
Tuloksena on poikkeuksellisen miellyttävä ja 
ekologinen ajoelämys. Mallia voidaan halut-
taessa ajaa pelkän sähkömoottori turvin 0–50 
km/h nopeuksilla.

Kolme ajotilaa
Toyota Prius kannustaa kuljettajaa saavut-
tamaan merkittävän pieniä kulutuslukemia. 
Pitkän tuotekehityksen jalostama hybriditek-
niikka suo jo itsessään hyvät lähtökohdat ta-
loudelliselle ajamiselle, ja selkeät näytöt välit-
tävät puolestaan jatkuvasti tietoa kuljettajalle. 
Monitoiminäytöltä on nähtävissä kulutusarvot 
ja energian talteenottolukemat yhden ja viiden 
minuutin pylväinä. Myös hybridijärjestelmän 
käyttämät voimien kulkureitit ja -suunnat on 
havaittavissa näytöltä selkeästi.

Kuljettaja voi valita kolmesta erilaisesta ajoti-
lasta parhaiten sopivan. EV-tilassa Prius liikkuu 
pelkän sähkömoottorin avulla. Sopivia käyttö-
tilanteita ovat esimerkiksi ruuhkatilanteet tai 
parkkihallissa ajo. Sähkömoottorilla ajettaessa 
Prius on miltei äänetön ja täysin päästötön. 

ECO-tilassa portaattomalla automaattivaih-
teistolla varustettu hybridi reagoi äkillisiin kaa-
sunpainalluksiin maltillisesti ja ilmastointia oh-
jataan energiaa säästäen. Ajo-oloista riippuen 
ECO-tilassa ajaminen mahdollistaa jopa 15 %:n
päästösäästöt. 

POWER-asento puolestaan mahdollistaa ni-
mensä mukaan aktiivisesti täyden tehokapasi-
teetin hyödyntämisen. Tästä on hyötyä esimer-
kiksi nopeissa kiihdytystilanteissa.

Uusi alusta- ja korirakenne
Uraauurtava voimalaitetekniikka ei ole Priuk-
sen ainoa vahvuus. Uudelle pohjalevylle toteu-
tettu alustarakenne on muokattu vastaamaan 
odotuksia tarkoista ajo-ominaisuuksista ja kor-
keasta matkustusmukavuudesta.

Koritoteutuksessa on onnistuttu saavutta-
maan aiempaa parempi ilmanvastuskerroin, 
joka on nyt äärimmäisen pieni, 0,25. Siitä huo-
limatta takamatkustajien pääntila on kasvanut 
ja näkyvyys eteen sekä taakse on parantunut. 
Ilmanvastuksen minimointi on viety pitkäl-
le: esimerkiksi koripaneelien välisiä rakoja on 
pienennetty. Sivupeilien ja ovenkahvojen, taka-
spoilerin ja alustan koteloiden muotoiluissa se 
on ollut keskeinen suunnitteluperusta.

Priuksen kokonaispituus on kasvanut 15 
mm ja leveys 20 mm. Raideväli ja korkeus 
ovat pysyneet samoina. Katon korkeinta koh-
taa on siirretty taaksepäin, mikä mahdollistaa 
parantuneet päätilat takaistuimella. Ulkoväri-
valikoimassa on seitsemän vaihtoehtoa, joista 
kolme on täysin uusia, vain hybridimalleihin 
tarkoitettuja sävyjä.

Riemastuttavaa varustelua
Kojetaulu jakautuu kahteen erilliseen osioon. 
Tärkeimmät ajossa tarvittavat näytöt, kuten 
ajonopeus ja ecoajo, sijaitsevat kokonaisuuden 
yläosassa, jolloin niiden seuraaminen ei häiritse 
ajamista. Saataville tulee myös tuulilasinäyttö, 
josta tärkeimpien informaatioiden havaitsemi-
nen on vielä helpompaa. 

Monitoiminäyttö on asetettu kojetaulun kes-
kiosaan. Siitä voidaan säätää ilmanvaihtoa se-
kä navigointi- ja audiolaitteistoja. Siltamainen 
keskikonsoli tuo vaihteenvalitsimen kuljettajan 
ulottuville ja kätkee sisäänsä helposti hyödyn-
nettävää säilytystilaa.

Priuksen varustevalikoimaan kuuluu usei-
ta tavallisuudesta poikkeavia vaihtoehtoja. 
Kattoikkunaan on asennettu aurinkokennot, 
joiden tuottamalla virralla Priusta voidaan 
tuulettaa sen ollessa pysäköitynä lämpimään 
paikkaan. Kuljettajalla on tällöin halutessaan 
mahdollisuus myös viilentää ilmastointilait-
teella matkustamoa kauko-ohjatusti kolmen 
minuutin ajan ennen ajon alkamista.

Ohjauspyörän monitoimikatkaisijalla voi 
ohjata audio- ja ilmanvaihtolaitteita sekä eco-
näyttöjä. Informaatiot tulevat näkyville sää-
töjen ajaksi kojetaulun monitoiminäyttöön. 
Turvavarustevalikoimaan kuuluu tavanomai-
sempien järjestelmien lisäksi Pre-Crash- ja 
kaistavahtiominaisuudet sekä aktiivinen va-
kionopeussäädin.

teholtaan pikkuauton bensiinimoottoria. Se on 
20 % aiempaa tehokkaampi ja 33 % pienikokoi-
sempi. Priuksen täyshybridijärjestelmä kyke-
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keskikonsolista kohti etuistuimia säilyttäen kuitenkin ava-
ran tunnelman. Kaikki hallintalaitteet ovat helppokäyttöisiä 
ja loogisilla paikoillaan.

Matkustamon ilmavuutta korostaa valinnaisvarusteinen 
panoraamakatto. Se on C-segmentin tila-autoluokan suurin 
(pituus 1 160 mm, leveys 1 180 mm). Katossa on sähkö-
toiminen lamellivarjostus, jolla läpitulevan valon määrää 

voidaan himmentää haluttu määrä.
Istuinjärjestelyt mahdollistavat 32 erilaisen 

ratkaisun käytön. Kaikki 2. ja 3. rivin istuimet 
ovat erillisiä, joten niitä voidaan laskea vaaka-
tasoon ja säätää monipuolisesti. Toisen rivin 
istuimien pitkittäissäätö on peräti 195 mm. Tä-
mä parantaa jalkatilajaon lisäksi kulkua takim-
maisille istuimille. Keskirivin selkänojat lukit-
tuvat kallistuksen jälkeen viimeksi käytettyyn 
pystykulmaan.

Takapenkkien ollessa vaakatasossa tavara-
tilan pituus on 1 830 mm ja suurin sisäleve-
ys on tällöin 1 585 mm. Kaikkien seitsemän 
istumapaikan ollessa käytössä, on tavaratilan 
vetoisuus 178 litraa, mikä on luokkansa par-
haimmistoa. Matkustamossa on paljon käyt-
tökelpoisia säilytyslokeroita. Ylempään, jääh-
dytettyyn hansikaslokeroon mahtuu 1,5 litran 
juomapullo. Alemman hansikaslokeron vetoi-
suus on 8,2 litraa.

Optimoitua tehokkuutta
Verson laajassa moottorivalikoimassa on kaksi 
bensiinimallia sekä kolme dieseliä, joiden va-
rustukseen kuuluu hiukkassuodatin tai edis-
tyksellinen D-CAT -järjestelmä. Toyota Opti-
mal Drive -ajattelu on toiminut ohjenuorana 
moottori- ja voimansiirtototeutuksia tehtäessä. 

uusI 
tILA-AutO
Verso

toyota Verso on täysin uusi tila-auto, joka sai maa-
ilman ensi-iltansa Genevessä. Seitsenpaikkaisen 
version istuinten Easy Flat -toteutus mahdollistaa 

poikkeuksellisen mukavat ja helppokäyttöiset muunte-
luominaisuudet. Toyota Optimal Drive -ajattelu näkyy te-
hokkaassa moottorivalikoimassa, jonka ympäristöarvot 
ovat mallikelpoisessa kunnossa.

– Muotoilimme uuden Verson henkimään sekä ur-
heilullisuutta että vakautta. Sisustassa pääosan on saanut 
tarkoituksenmukaisuus, jota täydentää harkittu yksityis-
kohtaisuus. Saavutimme eurooppalaismakuun sovitetun 
mukavuustason ja käytännöllisyyden, vakuuttaa mallin 
pääinsinööri Masato Katsumata.

Corolla Versoon verrattuna uutuus on 70 mm pidempi 
(4 440 mm) ja 20 mm leveämpi (1 790 mm). Akseliväli on 
kasvanut 30 mm. Ulkoisessa olemuksessa ilmenee kaksi 
kokonaisuutta: keula ja matkustamo muodostavat oman 
sekä alusta ja peräosa omansa. Tyylikäs, matalalta keulasta 
lähtevä leikkaus liittää osiot toisiinsa. Keulan ilmettä hal-
litsee kaksiripainen, kookkaalla Toyota-logolla varustettu 
maski sekä A-pilareita kohti venytetyt ajovaloumpiot. Yh-
teneväisyydet esimerkiksi uuteen Avensikseen ovat selvät. 
Ilmanvastuskertoimeksi ilmoitetaan 0,295.

Taipuu moneen tarpeeseen
Verson ohjaamoilme edustaa totutusta poikkeavaa tyyliä. 
Sylinterimäisin upotuksin toteutettu mittaristo sijaitsee ta-
vallista keskemmällä kojelautaa. Vaihteenvalitsin työntyy 

voidaan himmentää haluttu määrä.
Istuinjärjestelyt mahdollistavat 32 erilaisen 

ratkaisun käytön. Kaikki 2. ja 3. rivin istuimet 
ovat erillisiä, joten niitä voidaan laskea vaaka-

voidaan himmentää haluttu määrä.
Istuinjärjestelyt mahdollistavat 32 erilaisen 

ratkaisun käytön. Kaikki 2. ja 3. rivin istuimet 

Tavaroille jää tilaa lähes 
180 litraa, vaikka kaikki 
seitsemän istuinpaikkaa 
ovat käytössä. Nopeasti 
muunneltava istuinjär-
jestely tarjoaa peräti 32 
erilaista vaihtoehtoa!

Katse kääntyy 
helposti ja 
turvallisesti Verson 
tyylikkääseen, 
keskellä kojelautaa 
sijaitsevaan 
mittaristoon.

Ison tila-auton ilman-
vastuskerroin on pieni, 
vain 0,295. Vaivatto-
muutta kaipaaville on 
tarjolla automaattivaih-
teisto niin bensiini- kuin 
dieselmoottorinkin yh-
teyteen.

Se tarkoittaa suorituskyvyn maksimoimista sa-
malla kun päästölukemat minimoidaan.

1,6 litran Valvematic-bensiinimoottori tuot-
taa 97 kW (132 hv). Yhdistetyn ajon kulutus on 
6,7 l/100km, joka tarkoittaa CO2-päästöinä 158 
g/km. Sen yhteydessä on uusi 6-nopeuksinen 
manuaalivaihteisto. Toinen bensiinivaihtoehto 
on 1,8 Valvematic. Siinä on pikkuveljeään 11 
kW (15 hv) enemmän huipputehoa. Vääntöä 
voimanlähde tuottaa 20 Nm enemmän (180 
Nm). Manuaalivaihteiston rinnalla on valitta-
vissa portaaton Multidrive S -automaatti, jolla 
yhdistetty kulutuslukema on 7,0 l/ 100 km.

Dieselit ovat 2,0- ja 2,2-litraisia. Suurem-
masta moottorista on kaksi tehoversiota. 110- 
kilowattiseen (150 hv, 340 Nm) on saatavilla 
manuaalin ohella kuusivaihteinen automaat-
ti. Sen ja 130-kilowattisen (177 hv, 400 Nm) 
moottorimallin varustukseen kuuluu D-CAT 
-järjestelmä, joka vähentää partikkelipäästöjä 
sekä oleellisesti myös typenoksideja. Suomes-
sa myytävien dieselmallien hiilidioksidipäästöt 
ovat versiosta riippuen 146–178 g/km.

Tuntuvaa turvallisuutta

Varustukseen kuuluu kattava määrä turvalli-
suusvarusteita. Elektroninen jarruvoimien jako, 
jarruassistentti ja luistonesto luovat aktiivisen 
turvallisuuden peruselementit. Ajonvakautus 
VSC+ auttaa kuljettajaa tekemään ohjauspyö-
rällä oikeansuuntaisen korjausliikkeen luistoti-
lanteissa. Mäkilähtöavustin helpottaa liikkeel-
lelähtöä jyrkissä ja liukkaissa ylämäissä. Verso 
pysyy paikallaan, kun kuljettaja siirtää jalkaansa 
jarrupolkimelta kaasulle.

Passiivista turvallisuutta edustavat seitsemän 
turvatyynyä, aktiiviset etuniskatuet ja kaikkien 
istuinpaikkojen turvavyömuistuttimet. Korira-
kenteessa on energiaa sitovia elementtejä, jot-
ka pienentävät etu- ja sivutömäyksien aiheut-
tamia loukkaantumisriskejä. Jalankulkijoiden 
törmäys -turvallisuutta parantaa esimerkiksi 
energiaa sitova konepelti, jonka lukitus sallii 
voimakkaan kokoonpainumisen.

Korkeimmin varustetuissa versioissa on mm. 
avaimeton Smart entry -sisäänkäynti, kuuden 
levyn cd-vaihtaja kojetaulussa, 10 Gt:n kiinto-
levyllä varustettu navigaatiojärjestelmä ja pe-
ruutuskamera. 

Verson myynti alkaa Suomessa alkukesällä. ▶
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 Ensimmäinen RX-hybridi tuli myyntiin vuonna 2005. Uusi 
450h-malli käyttää edeltäjänsä kaltaista, sarja- ja rinnak-
kaiskytkennän mahdollistavaa hybridivoimansiirtojärjes-

telmää. Siinä yhdistyvät 3,5 litran V6-bensiinimoottori ja kaksi 
voimakasta sähkömoottoria eri akseleilla muodostaen älykkään, 
sähköisen nelivedon. Kevythybrideistä poiketen RX:llä voi ajaa 
myös pelkästään sähkömoottorin turvin.

Iso, ylellinen crossover – CO2-päästöt  
vain 148 g/km
Merkittävät parannukset hybridijärjestelmän kaikkiin kom-
ponentteihin nostivat poltto- ja sähkömoottoreiden yhteiste-
hon 220 kW:iin (299 hv). Vaikka tehoa on tarjolla 10 % aiempaa 
enemmän, onnistuttiin silti samalla parantamaan polttoainetalo-
utta lähes neljänneksellä, 23 %. Nyt yhdistetty kulutus on vain 6,3 
l/100 km ja vastaavat CO2-päästöt siten hämmästyttävän pienet 
tämänkokoiselle loistoautolle, ainoastaan 148 g/km!

Monet merkittävät muutokset alustarakenteessa parantavat 
ajodynamiikkaa. Akseliväliä jatkettiin 20 mm ja raideleveyttä li-
sättiin edessä 55 ja takana peräti 70 mm. Takana käyttöönotetut 

LExus-uutuudEt GEnEvEssä

Nelivetoa 
sähköllä

Lexus toi Geneven autonäyttelyssä ensi 

kertaa Euroopassa esille kolmannen 

sukupolven version ylellisestä RX 450h-

crossoveristaan. Uutuus edustaa Lexus-

hybridien toista sukupolvea ja lyö pöytään 

ennennäkemättömän alhaiset päästöarvot 

kokoluokassaan. Toinen Lexus-uutuus, IS 

250C, hämmästyttää upeilla linjoillaan ja 

avoautoksi muuntumisnopeudellaan. Katto 

laskeutuu takaluukun kätköihin vain 20 

sekunnissa.

päällekkäiset kolmiotukivarret nostavat käsiteltä-
vyyden ja ajonautinnon uudelle tasolle. Jousitus-
muutoksesta saatiin lisäetua myös auton tavarati-
laan, jota pystyttiin leventämään 150 mm. Aktii-
vinen kallistuksenvakaaja lisää auton dynaamista 
suorituskykyä vähentämällä kaarreajossa korin 
kallistelua lähes 40 %. Sähköisesti kontrolloitu il-
majousitus tarjoaa käyttöön neljä eri asetusta ja yli 
60 mm säätövaraa. Maavara laskee automaattisesti 
nopeuden kasvaessa optimoiden aerodynamiikan, 
ajovakauden ja polttoainetalouden.

Auton huippunopeus on 200 km/h ja se kiihtyy 
0 – 100 km/h 7,8 sekunnissa, eikä 0 – 400 m kiih-
dytyskään vie kuin 15,9 s.

Kuljettajaa hemmotellaan uusitulla mittaristol-
la ja hallintalaitteistolla. Tarjolla on lukuisia uusia 
edistyksellisiä yksityiskohtia, kuten ohjauspyörään 
sijoitetut monitoimisäätimet, tuulilasinäyttö ja kes-
kikonsoliin sijoitettu ohjain, joka toimii samalla pe-
riaatteella kuin tietokoneen hiiri. Sillä voi helposti 
kontrolloida ja säätää niin audiota, navigaattoria, 
ilmastointia, puhelinta kuin ajotietokonettakin.

RX 450h:n korin rakenteellinen vahvuus, kehit-
tyneet turvainnovaatiot sekä kuljettajaa avustavat 
järjestelmät nostavat auton aktiivisen ja passiivisen 
turvallisuuden uudelle tasolle. Varusteluun sisälty-
vät mm. Lexuksen ainutlaatuinen VDIM-turva-
järjestelmä, aktiiviset niskatuet ja 10 turvatyynyä 
– mm. palkittu kaksivaiheinen ja kaksikammioi-

nen etumatkustajan turvatyyny. Kehitystyön aika-
na tehtyjen 233 törmäystestin jälkeen valmistaja on 
vakuuttunut erinomaisesta, täyden viiden tähden 
arvoisesta tuloksesta myös Euro NCAP -testissä. 

Ensimmäiset uudet Lexus RX 450 -hybridit saa-
puvat Suomeen toukokuussa, ja niiden hinnat al-
kavat 81 500 eurosta.

Katto alas 20 sekunnissa
Uudessa, upeassa Lexus IS 250C -mallissa yhdis-
tyy neliovisten IS-sedanien elegantti sporttisuus 
avoauton ajonautintoon ja vapauden tunteeseen. 
Kokonaisuudessaan kevyestä alumiinista valmis-
tettu kolmiosainen kovakatto taittuu takaluukkuun 
ennätyksellisen nopeasti ja äänettömästi, vain 20 
sekunnissa. Katto kääntömekanismeineen pak-
kautuu uskomattoman kompaktiin tilaan, siksi 
IS 250C tarjoaa avoautoksi poikkeuksellisen run-
saan tavaratilan, helpon sisäänkäynnin ja hyvät 
tilat takaistuimella. Korimuotoilussa keskityttiin 
erityisesti minimoimaan ajoviiman aiheuttama 
turbulenssi avoautokäytössä. Malli on suunnitel-
tu saavuttamaan täydet viisi tähteä Euro NCAP 
-turvatesteissä.

Avo-Lexuksen 153 kW:n (208 hv) V6-mootto-
ri on 2,5-litrainen ja automaattivaihteisto kuusi-
nopeuksinen. Ensimmäiset IS 250C -mallit näh-
dään Suomessa kesäkuussa. Edullisin malli maksaa  
65 800 euroa. 

IS 250C tarjoaa avoautoksi 
poikkeuksellisen hyvät tilat. 
Sedan-malliin verrattuna 
takaosaa on jatkettu 55 
mm. Siksi takaluukkuun 
jää tilaa 235 litraa, vaikka 
kolmiosainen alumiinikatto 
on sinne taitettukin. 
Takaistuimelle käynti sujuu 
helposti ja sielläkin riittää 
tilaa mukavasti kahdelle.

RX 450h:n uudessa 
bensiinimoottorissa 
on lukuisia tehoa ja 
polttoainetaloutta 
parantavia uudis-
tuksia, kuten 
Atkinson-työkierto, 
jäähdytetty pako- 
kaasujen kierrätys-
järjestelmä (EGR) 
ja pakokaasujen 
lämmön talteenotto 
(EHR). Esim. EHR:n  
avulla saatiin 
laskettua bensiinin-
kulutusta 30 % 
kylmissä oloissa. 

Uusi RX on 35 mm 
aiempaa pidempi, 
40 leveämpi ja 10 
korkeampi. Akseliväliä 
on jatkettu 25 mm. 
Ilmanvastuskerroin 
on 0,32 ja kääntösäde 
5,7 metriä - arvot 
edustavat luokan 
parhaimmistoa.
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”Olisikin parempi lähteä kilpailemaan ekologisilla 
arvoilla: vertailtaisiin ennemmin sitä, kenen auto 
kuluttaa vähiten kuin sitä, kenen auto kulkee 
lujimmin.”

Asiantunteva raati
Vuoden 2009 Ekoauton valinnan suoritti 
Motivan kokoama asiantuntijaraati: 
emeritusprofessori Antti Saarialho, TKK
tutkimusjohtaja Juhani Intosalmi, AKE
professori Matti Juhala, TKK 
hallitusneuvos Mikael Nyberg, Liikenne ja 
viestintäministeriö
erikoistutkija Ari Nissinen, 
Suomen ympäristökeskus SYKE
erikoistutkija Juhani Laurikko, VTT
asiantuntija Vesa Peltola, Motiva Oy
tutkimuspäällikkö Jorma Viitanen, Tuulilasi
päätoimittaja Lauri Larmela, Tuulilasi, puheenjohtaja
toimituspäällikkö Tapio Ketonen, Tuulilasi, sihteeri

Vuoden 2009 Ekoautoksi valittiin uusinta bensiini-
moottoritekniikkaa hyödyntävä Toyota Yaris 1.33 Dual VVT-i. 
Sen alhaiset typenoksidipäästöt ratkaisivat sille voiton ennen 
kilpailevia dieselmalleja.

Vuoden Ekoauto valittiin nyt 14. ker-
ran ja Toyotalle voitto oli jo kuudes. 
Valinnan suoritti Motiva Oy:n ko-

koama ryhmä autoalan asiantuntijoita. Mit-
tauksista ja käytännön järjestelyistä huolehti 
Tuulilasi-lehti. Valinnalla halutaan kiinnittää 
auton ostajien huomio moottoreiden eroihin 
ja kannustaa vertailemaan eri mallien ympä-
ristövaikutuksia.

Vähän kuluttava auto merkitsee pienempiä 
hiilidioksidipäästöjä ja käyttökustannuksia. 
Lisäksi polttoainetaloudellisen ajoneuvon jäl-
leenmyyntiarvo on parempi energian hinnan 
noustessa ja kuluttajien kukkaroiden nyörien 
kiristyessä. 

– Teholukemien suuruuksia ja suorituskyvyn 
ääriarvoja sekä huippunopeuksia on korostettu 
liian kauan. Niitä ei käytetä ajossa kuitenkaan 
juuri koskaan. Olisikin parempi lähteä kilpai-
lemaan ekologisilla arvoilla: vertailtaisiin en-
nemmin sitä, kenen auto kuluttaa vähiten kuin 
sitä, kenen auto kulkee lujimmin, totesi raadin 
jäsen, VTT:n erikoistutkija Juhani Laurikko 
Ekoauton julkistustilaisuudessa.

Ehdolla oli 12 suosittua automallia
Tämän vuoden Ekoautoehdokkaita olivat Ford 
Fiesta, Mazda 2, Mini, Opel Corsa, Toyota Yaris 
ja Volkswagen Polo. Kaikista automalleista oli 
mukana sekä bensiini- että dieselmalli. Ehdok-
kaat valittiin suosituimman autoluokan kokoa 
pienemmistä malleista.

Arvostelussa suurin painoarvo eli 50 % oli 
polttoaineen kulutuksella, joka vaikuttaa hii-
lidioksidipäästöjen määrään. Haitallisten pa-
kokaasupäästöjen osuus oli 25 %, tilojen ja 
turvavarusteiden 15 % ja suorituskyvyn 10 % 
kokonaisarvosanasta.

Menestynein Ekoautomerkki
Toyotalle nyt saavutettu Ekoautovertailun voit-
to oli jo kuudes. Viime vuonna hybridiauto 
Prius oli loppupisteissä selvä kultamitalisti. 
Malli oli kisaryhmässä menestyksekkäästi mu-
kana myös vuosina 2002 ja 2005, mutta silloin 

Toyota Yaris

se toimi verrokkiautona eikä sen tuloksia otettu 
mukaan varsinaiseen loppuarvosteluun.

Vertailuvoitot kertovat Toyota-malliston 
ekologisesta kilpailukyvystä suomalaisessa lii-
kenteessä. Yarisin uusin, 6-vaihteinen, hiukkas-
suodattimella varustettu dieselversio ei ehtinyt 
mukaan tämän vuoden Ekoautovertailuun, 
vaan vertailussa käytettiin edellistä viisivaih-
teista mallia.

Monipuolisen vahva Yaris
Toyota Yaris 1.33 Dual VVT-i menestyi tasai-
sen vahvasti vertailun kaikilla osa-alueilla. Se 
todettiin testiajossa polttoaineenkulutukseltaan 
alhaiseksi ja se pärjäsi erityisen hyvin suoritus-
kyvyn ja tilojen vertailussa. Toyotan bensiini-
moottorin alhaiset partikkelipäästöt olivat rat-
kaisevia tasaisessa vertailussa.

Arvioinnissa neljäsosaa näyttelivät haitalliset 
pakokaasupäästöt, eli hiukkas-, typenoksidi- ja 
hiilivetypäästöt. Tästä johtuen kärkipaikalle ei 
kirinyt mikään dieselvaihtoehto, joiden ylei-
semmin tunnetut hiilidioksidipäästöarvot ovat 
yleensä bensiiniautoja maltillisemmat. 

Ekoauto

Toyota Yaris 1.33 Dual VVT-i:n 74 
kW (100 hv) -tehoisen bensiini-
moottorin imu- ja pakoventtiilien 
ajoituksia säädetään rasitustilan-
teen mukaan parhaiden käyttö-
ominaisuuksien saavuttamisek-
si. Uuden moottorin myötä hii-
lidioksidipäästöt tippuivat jopa 
17 %. Yhdistetyn ajon kulutus on 
5,1 l/100 km. Varustukseen kuu-
luu Stop & Start -järjestelmä, jo-
ka sammuttaa käyntilämpöisen 
moottorin esimerkiksi pysähdyt-
täessä liikennevaloihin. Moottori 
käynnistyy välittömästi, kun
kuljet taja aloittaa taas liikkeelle-
lähdön.

Ekoautot 1996-2009
vuosi  
1996 Toyota Corolla 1.4 Ecotronic
1997 Honda Civic 1.5 V-TEC
1998 Seat Toledo TDI
1999 Opel Corsa 1.0 ECO
2000 Opel Corsa 1.0 ECO
2001 VW Polo Classic TDI
2002 Audi A2 1,2 TDI
2003 Toyota Yaris 1.4 D-4D
2004 VW Passat TDI
2005 Toyota Corolla 1.4 D-4D
2006 Toyota Aygo
2007 Citroën Xsara Picasso HDi
2008 Toyota Prius HSD
2009 Toyota Yaris 1.33 Dual VVT-i

Perinteisten matka- ja osamatkanäyttöjen lisäksi 
Stop & Start -järjestelmällä varustetussa Yarisissa 
on myös Econäyttö. Se kertoo kuinka pitkään 
moottori on ollut sammutettuna ajomatkan aikana.

on vuoden 2009
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Toyota tuo pikkuautoluokkaan aivan uutta näkökulmaa. iQ:ssa 

tiivistyvät nykyaikaisen kaupunkiautoilun keskeiset tavoitteet: 

helppokäyttöisyys, taloudellisuus, tyylikkyys ja korkea varustetaso. 

Vallankumouksellinen, alle kolmimetrinen uutuus hämmästyttää 

positiivisesti myös maantieajossa.

iQvalloittaa 
taajamat

– Halusimme luoda maailman ensimmäisen, hie-
nostuneen nelipaikkaisen kaupunkiauton. Ta-
voitteen saavuttamiseksi käytimme poikkeuksel-
lisen tehokasta tilajärjestelyä, ainutkertaista de-
signia, erittäin taloudellista voimanlähdettä sekä 
hyödynsimme parasta turvallisuus- ja ajomuka-
vuusajattelua, toteaa iQ:n pääsuunnittelija Hiro-
ki Nakajima.

Pitkä kehitystyö
Toyota on tunnettu tehokkaista autonsuunnitte-
lu- ja valmistusprosesseistaan. iQ:n kohdalla tuo-
tekehitykselle annettiin kuitenkin poikkeuksellisen 
paljon aikaa. Sen tarina sai alkunsa jo viisi vuotta 
sitten, jolloin ydintiimi sai tehtäväkseen Toyotan 
uuden virstanpylvään luomisen. Kuten Prius on 
toiminut hybridimaailman pääroolis-
sa, tuli uuden kaupunkiauton asettaa 
kehykset erittäin kompaktin ja selväs-
ti totuttua pienempipäästöisen pikku-
auton muotokuvalle.

– Ennen ensimmäistäkään viivan 
vetoa luonnospaperille tutkimme tark-
kaan, millaiset kuluttajat voisivat ostaa 
ajatuksissamme olleen auton. Päädyimme henki-
löihin, joista huokuu voimakas riippumattomuus 
eri elämäntyyleistä. Tällä ihmisryhmällä on tarkka 
tieto siitä, mitä he haluavat. He ovat varmoja omista 
valinnoistaan ja haluavat auton, joka tukee heidän 
yksilöllisyyttään, kertoo Nakajima.

Noin kolme vuotta sitten alle kolmimetrisen au-
ton tuotekehitys oli saatu niin pitkälle, että Toyotan 
johtoporras näytti projektille lopullisesti vihreää 
valoa. iQ nähtiin ensi kertaa julkisuudessa kon-
septiautona Frankfurtin autonäyttelyssä vuonna 
2007. Vastaanotto oli heti positiivista, ja jatkuvasti 
tärkeämmäksi koettavat ympäristöasiat antoivat 
yhä kovempaa nostetta iQ:lle jo ennen tuotannon 
aloittamista. Mallilla tavoitellaan merkittävää, jo-
pa 100 000 auton myyntiä vuosittain. Yhtenä pää-

määränä olikin luoda Toyota-malli, joka puhutte-
lisi myös niitä autoilijoita, joilla ei ole aikaisempaa 
kokemusta Toyotan omistamisesta.

Kestävän kehityksen ytimessä
Kaupunkien keskustoissa asuvat ja aktiivisesti 
liikkuvat ihmiset tuntevat usein myös vastuuta 
ympäristönsä hyvinvoinnista ja tulevaisuudesta. 
Yksityisautoilun tehokkuus saa uusia piirteitä, jos 
mietitään, kuinka usein nämä ihmiset tarvitsevat 
suurta kuljetuskapasiteettia? Monestiko autossa on 
kyydissä enemmän ihmisiä kuin kolme aikuista ja 
yksi lapsi? Mitä, jos käytettävä ajoneuvo olisikin 
reilusti yli metrin tavallista perheautoa lyhyempi 
ja kymmeniä prosentteja taloudellisempi, mutta 
silti vähintään yhtä mukava, hyvin varusteltu ja 

turvallinen?
Toyota on huomioinut myös iQ:n 

kohdalla autoilun koko elinkaaren jät-
tämän jalanjäljen. Laskelmiin on otettu 
mukaan suunnittelu, valmistus, logis-
tiikka, käyttö ja aikanaan tehtävä ro-
mutus. Käytönaikaiset päästöt edusta-
vat noin 80 % autoyksilön elinkaaren 

päästöistä, joten mallin ajamiseen liittyvät onnis-
tuneet ja modernit tekniset ratkaisut ovat tärkeitä. 
Toyota tekee kuitenkin paljon töitä myös muiden 
osa-alueiden hiomisessa kohti kestävämpää kehi-
tystä. Euroopassa sijaitsevilla tehtailla ei tuoteta 
enää lainkaan kaatopaikkajätettä, ja esimerkiksi 
tuuli- ja aurinkoenergian osuutta autonvalmis-
tuksen vaatimasta kokonaisenergiasta kasvatetaan 
määrätietoisesti.

Japanin Takaokan tehtaalla, jossa iQ valmiste-
taan, on otettu hiljattain käyttöön moderni tuo-
tantolinja. Tehtaan sisällä tapahtuva osien kulje-
tus ja kokoonpanon virtaviivaisuus on viety as-
tetta kehittyneemmälle tasolle. Tuloksena ovat 
tuotantotehokkuuden ohella myös huomattavat 
energiasäästöt.

Ensimmäisten 
myyntikuu-
kausien aika-
na uutuuden 
ulkovärivaih-
toehdot ovat 
musta ja val-
koinen.

▶
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iQ, Tekniset tiedot
Moottori 1.0 VVT-i 1.33 Dual VVT-i 1.4 D-4D
Tyyppi R3, DOHC 12V R4, DOHC 16V R4, sOHC 8V
Iskutilavuus, cm³ 996 1 329 1 364
Maksimiteho, kW (hv) / r/min 50 (68) / 6 000 74 (100) / 6 000 66 (98) / 3 400
Maksimivääntö, Nm / r/min 91 / 4 800 125 / 4 400 190 / 2 000 – 3 000
Polttoaineenkulutus, l/100 km
Vaihteisto 5 M/T Multidrive 6 M/T Multidrive 6 M/T
Kaupunki 4,9 5,7 ei vahv. ei vahv. 4,8
Maantie 3,9 4,1 ei vahv. ei vahv. 3,5
Yhdistetty 4,3 4,7 4,8 5,2 4,0
Hiilidioksidipäästöt, g/km
Kaupunki 115 133 ei vahv. ei vahv. 127
Maantie 91 96 ei vahv. ei vahv. 92
Yhdistetty 99 110 114 124 104
Suorituskyky
Huippunopeus, km/h 150 150 ei vahv. xx 170
0–100km/h 14,7 15,5 11,9 xx 11,8
Ulkomitat, mm
Pituus 2 985
Leveys 1 680
Korkeus 1 500
Akseliväli 2 000
Raideleveys edessä 1 480
Raideleveys takana 1 460
Kääntösäde, m 3,9

Innostavaa innovointia 

Pääsuunnittelija Nakajiman fyysiset mi-
tat – 185 senttimetrin pituus – antoivat 
hyvän lähtökohdan eurooppalaisittain 
toimivan kokonaisuuden aikaansaami-
seksi. Jotta poikkeuksellisen lyhyt auto 
tarjoaisi riittävät tilat ja tarpeeksi tana-
kan ajoelämyksen, iQ:n toteutuksessa 
hyödynnettiin ennakkoluulottomasti 
useita uusia ideoita.

Polttoainetankki, jonka korkeus on 
vain 120 mm, on sijoitettu matkusta-
mon lattian alle. Se ei kasvata auton 

kokonaispituutta. Etumoottorisen ja 
-vetoisen iQ:n tasauspyörästö on sijoi-
tettu moottorin etupuolelle, jolloin kul-
jettajalle vapautui 120 mm lisää poljin-
tilaa. Ohjausvaihde on tavallista kor-
keammalla ja keskellä autoa, joten se 
ei syö kummankaan etumatkustajan 
jalkatilaa. 

Matkustamon tilavuuteen on todel-
la panostettu. Pienimmissäkin yksi-
tyiskohdissa on pyritty vapauttamaan 
kaikki mahdollinen tila aktiivikäyttöön. 
Istuimet ovat poikkeuksellisen ohu-
et, mutta silti erinomaisen mukavat ja 

tukevat. Etumatkustajan taakse mah-
tuu aikuinen hyvin, koska kojetaulu on 
epäsymmetrinen ja jättää enemmän 
tilaa matkustamon oikealle puolelle. 
Lämmitys- ja ilmastointilaitteen kom-
ponentit on kerätty tiiviisti kojetaulun 
keskiosaan ja sen alle. Kaikkien istuin-
paikkojen ollessa käytössä tavaratilaa 
on vähän, mutta sitä vapautuu yli 200 
litraa lisää jos takaistuimien selkänojat 
taitetaan vaakatasoon.

Matkustajien turvallisuudesta ei ole 
tingitty: törmäysvoimien tarkkaan har-
kittujen etenemisreittien ohella passii-
vista turvallisuutta kohottavat etu-, si-
vu- ja ikkunaturvatyynyt sivuilla sekä 
ensimmäisenä maailmassa myös ta-
kana. Kaikkien versioiden varusteluun 
kuuluvat elektroninen jarruvoiman ja-
ko, luistonesto sekä ajonvakautus. Jo-
kaisella istumapaikalla on turvavyö-
muistutin.

Uudistuneen Euro NCAP -törmäys-
testin tulos todisti pienikokoisen auton 

Useat ennakko-
luulottomat inno-
vaatiot ovat mah-
dollistaneet hyvät 
sisätilat alle kolmi-
metriseen auto-
uutuuteen.

Muotoilussa on rohkeita ja itsevarmoja 
piirteitä. Sivuvilkut sijaitsevat 
selkeästi taustapeilien yhteydessä.

olevan todella turvallinen. iQ saavutti 
komeasti täydet viisi tähteä. Törmäys-
testituloksen ohella myös automallin 
turvavarustelu vaikuttaa nykyään testin 
kokonaisarvioon.

Kätevää ajomukavuutta
Lyhyestä kokonaispituudestaan johtuen 
iQ on poikkeuksellisen näppärä ajetta-
va ja pysäköitävä. Minimaaliset etu- ja 
takaylitykset tekevät ulkomittojen ar-
vioinnista helppoa paikoissa, joihin ta-
vallisella henkilöautolla ei olisi mitään 
mahdollisuuksia pujottautua.

Vasta siirryttäessä väljemmille ajo-
kaistoille iQ osoittaa monipuolisuuten-
sa. Kahden metrin akselivälillä ja hie-
nosti säädetyllä alustarakenteella saavu-
tetaan hyvä suuntavakavuus sekä miel-
lyttävä ajokäytös jopa huippunopeudella 
170 km/h. Uutuus ei siis ole tarkoitet-
tu yksinomaan kaupunkiliikenteeseen, 
vaikkakin innovatiivisten ratkaisujen 
edut pääsevätkin oikeuksiinsa nimen-
omaan ahtaissa oloissa. 

Aluksi iQ-malliin on tarjolla 1,0 
VVT-i -bensiinimoottori ja 1,4 D-4D 
-diesel. Myöhemmin mallisto täyden-
tyy 1,33 Dual VVT-i -moottorilla, jo-
ka siivitti Yaris-mallin Vuoden Ekoau-
toksi 2009.

Yksilitrainen, 50 kW (68 hv) tehoi-
nen, kolmisylinterinen bensiinivoiman-
lähde on tuttu Toyota Aygon keulalta. 
iQ alittaa sillä yhden tärkeän rajapyy-
kin, CO2-päästöt ovat vain 99 g/km. 
Yhdistetyn ajon kulutuslukemana tä-
mä tarkoittaa 4,3 l/100 km. Viisinope-
uksisen manuaalivaihteiston ohella on 
saatavana portaaton Multidrive-vaihto-
ehto, joka tekee taajama-ajosta entistä 
mukavampaa.

1,4 litran 66 kW (98 hv) tarjoava die-
selmoottori antaa Toyotan pikku-uu-
tuudelle reippaan suorituskyvyn. Kuu-
sivaihteinen voimansiirto on miellyt-
tävätoiminen ja takaa iQ:lle kiihtyvyy-
den 0–100 km/h alle 12 sekunnissa. 
Hiukkassuodattimella varustettu die-
sel kuluttaa yhdistetyssä ajossa 4,0 lit-
raa polttoainetta. Hiilidioksidipäästöt 
ovat 104 g/km.

Kesällä myyntiin tuleva 1,33-litrai-
nen, 74 kW (100 hv) tehoinen uutuus-
moottori on varustettu joko kuusipor-
taisella manuaalivaihteistolla ja Stop & 
Start -järjestelmällä, jolloin yhdistetty 
kulutus on vain 4,8 l/100km ja vastaa-
vat C02-päästöt 114 g/km. Moottorin 
voi valita myös kytkettynä portaatto-
maan Multidrive-vaihteistoon. Sen ku-
lutus- ja päästöarvot ovat: 5,1 l/100km 
ja 124 g/km.

iQ-mallisto ja hinnat
1.0 VVT-i Q 15 820
1.0 VVT-i Q Multidrive 17 520
1.0 VVT-i Q2 17 120
1.0 VVT-i Q2 Multidrive 18 820
1.33 Dual VVT-i Q3 stop & start 19 270
1.33 Dual VVT-i Q3 Multidrive 20 670
1.4 D-4D DPF iQ 18 570
1.4 D-4D DPF iQ2 19 870

Lisävarusteet
Metalliväri 375
Osittainen nahkaverhoilu 590
Navigointijärjestelmä 1 250
Style-varustus (kynnyslistat, kromilistat ovissa ja koristelista takaluukussa)  320
Cockpit-varustus ( jalkatilavalaistus, valaistut kynnyslistat ja alumiiniset poljinpinnat) 590

Varusteita joka lähtöön

Tyylinsä mukaisesti kaikkiin iQ-versi-
oihin sisältyy keskeisimmät varusteet. 
Ilmastointi, CD-soitin kuudella kaiut-
timella sekä MP3-toistolla, raitisilma-
suodatin, lastenistuinten IsoFix-paikat 
ja istuinlämmittimet tekevät matkan-
teosta mukavaa. Korkeammin varus-
telluissa malleissa tunnelmaa kohottavat 
esimerkiksi automaattitoiminen ilmas-
tointi, tuulilasinpyyhkijöiden sadetun-
nistin, Smart Entry -avainjärjestelmä ja 
hopeoidut kaiutinritilät.

Style- ja Cockpit-varustepaketit lisää-
vät mahdollisuutta tehdä omasta iQ:sta 
vielä yksilöllisemmän. Ensimmäi-
siä iQ-malleja verhoavat metallivärit, 
jolloin hinnat alkavat 16 195 euros-
ta. Uutuudesta löytyy runsaasti tietoa 
ja kuvamateriaalia osoitteesta www. 
toyota.fi. 

iQ:n takaistui-
melle mahtuu 
aikuinen ja lap-
si. Kojetaulun 
epäsymmetri-
nen muotoilu 
mahdollistaa 
väljemmät tilat 
auton oikealle 
puolelle.

Etumatkustajan taakse mahtuu 
aikuinen hyvin, koska kojetaulu  
on epäsymmetrinen

Pysäköinti  
ahtaisiinkin 
väleihin onnis-
tuu vaivatta. 
iQ puhuttelee 
laadukkuuten-
sa ohella erin-
omaisilla kä-
sittelyominai-
suuksillaan.

Merkittävän pikku-uutuuden saa 
myös portaattomalla Multidrive-
vaihteistolla. Kannettava media-
soitin on helppo kytkeä auton 
äänentoistojärjestelmään.

iQ-store – ensimmäisenä Suomessa
iQ tuo mukanaan myös innovatiivisen jakelukanavan, 
sillä sen myynti aloitetaan uudenlaisessa 
verkkokaupassa nimeltä iQ-store (www.iQ-store.fi).

Verkkokauppa avataan maaliskuun lopulla vain 
suomessa, jossa Toyotan markkinajohtajuus sekä 
ihmisten verkonkäyttö luovat kaupalle erinomaisen 
koekentän.
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1990-luvun puolivälissä markkinoille tullut 
Toyota RAV4 oli ensimmäinen maastohenkis-
ten, käytännöllisten perheautojen luokan pio-
neeri. Nyt esiteltävä, tuon onnistuneen konseptin 
uusin versio henkii edelleen alkuperäistä ajatusta 
autosta, joka on tilava, suorituskykyinen, nelive-
toinen ja silti taloudellinen. RAV4:ää on myyty 
Euroopassa lähes miljoona kappaletta. Suomessa 
mallilla on parhaimmillaan ollut yli 25 prosentin 
markkinaosuus luokassaan.

RAV4:n keskeisiä vahvuuksia ovat helposti 
muunneltavat sisätilat ja hyvä etenemiskyky. Easy 
Flat -istuinjärjestely mahdollistaa takaistuimien 
vaivattoman alas laskemisen tavaratilassa olevilla 
vivuilla. Nelivetojärjestelmässä hyödynnetään säh-
köisesti ohjattua kytkintä, jolla optimoidaan voi-
man jakautuminen etu- ja takapyörien kesken ajo-
tilanteen mukaan. Useat anturit tarkkailevat auton 
toimintoja ja reagoivat nopeasti muuttamalla voi-
man jakosuhdetta.

RAV4
Tilava ja vaikeissakin ajo-oloissa viihtyvä Toyota 
RAV4 kokee merkittäviä muutoksia. useat ulko- 

ja sisäilmeen parannukset vahvistavat mallin 
menevää olemusta. Täysin uusi 2,0-litrainen 

Valvematic-bensiinimoottori takaa pienemmät 
kulutus- ja päästölukemat. Dieselmoottoreiden 

ominaisuuksia on hienosäädetty ja nyt myös 150-
hevosvoimaisen dieselin yhteyteen voi valita 

automaattivaihteiston. 

siirtyy Optimal 
Drive -sarjaan

RAV4
ToyotaToyotaToyotaToyotaToyota

Uudistunut Toyota RAV4 eroaa 
edeltäjästään mm. muhkeampien 
puskureiden, näyttävämmän maskin 
sekä sivupeileihin siirtyneiden 
sivuvilkujen osalta. Toyota Optimal 
Drive -filosofia toteutuu uutuudessa 
hienosti: esim. uusi kahden litran 
bensiinimoottori yhdistettynä 
portaattomaan Multidrive S 
-vaihteistoon kuluttaa vain 7,5 
l/100km.

▶
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Vahvalla ilmeellä eteenpäin
Segmenttinsä uranuurtajan ulkonäköä 
on muutettu harkiten. Etu- ja takapus-
kureita on muokattu dynaamisemman 
olemuksen aikaansaamiseksi. Kromat-
tu jäähdyttäjän säleikkö, kulmikkaam-
mat sumuvalosyvennykset sekä uudis-
tuneet ajo- ja takavalot liittävät RAV4:n 
voimakkaammin Toyotan muihin tä-
män vuoden uutuuksiin. Sivuvilkut ovat 
muuttaneet etulokasuojista taustapeili-
en koteloihin. Ulkovärivalikoimaa on 
päivitetty neljän sävyn osalta.

Sisäilmettä piristää uusi vaalea väri-
vaihtoehto. Kojetaulun, ohjauspyörän, 

ovipaneeleiden ja vaihteenvalitsimen 
yksityiskohdissa on moderni metal-
lisävy.

Tehoa niukin päästöin
Uudistuvan RAV4:n voimanlähde- ja 
vaihteistovalikoimiin on tullut keskeisiä 
muutoksia. Toyotan uusimmat bensiini- 
ja dieselmallit tottelevat termiä Toyota 
Optimal Drive. Se tarkoittaa yksinker-
taistettuna tehokkuuden maksimoimis-
ta ja kulutus- sekä päästöarvojen mini-
moimista. Automallien suorituskykyä 
siis parannetaan samalla, kun ympä-
ristöhaittoja vähennetään. RAV4:ään 

TOYOTA RAV4 2009, Tekniset tiedot
Moottori 2.0 Valvematic 2.0 Valvematic 2.2 D-4D DPF 150 2.2 D-CAT 150 2.2 D-CAT 177
Polttoaine Bensiini Bensiini Diesel Diesel Diesel
Iskutilavuus, cm³ 1 986 1 986 2 231 2 231 2 231
Iskun pituus x halkaisija, mm 80,5 x 97,6 80,5 x 97,6 86,0 x 96,0 86,0 x 96,0 86,0 x 96,0
Suurin teho kW (hv) / r/min 116 (158) / 6 200 116 (158) / 6 200 110 (150) / 3 600 110 (150) / 3 600 130 (177) / 3 600
Suurin vääntömomentti,  
Nm / r/min

198 / 4 400 198 / 4 400 340 / 2 000 – 2 800 340 / 2 000 – 2 800 400 / 2 000 – 2 800

Suorituskyky
Vaihteisto 6 M/T Multidrive S 6 M/T 6 A/T 6 M/T
Huippunopeus, km/h 185 185 190 185 200
Kiihtyvyys 0–100 km/h, s 10,5 11,0 10,2 10,8 9,3
Polttoaineen kulutus,  
yhdistetty l/100 km

7,6 7,5 6,0 7,2 6,7

CO2-päästöt, yhdistetty,  
g/km

178 177 159 189 177

Hinnat alkaen, euroa 32 450 34 750 35 000 45 700 44 350
Mitat ja massat
Pituus, mm 4 415 ( 4 335*)
Leveys, mm 1 815 (1 855**)
Korkeus, mm 1685 (1720***)
Akseliväli, mm 2 560
Tavaratila, l 586
Omamassa alkaen, kg 1 475
Perävaunumassa, jarrull., kg 1 500 – 2 000
Perävaunumassa, jarruton, kg 750

* Versiot ilman varapyörää   ** Versiot lokasuojalevikkein   ***Versiot kattokaitein. 
Tarkemmat tiedot: www.toyota.fi

on nyt tarjolla useita moottori-vaih-
teistoyhdistelmiä, joilla se on luokkansa 
päästöpriimus.

Bensiinivaihtoehtona on nyt täysin 
uusi kahden litran Valvematic-moottori. 
Se tuottaa edeltäjäänsä verrattuna viisi 
prosenttia pienemmät hiilidioksidipääs-
töt. Lukemat ovat nyt katumaasturiluo-
kan huipputasoa. Moottorin yhteyteen 
on valittavissa uusi 6-nopeuksinen ma-
nuaalivaihteisto tai portaaton Multidri-
ve S -automaatti. 

Valvematic-sana tarkoittaa uutta 
venttiilinohjausjärjestelmää jossa VVT-i  
-toteutuksesta tutuksi tulleen venttiilin-

ajoituksen ohjauksen lisäksi säädetään 
jatkuvasti myös imuventtiilin nostoa. 
Perinteisiin, pelkkää erillistä kaasuläp-
pää käyttäviin moottoreihin verrattuna 
Valvematicissa ilman virtaus sylinteihin 
tapahtuu tehokkaammin ja täsmäl-
lisemmin. Päästö- ja kulutuslukemat 
madaltuvat samalla kun teho- ja vään-
tölukemat sekä moottorin reagointiky-
ky parantuvat.

Uutuusmoottori tuottaa tehoa 116 
kW (158 hv), joka on neljä kilowattia 
aiempaa enemmän. Huippuvääntö on 
parantunut 198 Nm:iin, joka saavu-
tetaan käyntinopeudella 4 000 r/min. 

Bensiinimallin yhdistetyn ajon hiilidi-
oksidipäästöt ovat versiosta riippuen 
177–178 g/km. Kulutuslukemina tämä 
tarkoittaa 7,5–7,6 l/100 km.

Modernin voimanlähteen jatkeeksi 
sopii hyvin uusi Multidrive S -vaihteisto. 
Se on erittäin nykyaikainen, portaaton 
automaattivaihtoehto. Kuhunkin ajoti-
lanteeseen käytetään mahdollisimman 
sopivaa välityssuhdetta. Veto välittyy 

renkaille katkeamattomasti, joten vaih-
teenvaihdoista ei aiheudu pienimpiä-
kään nykäyksiä. Järjestelmä huomioi 
ylä- ja alamäet: ylämäkiajossa välitys-
suhdemuutoksien määrää pyritään vä-
hentämään, alamäissä moottorijarrutus-
ta puolestaan tehostetaan käyttämällä 
tavallista tiheämpiä välityksiä.

Erityisen urheilullista ajoa varten on 
valittavissa Sport-asento, jolloin moot-
torin kierrokset pidetään tavallista ak-
tiivisemmin tehoalueella. Haluttaessa 
voidaan myös käyttää seitsemää esioh-
jelmoitua kiinteää välitystä, joiden va-

litseminen onnistuu helposti vaihteen-
valitsimella tai ohjauspyörän yhteydessä 
olevilla katkaisijoilla.

Käsivalinteiseen vaihteistoon mielty-
neille on tarjolla uusi sujuvatoiminen, 
kuusinopeuksinen manuaalivaihteis-
to. Aiempaan malliin verrattuna väli-
tyksien lukumäärää on lisätty yhdellä, 
vaihteistoöljyn liikehdintää hillitty sekä 
sisäisiä kitkoja vähennetty.

Vaihtoehdoksi 
dieselautomaatti
Toyota RAV4:n 2,2 litran dieselmoot-
torista valmistetaan jatkossakin kahta 
eri tehoversiota: 110 kW (150 hv) ja 
130 kW (177 hv). Toyota Optimal Dri-
ve -ajattelutapa on ollut käytössä myös 
niiden ominaisuuksia hiottaessa. Pie-
zosähköiset suuttimet huolehtivat nyt 
polttoaineen ruiskuttamisesta sylinte-
reihin. Ruiskutuspainetta on kasvatettu 
15 prosenttia 2 000 bariin. Molemmat 
dieselmoottorit on varustettu hiukkas-
suodattimin.

150-hevosvoimaisen, 340 Nm vään-
töä tuottavan dieselin yhteyteen on 
valittavissa myös automaattivaihteisto. 
Manuaalin tapaan sekin on kuusivaih-
teinen. Nopeasti mutta pehmeästi vaih-
tava toteutus lisää ajamisen mukavuutta. 
Valittaessa Sport-asento vaihteisto vaih-
taa tavallista napakammin. Multidrive S 
-vaihteiston tapaan vaihde voidaan M-
asennossa valita joko vaihteenvalitsi-
mella tai ohjauspyörän kytkimillä. 

Automaattivaihteisessa RAV4-diesel-

mallissa on D-CAT-järjestelmä, joka 
vähentää pienhiukkasten ohella myös 
typen oksidien määrää. Version yh-
distetyn ajon kulutus on 7,2 l/100 km. 
Manuaalivaihteisena vastaava kulutus 
on 6,0 l/100km.

Tehokkain RAV4 tarjoaa 130 kW:n 
tehon ja mahtavan väännön. Sen voi-
min malli kiihtyy sataseen 9,3 sekun-
nissa ja saavuttaa tarvittaessa 200 km/h 
huippunopeuden. 400 Nm:n väännön 
tuottava moottori kuluttaa yhdistetyssä 
ajossa 6,7 l/100 km ja myös se on varus-
tettu D-CAT-järjestelmällä.

Kolme varustetasoa
Toyotan nelivetoinen perheauto on va-
littavissa kolmella eri varustetasolla. 
Vakiovarustelu on kattavaa kaikissa 
vaihtoehdoissa. Keskeisin ulkonäköero 
versioiden välillä on kova varapyöräko-
telo, joka koristaa vain perusversioita. 
Luxury-mallissa on automaatti-ilmas-
tointi, monipuolinen sisäänkäyntivalais-
tus, nahkapäällysteinen ohjauspyörä au-
diojärjestelmän säätimillä ja esimerkiksi 
jäähdytetty hansikaslokero. Sen ylelli-
syyttä voi täydentää nahkaverhoilulla 
ja Smart entry -älyavainjärjestelmällä, 
joiden yhteishinta on 950 euroa. 

Parhaiten varustellussa X-versioissa 
on lisäksi esimerkiksi tummennetut ta-
kalasit, korinväriset lokasuojalevikkeet, 
tummat ajovalojen taustat, sadetunnis-
tin ja automaattisesti tummuva tausta-
peili. RAV4-malliston hinnat alkavat  
32 450 eurosta. 

Toyota Optimal Drive  
tarkoittaa tehokkuuden 
maksimoimista ja kulu-
tus- sekä päästöarvojen 
minimoimista. 

Sisäilmettä 
tasapainottavat 
metallinväriset 
koristeet 
kojetaulussa, 
ohjauspyörässä, 
vaihteen-
valitsimessa ja 
ovipaneeleissa.

RAV4 on toiminut 
luokkansa uran-
uurtajana. Seik-
kailunhaluiselle 
ulkonäölle löytyy 
tarvittaessa ka-
tetta; älykkäästi 
toimiva neliveto ja 
tavallista henkilö-
autoa korkeampi 
maavara paranta-
vat etenemisky-
kyä merkittävästi. 
Takaa uutuuden 
tunnistaa valoista, 
joissa on kirkkaita 
alueita nyt kaksi.

Sekä bensiini- 
että dieselmoot-
torien yhteyteen 
on tarjolla auto-
maattivaihteis-
tot. Niitä voi-
daan halutessa 
ohjata käsiva-
lintaisesti ohja-
uspyörän yhtey-
dessä olevilla 
katkaisijoilla.

Automaattivaihteisen dieselmallin varustetaso on RAV4 X, johon sisältyy 
esimerkiksi korinväriset lokasuojalevikkeet, tummennetut takalasit, sadetunnistin, 
ilmastointiautomatiikka, jäähdytetty hansikaslokero ja älyavainjärjestelmä.
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Toyota Yaris
Toyotan Optimal Drive -filosofian 

mukaisesti toteutettujen 
moottori- ja vaihteistouudistusten 

ansiosta Yarisin kulutus- ja 
päästölukemat pienentyvät 

merkittävästi. Malliuudistuksessa 
myös Yarisin ulkonäköä ja 

sisustusta hienosäädettiin. 

▶

Stop & Start -järjestelmä sammuttaa 
normaalilämpöisen 1,33 litran 
moottorin automaattisesti esimerkiksi 
liikennevaloihin pysähdyttäessä, 
kun vaihde siirretään vapaalle ja 
kytkin nostetaan ylös. Moottori 
käynnistyy välittömästi kytkintä jälleen 
painettaessa. Etenkin ruuhka-ajossa 
päästöt  pienenevät huomattavasti, kun 
moottori ei käy turhaan.

ottaa eko
harppauksen
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Uusi Yaris-mallisto ja hinnat
1.0 VVT-i linea Terra 3-ov.  13 230
1.33 Dual VVT-i stop & start linea Terra 3-ov.  15 130
1.4 D-4D DPF linea Terra 3-ov.  17 160
1.8 Dual VVT-i Ts 3-ov.  21 970

1.0 VVT-i linea Terra 5-ov.  13 780
1.33 Dual VVT-i stop & start linea Terra 5-ov.  15 680
1.33 Dual VVT-i stop & start linea sol 5-ov.  16 580
1.33 Dual VVT-i linea sol 5-ov. MultiMode  17 480
1.33 Dual VVT-i stop & start linea sol Plus 5-ov.  19 280
1.33 Dual VVT-i stop & start lux 5-ov.  19 380
1.33 Dual VVT-i linea sol Plus 5-ov. MultiMode  20 180
1.33 Dual VVT-i lux 5-ov. MultiMode  20 280
1.4 D-4D DPF linea Terra 5-ov.  17 710
1.4 D-4D DPF linea sol 5-ov.  18 610
1.4 D-4D DPF linea sol 5-ov. MultiMode  19 510
1.8 Dual VVT-i Ts 5-ov.  22 520

UUSI YARIS, Tekniset tiedot
Moottori 1.0VVT-i 1.33 Dual VVT-i 1.8 Dual VVT-i 1.4 D-4D
Tyyppi R3, DOHC 12V R4, DOHC 16V R4, DOHC 16V R4, sOHC 8V
Iskutilavuus, cm³ 998 1 329 1 798 1 364
Maksimiteho, kW (hv) / r/min 51 (69) / 6 000 74 (100) / 6 000 98 (133) / 6 000 66 (90) / 3 800
Maksimivääntö, Nm / r/min 93 / 3 600 132 / 4 000 173 / 4 400 205 / 1 600 – 3 000
Polttoaineenkulutus, l/100km
Vaihteisto 5 M/T 6 M/T 6 MultiMode 6 M/T 6 M/T 6 MultiMode
Kaupunki 6,0 6,2 6,2 9,1 5,1 5,1
Maantie 4,5 4,5 4,4 5,8 3,6 3,6
Yhdistetty 5,0 5,1 5,1 7,0 4,2 4,2
Hiilidioksidipäästöt, g/km
Kaupunki 140 145 144 214 134 135
Maantie 105 106 104 135 95 96
Yhdistetty 118 120 119 164 110 111
Suorituskyky
Huippunopeus, km/h 155 175 175 194 175 175
0–100km/h 15,7 11,7 13,4 9,1 10,7 11,9

Ulkomitat, mm
Pituus (TS) 3 785 (3 800)
Leveys 1 695
Korkeus 1 530
Akseliväli 2 460
Raideleveys edessä (TS) 1 470 (1 460)
Raideleveys takana (TS) 1 460 (1 450)
Kääntösäde, m (TS) 4,7 (5,6)

Vuonna 1999 esitelty Yaris on Eu-
roopan suosituin Toyota-malli. 
Viimeisten kymmenen vuoden 

aikana niitä on myyty Euroopassa yh-
teensä yli 2,1 miljoonaa ja viime vuo-
den laskevilla markkinoillakin 245 000 
kappaletta. Yarisilla on vankka sija B-
segmentissä, jossa kilpailu asiakkaiden 
tyytyväisyydestä on tunnetusti kovaa. 
Suomessa Yaris oli vuonna 2008 koko-
luokkansa ylivoimaisesti ostetuin auto-
malli: 3 399 kappaleen rekisteröinnillä 
Yaris saavutti 20 prosentin osuuden 
luokassaan. 

Uusi 1,33 Dual VVT-i
Merkittävin uudistus on täysin uusi 1,33 
litran bensiinimoottori. Sen voimin 
mallin hiilidioksidipäästöt laskevat jopa 
119 grammaan kilometrillä. Pudotusta 
on peräti 21 grammaa verrattuna edel-
tävään 1,3 VVT-i -malliin. Yhdistetyn 
ajon kulutuslukemaksi on mitattu 5,1 

l/100 km. Moottori tuottaa 74 kW (100 
hv) tehoa ja 132 Nm vääntöä. Toteutuk-
sessa on hyödynnetty poikkeuksellisen 
korkeaa, 11,5:1 -puristussuhdetta.

Älykäs Stop & Start -järjestelmä on 
uutuusmoottorin vakiovaruste. Sen 
avulla kuusiportaiseen manuaalivaih-
teistoon kytketyn, modernin voiman-
lähteen kulutus- ja päästölukemat saa-
daan alhaisiksi. Järjestelmä sammuttaa 
normaalilämpöisen moottorin auto-
maattisesti, kun Yaris pysäytetään esi-
merkiksi liikennevaloihin, vaihdeva-
litsin siirretään vapaalle ja kytkinpoljin 
nostetaan ylös. Moottori käynnistyy vai-
vatta heti, kun kytkinpoljinta painetaan 

liikkeelle lähdettäessä. Kun moottori ei 
käy turhaan, pienenevät päästöt huo-
mattavasti etenkin ruuhka-ajossa. 

Dual VVT-i -järjestelmä muuttaa se-
kä imu- että pakoventtiilien ajoitusta, 
jolloin kaasunvaihtoa pystytään opti-
moimaan kuhunkin rasitustilanteeseen 
sopivaksi. Moottorin sisäisiä kanavia on 
pyöristetty ja tasoitettu tehokkaiden vir-
tausten takaamiseksi. Venttiilikansi ja 
imusarja on valmistettu kevyestä hart-
sista. Jäykkä, alumiininen ja hyvin ääntä 
eristävä öljypohja kiinnittyy myös uu-
teen 6-nopeuksiseen vaihteistoon. Rat-
kaisu takaa kevyen, mutta silti tukevan 
kokonaisuuden.

Laaja moottorivalikoima
Yarisiin on saatavilla kolme bensiini-
moottoria sekä 1,4 litran diesel, joka 
edustaa uusinta common rail -tekno-
logiaa piezosuuttimineen ja hiukkas-
suodattimineen. Dieselin suurin teho 
on 66 kW (90 hv). Moottorin vääntö-
ominaisuuksia on parannettu; nyt 205 
Nm:n huippuvääntö on tarjolla jo 1 800 
kierroksella. Arvo on 15 Nm edeltävää 
versiota korkeampi. Diesel on erittäin 
taloudellinen vaihtoehto – yhdistetyn 
ajon kulutus on vain 4,1 l/100 km. Kuu-
sivaihteisen manuaalimallin CO2-pääs-
töt ovat 110 g/km, MultiMode-vaihtei-
sen 111 g/km.

Common rail -järjestelmän ruisku-
tuspaine on 1 600 baria. Polttoainetta 
ruiskutetaan sylintereihin piezosähköi-
sillä suuttimilla, jotka pystyvät annos-
telemaan dieseliä kaksi kertaa tavan-
omaisia suuttimia nopeammin. Kor-
kean avautumisnopeutensa vuoksi ne 
voivat tarvittaessa suihkuttaa useampia 
annoksia yhden työkierron aikana. Tur-
boahdin on muuttuvageometrinen. Se 
auttaa osaltaan parantamaan vääntöä 
alemmilla kierrosnopeuksilla sekä las-
kemaan kulutus- ja päästöarvoja.

Kolmisylinterisen, 1,0 litran VVT-i-
bensiinimoottorin polttoaineen syöt-
töä on kehitetty ja esimerkiksi moot-
toriöljyn viskositeettia on pienennetty 
sisäisen kitkan vähentämiseksi. Yaris-
malliston pienin moottori tuottaa hiili-
dioksidipäästöjä 115 g/km. Yhdistetty 
kulutus on 4,9 l/100km ja suurin teho 
51 kW (69 hv).

Vauhdinnälkäisimmille on edelleen 
tarjolla myös 98 kW (133 hv) tehoinen 
1,8 litran TS-malli, jonka CO2-pääs-
töt ovat nyt 170 g/km. TS eroaa muista 
Yaris-malleista esimerkiksi pulleampien 
puskureiden, takaspoilerin, 17 tuuman 
kevytmetallivanteiden, analogisen mit-

tariston ja urheilullisien istuimien osal-
ta. Edeltäjäänsä verrattuna TS:n kuusi-
vaihteisen voimansiirron toimintaa on 
parannettu.

Muotoilun ja sisustan 
hienosäätöä
Yaris saa useita ulkonäkömuutoksia. 
Etupuskuria, etuspoileria, konepeltiä, 
ajovaloja ja alustaa on muotoiltu uudel-
leen, ja mm. Toyota-logo erottuu nyt ai-
empaa selvemmin. Muutokset paranta-
vat myös auton aerodynamiikkaa. 

Led-tekniikalla toteutetut takavalot 
sulautuvat hyvin takapuskuriin. Pus-
kurin alaosaa on jatkettu saumatto-
masti entistä alemmaksi. Näin Yarisin 
takaosaankin on saatu entistä vauhdik-
kaampaa olemusta. Ulkovärivaihtoehto-
jen määrää on kasvatettu yhteentoista. 
Sisustan värivaihtoehtoja täydentää uu-
si Ash Brown -kangas sekä hopeanhar-
maat somisteet ja saumaukset. 

Järkevää autonvalmistusta
Ranskan Valenciennesissa sijaitsevaan 
Yaris-tehtaaseen on investoitu lähes 900 
miljoonaa euroa. Toiminta alkoi tammi-
kuussa 2001 ja miljoonas Yaris ajoi teh-

taasta ulos joulukuussa 2006. 
270 000 auton tuotantokapasiteet-

ti saavutetaan noin 3 850 työntekijän 
avulla. 

Ranskasta viedään Yaris-malleja yli 
25 maahan, ja tehdas kuuluukin maa-
ilmanlaajuisesti Toyotan tärkeimpien 
yksiköiden joukkoon. Etenkin korin-
valmistus on muuntautumiskyvyltään 
huippuluokkaa. Samalla linjalla pysty-
tään valmistamaan kaikkia variaatioita 
Yaris-malleista, ja tarvittaessa täysin eri-
mallisiakin Toyotia tuotantonopeuden 
siitä kärsimättä.

Tehdas on onnistunut sataprosentti-
sesti ympäristöä koskevissa tavoitteis-
saan: kaikki tuotannossa syntyvät jätteet 
hyödynnetään ja kierrätetään tehok-
kaasti. Kaatopaikalle ei viedä mitään. 
Vuodesta 2001 jätteen määrä autoa koh-
den on onnistuttu puolittamaan. Yhden 
Yarisin tuottaminen synnyttää nyt 9,5 kg 
jätettä. Siitä yli 4 kg on kierrätettävissä 
heti (pahvia, metallia, öljytuotteita jne.). 
Loput voidaan hyödyntää tehokkaasti 
polttolaitoksessa korvaamassa muita 
polttoaineita.

Uudistuneen Yarisin hinnat alkavat 
13 230 eurosta. 

Niin sisustukseen kuin ulkoväreihinkin 
on tarjolla uusia sävyjä.

Puskurit, etu-
spoileri, konepelti 
ja ajovalot ovat 
saaneet uudet 
muodot. Alustaan 
tehdyt muutokset 
parantavat myös 
auton aerodyna-
miikkaa. 

Takavalot valaistaan nyt ledeillä.

Yaris tarjoaa hienos-
tunutta muotoilua ja
ensiluokkaista 
mukavuutta.
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KISS-turvaistuin (Klippan Isofix Safety 
System) on suomalaisen Oy Klippan Ab:n 
kehittämä turvaistuin 0–18-kiloisille lapsille. 
Turvaistuin kiinnitetään autoon aina selkä me-
nosuuntaan, mikä onkin suositeltavin ja turval-
lisin kuljetustapa pienille lapsille. 

KISS-turvaistuin saadaan kiinnitettyä ISO-
FIX-kiinnityksellä tai ajoneuvon omilla turva-
vöillä joko etu- tai takaistuimelle. Tämä omi-
naisuus mahdollistaa saman istuimen käytön 
autoissa, joissa on ISOFIX-kiinnitys tai sellais-
ta ei ole. Turvaistuimethan tyypillisesti ovat 
joko ISOFIX- tai turvavyökiinnitteisiä, mikä 
aiheuttaa rajoituksia istuimen käyttöön eri 
autoissa. Etuistuimelle asennettaessa on mat-
kustajan etuturvatyyny oltava ehdottomasti 
poiskytkettynä.

Kaksi turvaistuinta yhdessä
Perinteisesti turvaistuimet jaotellaan kolmeen 
ryhmään; nelipistevöillä varustettuihin alle 
13-kiloisille lapsille tarkoitettuihin turvakau-
kaloihin, nelipistevöillä varustettuihin 9–18-
kiloisten turvaistuimiin ja yli 15-kiloisten sel-
känojallisiin istuinkorokkeisiin, joissa lapsi 
kiinnitetään ajoneuvon omilla kolmipistetur-
vavöillä. KISS-turvaistuin saadaan asennettua 
kolmeen eri kaltevuusasteeseen ja sen nelipis-
tevyöt saadaan säädettyä kolmelle eri kokoluo-
kalle. Näin istuimeen saadaan oikea istuma-
asento erikokoisille lapsille. Myös pääntukea 
ja istuimen pehmusteita saa säädettyä lapsen 
kasvun mukaisesti. 

Vaikka KISS-turvaistuin soveltuu painoskaa-
lansa puolesta myös isommille lapsille, alkaa 
selkä menosuunnassa matkustaminen, esimer-
kiksi neljävuotiaalle, 110-senttiselle, painos-
kaalaan sopivalle lapselle, olemaan jalkatilojen 
osalta ahdasta. KISS-turvaistuimella korvataan 
kuitenkin hyvin kaksi perinteisen jaottelun mu-
kaista istuinta.

Irrotettava turvakaukalo
Vaikka KISS-turvaistuin on melko suuriko-
koinen, ei se aiheuta vaikeuksia vauvankaan 
kanssa liikuttaessa. Turvaistuimesta saadaan 
helposti irrotettua perinteisen tyyppinen tur-
vakaukalo, jossa vauvaa voidaan kantaa tai jopa 
vetää perässä lentolaukun tapaisesti. Turvakau-
kalossa on kantokahvan lisäksi renkaat ja tele-
skooppinen vetoaisa. Turvakaukalo voidaan 
myös yksinään kiinnittää ajoneuvon vöihin, 
joten lasta voidaan helposti kuljettaa muus-
sakin ajoneuvossa istuinmekanismia omasta 
autosta irrottamatta.

Turvaistuintestit
Kuten autoille myös turvaistuimille on alettu 
tekemään törmäystestejä. Euroopan kulutta-
jajärjestöjen yhteisessä EuroTest-tutkimusoh-
jelmassa testataan turvaistuimia ja arvioidaan 
turvaistuimen antama suoja lapselle etu- ja si-
vutörmäystilanteessa. 

Vertailutulokseen vaikuttavat istuimen tur-
vavöiden reititys, kiinnityksen vakaus, pään 
tuki, väärinasennuksen mahdollisuus, lapsen 
kiinnitys turvaistuimeen, istuimen asennus, 
käyttöohjeet, tuki säärille, pehmusteiden laatu, 
näkyvyys, puhdistettavuus ja istuimen viimeis-
telyn laatu. Suomesta tutkimusohjelmassa ovat 
mukana kuluttajavirasto ja Autoliitto ry. 

Autojen Euro NCAP -törmäystestit alkoivat 
90-luvun lopulla ja ovat aikaansaaneet reilun 
kymmenen vuoden aikana autojen huomat-
tavan turvallisuuskehityksen. Menestyminen 

Pyörillä 
varustettua 
turvakaukaloa 
voi kuljettaa 
tarvittaessa 
vetämällä.

Juha Seppälä

Vauvan tulo perheeseen  
tietää paljon erilaisia  
hankintoja. autoilevalle 
perheelle yksi tär-
keimmistä hankin-
noista on kunnol-
linen lastenistuin. 
Sitä valittaessa on 
erityisen tärkeätä 
huomioida turval-
lisuusnäkökohdat 
sekä matkustusmu-
kavuus pitkiä ajo-
matkoja ajatellen. 

joka kasvaa  
lapsen mukana

törmäystesteissä on tullut tärkeäksi valintakri-
teeriksi uutta ajoneuvoa valittaessa. Viimei-
simmissä turvaistuintesteissä turvaistuimis-
ta löytyi huomattavia eroja suojauskyvyssä. 
Myös istuinten asentamisessa ajoneuvoon oli 
merkittäviä eroja. Joidenkin istuimien asenta-
minen ajoneuvoon vakaasti oli vaikeaa tai jo-
pa mahdotonta. 

Toivotaan, että EuroTest-tutkimusohjelma 
innostaa myös turvaistuinvalmistajia kehittä-
mään edelleen istuinten turvallisuutta. KISS-
turvaistuin ei ole vielä ollut EuroTest-tutki-
musohjelmassa mukana, mutta toivottavasti se 
pääsee mukaan jo seuraaviin testeihin.

Istuimen kiinnittäminen tärkeää
EuroTest-tutkimusohjelmassakin todetaan tur-
vaistuimen oikeanlaisen kiinnittämisen olevan 
erittäin tärkeä osa istuimen turvallisuutta. Vää-
rin kiinnitettynä paraskin turvaistuin voi olla 
jopa hengenvaarallinen. ISOFIX-kiinnitysstan-
dardi on tuonut tähänkin seikkaan parannuk-
sen ja turvaistuinten oikein kiinnittäminen on 
helpompaa. Irrotettavan turvakaukalon ansios-
ta ei KISS-turvaistuimen kiinnitysmekanismia 
tarvitse irrottaa ajoneuvosta. Tämän ansiosta 
turvakaukalo kiinnittyy aina oikein kiinnitys-
mekanismiin. 

Turvallista matkaa pienille ja isoille 
matkustajille! 

Klippan-istuimia myyvät kaikki  
Toyota-jälleenmyyjät. 

Lapsi voi helposti käyttää samaa istuinta 
vastasyntyneestä noin kolmivuotiaaksi. 
Puolitoistavuotias Anni matkustaa vielä 
mielellään selkä menosuuntaan, mutta 
pari vuotta vanhempi Suvi-sisko viihtyy 
paremmin kunnon jalkatilat tarjoavassa 
selkänojallisessa istuinkorokkeessa.

Turvaistuin,
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Lexus Is
Lexuksen urheILuLLInen, perheautoLuokkaan 

kuuLuva Is-maLLIsto uusIutuu nIIn uLkoa kuIn 

sIsäLtäkIn. myös ajodynamIIkka, poLttoaInetaLous 

ja turvavarusteLu paranevat entIsestäänkIn.

uudistuu

IS sai Saksassa Kultainen 
ohjauspyörä -palkinnon 
vuonna 2007 sekä keski- että 
ylemmässä kokoluokassa: se 
oli paras niin kori-, ohjaus- kuin 
jarrut-kategorioissa. Tuomaristo 
ylisti mallia sen tarjoamasta 
erinomaisesta hinta-laatu-
suhteesta.

L exuksen L-finesse muotoiluhengen 
mukaiset lukuisat ulkonäkömuu-
tokset saavat IS:n näyttämään ai-
empaakin yksilöllisemmältä, tyy-
likkäämmältä, atleettisemmalta ja 
dynaamisemmalta. Keulassa uu-

distunut ilme on havaittavissa mm. entistä 
alempana sijaitsevasta etusäleiköstä. Puskuria 
on siirretty eteenpäin 10 mm, ja siinä olevia 
levennettyjä ilmanottoaukoja korostavat pus-
kuriin integroidut sumuvalot.

Entistä kookkaampiin taustapeileihin on 
istutettu led-valaistut sivuvilkut. Uudet, kak-
sinopeuksiset lasinnostimet hidastavat auto-
maattisesti sivulasien avautumisnopeutta ää-
riasennoissa vähentäen siten ääntä ja lisäten 
korkealuokkaisuuden tunnetta.

Takavalojen rakenne, grafiikka ja valais-
tusmuoto on uusittu. IS 250 -mallissa myös 
puskuri alaosan diffuusereineen on saanut 
uuden, autoa leventävän ilmeen.

NauTITTavaa ajeTTavuuTTa

Sisällä uudistukset ulottuvat lexusmaisesti 
pienimpiinkin yksityiskohtiin. Sisustukseen 
on tarjolla uusia väriyhdistelmiä ja Sport-
kangasverhoilun rinnalla on kaksi erityyp-
pistä nahkaverhoilua; toiseen sisältyy myös 
etuistuinten ilmastointijärjestelmä.

Keskikonsoli on saanut uuden, pelkiste-
tymmän ilmeen: säätimet ovat selkeämmät 
ja mukavammat käsitellä, kromiviimeiste-
lyä on laajennettu ja kytkimien valaistus on 

tehokkaampi. Avaimeton ovien lukitus- ja 
autonkäynnistysjärjestelmä on vakiona kai-
kissa malleissa.

Lexus IS tarjoaa luokassaan erinomaisen 
ilmanvastuskertoimen, 0,27. Auton alustaan 
tehdyt muutokset parantavat aerodynaamista 
suorituskykyä. Uusi, kaksiosainen, moottorin 
alle sijoitettu, venturi-tyyppinen suojalevy se-
kä uusittu takaosan pohjapanelointi ilmanoh-
jaimineen kiihdyttävät ilmanvirtausta auton 
alla ja lisäävät siten alipaineen avulla auton pi-
toa tiehen (downforce). Yhdessä nämä kaksi 
uutta pohjalevyä parantavat merkittävästi IS:n 
aerodynaamista suorituskykyä ja ajovakautta 
sekä samalla vähentävät mm. ääntä.

Ajettavuuteen vaikuttavat merkittävästi 
myös jousitukseen, ohjaukseen ja jarruihin 
tehdyt hienosäädöt. IS 250:n automaatti-
vaihteistoa voi jatkossa ohjata myös ohjaus-
pyörään sijoitetuista katkaisimista, vaikka 
vaihde olisikin D-asennossa. Tällä voidaan 
haluttaessa nopeuttaa pienemmälle vaihteelle 
vaihtamista ja siten tehostaa moottorijarru-
tusta. Kuusiportaisen manuaalivaihteiston 
vaihde- sekä kytkintuntumaa on kehitetty; 
vaihteet kytkeytyvät aiempaa pehmeämmin 
ja pienemmällä voimalla.

TaloudellISemmIN ja 
TurvallISemmIN

IS 220d tuottaa 400 Nm väännön 2 000–2 600 
r/min käyntinopeudella. Suurin teho on 130 
kW (177 hv). Uudistuvien dieselmallien ▶
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päästöjä on leikattu merkittävästi. Vakiomallin 
yhdistetty kulutuslukema on nyt 5,6 l/km. CO2-
päästöt laskivat 163 grammasta 148 grammaan 
kilometriä kohden mm. moottorin sisäistä kitkaa 
pienentämällä. Sport-version perävälitys vaih-
dettiin 3,2:sta 2,9:ään; se paransi ajettavuuden 
ohella myös päästöjä – aiempi CO2-arvo 195 g/
km laski lukemaan 179 g/km. Dieselit kiihtyvät 
0–100 km/h 8,9 sekunnissa ja niiden huippuno-
peus on 220 km/h.

IS 250 bensiinikäyttöisen V6-moottorin teho 
on 153 kW (208 hv). Kuusivaihteisen automaa-
tin keskikulutus on 9,1 l/km ja vastaava CO2-ar-
vo 214 g/km. Manuaalivaihteisena IS 250 kiihtyy 

sataseen 8,1 sekunnissa ja saavuttaa 230 km/h 
huippunopeuden.

VDIM (Vehicle Dynamics Integrated Mana-
gement), Lexuksen ainutlaatuinen integroitu 
ajonvakautusjärjestelmä sisältyy jatkossa kaikkiin 
IS-malleihin vakiona. Järjestelmä yhdistää luk-
kiutumattomien jarrujen, hätäjarrutehostimen, 
vetoluistoneston, ajonvakautuksen ja sähköisen 
ohjaustehostimen toiminnot aktivoimalla ne jo 
ennen kuin ajettavuuden äärirajat saavutetaan. 
Tämä lisää ajoturvallisuutta ja helpottaa auton 
hallintaa tiukoissa tilanteissa.

Lukuisista tuoteparannuksista huolimatta IS 
220d vakiomallin hinta säilyy ennallaan 38 900 
eurossa – Luxury-varustetason hinta on jopa ai-
empaa edullisempi. Bensiinikäyttöisen IS 250:n 
hinnat alkavat 44 400 eurosta.

Lexus IS oli täysin ylivoimainen viimeisimmän 
Uuden Auton Ostajat 2008 -tutkimuksen isossa 
autoluokassa ja Lexus merkkinä koko tutkimuk-
sessa yleensä. Tutkimukseen vastanneet nostivat 
Lexuksen ykköseksi seuraavissa kohdissa: tuot-
teen laatu, muotoilu, ajettavuus, varustelu, turval-
lisuus, mukavuus, kokonaistyytyväisyys autoon, 
kokonaistyytyväisyys automyyntiin, kokonais-
tyytyväisyys merkkikorjaamoon. Lexukset myy 
Lexus Kaivoksela. +

Kojelautaa on uudistettu ja 
selkeytetty monista kohdista, 
mm. tuuletussuuttimien, 
väritysten, ohuiden 
kromikehysten, kellon ja 
audion osalta. myös ovissa 
olevat katkaisimet on 
uusittu. ulkopeilit kääntyvät 
automaattisesti, kun ovet 
lukitaan tai avataan. Peilit 
ovat aiempaa kookkaammat 
ja niissä on led-valaistut 
vilkut.

lexuksessa on  
aina keskitytty 
minimoimaan 
korin saumojen 
väliset raot. uudis-
tetussa IS-mallissa 
esimerkiksi pusku-
rin ja lokasuojan 
väliin jää vain 
0,35 mm rako.

mallISTo ja hINNaT

leXuS IS 220d 38 900

leXuS IS 220d S 40 900

leXuS IS 250  44 400

leXuS IS 250 automaatti 45 100

avaImeton ovIen LukItus-  
ja autonkäynnIstys-
järjesteLmä on vakIona 
kaIkIssa maLLeIssa.
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 Kevät paljastaa talven autoon jättä-
mät jäljet. Lattioilla on hiekkaa ja 
lasten kurakenkien jäljet loistavat 

etuistuinten selkänojien takaosissa. Jopa 
kynnyskoteloita saa varoa autoon astu-
essa, etteivät lahkeet likaannu. Auringon 
taas alkaessa paistaa tuntuu, ettei näky-
vyyskään ole kohdallaan. On aika tehdä 
auton kevätehostus.

Likainen auto vähentää ajonautin-
toa, mutta iloinen ilme on jokaisen kä-
den ulottuvilla. Oikeilla aineilla ja työ-
tavoilla auton puhdistus sujuu varsin 
helposti ja muutaman tunnin työllä saa 
ihmeitä aikaan. 

Ulkopinta kiiltämään ja 
näkyvyys kuntoon

Auton kevätpuhdistus alkaa perusteel-
lisella ulkopinnan pesulla. Liuotinpesu 
autonpesukoneessa mielellään alusta-
pesun kanssa pesee pahimmat liat pois, 
minkä jälkeen kotipihassa tehtävän kä-
sinpesun tarkoituksena on käydä lä-
pi ne kohdat, joita kone ei ole saanut 
puhtaaksi. Shampoo ja vaha ovat täs-
sä perusaineet, mutta pelkästään niil-
lä auton kevätkunnostuksesta ei selviä. 
Kunnollinen autoshampoo poistaa li-
an maalipintaa vaurioittamatta ja ym-
päristöystävällisesti. Pesu tulee ulottaa 
myös piiloon jääviin oven reunuksiin 
ja karmeihin. 

Pesun jälkeen auto kuivataan hyvä-
laatuisella säämiskällä. Mahdolliset ki-
vien ja nastojen tekemät maalipinnan 

vauriot on syytä käydä huolella läpi ja 
korjata sävykohtaisilla paikkamaaleilla. 
Lopuksi auto vahataan. Perusteellinen 
vahaus on hyvä tehdä vähintään kaksi 
kertaa vuodessa. 

Useissa autoissa on jo vakiona kevyt-
metallivanteet ainakin kesärenkaita var-
ten, mutta nykyaikaiset erikoisvanteet 
kestävät talviolotkin hyvin hoidettuina. 
Vanteita varten on oma puhdistusaine, 
joka poistaa lian hellävaraisesti. 

Paitsi maalipinta, myös tuulilasi kan-
nattaa tarkastaa kiven iskemien varal-
ta. Pienet vauriot olisi hyvä korjaut-
taa mahdollisimman pikaisesti, sillä ne 
voidaan korjata edullisesti. Mikäli vau-
rio on jo edennyt pidemmälle tai lasin 
pinta on naarmuinen, kannattaa lasi 
vaihtaa uuteen. Vaikka lasissa ei hal-
keamaa olisikaan, on useamman vuo-
den ikäinen lasi usein turvallisuusriski 
heijastuksien vuoksi. Toyota-liikkeessä 
lasien korjaukset ja vaihdot tehdään am-
mattitaidolla. On hyvä muistaa, että lasi 

on kantava osa nykyauton rakennetta, ja 
virheellisesti asennettu lasi saattaa joh-
taa valmistajan suunnitteleman turvalli-
suuden heikkenemiseen mahdollisessa 
kolaritilanteessa. 

On hyvä myös katsoa, minkä kuntoi-
silla pyyhkijöiden sulilla lasia puhdistaa. 
Pyyhkijöiden sulat ovat kovilla talven 
aikana, ja kiinnijäätynyt sulan kumi on 
saattanut jopa revetä. Mekaaninen ku-
lutus ei tosin ole ainoa syy vaihtaa su-
lat: auringon UV-säteily nimittäin hei-
kentää kumin elastisuutta. Uudet sulat 
pitävät näkyvyyden kunnossa ja estävät 
lasin naarmuuntumista. Pesunestesäili-
ön täyttö kelien vaatimalla pesuneste-
seoksella on hyvä ajatus. Pesunesteenä 
tulee käyttää tunnettuja, laadukkaita 
merkkejä, jotka eivät vahingoita maa-
lipintoja. Toki muutkin nestepinnat – 
moottoriöljyn taso mukaan lukien – on 
vaivatonta tarkastaa samalla konepellin 
avauksella. 

Sisusta raikkaaksi
Sisustan puhdistuksen voi aloittaa nos-
tamalla kumimatot pesua varten ulos. 

Talven mittaan hiekkaa on kulkeutunut 
kumimattojen alle ja sitä on jauhautu-
nut nukkapintaiseen lattiamattoon us-
komattomat määrät. Huolellisella imu-
roinnilla pientä suulaketta käyttäen pie-
netkin hiukkaset saadaan poistettua 
tehokkaasti. 

Samalla on hyvä tarkastaa kumimat-
tojen kunto. Puhki kulunut kumimatto 
laskee kosteuden muhimaan lattiamat-
toon, mikä ajan myötä voi aiheuttaa 
korroosiota tai vähintään epämiellyttä-
vän hajun autoon. Vaihdon syy voi olla 
myös ulkonäkö: uusi mattosarja kruu-
naa perusteellisen kevätpuhdistuksen 
ja saa auton tuntumaan helposti vuotta 
paria tuoreemmalta! 

Lasien sisäpintaan kertyy varsin no-
peasti pinttynyt kalvo, joka vaatii pe-
rusteellisen pyyhkimisen kunnollisella 
pesuaineella aika ajoin. Sitruunantuok-
suinen Toyota-lasinpesusuihke paitsi 
puhdistaa tehokkaasti, myös jättää au-
toon raikkaan tuoksun. Ja jotta sisäilma 
olisi jatkossakin raikasta, on sisäilman 
suodatin syytä vaihtaa keväällä uuteen. 
Kojelaudan ja muiden muoviosien puh-

distukseen on niin ikään oma aineensa, 
joka palauttaa alkuperäisen ilmeen pö-
lyyntyneille ja likaantuneille pinnoille.

Sisätilojen tekstiiliverhoilut puhdis-
tetaan tätä varten kehitetyllä vaahtope-
suaineella. Yhä useammassa autossa on 
tänä päivänä nahkaverhoilu. Sen hyviä 
puolia ovat tyylikkyys ja helppohoitoi-
suus. Luonnonmateriaalina nahkakin 
vaatii huolenpitoa, joten istuinosat kan-
nattaa puhdistaa säännöllisesti. Puhdis-
tusaine ei ole vain tahrojen poistoa var-
ten vaan se myös hoitaa materiaalia ja 
pitää sen joustavana ja estää halkeilua. 

Alkuperäiset Toyota-autonhoitotuot-
teet ovat uudistuneet entistäkin tehok-
kaammiksi. Niitä käyttäen varmistat 
turvallisesti viimeistellyn jäljen ja saat 
kaikki tuotteet ja palvelut kilpailuky-
kyiseen hintaan yhdestä paikasta lähim-
mältä Toyota-myyjältäsi. 

Puhtaalla ja raikkaalla autolla on ilo 
suunnata kohti tulevaa kesää.  

TEKSTI JOUKO RYYNÄNEN

Säännöllisesti huollettu Toyotasi on 
varmasti teknisesti huippukunnossa, 
mutta miltä ulkopinta, vanteet ja sisustus 
näyttävät talven jäljiltä? 

Muistilista
● Autoshampoo
● Vaha
● Vannepesu
● Muovipintojen puhdistusaine
● Verhoilun puhdistusaine
● Nahkapintojen puhdistusaine
● Lasin puhdistusaine
● Pesuvälineet ja säämiskä
● Korjausmaali

Muista myös tarkastaa
● Kumimatot 
● Tavaratilan suojakaukalo
● Tuulilasin kunto
● Pyyhkijöiden sulat
● Nestepintojen taso
● Sisäilman suodatin

Iloinen kevätilme

autolle
Toyota CarCare 
-tuottein

Kiveniskemien 
tekemät vauriot 
on helppo paikata 
korjausmaalilla.

Istuinverhoilun puhdistus 
sujuu kätevästi tehokkaalla 
vaahtopesuaineella.

Erikoisvanteiden pesuun 
kannattaa käyttää 
sitä varten kehitettyä 
erikoispuhdistusainetta.
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utuuden suorituskyvystä vastaavat 1,4 D-4D  
-diesel ja uusi 1,33 litran Dual VVT-i 
-bensiinimoottori. Dieselmallissa on hiuk-
kassuodatin, ja se on saatavissa myös neli-
vetoisena. Tällöin maavara on hieman suu-
rempi. Se on ennakkotietojen perusteella 
ensimmäinen nelivetoauto, jonka CO2-arvo 
jää 133 grammaan/km. Nelivetotekniikka 
perustuu samoihin ratkaisuihin, joita hyö-
dynnetään isoveli RAV4:ssä. Etenemiskyky 
on hyvä myös tavallista liukkaammilla ja 
upottavammilla tieosuuksilla.

Stop & Start -järjestelmällä varustetun 
bensiinimallin CO2-päästöt jäävät 130 g/km 
tasolle. Kuusinopeuksinen manuaalivaih-
teisto vastaa molempien moottoreiden voi-
mansiirrosta.

Maltillisen kokoinen uutuus on saatavissa 
myös nelivetoisena. Urban Cruiser ei säikähdä 
heikompikuntoisiakaan ajouria. 

Toyota  
Urban Cruiser

Katumaasturiluokan 
puhutteleva uutuus kantaa 
nimeä Urban Cruiser. 
Nautinnollisessa autossa on 
hyvät tilat viidelle henkilölle 
ja harrastusvälineille. 
Silti viisiovisen auton 
kokonaispituus on puristettu 
alle neljään metriin. 

Pian täällä

Erilainen nuori

Persoonalliset muodot omaava Urban Crui-
ser edustaa uutta kokoluokkaa järkevän mal-
tillisine korimittoineen; pituus 3 930, leveys 
1 725, korkeus 1 540 mm. Mallin olemukses-
sa on aistittavissa voimakkuutta ja nuorek-
kuutta, jota katumaasturiluokan kuljettajat 
ovat tottuneet autoltaan vaatimaan. 

Toyotan Etelä-Ranskassa sijaitseva muo-
toilukeskus ED2 on kantanut vastuun sisäil-
meen toteutuksesta. Kojetaulussa ja mitta-
ristossa on ennakkoluulottomia ratkaisuja, 
jotka sopivat mallin omaperäiseen tyyliin. 
Kokoluokkaansa nähden pitkä akseliväli,  
2 460 mm, mahdollistaa tilavan matkusta-
mon ja mukavat oltavat myös takaistuimille. 

Tavaratilaa on normaaliasennossa 314 litraa, 
takaistuimet taitettuina 749 litraa. 

Uskaltava kokonaisuus
Toyotan uutuus sopii henkilöille, jotka ha-
luavat kohtuukokoiselta autoltaan käytän-
nöllisyyttä, persoonallisuutta ja taloudelli-
suutta. Urban Cruiser on osoitus siitä, että 
B-segmentinkin edustaja voi olla uskalias ja 
aidosti maastohenkinen.

Turvavarustelu on kattavaa jo perusmal-
leissa. Ajonvakautus hillitsee kulkua ääriti-
lanteissa ja seitsemän turvatyynyä antaa suo-
jaa mahdollisissa onnettomuuksissa. Laaja 
lisävarustevalikoima viimeistelee kokonai-
suuden yksilölliseksi ja ylelliseksi.

Urban Cruiser saapuu Suomeen huhti-
kuun lopulla ja sen hinnat alkavat 19 600 
eurosta. 

U

Ennakkoluuloton innovointi 
ilmenee esimerkiksi mitta
ristosta. Nopeus ja kierros
lukumittarit on sijoitettu  
samaan kokonaisuuteen.

Urban Cruiserissa hyödynnetään tehokkaasti 
koko matkustamon tilat. Erilaisille säilytys
lokeroille on helppo keksiä aktiivista käyttöä.

www.nokiantyres.com

Nokian Hakka Z – viileää suorituskykyä
Suorituskykyinen auto vaatii vertaisensa renkaat. Pohjoisen oloihin suunnitellussa Nokian Hakka Z 

-renkaassa yhdistyvät poikkeuksellinen ohjaustarkkuus ja erinomainen märkäpito. Alhainen vierinvastus 

pienentää polttoaineen kulutusta ja vaimentaa melua sekä pitää renkaan viileänä, valmiina reagoimaan 

tienpinnan ja ajo-olosuhteiden muutoksiin. 

Trust the Natives.

Pohjoisesta.
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TOYOTA AVENSIS
viisi tähteä ja 79 %
■ Toyotan iQ-malli osoittaa, että pienikin auto 
voi olla hyvin turvallinen. 79 prosentin tulos to-
distaa, että turva-ajattelu on ollut tärkeässä roo-
lissa uudentyyppistä autoa suunniteltaessa. 

iQ:n varusteluun kuuluvat kuljettajan ja etu-
matkustajan etuturvatyynyt, sivuturvatyynyt, 
päätä suojaava turvaverho sekä kuljettajan pol-
viturvatyyny. Kaikkien istuinten turvavöissä on 
esikiristimet ja voimanrajoittimet. Takaistui-
milla on Isofix-kiinnikkeet lastenistuimia var-
ten. Kaikille matkustajille on turvavyömuistu-
tin. Aktiiviseen turvallisuuteen liittyvä varus-
telu pitää sisällään lukkiutumattomat jarrut, 
elektronisen jarruvoiman jaon sekä jarruassis-
tentin. Myös ajonvakautus ja luistonestojärjes-
telmä kuuluvat vakiovarusteluun.

Aikuismatkustajien suoja  
33/36 (91 %)
iQ:n matkustamon rakenteet säilyttivät törmä-
yksessä hyvin muotonsa. Ohjauspyörän alle si-

Tähän asti Euro NCAPin kolaritestit 
ovat sisältäneet kolme eri tulosta: ai-
kuis- ja lapsimatkustajien suojan se-

kä jalankulkijoiden turvallisuuden. Jatkossa 
mukaan tulee uutena kriteerinä turvajärjes-
telmät, mikä auttaa arvioimaan auton koko-
naisturvallisuutta liikenteessä.

Uudessa järjestelmässä autoille annetaan 
yksi yleisarvosana eli 1–5 tähteä. Tämä yleis-
arvosana kattaa aikuis- ja lapsimatkustajien 
turvallisuuden, jalankulkijoiden turvallisuu-
den sekä auton turvajärjestelmät. 

Turvallisuuden osa-alueet huomioidaan 
seuraavasti: aikuismatkustajien turvallisuus 
(maksimi 36 pistettä), lapsimatkustajien suo-
ja (maksimi 49 pistettä), jalankulkijatörmäys 
(maksimi 36 pistettä) ja uutena osa-alueena 
turvajärjestelmät (maksimi 7 pistettä). Piste-
määrä heijastaa osa-alueiden tärkeyttä todel-
lisissa kolareissa.

Testi huomioi myös kolme 
turvajärjestelmää
Ajoneuvoille tehdään samat osatestit kuin 
ennenkin, äskettäin käyttöönotettu niskarasi-
tuksia mittaava piiskaheilahdustesti mukaan 
lukien. Yleisarvosana kootaan eri testien pai-

viisi tähteä ja 81 %
■ Joulukuussa 2008 esitelty Avensis 
saavutti uudentyyppisestä testistä 81 pro-
sentin tuloksen, joka oikeutti viiden tähden 
arvosanaan.  

Avensikseen sisältyy kuljettajan ja etumat-
kustajan etuturvatyynyt, sivuturvatyynyt, päitä 
suojaavat ikkunaturvatyynyt ja kuljettajan pol-
viturvatyyny. Kaikkien matkustajien turvavöis-
sä on esikiristimet ja voimanrajoittimet. Takais-
tuimen reunapaikoilla on Isofix-kiinnikkeet 
lastenistuimia varten. Kaikilla istuinpaikoilla 
on turvavyömuistutin. Autossa on ajonvakau-
tus vakiovarusteena.

Aikuismatkustajien suoja  
32/36 (90 %)
Avensiksen matkustamon rakenteet säilyttivät 
etutörmäyksessä hyvin muotonsa. Etumatkus-
tajien polvien ja reisien suoja arvioitiin hyväksi. 
Toyota pystyi myös näyttämään, että suoja olisi 
yhtä hyvä erikokoisille sekä erilaisissa asennois-

Euro NCAP on luonut uuden luokittelumallin autojen 
turvallisuuden arvioimiseen. Sillä se haastaa 
valmistajia kehittämään autojen turvallisuutta 
kokonaisuutena eri osa-alueiden parantamisen 
lisäksi. Avensis ja iQ olivat ensimmäiset uuden mallin 

mukaan testatut Toyotat. Kummankin uutuusmallin turvallisuus 
arvioitiin täyden viiden tähden arvoiseksi.

notetuista arvoista, mutta kokonaisarvioin-
nissa otetaan huomioon kolme turvajärjestel-
mää: huippunopeuden rajoitin, ajonvakautus 
sekä turvavyömuistuttimet. Euro NCAP ei 
arvostele erilaisten ajonvakautusjärjestelmi-
en toimintaa – ainoastaan sen, onko autossa 
järjestelmä vai ei. Uudessa arvostelujärjestel-
mässä auton ei ole mahdollista saada täyttä 
viiden tähden tulosta, ellei 85 prosentissa Eu-
roopassa myydyistä automallin eri versioita 
ole ajonvakautusta vakiona.

Uuden luokituksen mukaisesti tehdyt tes-
tit eivät ole suoraan vertailukelpoisia aiem-
pien testien kanssa. Jo testatuille autoille 
voidaan kuitenkin tehdä uusia testejä tar-
peen mukaan, jolloin niiden luokitus voi-
daan päivittää.

Uuden arvostelujärjestelmän tavoitteena 
on parantaa liikenteen kokonaisturvallisuutta 
ja näin ollen alentaa liikenneonnettomuuksis-
ta aiheutuvia vahinkoja. Euro NCAP tulee ki-
ristämään vaatimuksiaan vähitellen. Vuonna 
2012 uusien autojen on oltava turvallisia kai-
killa testin neljällä osa-alueella. Etenkin jalan-
kulkijoiden turvallisuuteen tullaan kiinnittä-
mään entistä enemmän huomiota. 

sa istuville matkustajille. Avensis sai sivutör-
mäyksestä täydet pisteet. Pylvästestissä testi-

nukkeen kohdistui epärealistinen rasitus, josta 
seurasi pisteiden vähennys. Kun tämä yhdistet-
tiin testinuken kylkeen kohdistuvan loukkaan-
tumisriskin kanssa, pylvästestin suoja arvioitiin 
rintakehän osalta heikoksi. Piiskaheilahdustes-
tissä Avensis sai hyvän arvosanan ainoana nyt 
testissä mukana olleista autoista.

Lasten suoja 42/49 (86 %)
Kolmevuotiasta lasta simuloivan nuken koh-
dalla Avensis sai täydet pisteet. 1,5-vuotiaan 
nuken kohdalla auto sen sijaan menetti pisteitä 
silloin, kun turvaistuin oli asennettu kasvot me-
nosuuntaan. Kaiken kaikkiaan tulos oli kuiten-
kin hyvä. Etumatkustajan turvatyyny voidaan 
kytkeä pois, jolloin istuimella voidaan käyttää 
selkä menosuuntaan asennettavaa lastenistuin-
ta. Poiskytketystä turvatyynystä ilmoitetaan sel-
västi. Lisäksi lasten turvallisuuteen vaikuttavat 
ohjeet turvaistuimen käytön opastuksessa ovat 
selkeät ja hyvät.

Jalankulkijatörmäys 19/36 (53 %)
Avensiksen puskuri suojaa hyvin jalankulkijoi-
den alaraajoja. Konepeiton suojan osalta tulos 
oli lapsen pään todennäköisten iskukohtien 
osalta hyvä. Aikuisen kohdalla tulos oli sen 
sijaan heikko.

Turvavarusteet 6/7 (86 %) 
Ajonvakautusjärjestelmän oletetaan olevan va-
kiona suurimmassa osassa Euroopassa myytyjä 
autoja. Kaikkien matkustajien turvavyömuistu-
tin on vakiovaruste.

joitettu turvatyyny suojasi kuljettajan reisiä ja 
polvia. Etumatkustajan liikettä eteenpäin ra-
joittivat sekä perinteinen turvavyö että penkin 
istuinosan etureunaa kolarissa ylöspäin siirtävä 
turvatyyny. Molemmat toimivat testissä hyvin: 
etumatkustajan polvien suoja oli hyvä. Toyota 
pystyi myös näyttämään, että suoja olisi yhtä 
hyvä erikokoisille sekä erilaisissa asennoissa is-
tuville matkustajille. Sivutörmäyksestä auto sai 
täydet pisteet. Pylvästestin tulos oli kohtalainen, 
koska testinuken kylkeen kohdistui loukkaan-
tumisriski. Myös peräänajon piiskaheilahduk-
sessa matkustajien suoja oli kohtalainen.

Lasten suoja 35/49 (71 %)
Sivutörmäystestissä kolmevuotiasta lasta simu-
loivan nuken pää liikkui sivusuunnassa ulos 
turvaistuimesta ja osui 1,5-vuotiaan nuken 
turvaistuimeen. Etumatkustajan turvatyyny 
voidaan kytkeä pois, jolloin istuimella voidaan 
käyttää selkä menosuuntaan asennettavaa las-
tenistuinta. Poiskytketystä turvatyynystä ei il-
moiteta Euro NCAP:n vaatimusten mukaisesti. 
Turvaistuimen vääränlaisesta käytöstä varoite-
taan kuitenkin selkeästi. Isofix-kiinnikkeiden 
sijaintia ei ole merkitty riittävän selvästi.

Jalankulkijatörmäys 19/36 (54 %)
iQ sai puskurin osalta täydet pisteet. Konepei-
ton suojan osalta tulos oli aikuisen pään toden-
näköisten iskukohtien osalta hyvä. Lapsen pään 
kohdalla tulos oli sen sijaan heikko.

Turvavarusteet 6/7 (86 %) 
Ajonvakautus on iQ:n vakiovaruste kaikissa 
Euroopan maissa. Myös kaikkien matkustajien 
turvavyömuistutin on vakiovaruste.

Avensikselle ja iQ:lle uuden Euro NCAP -turvatestin

parhaat pisteet

TOYOTA iQ
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Nykymuotoinen Destia aloitti 
kokonaan valtion omistama-
na osakeyhtiönä viime vuoden 

alussa. Yli 600 miljoonan euron liike-
vaihdollaan se kuuluu Suomen sadan 
suurimman yrityksen joukkoon.

Destian evoluutiotarina ulottuu kui-
tenkin yli 200 vuoden päähän Kustaa 
IV Adolfin perustamaan Kuninkaallisen 
Suomen Koskenperkausjohtokuntaan. 
Suomen itsenäistymisen myötä vuon-

na 1925 perustettiin Tie- ja vesiraken-
nushallitus (TVH), joka jatkoi tieverkon 
kehittämistä ja rakentamista.

TVH:ta seurasivat TVL ja Tielaitos. 
Tielaitoskausi Suomen yleisten teiden 
historiassa päättyi vuonna 2001, jolloin 
tuotanto ja hallinto erotettiin lopullisesti 
kahdeksi erilliseksi organisaatioksi. Tie-
laitoksen tehtävää vastuullisena tienpi-
täjänä, tienpidon tilaajana ja tieviran-
omaisena jatkaa Tiehallinto.

Olipa kyse kevyemmästä tai järeämmästä 
tarpeesta, niin Destialta löytyy kalustoa 
joka lähtöön. Kolme neljästä viime vuosina 
hankituista pakettiautoista on ollut Toyotoja. 
Niin palvelu kuin autotkin ovat pelanneet 
hyvin, vahvistavat Ilkka Litendahl ja Raimo 
Hyttinen (oik.).

Kaivostoiminta on Destialle uusi alue-
valtaus. Yhtiö on ollut Sotkamon Tal-

vivaarassa juuri ensimmäiset nikkelierät 
maailmanmarkkinoille toimittaneen kai-
voksen rakentamisessa projektinjohtokon-
sulttina. Destia on myös vastannut alueen 
murskauksesta ja louhinnasta sekä teiden 
ja malmin liuotuskenttien rakentamises-
ta. Talvivaaran kaivos on tässä vaiheessa 
avolouhos.

Destialla on ollut ajossa Sotkamossa 
järeiden kaivinkoneiden ja kiviautojen li-
säksi kymmenkunta Toyotaa, nelivetoisia 
Hiluxeja ja Hiaceja. Ne ovat olleet työnjoh-
tajien käytössä ja huoltoautoina.

– Maasto on ollut erittäin hankalaa. Var-
sinkin kiivaimmassa rakennusvaiheessa 
ajettiin kallion ja kivien päällä, eikä teitä 
ollut. Toyotat osoittivat näissäkin töissä 
luotettavuutensa. Muidenkin urakoitsijoi-
den kalusto on ollut kovin Toyota-pitoista, 
suurin osa autoista on ollut eri vuosimal-
lien Hiluxeja, kertoo Destian työnjohtaja 
Anssi Auvinen.

Käytössä olevat Toyotat ovat muutoin va-
kiomallisia, mutta niihin on asennettu poh-
japanssarit. Anssi Auvinen kertoo, että ren-
gasvalintojen kanssa on pitänyt olla huolel-
linen, kun alla on terävää kiviainesta.

Entisestä valtion Tieliikelaitoksesta 
on kasvanut Suomen suurin infra-
alan palveluyritys Destia, jonka 
palveluvalikoimaan kuuluvat liikenne-  
ja teollisuusympäristöjen rakentaminen, 
kunnossapito ja hoito, konsulttipalvelut, 
liikenteen tietopalvelut ja lautta-
liikenteen hoito.

Suurin osa

hoidossaDestiaN
Suomen teistä on

Entinen Tielaitoksen tuotanto siirtyi Tielii-
kelaitoksen nimellä kilpailemaan tiealan ura-
koista muiden maarakennusyrittäjien kanssa. 
Destia-nimi syntyi ystävänpäivänä 14.2.2007, 
kun Tieliikelaitos otti käyttöön sen ensin mark-
kinointinimenään.

Tiehallinto suurin asiakas
Tiehallinto on liikevaihdolla mitaten edelleen 
Destian suurin yksittäinen asiakas. Juuri tiestö 
on kosketuspinta, jossa suomalainen autoilija 
havaitsee parhaiten Destian läsnäolon joko ra-
kentajana tai kunnossapitäjänä.

Suomen yleisten teiden ympärivuotinen 
kunnossapito on jaettu noin 70 alueurakkaan, 
joista Destia on kilpailutusten jälkeen voittanut 
noin 70 prosenttia.

– Urakoiden arvon perusteella Destia vas-
taa runsaasta kahdesta kolmasosasta yleisistä 
teistä. Maan pinta-alasta laskettuna osuus on 
vielä suurempi, kertoo Destia Kalusto Oy:n 
kalustopäällikkö Ilkka Litendahl. Kalustoyh-
tiö vastaa konsernin kalusto-omaisuudesta ja 
vuokraa sitä omakustannusperiaatteella yhtiön 
eri liiketoimintaryhmille.

Kännykkämaailmassa ihmisten kynnys an-
taa palautetta tiestön kunnosta on madaltunut. 
Tiestöä hoidetaan tilaajan asettamien laatuvaa-
timusten mukaisesti. Ennakointi, oikea-aikai-
suus ja oikeat työmenetelmät ovat onnistumi-
sen perustekijöitä.

Ympäristön huomioon ottaminen on teiden 
rakentamisessa ja hoidossa yhä keskeisempää. 
Esimerkiksi maantiesuolan käyttöä on onnis-
tuttu vähentämään viime vuosina. Tiehallinto 
asettaa suolan käytölle kiintiön, jonka ylittä-
misestä alueurakoitsija saa sakkoja ja alittami-
sesta bonuksia.

Reaaliaikaista liikennetietoa
Hoito- ja kunnossapitopalveluiden tukena on 
Destian ja Ilmatieteen laitoksen Kelikeskus, 
jonka tuottamia sää- ja kelitietoja on nähtävissä 
internetissä ja esimerkiksi huoltoasemilla.

Destian uusimpiin palveluihin tienkäyttäjil-
le kuuluvat älykkäisiin TMC-navigaattoreihin 
välitettävät reaaliaikaiset tiedot liikenteestä ja 
tieolosuhteista.

Destian lauttavarustamon runsaat 40 lauttaa 
kuljettavat yleisen tieverkon lauttareiteillä vuo-
sittain noin viisi miljoonaa autoa ja 10 miljoo-
naa matkustajaa.

Toyota vahvoilla uushankinnoissa

Destian kalustoon kuuluu tuhansia erilaisia 
liikkuvia yksiköitä. Pakettiautoja ja pick-upe-
ja on noin 250, joista noin 30 prosenttia on 
Toyotia. Destia ostaa kaikki koneet ja autot 
omaan taseeseensa lukuun ottamatta leasing-
työsuhdeautoja. Niistä Toyotan osuus on 10-
15 prosenttia.

– Viimeisten kolmen vuoden aikana hanki-
tuista paketti- ja avolava-autoista 75 prosenttia 
on ollut Toyotoja. Palvelu ja autot ovat pelan-
neet hyvin, kertoo Destia Kaluston hankintain-
sinööri Raimo Hyttinen.

Autoja käytetään erilaisissa huolto- ja raken-
nustöissä. Usein ne ovat työnjohtajien kulku-
pelejä. Moniin on kiinnitetty aura, hiekoitin 
ja kippilava. Jotakin Toyotoja näkee tien pääl-
lä kitkan mittauksessa kitkapyörä perässään. 
Tiestön pintojen tarkkaan mittaukseen käy-
tetään autoja, joissa on paljon elektroniikkaa 
erilaisine antureineen.

Destia seuraa autojen elinkaarikustannuk-
sia autokohtaisesti. Seurannan tuottama tieto 
on pohjana uuden kaluston hankintapäätök-
sissä. 

Talvivaarassa luotetaan Toyotaan
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▶

Tee toiveistasi totta

Toyota Rahoitus

Tule Toyota-liikkeeseen keskustelemaan 
Toyotan joustavasta  rahoituspaketista!

Toyotan 
teknologiat 
huomioivathuomioivat

Toyota on sitoutunut kestävään kehitykseen ja 
kehittää samanaikaisesti useita innovatiivisia 

ympäristötekniikoita ja ajoneuvoja. Niiden avulla voidaan 
ratkaisevasti pienentää autojen ympäristövaikutuksia. 

Avainasemassa ovat polttoainetalouden parantaminen, CO2
päästöjen pienentäminen ja pakokaasujen entistä tehokkaampi 

puhdistaminen. Lisäksi yhtiö tutkii uudentyyppisten 
energioiden soveltuvuutta autojen voimanlähteiksi.

Toyota Optimal Drive ja Hybrid Synergy Drive 
teknologiat vahvistavat Toyotan edelläkävijän 

asemaa ympäristökysymyksissä. 

ympäristö-
arvot
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Uudessa Priuk
sessa kuljettaja 
voi valita käy
tetäänkö aja
miseen pelkkää 
sähköä, maltil
lista tehomää
rää vai täyttä 
voimavarantoa.

oyota Optimal Drive -kon-
septi esiteltiin Pariisin auto-
näyttelyssä syksyllä 2008. Se 
muodostuu useista edistyk-
sellisistä ratkaisuista, joiden 

avulla on kyetty pienentämään moot-
torin painoa ja kokoa sekä maksimoi-
maan palamishyötysuhdetta. Näiden 
seikkojen optimointi tuottaa entistä 
matalammat päästö- ja kulutuslukemat, 
samalla kun suorituskyky ja ajonautinto 
ovat parantuneet.

Kevyempi auto syö vähemmän
Auton paino on suorassa suhteessa polt-
toaineenkulutukseen. Mitä painavampi 
auto on, sitä suurempia sen kulutuslu-
kemat ovat. Liikuttamiseen tarvittavan 
tekniikan keventäminen ei heikennä 
ajoneuvon turvallisuutta, päinvastoin. 
Toyota on onnistunut kehittämään su-
perkevyitä ja kompakteja sylinterin-
lohkoja, venttiilikoppia, imusarjoja ja 
vaihteistoja. Esimerkiksi Yarisin uusi 
1,33-litrainen bensiinimoottori on luok-
kansa kevyin. Moottori painaa vain 82 
kg, peräti 13 kg vähemmän kuin aikai-
sempi 1,4 VVT-i-moottori. 

T Vähemmän kitkaa

Kaikkea moottorin tuottamaa voimaa ei 
saada välitetyksi renkaille, vaan osa sii-
tä kuluu aina esimerkiksi erilaisten voi-
mansiirtohäviöiden voittamiseen. Toyo-
ta pureutuu näiden häviöiden pienentä-
miseen. Komponenttivalintojen ohella 
esimerkiksi voimanlähteiden mootto-
riöljyjen viskositeettilukuja on madal-
lettu, jotta ne aiheuttavat vähemmän 
energiahäviöitä.

Vaihteistoissa pyritään vähentämään 
turhaa voiteluaineiden liikuttelua ja 
niiden laakeritekniikkaa on parannet-
tu. Moderni, energiatehokas ja herkkä 
vaihteisto edistää osaltaan suorituskykyä 
ja taloudellista ajamista. Toyota kehittää 
edelleen helppokäyttöisiä Multidrive- ja 
6-vaihteisia manuaalivaihteistojaan. Uu-
sin edistysaskel on Stop&Start-järjestel-
mä, joka mahdollistaa moottorin sam-
muttamisen automaattisesti aina, kun 
auto on pysähtyneenä. Kaupunkiliiken-
teessä tämä järjestelmä vähentää poltto-
aineenkulutusta jopa 15 prosentilla. 

Paremmalla palamis
hyötysuhteella säästöjä
Jokainen Toyota-moottori pitää sisäl-
lään useita teknologioita, joiden tavoit-
teena on maksimoida palamishyöty-

suhdetta ja parantaa taloudellisuutta. 
Uuden 1,33 litran Dual VVT-i -ben-
siinimoottorin tehokkuutta kasvattaa 
poikkeuksellisen korkea puristussuh-
de, 11.5:1. Sen käyttäminen on mah-
dollistunut erikoismäntien ja niiden 
öljyjäähdytyksen avulla. Moottori sii-
vitti Yaris-mallin voittoon Ekoauto 2009  
-vertailussa..

Hiljattain esitelty Toyotan Valvema-
tic-teknologiakin parantaa polttoaine-
taloutta, tehoa ja vääntöä säätämällä 
jatkuvasti imukanavan pituutta sekä 
venttiilien ajoitusta ja nostoa. Valvema-
tic-moottorien CO2-päästöt ovat laske-
neet jopa neljänneksellä, vaikka samalla 
teholukemia on parannettu parhaim-
millaan 20 %.

Toyotan D-4D-dieselmoottorit edus-
tavat uusinta common rail -teknologiaa. 
Polttoainetta ruiskutetaan sylintereihin 
piezosähköisillä suuttimilla, jotka pysty-
vät annostelemaan dieseliä kaksi kertaa 
tavanomaisia suuttimia nopeammin. 
Tarkan ja oikea-aikaisen polttoainean-
nostelun ansioista moottorit saavuttavat 
aiempaa alhaisemmat ku-
lutus- ja päästöarvot.

Toyota uskoo hybridin voimaan

Hybriditeknologian kehittäminen on 
Toyotalle ykkösasia, ja yhtiö aikookin 
lisätä hybriditeknologialla varustettu-
jen malliensa määrää tuntuvasti lähi-
tulevaisuudessa. 

Ensimmäisenä maailmassa massa-
tuotantoon pääsi Toyotan hybridiauto 
Prius vuonna 1997. Euroopassa Prius 
esiteltiin vuonna 2000. Vaikka kilpai-
lijoilta on tullut hybridiautoja mark-
kinoille, on Prius säilyttänyt asemansa 
ostetuimpana hybridimallina. Maail-
manlaajuinen myyntimäärä ylittää jo 
1,2 milj. autoa. Euroopan teillä liikkuu 
noin 130 000 Priusta. Myyntimäärä yk-
sistään vuonna 2008 oli 41 000 kpl. Ta-
voitteena on 60 000 kappaleen myynti 
vuonna 2010.

Hybridi tarkoittaa bensiini- ja sähkö-
moottorin yhdistelmää, jossa moottorit 
tuottavat energiaa ajoa varten tarpeen 
mukaan joko yksin tai yhdessä. Hybri-
din etuja ovat alhaisempi polttoaineen 
kulutus, pienemmät hiilidioksidipääs-
töt sekä erittäin hiljainen käyntiääni 
auton toimiessa pelkän sähkömootto-
rin avulla. 

Loppukesällä 2009 esiteltävä seuraa-

van sukupolven Prius on edellistä mal-
lia taloudellisempi ja vähäpäästöisem-
pi sekä omaa lisäksi entistä paremmat 
käyttö- ja ajo-ominaisuudet.

Hybridimalleja valmistetaan tällä het-
kellä Japanissa, Kiinassa ja Amerikassa. 
Tuotantoa on suunniteltu aloitettavaksi 
myös Thaimaassa ja Australiassa. Ta-
voitteena on miljoonan hybridiauton 
vuosituotanto. Siksi Toyota on luvannut 
tuoda markkinoille 10 uutta hybridi-
mallia 2010-luvun alkupuolella, ja kym-
menen vuotta myöhemmin hybridi on 
tarjolla kaikkiin Toyota-malleihin.

Pluginhybridiä tankataan 
verkkovirralla
Toyotan hybridijärjestelmällä varuste-
tusta autosta on testattu laajasti myös 
verkkovirralla ladattavaa plug-in-ver-
siota (PHV). Ladattava hybridimalli 
suoriutuu lyhyistä ajomatkoista pelkällä 
sähköllä, mutta toimii pitemmillä ajo-
matkoilla tavallisen hybridin tavoin.

Ensimmäiset ladattavan hybridi-
mallin testit Euroopassa käynnistyivät 
vuonna 2007 Ranskassa ja vuonna 2008 
Englannissa. Mallia testataan parhail-
laan myös Japanissa ja Amerikassa.

Myös PHV-mallissa on normaalin 
hybridimallin tavoin bensiini- ja säh-
kömoottorit. Erona on suurempi ak-
kukapasiteetti, joka mahdollistaa säh-
kökäytölle pitemmän toimintasäteen. 
Verkkovirralla tapahtuva latausaika on 
noin kaksi tuntia. PHV saavuttaa poik-
keuksellisen polttoainetalouden ja en-
nätyksellisen alhaisen päästötason.

Toyotan ensimmäiset litium-ioni-
akulla varustetut plug-in-hybridit saa-
daan valikoitujen yritysasiakkaiden 

käyttöön jo tämän vuoden aikana. En-
si vuonna niitä nähdään Euroopan teillä 
jo 150 kpl ja 350 muualla maailmassa. 

Vetyhybridi
Polttokennohybridissä (Hydrogen Fuel 
Cell Hybrid Vehicle FCHV) poltto-
moottori on korvattu sähköä tuottavalla 
polttokennolla.

Toyota aloitti FCHV-mallin kehitte-
lyn jo vuonna 1992. Tätä varten se val-
misti itse tarvittavat vetysäiliöt ja polt-
tokennot, joissa autoon tankattu vety 
yhtyy happeen kemiallisesti ja tuottaa 
sähköä. Ensimmäinen polttokennoau-
to, Toyota FCHV-malli, esiteltiin Japa-
nissa vuonna 2002, ja se saavutti tyyp-
pihyväksynnän vuonna 2005.

Uusimmassa Toyota FCHV-adv (Fuel 
Cell Hybrid Vehicle advanced) -mallis-
sa polttoainetaloutta on parannettu 25 
prosenttia. Lisäksi toimintasäde on kas-
vanut; yhdellä tankkauksella ajettavan 
matkan pituus on nyt peräti 830 km. 
Sinnikkään kehitystyön ansiosta Toyo-
ta FCHV-adv käynnistyy ja toimii jopa 
-30 °C kylmyydessä.

Uusi sähköautokonsepti FTEV
Hybridimallit, RAV4-EV-sähköauto-
kokeilut sekä e-com-sähköautot ovat 
syventäneet Toyotan osaamista ympä-
ristöystävällisen tekniikan saralla. Uusin 
edistysaskel on sähkökäyttöinen, uuden 
iQ-mallin alustalle rakennettu FT-EV-
konseptiauto. Sen tehokas sähkömoot-
tori tuottaa tehoa 45 kW ja vääntöä 
160 Nm/2 690 r/min. Huippunopeus 
on 110 km/h ja toimintasäde yhdellä 
latauksella 80 km – luonnollisesti nol-
lapäästöin. 

Auton tarpee
ton kokonais
massa kasvat
taa väkisin ku
lutuslukemia. 
Toyota iQ:n 
perusajatus on 
tarjota ajomu
kavuutta käy
tännöllisesti 
turvallisuuden 
siitä kärsimättä.

Uusissa Valve
maticmootto
reissa imuvent
tiilin nostomää
rää säädetään 
jatkuvasti. Kaa
sunvaihto on 
tehokasta, jol
loin Toyota Op
timal Drive  
teknologian 
tavoitteita  
saavutetaan. 

iQmallin alus
talle raken
nettu FTEV
sähköauto tulee 
myyntiin 2012.

Ladattava hybridimalli suoriutuu lyhyistä 
ajomatkoista pelkällä sähköllä
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Yli virran
Islannin vuoristoisessa sisämaassa on heikkokuntoisia sorateitä, joilla saa ajaa omalla riskillään vain nelive-toisella maastoautolla. Nämä tiet on merkitty karttaan F-tunnuksella tie-numeron edessä. 

Kun eteen tulee virtapaikka, viisas riisuu kengät ja sukat, käärii housun-lahkeet ja tutkii ensin virran syvyyttä kahlaamalla virran toiselle rannalle virran matalimmasta kohdasta. Sen tunnistaa siitä, että vesi virtaa koh-dassa levottomasti. 
Vaihda nelivedolle tai valitse auto-maattivaihteistolla low-drive-vaih-de. Aja hitaasti ja tasaisesti virta-paikkaan. Älä pysähdy virrassa.

Ensimmäisellä virranylityksellä odo-ta, kunnes joku muu tulee paikalle samankokoisella maasturilla. Anna hänen mennä ensin ja ylitä virta sit-ten hänen perässään samasta koh-dasta. 

Islannissakin hätänumero on 112.

Vuokraa auto
Islantiin ei kannata mennä säästö-

budjetilla. Kaikki maksaa hieman 

enemmän kuin Suomessa. 

Auto kannattaa vuokrata tunnetuil-

ta yrityksiltä, jolla on autovalikoimis-

saan Toyotan-malleja. Jos aikoo tu-

tustua sisämaahan, valitse autoksi 

nelivetoinen Toyota RAV4 tai Land 

Cruiser. Yarisilla ja Aurisilla pärjää 

jos on tarkoitus pysytellä pääteillä 

ja käydä katsomassa tunnetuimpia 

nähtävyyksiä kuten Geysiriä ja Gull-

fors-vesiputousta. 

Henkilöautolla – edes nelivetoisella, 

ei saa ajaa sisämaan vuoristoteillä. 

Karttoihin merkityt F-tiet ovat tar-

koitetut ajettaviksi vain nelivetoisilla 

maastoautoilla omalla vastuulla. 

Vuoristoteillä joutuu ylittämään 

useita virtapaikkoja. Jos sattuu au-

tovahinko, tavallinen CDW-vakuutus 

ei korvaa mm. jokien poikkiajon/irto-

kivien/hiekkamyrskyjen/eläinten ai-

heuttamia vahinkoja auton alustalle, 

pelleille, tuulilasille, ajovaloille ja ren-

kaille. Ottamalla SuperCDW-vakuu-

tuksen omavastuu laskee 12 500–

25 000 kruunuun (85–171 

euroa). 

Nelivetoisen käsivaihteisen Toyota 

RAV4:n neljän päivän vuokra 

maksaa noin 109 050 ISK, joka on 

noin 750 euroa. Hintaan sisältyy 

CDW-vakuutus. SuperCDW-

vakuutus autoon maksaa 2 169 ISK 

päivä (15 euroa) päivä. 

Auton voi vuokrata tullessa lento-

kentältä. Palauttaminen lähtiessä 

lentokentälle on hieman hankalaa, 

jos lähtee Icelandairin suoralla 

lennolla Helsinkiin, koska 

kentällä on oltava jo aamulla 

klo 6:30. 

Toyotia vuokraa muun muassa 

Hertz, www.hertz.is ja Avis, www.

avis.is. Katso myös sivua: www.

visitreykjavik.is/desktopdefault.

aspx/tabid-10/12_view-77/

tovahinko, tavallinen CDW-vakuutus 

ei korvaa mm. jokien poikkiajon/irto-

heuttamia vahinkoja auton alustalle, 

pelleille, tuulilasille, ajovaloille ja ren-

vakuutus autoon maksaa 2 169 ISK 

lentokentälle on hieman hankalaa, 

Matkailutietoa Islannista
www.visitreykjavik.is/www.visiticeland.com
www.icetourist.is
www.whatson.is/whats_on/
Lentäen Islantiin
Icelandair lentää kesäkautena suo-raan Reykjavikiin Helsingistä. www.icelandair.fi

Matkoja Islantiin
Saga Matkojen tarjonnassa on muun muassa omatoimiset autopake-tit saaren ympäri henkilöautolla tai vuoristoreitti nelivetoautolla. Mat-kapakettiin sisältyy vuokra-auto ja hotellit. www.sagamatkat.fi

Hotellit ja muut 
majoitusvaihtoehdotReykjavik on pieni mutta laaja kau-punki. Matkailijoiden näkökulmasta kaikki tapahtuu keskustassa, joten majapaikka olisi hyvä olla kävely-matkan päässä Hallgrímskirkon ja sataman välisellä alueella. www.accommodation.is/

Autolautalla IslantiinFärsaarelaisen Smyril Linen au-tolautta Norröna liikennöi kesäl-lä Tanskan Hanstholmista Islannin Seyðisfjörðuriin.
Liput voi ostaa suoraan Smyril Li-nen verkkosivuilta, www.smyril-line.com, tai helsinkiläisen Saga Matkat -matkatoimiston kautta, www.saga-matkat.fi.

Autolla Islannissa
Ensi kesänä kannattaa 
tutustua Islantiin, joko 
omalla tai vuokra-autolla. 
Eurokansalaisille huomat-
tavasti halventunut saari-
valtio tarjoaa joka mutkan 
takana ainutlaatuisia elä-
myksiä ja uusia kuvankau-
niita maisemia. 

TEKSTI JA KUVAT JANNE LEIVO

 Kesällä 2008, kun saarivaltios-
sa elettiin vielä nousukauden 
huumassa, pääkaupunki tuntui 

olevan koko ajan kaoottisessa energia-
purskeessa. Saarivaltion taloutta vetivät 
amerikkalaisissa businesskouluissa op-
pinsa saaneet liikemiehet, jotka ottivat 
surutta valtavia lainoja ja sijoittivat niitä 
investointipankkeihin. 

Huonostihan siinä sitten kävi.
Satujen saaren sadut on nyt luettu. 

Talouden taantuma kirpaisee erityisen 
pahasti Islantia. Inflaatio jyllää 18 pro-
sentin vauhdilla ja Islannin kruunun 
arvo on lähes puolittunut viime kesäs-
tä. Pankkibusineksien kadottua taivaan 
tuuliin, kalateollisuus vielä pitää saari-
valtiota pystyssä ja turismi. Nyt jos kos-
kaan kannattaa matkustaa Islantiin.

Maasturilla sisämaahan
Matkailijoille hotellit ja majatalot ovat 
nyt edullisia. Ravintolahinnatkin ovat 
suomalaisella tasolla. Hämmästyttävää 
kyllä, bensiini, joka tuodaan Islantiin 
pitkien merimatkojen takaa, maksaa Is-

lannissa saman verran kuin Suomessa.
Viime kesänä vuokrasimme viikoksi 

Toyota RAV4 -maasturin, koska aioim-
me mennä myös Islannin vuoristoiseen 
sisämaahan. Henkilöautolla pärjäisi hy-
vin Islantia kiertävällä hyväkuntoisella, 
1 414 kilometriä pitkällä ykköstiellä. 

Ensiretki tehtiin Reykjavikin pohjois-
puolelle Arnanesin niemimaalle, josta 
tutut olivat vuokranneet mökin. Sinne 
pääsi kätevästi Hvalfjördður-vuonon 
alittavan tunnelin kautta. Paluumatkalla 
Reykjavikiin kiersimme vuonon, koska 
merenalainen tunneli oli aika pelottava 
kokemus.

Vuoristoretkelle ajoimme Reykjavi-
kista koilliseen Þingvellirin järvialu-
eelle mannerlaattojen yhtymäkohtaan, 
jonka lähellä sijaitsivat myös Gullforssin 
mahtava vesiputous ja kuumaa vettä 5 
minuutin välein syöksevä Geysirin ka-
veri Strokkur.

Marsin maisemiin
Islannin vuoristoiset sisäosat ovat käy-
tännössä Marsin maisemaa muistutta-
vaa autiomaata. Ei mikään ihme, että 
amerikkalaiset astronautit ovat siellä 
harjoitelleet.

Vuoristosta ei löydy ho-
telleja, ruokapaikkoja tai 
huoltoasemia. Auto on 
tankattava ja tarkistettava 
renkaiden kunto (myös va-
rarenkaan) ja ilmanpaineet 
ennen matkaa. Matkaili-
joiden on otettava mukaan 
riittävästi ruokaa ja juomaa. 
Hyvä kartta on ehdoton 
hankinta, koska siitä näkee 
teiden numerot. F-teillä saa 
ajaa kesäisin nelivetoautolla. 
Mitä enemmän tiessä on nu-
meroita, sitä huonommassa 
kunnossa se on. 

Kylvyssä vuorten 
sylissä
Landmannalaugarin suoniitty 
on yksi maapallon erikoisem-
mista paikoista. Se sijaitsee 
mustien ja okranväristen laa-
vavuorten ympäröimänä jääti-
köiden välissä. Vuoren juurella 
sijaitsee ainutlaatuinen luon-
non kylpylampi, johon virtaa 
sekä kylmää että tulikuumaa 
vettä. 

Lammen rannalla on pieni 
laituri, jossa voi vaihtaa itsel-
leen uima-asun ennen pulah-
tamista veteen. 

Landmannalaugar on suo-
sittu vaellusreittien lähtökohta. 
Siellä on retkeilymaja, jonne 
voi majoittua makuupussissa. 
Majassa on myös suihkulla va-
rustettu wc.

Etelärannikolle
Paluumatkalla Reykjavikiin tu-
tustuimme mystiseen Jökulsárlón 
jäätikkölaguuniin ja yövyimme 
Vikissä lomamökissä. Seuraavana aa-
muna ajoimme saksalaisturistien suo-
siman Blue Lagoon -kylpylän kautta 
etelärannikon viljavia alueita seuraten 
Reykjanesin niemimaalle, jossa lukui-
sat merilinnut tiedottivat reviireistään 
jyrkillä laavakallioilla. 

Islannissa Golf on suosittua. Laavakentälle 
raivattu Keilirin kenttä on aivan meren rannalla. 

Kirkasvetinen Löðmundar-
vatn on kraaterijärvi. 

Vuoristossa on ylitettävä 
lukuisia virtapaikkoja. Pikkukylissä 

bensiini mak-
setaan ensin 
ja lirutetaan 
vasta sitten 
tankkiin. 

F-merkityillä teillä saa ajaa vain 
nelivetoisilla maastoautoilla. 

Vatnajökulin jäätikön 
sulavedet syöksyvät 
mereen Jökulsárlónin 
laguunissa. 

Parkkipaikka 
on muuttunut 
mutalammi-
koksi. 

Efri-Vik vuokraa loma-
mökkejä matkailijoille. 

Islantilaisten ajanvietettä 
on lillua kuumassa vedessä. 

Euroopan ja Amerikan 
mantereen erkanevat 
toisistaan Islannissa. 

Autolautta Nörrena liikennöi Tanskasta 
Färsaarten kautta Islannin itärannikon 
Seyðisfjörðuriin.

Virtapaikan ylitys 
irrotti suojapellin.

Laavapelloilla kasvaa 
sammalta ja kukkia.

Nuorten ver-
ryttelyä pitkän 
ajomatkan jäl-
keen.

Ykköstien 
varrella olevan 
Skógafossin 
vesiputouksen 
taaksekin voi 
tutustua.

Tee-itse-pesu-
paikalla auto 
puhtaaksi.

Islanti on urheilu-
kalastajien paratiisi. 

5,8 km pitkä 
tietunneli alit-
taa Hvalfjordu-
rin vuonon.

Vesipostit ovat jenkkityyliä.
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ämän vuoden ystävänpäivä oli erityinen 
itselleni ja viidelle uudelle ystävälleni. 
Olen ollut mukana muutamissa erilai-
sissa hyväntekeväisyysprojekteissa ja 
päätin vuorostani itse toteuttaa hauskan 
lumilautailupäivän lapsille.

Etsiessäni kohdetta sain muutaman 
mutkan kautta yhteyden SOS-lapsiky-
lään, missä innostuttiin asiasta kovasti. 
On tärkeää tehdä SOS-lapsikylän toi-
mintaa tutuksi ihmisille, mutta pääasia 
oli pitää hauskaa lasten ja nuorten kans-
sa rinteessä ja tuottaa heille onnistumi-
sen elämyksiä laudan päällä. 

Potkaise aluksi jalkapalloa
Lumilautailupäivää vietettiin Sipoon 
Talma-Skissä. Saavuin paikalle puolisen 
tuntia etuajassa, mutta iloinen joukko 
oli jo paikalla odottamassa. Ei ollut vai-
keuksia löytää oikeaa ryhmää, sillä in-
nostus säteili jengistä kauas. Kävimme 
nopeasti vuokraamon kautta hakemassa 
kaikille sopivat välineet. 

Opin jo tässä vaiheessa itsekin uutta. 
Ensimmäistä kertaa lautailevan tulee 
määrittää, kumpi jaloista on etujalka. 
Tämän valintaan on ollut useita kikkoja: 
etujalkasi on sama kuin nyrkkeilyasen-
nossa tai liukuessasi jäällä tai se jalka, 
millä otat tukea, jos joku tönäisee yllät-
täen selästä. Nyt välinevuokraamosta 
tuli kuitenkin uusi vinkki jalkapalloilun 
maailmasta. Palloa potkaistaessa se jal-
ka, jota käytät tukijalkanasi, tulee lumi-
laudassa eteen ja palloa potkaiseva jalka 
taakse. Kiitos Ronaldo, homma toimii!

Aloitimme lautailun tasamaalta, mis-
sä haettiin tuntumaa lautaan lykkimäl-
lä etujalka kiinni laudassa eteenpäin. 
Muutaman harjoitteen jälkeen lähdet-
tiin opettelemaan naruhissin käyttöä: 
naru selän taakse tai mahan eteen, 
kummallakin kädellä narusta kiinni ja 
pikkuhiljaa puristaen liikkeelle. Tasa-
painon säilyttäminen laudan keskellä 
koko hissinousun ajan osoittautui vä-
lillä hankalaksi, mutta muutaman vä-
lietapin jälkeen kaikki olivat ylhäällä. 
Tämän jälkeen lähdettiin hakemaan 
tuntumaa kantteihin, sivuttain vatsa tai 

Toyota Snowboard Teamin jäsenet ovat tuoneet Suomelle jälleen kultaa ja 
kunniaa. 

Markku Koski kävi voittamassa Koreassa MM-kultaa Big Airissa. Petja 
Piiroinen oli kuudes ja Jaakko Ruha 11. Half-pipessä Ilkka-Eemeli Laari oli 
neljäs. MM-kisat järjestettiin valitettavasti samaan aikaan kuin USA:n X-Games, 
joka on lumilautailijoiden keskuudessa todella arvostettu kisa. X-Gamesissa 
oli monta kovaa suomalaista laskijaa ja Antti Autti toi sieltä kotiin pronssia 
superpipestä.

Eero Ettala vietti ystävänpäivää toisella puolella maapalloa ja voitti 
arvostetun kutsukisan, Toyota Big Airin Japanin Sapporossa. Eero ratkaisi 
kilpailun viimeisellä kierroksella BS 1080 -hypyllään 25 000 katsojan 
hurratessa stadionilla.

- Voitto oli todella iso yllätys, en ole pitkään aikaan voittanut mitään, mutta 
nyt tuli täyspotti. Lasku kulki ja hommasta pääsi nauttimaan, totesi Ettala 
kisasta. Risto Mattila täydensi suomalaismenestystä kolmannella ja Antti Autti 
neljännellä sijallaan.

TTR-maailmancupissa on nyt jännät paikat. Kirjoitushetkellä Peetu Piiroinen 
johtaa cupia, Risto Mattila on kolmantena, Antti Autti neljäs, Janne Korpi 
kuudes ja Markus Malin 10. 

Mestaruus tullaan todennäköisesti ratkaisemaan Suomen ja USA:n välillä. 
Ratkaiseva viimeinen osakilpailu käydään USA:n Strattonissa 22.3. 

Onnea TSTF:lle tai kuten Yhdysvalloissa on tapana toivottaa: ”Brake a leg!”.

TEKSTi ALEKSi LiTOVAARA

Have a nice day!
Brake a leg!

Koen saaneeni paljon hyvää 
lumilautailun kautta – uskomattomia 
fiiliksiä voittaessani pelkoni ja 
oppiessani uusia temppuja. Olen 
saanut hyviä ystäviä ja päässyt huikeille 
matkoille. On siis aika antaa hieman 
takaisin ja laittaa hyvä kiertämään. 

Toyota Snowboard Team Finland

Suomalaiset 
ovat olleet 
useasti Toyota 
Big Air -kilpailun 
podiumilla. Nyt 
kisan voittanut 
Eero Ettala oli 
paras myös 
vuonna 2005 ja 
sijoittui toiseksi 
2004 ja 2006. 
Viime vuonna 
kisan voitti Antti 
Autti ja nyt 
pronssille noussut 
Risto Mattila otti 
hopeaa kahtena 
edellisvuotena.

Aleksin opetus-
päivä Talma-Skis-
sä tarjosi poikkea-
van ystävänpäivän 
SOS-lapsikylän 
nuorille.

Lumilautakoululaiset pitivät Aleksin 
parhaana piirteenä opetustyössä 
aitoa ilosuutta ja vuosien tuomaa 
ammattimaisuutta.

selkä edellä, alaspäin luisutellen, välillä 
kädestä pitäen! Lopuksi siirryttiin itse 
kääntymiseen: paino pidetään etujalalla 
ja takajalalla ohjataan lauta kääntymään. 
Pikkuhiljaa käännös opetellaan teke-
mään koko vartaloa hyödyntäen. 

Näiden liikkeiden parissa hurahti 
muutama tunti kuin siivillä ja pääsin 
todistamaan oppimisen iloa. Vaikka it-
se en enää hurjia temppuja taivu teke-
mään, sain mielettömän onnistumisen 
riemun nuorilta, jotka hienon kään-
nöksen tehtyään tuulettivat ja katsoi-
vat minuun voittajina. Kaikilla oli hy-
my korvissa, vaikka takapuolta ja ran-
teita vähän pakottikin! Harmi, etten 
kaiken hauskuuden keskellä ehtinyt 
ottaa kameraa esille kuvatakseni ohjel-
maani juttua. Pääasia oli, että kaikilla 
oli hauskaa. 

Toyota on Alek-
si Litovaara Snow-
boarding -ohjelman 
virallinen kumppa-
ni. Ohjelmaa esite-
tään Urheilukana-
valla maanantaisin kello 21.00 ja lauan-
taisin kello 18.25. Lisätietoa osoitteesta: 
www.aleksi.net

Kooste SOS-lapsikylän lumilautai-
lupäivästä on nähtävissä osoitteessa: 
http://www.iltasanomat.fi/videot/ 
urheilu/1644371 
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Toyota uuteen F1-kauteen

helpompaa, pitää nopeudet kurissa ja 
tehdä autojen ulkoasuista puhtaampia. 
Näkyvimmät muutokset koskevat etu- 
ja takasiipiä. Etusiivet ovat aikaisempaa 
leveämpiä ja matalampia, kun takasiivet 
taas ovat kapeampia. Muutokset vä-
hentävät downforcen määrää ja kaar-
renopeuksia ja parantavat kuljettajan 
mahdollisuuksia ohittaa edessä kulke-
va kilpa-auto.

– Tavoitteenamme on, että automme 
olisi aerodynaamisesti vähemmän herk-
kä toisen kilpa-auton perässä ajettaessa, 
Vasselon kertoo.

Uusittujen siipien lisäksi ohittamista 
pyritään helpottamaan liikutettavalla 
etusiivellä. Kuljettaja voi muuttaa etu-
siipensä kulmaa ajon aikana, mikä lisää 
downforcea. 

– Tiimi määrittää siiven perusase-
tuksen ennen kilpailua ja kuljettajalla 
on mahdollisuus valita, mitä säätöase-
tusta hän haluaa käyttää. Etusiiven sää-
tö tapahtuu kilpailun aikana napin pai-
nalluksella. Muutos on kuitenkin vain 
väliaikainen, ja kuljettajan täytyy aina 
palata takaisin perusasetuksiin, Vasse-
lon kertoo.

Toinen ohittamista helpottava tekijä on ta-
kavuosilta tutut sileät renkaat, jotka tarjoavat 
lisäpitoa kaarteissa ja antavat kuljettajalle pa-
remman tuntuman äärirajoilla ajettaessa. 

Tallit ovat havainneet talvitesteissä, että uu-
det säännöt nostavat hieman kierrosaikoja. 
Mutta vasta kilpailukauden alku osoittaa, onko 
ohittaminen helpottunut.

Formula 1:n sääntömuutokset eivät kuiten-
kaan rajoitu auton alustaan, vaan kaksi kes-
keistä kehitystyön osa-aluetta koskee moot-
toreita.

Tänä vuonna käyttöön otetaan uusi KERS 
(Kinetic Energy Recovery System) -tekniikka, 
joka käyttää uudelleen jarrutettaessa takapyö-
rien synnyttämää energiaa ja tarjoaa lisätehoa. 
Energiaa on käytössä noin 80 hevosvoiman 
verran ja 6,5 sekunnin ajan yhden kierroksen 
aikana. Kierrosaika voi periaatteessa parantua 
KERSin ansiosta jopa 0,1–0,3 sekuntia. Pana-
sonic Toyota Racing soveltaa KERSissä akku-
pohjaista ratkaisua. Kehitystyön tavoitteena on 
tuottaa järjestelmä, joka on sekä turvallinen että 
suorituskykyä parantava.

– Olemme tehneet KERSin kanssa paljon 
töitä, mutta tasapainoisella tavalla. KERS on 
osa autoa, ja me tiiminä keskitymme aina auton 
kokonaissuorituskykyyn. Emme siis ole panos-

taneet yksin KERSiin vaan olemme työstäneet 
kokonaisuutta, kertoo varajohtaja Yoshiaki
Kinoshita.

Turvallisuus on aina ollut Toyotalla keskei-
sessä asemassa. KERS-yksikköä käytetään kil-
paradalla vasta, kun sen on todettu olevan riit-
tävän turvallinen ja parantavan suorituskykyä 
merkittävästi.

Toinen tärkeä moottoreita koskeva muutos 
liittyy niiden käyttöikään. Voimanlähteiden 
täytyy kestää vähintään kolme GP-viikonlop-
pua aikaisemman kahden sijaan. Kuljettajalla 
on käytössään vain kahdeksan moottoria ko-
ko kauden aikana. Toyotan edellinen RVX-08-
moottori oli viime kaudella sataprosenttisen 
luotettava, ja talli pyrkii samaan tänä vuonna 
RVX-09-yksikön kanssa.

Tavoitteet alkavalle kaudelle
– Todellista menestystä on vaikea ennustaa, 
mutta selkeä tavoitteemme on saavuttaa To-
yotan ensimmäinen GP-voitto. Haluamme 
lisäksi enemmän palkintosijoituksia ja nous-
ta valmistajien sarjassa kolmen parhaan jouk-
koon. Tämä ei ole helppoa, mutta meillä on 
potentiaalia saavuttaa tavoitteemme. Toiveem-
me on, että uusi TF109-auto on nopea! Pascal 
Vasselon toteaa.

Myös Toyota Motorsportin toimitusjohtaja 
John Howett on samoilla linjoilla.

– Haluamme voittaa ensimmäisen kilpai-
lumme. Uudet säännöt tuovat talleille lisää 
haastetta, mutta tarjoavat samalla myös mah-
dollisuuden. Tiimissämme on poikkeuksellisen 
lahjakkaita ja suuresti motivoituneita ihmisiä. 
Nyt on aika tehdä tavoitteista totta. Olemme 
erittäin tyytyväisiä kuljettajakaksikkoomme. 
Jarno Trulli ja Timo Glock muodostavat ihan-
teellisen yhdistelmän kokemusta ja nuoruutta. 
He tekevät erinomaista yhteistyötä, mikä vie 
meitä tallina eteenpäin. 

Sääntömuutosten lisäksi F1-maailmaa koet-
telee kansainvälinen vaikea taloudellinen tilan-
ne. Miltä Toyotan tulevaisuus näyttää?

– Toyotan tiimillä on kaupallisesti edessään 
vahva tulevaisuus. Pääkysymys on, antaako F1 
sijoituksellemme riittävästi vastinetta. Jos F1 on 
jatkossakin moottoriurheilun kuninkuusluok-
ka ja todellinen tekninen haaste, tiimillämme 
on edessään pitkä ja kirkas tulevaisuus. Mutta, 
jos urheilulajia yksinkertaistetaan liikaa tai jär-
jestelmään pakotetaan liian paljon standardoi-
tuja osia, F1:stä voi tulla vain yksi kilpaluokka 
muiden joukossa. Kansainvälinen taloustilan-
ne vaikuttaa kaikkeen, mutta uskon että F1 on 
vahvassa asemassa laajuutensa vuoksi. Sekä 

Toyotan uusi TF109-auto on kul-
kenut pitkän tien tyhjältä paperi-
liuskalta yhdeksi maailman hie-

nostuneimmista kilpa-autoista.  Auton 
suunnittelu alkoi jo vuoden 2007 loka-
kuussa, jolloin kauden 2009 säännöt 
vahvistettiin. F1:n teknisiin sääntöi-
hin tuli merkittäviä muutoksia, minkä 
vuoksi Panasonic Toyota Racing -talli 
halusi aloittaa viipymättä työt TF109:n
parissa – jo ennen TF108-auton val-
mistumista.

Sääntömuutokset mullistavat 
voimasuhteet
– Kun sääntöihin tehdään suuria muu-
toksia, edelliskauden autosta on hy-
vin vähän opittavaa. Simulointityö ja 
muutosten seurausten arviointi täytyy 
aloittaa heti, kun tieto uusista sään-
nöistä saadaan, kertoo Toyotan F1-au-
ton alustasta vastaava johtaja Pascal 
Vasselon.

Aerodynamiikkaa koskevat säännöt 
ovat muuttuneet paljon. Muutosten 
tarkoituksena on tehdä ohittamisesta 

Pian alkava F1-kausi tuo tullessaan 
monia uudistuksia ja sääntömuutoksia. 
Mullistusten keskellä parhaiten 
menestyviä talleja ovat ne, jotka 
pystyvät reagoimaan nopeasti uusiin 
vaatimuksiin ja ajattelemaan tavallista 
luovemmin. Tiedustelimme Toyotan 
johtohenkilöiltä ja kuljettajilta, kuinka 
sääntömuutokset vaikuttavat tallien 
välisiin voimasuhteisiin ja mitkä ovat 
Toyotan tavoitteet ensi kaudella.

Motorsport

valmiina

▶

Epäsuotuisat keliolot haittasivat 
kauden ensimmäisiä testejä, 
mutta lopulta Bahrainissa saatiin 
nauttia kesäisistäkin oloista ilman 
hiekkamyrskyjä. Aerodynamiikkaa 
koskevien sääntöuudistusten 
tarkoituksena on tehdä ohittamisesta 
helpompaa, pitää nopeudet kurissa ja 
tehdä autojen ulkoasuista puhtaampia. 

Formula 1 -kilpailu-
kalenteri 2009

29.3. Australian GP 
5.4. Malesian GP 
19.4. Bahrainin GP 
10.5. Espanjan GP 
24.5. Monacon GP 
7.6. Turkin GP 
21.6. Iso-Britannian GP 
28.6. Ranskan GP 
12.7. Saksan GP 
26.7.  Unkarin GP 
23.8. Euroopan GP (Valencia) 
30.8. Belgian GP 
13.9. Italian GP  
27.9. Singaporen GP 
11.10. Japanin GP 
18.10.  Kiinan GP 
1.11. Brasilian GP 
15.11. Abu Dhabin GP
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Toyota että F1 ovat mielestäni vähem-
män alttiita talouselämän riskeille, Ho-
wett jatkaa. 

Toyota luottaa jatkossakin tuttuun 
ja hyväksi havaittuun kuljettajakaksik-
koon. Molemmat kuljettajat ovat jälleen 
vuoden kokeneempia ja haluavat luon-
nollisesti voittaa. Timo Glock odottaa 
mielenkiinnolla sääntömuutosten mu-
kanaan tuomia uudistuksia. 

– Ensimmäinen kauteni Toyotalla 
oli vahva ja haluan jatkaa samaa rataa. 
Tavoitteenani on kerätä säännöllisesti 
pisteitä ja päästä useammin palkintosi-
joille. Olisi upeaa ottaa Toyotan ensim-
mäinen GP-voitto. Meillä on potenti-
aalia saavuttaa tämä tavoite. Olen ollut 
erittäin vaikuttunut Toyotan resursseista 
ja sitoutumisesta. Sääntömuutokset an-
tavat kilpailuille lisämaustetta ja odotan 
innolla, tekevätkö ne ohittamisesta hel-
pompaa. Mielestäni säännöt ovat men-
neet oikeaan suuntaan, kun downfor-
cea on vähennetty ja sileät renkaat on 
tuotu takaisin. 

– Uskon sopeutuvani muutoksiin no-
peasti. Suuret sääntömuutokset ovat tal-
leille valtava mahdollisuus, sillä kaikki 
aloittavat nollapisteestä. Edellisten vuo-
sien kärkitallien etumatka kapenee. Kul-
jettaja tosin joutuu entistä kovemmal-
le, kun nappien määrä ohjauspyörässä 
kasvaa! On erittäin mielenkiintoista, 
että kuljettajilla on mahdollisuus sää-
tää etusiipeä ajon aikana. Meidän täytyy 
nyt vain analysoida, kuinka tätä mah-
dollisuutta voisi parhaiten hyödyntää, 
Glock kertoo.

”Ohittaminen saattaa olla 
helpompaa”
Kokeneella, 34-vuotiaalla Jarno Trullilla 
on samansuuntaisia ajatuksia:  

– Odotan Toyotan olevan jälleen kil-
pailukykyinen, mutta totuus selviää 
vasta ensimmäisten kilpailujen jälkeen. 
Olen erittäin luottavainen ja optimisti-
nen menestyksen suhteen, mutta tiedän 
kokemuksesta, etteivät talvitestit kerro 
koko totuutta. Toivottavasti voin taistel-

la Toyotan ensimmäisestä GP-voitosta. 
Tallina olemme menneet eteenpäin, ja 
yhteistyö Timon kanssa sujuu erinomai-
sesti. Meillä on hyvä suhde ja pystyim-
me viime kaudella kehittämään autoa 
hyvin yhdessä. 

– Sääntömuutokset tuovat mukanaan 
lisäjännitystä, ja voimasuhteiden ennus-
taminen on nyt erittäin vaikeaa. Toyo-
talla on kapasiteettia sopeutua muu-
toksiin jopa muita tiimejä paremmin. 
Viime kaudella kilpailu oli tasaisempaa, 
koska säännöt olivat pysyneet samoi-
na pidemmän aikaa, mutta tähän tulee 
nyt muutos. 

– Ohittamisen pitäisi olla helpom-
paa, mikä ei suoraan sanottuna ole vai-
kea saavutus, sillä se oli viimeisimpien 
vuosien aikana lähes mahdotonta. Olen 
erittäin iloinen sileiden renkaiden pa-
luusta, sillä slicksit antavat paremman 
ajotuntuman ja niillä on yksinkertaisesti 
hauskempi ajaa.

Jarno on ikänsä ja kokemuksena puo-
lesta yksi varikon nestoreista, mutta hän 
ei pidä sitä minkäänlaisena haittana.

– Rakastan edelleen ajamista ja for-
mula ykkösiä. Olen täysin sitoutunut 
menestymään tässä lajissa. Olen myös 
erittäin iloinen voidessani olla Toyotan 
kuljettaja. On erittäin palkitsevaa nähdä 

ottamamme edistysaskeleet ja olla osa 
myönteistä kehitystä. Olemme kulke-
neet pitkän tien ja meillä on ollut ylä- 
ja alamäkiä. Oli upeaa palata palkin-
tokorokkeelle viime kaudella ja johtaa 
useita kilpailuja. Tällä kaudella haluan 
kokea samaa.

Pian alkavasta F1-kaudesta on lupa 
odottaa todellista jännitysnäytelmää. 
Toyota on valmistautunut kauteen huo-
lellisesti ja pitkään. Sääntömuutokset 
antavat tallille mahdollisuuden valjastaa 
koko potentiaalinsa käyttöön ja osoittaa 
teknistä edistyneisyyttään. Tallin johto 
ja kuljettajat ovat valmiita tavoittele-
maan Toyotan F1-historian ensimmäis-
tä GP-voittoa. Ensitahdit uudistuneelle 
F1-sarjalle lyödään maaliskuun lopussa 
Australiassa. 

Näkyvimmät 
muutokset 
koskevat etu- 
ja takasiipiä. 
Etusiivet ovat 
aikaisempaa 
leveämpiä ja 
matalampia, kun 
takasiivet taas 
ovat kapeampia. 
Muutokset 
vähentävät 
downforcen 
määrää ja 
kaarrenopeuksia 
ja parantavat 
kuljettajan 
mahdollisuuksia 
ohittaa edessä 
kulkeva kilpa-
auto.

– Olen erittäin iloinen 
slicksien paluusta, sillä 
ne antavat paremman 
ajotuntuman ja niillä 
on yksinkertaisesti 
hauskempi ajaa, 
riemuitsee Jarno Trulli 
rengassääntöuudistusta.

Timo Glock uskoo 
kuljettajien jou-
tuvan aiempaa 
kovemmalle, kun 
nappien määrä  
ohjauspyörässä 
kasvaa. Sillä hän 
viittaa niin KERSin 
tuloon kuin etu-
siiven säätömah-
dollisuuteenkin.

Kuljettaja joutuu entistä kovemmalle

uutiset
Toyota Corolla Verso oli saksalaisen TÜV-kat-
sastuslaitoksen kokoaman vikaraportin vähävi-
kaisin automalli. 

TÜV-raportti on laadittu 7,7 miljoonan hen-
kilöauton katsastuksesta heinäkuun 2007 ja ke-
säkuun 2008 välillä. Raporttia on julkaistu jo 37 
vuoden ajan.

Katsastusraportti esittelee tulokset viidestä 
ikäryhmästä. Paremmuusjärjestys määräytyy 
isojen vikojen vähäisyyden perusteella.

Vähävikaisimmat automallit löytyvät 2–3-
vuotiaiden ryhmästä. Tässä ryhmässä Corolla 
Verso oli paras, isojen vikojen osuus oli vain 
2 %. Toiseksi sijoittui Mazda2 ja kolmanneksi 
Porsche 911. 

Toyota säilyttää luotettavan auton maineensa 
myös vanhempien autojen luokassa. 10–11-vuo-

tiaiden henkilöautojen ryhmässä Toyota RAV4 
on toisena ja Toyota Starlet kolmantena.

Kymmenen kärjessä -sijoituksia on Toyotalla 
14, Mazdalla ja Porschella 9, Subarulla 4, Hon-
dalla, Audilla ja Mersulla 3 sekä Fordilla ja Mit-
subishilla 2. Opelilla ja BMW:llä kymmenen 
kärjessä -sijoituksia on vain yksi.

Toyota otti tutun paikkansa rekisteröintitilasto-
jen ykkösenä jälleen helmikuussa 2009. Toyo-
tan henkilöautoja rekisteröitiin yhteensä 1 124 
kpl, kun toisena oleva Volkswagen sai rekiste-
riin 892 uutta autoa. Yhteensä helmikuussa 
rekisteröitiin 7 172 uutta henkilöautoa. Määrä 
enteilee alan ennusteen mukaista, 92 000 hen-
kilöauton, myyntivauhtia vuonna 2009.

Asiakastyytyväisyyskyselyyn 
vastanneiden kesken arvot-
tiin helmikuussa yksi 600 eu-
ron matkalahjakortti ja neljä 
100 euron arvoista polttoai-
nelahjakorttia. Kiitos kaikille 
vastanneille. Onnetar nosti 
voittajiksi seuraavat:

Matkalahjakortin voittaja
Markku Rissanen, Oulu

Polttoainelahjakorttien  
voittajat:
Liisa Irmeli Ingervo, Espoo
Timo Hyvönen, Järvenpää
Pirkko Salinkangas, Jalasjärvi
Piia Salmi, Hämeenlinna

Henkilöautojen rekisteröinti 1–2 2009
Merkki 1-2/2009 Markkina-

osuus (%)
1. TOYOTA 2 568 13,9
2. VOLKSWAGEN 2 390 12,9
3. FORD 1 724 9,3
4. VOLVO 1 337 7,2
5. SKODA 1 124 6,1
 Henkilöautot yhteensä 18 729

Pakettiautojen rekisteröinti  
tammi–helmikuussa 2009

Merkki 1-2/2009 Markkina-
osuus (%)

1. TOYOTA 582 27,6
2. VOLKSWAGEN 362 17,2
3. FORD 344 16,3
4. MERCEDES-BENZ 209 9,9
5. OPEL 117 5,5
 Kaikki yhteensä 2 110 100,0

Helmikuun 5 eniten rekisteröityä 
henkilöautomallia
Mallisarja 2/2009 Markkina-

osuus (%)
TOYOTA AVENSIS 548 7,8
VOLKSWAGEN GOLF 459 6,5
SKODA OCTAVIA 278 3,9
TOYOTA COROLLA 228 3,2
FORD FOCUS 212 3,0
Henkilöautot yhteensä 7 172

Toyota palasi 
johtoon

RAV4 – luotettavin  
katumaasturi
Saksan toiseksi suurin autokatsastaja Dekra 
kiinnittää katsastuksessa huomiota tekni-
siin vikoihin. Raportin tulokset on luokitel-
tu ajosuoritteen eikä auton iän mukaan.

Katumaastureiden ja maastureiden luo-
kan paras oli Toyota RAV4. Tässä ryhmässä 
ajosuorite oli 100 001 – 150 000 km.

Toyota Avensis puolestaan oli isommassa 
keskiautoluokassa toisena heti Audi A4:n 
jälkeen vain 0,4 prosenttiyksikön erolla.

Tilastollisen luotettavuuden takaami-
seksi on kullakin mallilla oltava vähintään 
1 000 katsastustapahtumaa. Tämän vuoksi 
moni uudehko kiinnostava malli puuttuu, 
koska niistä ei ole ollut riittävästi aineistoa 
100 001–150 000 kilometrin ajosuorite-
ryhmässä. 

Pakettiautoja on alkuvuoden aikana rekis-
teröity 2 110 kpl. Toyota johtaa tilastoja 27,6 
%:n markkinaosuudella.

Helmikuun ostetuin henkilöautomalli 
oli Toyota Avensis 548 autolla. Näin ol-
len lähes joka toinen luovutettu Toyota oli 
malliltaan Avensis. Toyota Corolla oli tilas-
tossa neljäs. 

Vuoden 2009 CCS-jälleenmyyjä on Au-
toliike Koskinen Viitasaarelta. Uuden 
Toyotan ostaneista asiakkaista peräti 
70,3 % ilmoitti olevansa täysin tyyty-
väisiä tapaan, jolla Autoliike Koskinen 
Oy oli hoitanut autokauppatapahtuman. 
Vastaavasti korjaamoasiakkaista 51,4 % 
antoi parhaan mahdollisen arvosanan 

korjaamotoiminnasta. 
Asiakastyytyväisyyteen keskittyvän 

Ichiban Award -ohjelman mukaises-
ti nämä molemmat tulokset kuuluivat 
maan parhaan neljänneksen joukkoon. 
Yhtenä valintakriteerinä oli myös auto-
kaupan toteutuma, jossa Autoliike Kos-
kisen indeksiluku oli peräti 216,7.

TÜV-tutkimuksen mukaan
Corolla Verso on  
vähävikaisin

Viitasaarelainen Toyota-asiakas  
saa parasta palveluaKiitos asiakaspalautteesta
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Kitkaton suhde.
Toyota ja Toyota Motor Oil.

www.toyota.

Toyota Motor Oil on Toyota Genuine Parts -tuoteperheen uusi jäsen. 
Löydät sen vain Toyota-huollosta.
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Lehti Toyota-autoilijoille 1/2009

Geneven uutuudet: Prius ja Verso

Yaris, 
vuoden Ekoauto

pian täällä

iQ ja 
 Urban  Cruiser 


