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Verso.
Omaa tilaa, yhdessä. 

Niin kuin haluat.
Täysin uusi Toyota Verso laajentaa mukavuuden uusiin ulottuvuuksiin, konkreetti-
sesti. Matkustamon avaruus, hiljaisuus sekä lukuisat tavaroiden säilytysmahdolli-
suudet luovat jokaiselle matkustajalle oman tilan. Verson ainutlaatuisen istuin-
järjestelmän ansiosta tuo tila on myös vapaasti muunneltavissa; muutamassa 
sekunnissa käytössäsi on 5, 4, 3 tai 2 hengen matkustamo ja tavaroille jopa 1099 
litran tasalattiainen tila. 

Lisäksi voit koska vain täydentää Verson mieleiseksesi laajan jälkiasenteisen 
lisävarustevalikoiman avulla. Tervetuloa tutustumaan mallistoon oman 
Toyota-jälleenmyyjäsi luokse.

01  Taakkateline, kylkilistat, etusäleikön kromikoriste, 
 roiskelevyt, puskurien kulmasuojat, sumuvalojen 
 kromikehykset, kromiset peilinkuoret, kromatut 
 ovilistat, kattospoileri sekä etu-, taka- ja sivuhelmat.

02 Iroquois-kevytmetallivanteet 17”. Saatavana myös 
 useita muita vaihtoehtoja.

03  Tavaratilan kaksipuoleinen suojamatto.

04  Kestävät kangasmatot.

05  Koiraverkko erottaa koiralle oman matkustustilan.

06  Taustapeili peruutuskameralla.

07  Takapuskurin suojalevy.
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Tieto- ja viestintätekniikka etenee vääjää-
mättä. Liikenteessä tämä tarkoittaa eri-

laisia älykkään liikenteen palveluja ja järjes-
telmiä. Älykkään liikenteen mahdollisuudet 
ovat valtavat, olen esimerkiksi ajanut jo ne-
lisen vuotta sitten koeautoa, joka ei suostu-
nut törmäämään mihinkään. Useissa uusissa 
autoissa on jo monia turvallisuussovelluksia: 
lukkiutumattomat jarrut, ajovakauden hal-
linta, pysäköintitutka ja turvavyömuistutin. 
Monella on myös autossaan navigaattori. 
Mutta on markkinoilla jo paljon muutakin: 
hätäjarrutuksen tehostin ja kaistalla pysymi-
sen tuki, edellä ajavien nopeuden mukaan 
toimiva vakionopeuden säätö, ajosuunnan 
mukaan säätyvät ajovalot, pimeässä ajami-
sen tuki jne. Suunnittelupöydillä on tarjolla 
vielä enemmän älykkyyttä, joka on saatavil-
la autoissa joidenkin vuosien kuluttua. Silti 
suuri osa autokannastamme on vielä ”ei-äly-
kästä”. Miten maamme autokanta saataisiin 
älykkääksi ja siten turvallisemmaksi mah-
dollisimman pian?

Ensiksi pitäisi nopeuttaa autokannan uu-
siutumista, Suomessahan on Euroopan van-
himpiin kuuluva autokanta. Autojen iän 
mukaan kasvava tai sekä auton turvallisuu-
den että ilmastokuormituksen mukaan pai-
nottuva käyttövero varmasti toimisi. 

Toiseksi tarvitaan vakuuttavaa tutkimus-
tietoa järjestelmien vaikutuksista. Vain luo-
tettava tieto vakuuttaa ihmiset, jotka teke-
vät omalla tai veronmaksajien kukkarolla 
päätöksiä. Tällaisiin vaikutustutkimuksiin 
olen itsekin aktiivisti osallistunut sekä kan-
sallisissa että EU-hankkeissa. 

Kolmanneksi alan lehdistön, järjestöjen, 
viranomaisten ja etenkin autojen maahan-
tuojien pitää kertoa autojen ostajille saatavil-
la olevista järjestelmistä ja niiden hyödyistä. 
Eikä näistä tule kertoa merkillisillä kirjain-
yhdistelmillä ja insinöörikielellä, vaan ha-
vainnollisesti maallikoiden ymmärtämällä 
kielellä ja helposti ilmaistuin viestein. Näin 
herätetään kysyntää. 

Neljänneksi EU:ssa tulisi sopia erittäin 
vaikuttavien turvajärjestelmien tulemises-
ta pakolliseksi uusissa autoissa. Tämä loi-
si massamarkkinat, joissa laitevalmistajat 
voivat laskea laitteistojen hinnat riittävän 
edulliselle tasolle. Ajovakaudenhallinta on 
jo tässä putkessa, seuraavana ehkä autojen 
automaattinen hätäpuhelu.

Autokannan uusimiseen menee kuitenkin 
reilusti yli 10 vuotta. Vanhoissakin autoissa 
tarvitaan älykkyyttä. Tarvitaan siis jälkiasen-
nettavia tai ns. nomadeja ratkaisuja, joissa 
kuljettaja tuo älyn autoon mukanaan pääte-
laitteen tai älypuhelimen muodossa. Näin-
hän navigaattorit ovat tulleet autoon. Tämä 
olisi myös suomalaisten mobiiliratkaisu- ja 
tekniikkavahvuuksien mukaista.

Yksi tapa tuoda älykkyyttä liikenteeseen 
on varustaa liikenneväylät tieto- ja viestin-
tätekniikalla. Tätä tietä on kuljettu jo vuo-
sikymmeniä, esimerkkeinä näistä ovat lii-
kennevalot, tiesääseuranta, kelitiedotteet, 
vaihtuvat nopeusrajoitukset, häiriötiedot-
teet onnettomuuksista, yleisötapahtumista 
ja tietöistä sekä tunneliohjausjärjestelmät. 
Suurilla kaupunkiseuduilla, vilkkailla väy-
lillä ja tunnelien kaltaisissa riskikohteissa 
liikenneväylien varustaminen älykkäillä lii-
kenteen ohjauksen järjestelmillä kannattaa, 
mutta Suomen kaltaisessa laajassa ja har-
vaanasutussa maassa älykkyys kannattaa 
pitää mukana ajoneuvossa, älykkään kul-
jettajan tukena. 

Älykkyys ei kuitenkaan tule nopeasti lii-
kenteeseen vain yhden tahon toimin. Asia 
etenee vain yhteistyöllä kaikkien olennaisten 
toimijoiden kesken. Kaikkien tulee toimia, 
kukaan ei saa jäädä odottelemaan muiden 
toimintaa. Tässä suhteessa pallo on juu-
ri nyt liikenne- ja viestintäministeriössä, 
jossa valmistellaan kansallista älykkään lii-
kenteen strategiaa ja toimenpideohjelmaa. 
Marraskuun alussa katsotaan, keille liiken-
neministeri palloa syöttää. Ollaan kaikki 
valmiina ottamaan se vastaan ja viemään 
sitä eteenpäin!
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Hyödynnetään älykkyyttä liikenteessä
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6 Uutuuksia Franfurtissa
Priuksesta julkistettiin sähköverkosta ladattava 
konseptiversio. Auris-hybridikonsepti 
antaa viitteitä ensi vuonna lanseerattavasta 
tuotantomallista. Myös täysin uusi Land Cruiser 
koki Frankfurtissa Euroopan ensiesittelynsä.

12 Uusi Prius
Toyota Priuksen kolmas sukupolvi asettaa uudet 
standardit kulutus- ja päästölukemille. Tekniset 
edistysaskeleet ovat alentaneet tilavan täys hybridi-
uutuuden hiilidioksidipäästöt arvoon 89 g/km. 

18 Nautinnollinen avoauto
Lexus-mallisto täydentyi kovakattoisella 
avoversiolla. IS 250C:ssä yhdistyvät ajonautinto, 
käytännöllisyys ja linjakkuus. Coupe-malli 
muuntuu avoautoksi vain 20 sekunnissa.

24 Toyota katsastuskuntoon
Toyota-huollossa tehtävän katsastustarkastuksen 
avulla varmistetaan, että asiat saadaan kerralla 
kuntoon eikä kalliita uusintakäyntejä tarvita. 

26 Ekologisempaa kilpa-autoilua
Kilpa-autoilija Harri Toivonen on osakkaana 
brittiläisessä Eco Racing -tiimissä, jonka 
kehittämää kilpa-autoa sanotaan maailman 
ekologisimmaksi. 

30 Nuket ja lelut museossa
Vanhassa Porvoossa sijaitsee Suomen suurin ja 
vanhin yksityinen nukke- ja lelumuseo. Kävelevä 
Sarah-nukke edustaa aikakautensa saksalaista 
huippu tekniikkaa. Se osasi jo 1890-luvulla 
flirttailla silmää iskelmällä ja lentosuukkoja 
heittelemällä. 

34 Maastoautot maailmalla
Saksalaisvetoinen maastoautoyritys tarjosi 
asiakkailleen ikimuistoisia hetkiä eksoottisissa 
Euroopan ja Aasian maisemissa. Tarjolla oli 
42 etappia, joista kullekin kerättiin innokas 
asiakasjoukko ajamaan Toyota Land Cruisereita 
todellisissa maasto-oloissa. 

38 Kontilla tavaraa Gambiaan
Jaana Kapari-Jatta on miehensä Samin kanssa 
kerännyt ja pakannut tavaraa vietäväksi 
laivakontilla Gambiaan.

40 Toyotalla pienempi hiilijalanjälki
Toyotan autotalojen suunnittelussa ja 
rakentamisessa on pääpaino ollut ympäristöä 
säästävillä ratkaisuilla. 

43 Uusia mestareita
Toyota Auto Finland Oy järjesti perinteiset 
ammattitaitokilpailut verkostonsa työntekijöille 
elokuun lopulla. 

44 Tuunattu Hiace
Minna Jokinen on rakennuttanut uudesta Toyota 
Hiacestaan todellisen katseiden vangitsijan. 
Voiton Sulka on jo palkittu useissa kuljetusalan 
näyttelyissä.

46 Vauhtia Formulaan
Toyotan F1-tallin kilpa- ja testitiimin pääinsinööri 
Dieter Gass toimii yhdyshenkilönä Jarno Trullin 
ja Timo Glockin miehistöjen välillä, ja hänen 
laatimansa kilpailustrategiat voivat muuttaa 
vaatimattomat odotukset menestykseksi.

49 Uutiset
Aston Martinin uusi Cygnet-malli on Toyota iQ:sta 
muunnettu versio. 

50 Lumilautailua kiwimaassa
Toyota Snowboard Team Finland otti varaslähdön 
talveen ja matkusti loppukesästä yli kuukauden 
harjoitus- ja kilpamatkalle Uuteen-Seelantiin
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Auris HSD-täyshybridi

Toyota on sitoutunut vähentämään omalta 
osaltaan ajoneuvojen tuottamaa ympäristö-
rasitusta. Hybridiautojen kehittäminen yhä 
laajemmalle käyttäjäkunnalle on tärkeä osa 
tätä työtä. Auris-hybridikonsepti osoittaa, et-
tä Hybrid Synergy Drive® (HSD) -tarjonta 
tulee jatkossa laajentumaan merkittäviin eu-
rooppalaisiin Toyota-malleihin.

Konseptimallissa muotoilua on virtaviivais-
tettu polttoainetalouden parantamiseksi. Etu- ja 
takapuskureiden nurkissa on tasaiset alueet ajo-
viiman ohjaamiseksi sujuvasti pitkin kylkiä. Sa-
malla malli on saanut tavanomaista leveämmän 
ja vakaamman olemuksen. Ilmanvastusarvon 
parantamiseksi maavaraa on laskettu 20 mm, 
alustarakenteita on paneloitu ja takapuskurin 
alaosassa on ilmanohjain. Takaluukun kookas 
takaspoileri auttaa osaltaan tavoitteeksi asete-
tun ilmanvastusarvon, 0,28, saavuttamisessa. 
18 tuuman vanteille on asennettu pienen vie-
rintävastuksen omaavat renkaat. 

Sisustassa on myös lukuisia tyylikkäitä yk-

Frankfurtissa 
2009

Toyota esitteli Frankfurtin autonäyttelyssä useita mielenkiintoisia 
uutuusmalleja. Juuri myyntiin tulleesta Priuksesta julkistettiin 
sähköverkosta ladattava konseptiversio. Auris-hybridikonsepti 
puolestaan antoi viitteitä ensi vuonna lanseerattavasta tuotantomallista. 
iQ:sta oli esillä kaksi erikoisversiota. Myös täysin uusi Land Cruiser koki 
Frankfurtissa Euroopan ensiesittelynsä.

Toyotan uutuudet
September 17 – 27, 2009 

IN FraNkFurt / maIN

a movINg experIeNce.
63rd INterNatIoNal motor Show

www.iaa.de
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sityiskohtia, jotka korostavat hybridiolemus-
ta. Istuimet ja kojetaulun yläosa on verhoiltu 
sinisellä nahalla. Verhouksen tikkaukset ovat 
vaaleansiniset. Keskikonsoli ja tuuletusvent-
tiilit noudattavat ulkovärin helmenvalkoista 
sävyä. Ohjauspyörän suora alaosa helpottaa 
autoon kulkua ja lisää kuljettajan jalkatilaa. 
Hallintalaitteilla on hybriditeemaan sopivat 
siniset taustavalot.

Aurisiin on sovitettu uusimman, kolman-
nen sukupolven Priuksen moottorikokonai-
suus. Sen turvin auton luvataan kiihtyvän 0-100 
km/h alle kymmenessä sekunnissa sekä alitta-

van yhdistetyn ajon hiilidioksidipäästöissä 100 
g/km rajan. Pelkän sähkömoottorin turvin on 
mahdollista ajaa yhtäjaksoisesti noin kahden 
kilometrin matka jopa 50 km/h nopeudella. 
Bensiinimoottorin suurin teho on 73 kW (98 
hv) ja iskutilavuus 1,8 litraa. Sähköisestä ajo-
moottorista saadaan 60 kW (82 hv) tehoa, jo-
ka on moninkertainen määrä useisiin muihin 
hybridiautoihin verrattuna.

Prius-plug-in-konsepti
Arviolta 70 % eurooppalaisista asuu taajama-
alueilla vuonna 2015. Ranskassa ja Iso-Britan-

niassa on tutkittu, että yli 80 % hen-
kilöautoilla ajettavista matkoista ovat 
pituudeltaan alle 25 kilometriä. Yksin-
omaan sähköllä ajettavien autojen toi-
mintasäteeseen, hintaan sekä akkujen 
vaatimaan tilaan ja painoon liittyy vielä 
suuria haasteita. Tämän vuoksi Toyota 
on nähnyt tärkeäksi panostaa pistorasi-
asta ladattavien plug-in-hybridiauto-
jen tuotekehitykseen.

Toyota on aloittamassa mittavaa 
plug-in-Priusten leasingkokeilua. Ensi 
vuoden aikana testataan yli 500:aa lit-
hium-ion-ajoakuin varustettua autoa eri 
puolilla maailmaa. Niistä noin 150 tulee 
rullaamaan Euroopan teillä. 

Plug-in-malli perustuu uuteen Toyo-
ta Priukseen. Käytössä on ensimmäistä 
kertaa li-ion-akku, joka takaa kompak-
timman ja tehokkaamman kokonai-
suuden. Se latautuu täyteen 230 voltin 
verkkojännitteellä 1,5 tunnissa. Plug-

in-Priuksella on mahdollista ajaa noin 
20 kilometriä pelkällä sähkömoottoril-
la. Ajossa voidaan käyttää tällöin jopa 
100 km/h nopeutta. Varaustilan lasket-
tua matalaksi auto toimii normaalin 
Prius-hybridin tapaan. Toimintasäde 
on siis laaja, normaaliajossa yli 1 000 
kilometriä.

Mahdollisuus ladata akkuja myös 
verkkovirralla laskee käytännön pääs-
tölukemia. Ruuhkaisessa työmatkalii-
kenteessä voidaan ajaa jopa koko mat-
ka pakokaasupäästöittä. Monipuoliseen 
informaationäyttöön on lisätty tieto 
siitä, missä vaiheessa bensiinimoottori 
käynnistyy sujuvan ajamisen takaami-
seksi. Uuden eurooppalaisen testisyklin 
(NEDC) mukaiset hiilidioksidipäästöt 
jäävät alle 60 g/km. 

iQ:n erikoisversiot

Kaksi jalostettua Toyota iQ -autoa todista-
vat, että pienikokoinen ja taloudellinen au-
to voi olla myös poikkeuksellisen näyttävä 
ja yksilöllinen. Lasikattoisen, valkoisen iQ 
Collectionin sisustus on näyttävä. Useat 
sisäosat, kuten keskikonsoli, mittariston 
kehys ja ovipaneelit on sävytetty ulkovärin 
mukaisesti. Upea nahkaverhoilu täydentää 
kokonaisuutta.

iQ Sports -versio tuo puolestaan koros-
tetusti esille mallin menevämpää puolta. Ai-
nutlaatuinen korisarja aikaansaa tehokkaan 
linjakkaan olemuksen. 18 tuuman vanteet, 
led-ajovalot, kattospoileri ja pakoputken 
rohkea ulostulo havainnollistavat iQ:n mo-
difiointipotentiaalia. Sisätiloissa esimerkiksi 

Uuden täyshybridi Aurisin tuotanto alkaa Eng-
lannissa ensi vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. 
Autolla on mahdollista ajaa pelkän sähkömootto-
rin turvin saasteettomasti muutama kilometri.

 iQ Sports -konsepti 
on todellinen namu-
pala. Rohkea väritys ja 
voimakkaat muodot 
eivät jätä ketään kyl-
mäksi. Collection-kon-
septi puolestaan so-
pinee maaseudusta ja 
karjatilaelämästä haa-
veilevalle kaupunki-
laiselle.

Ensi vuoden aikana eurooppa-
laisilla teillä ajelee 150 kuvan 
kaltaista sähköverkosta ladat-
tavaa Priusta. Auton akut la-
tautuvat täyteen 1,5 tunnissa ja 
niiden turvin matkaa voi taittaa 
pelkällä sähköllä noin 25 km.

▶

� TOYOTA PLus TOYOTA PLus �



LF-Ch-konseptiauto

C-segmenttiin kohdistettu LF-Ch on uusi hyb-
ridimalli, jolla Lexus otti ensimmäisen aske-
leensa kohti merkittäviä, kompaktikokoisten 
premiumautojen eurooppalaismarkkinoita. Ai-
kaansa seuraavat autoilijat haluavat yhä use-
ammin pienempikokoisia, taloudellisempia ja 
ympäristöystävällisempiä vaihtoehtoja halu-
amatta silti tinkiä hienostuneisuudesta ja ajo-
mukavuudesta. Kompaktikokoisista malleista 
ennustetaan muodostuvan suurin premiumau-
toluokka vuonna 2010.

LF-Ch on viisiovinen täyshybridi, jonka pi-
tuus on 4 300, leveys 1 790 ja korkeus 1 400 
mm. Akseliväli, 2 600 mm, on 130 mm lyhy-
empi kuin Lexus IS -mallissa. Konseptiauton 
rengaskoko on näyttävä 223/35R20. Ulkonä-
össä on aistittavissa vahvasti merkin L-finesse-
muotokieli edelleen jalostettuna. Yksityiskoh-
tien hiomiseen on paneuduttu. Olemuksella 

Lexus- 
uutuudet 
Frankfurtissa 
2009

ja ominaisuuksilla tavoitellaan uutta, aiempaa 
nuorempaa ostajaryhmää. Vaikka LF-Ch on 
Lexus-perheen pienin, edustaa se samaa aja-
tus- ja laatumaailmaa merkin muiden malli-
en kanssa.

Jäähdyttimen säleikön ympärillä on voi-
makkaat viisteet, ja esimerkiksi etujarruille 
johtavat ilmakanavat vahvistavat urheilullista 
vaikutelmaa. Pitkälle taakse jatkuva kattolinja 
ja perää kohti kohoava kylkien muotoilu sekä 
matala kulkuasento antavat konseptille omalei-
maisen vivahteen. Takaosassa on myös nähtä-
vissä aerodynamiikkaa parantavia muotoja ja 
ilmanohjaimia. 

Ulkonäön luoma vaikutelma jatkuu sisäti-
loissa. Kojetaulu on muotoiltu kuljettajaa kohti. 

Hallintalaitteiden toimintaa ja niiden sijaintia 
suunniteltaessa on huomioitu ergonomiavaa-
timukset. Verhoilusta löytyy yhtymäkohtia 
korkealuokkaisiin huonekaluihin. Jokainen 
käytetty materiaali liittyy toiseensa sulavasti. 
Kuljettajalla on tarkka tuntuma auton käytök-
seen. Ohjauspyörässä sijaitsevat monitoimikat-
kaisijat helpottavat ja nopeuttavat mukavuus-
elektroniikan käyttöä. 

LF-CH-konseptin täyshybriditekniikka tar-
joaa premiumluokan suorituskykyä ja muka-
vuutta. Sillä on haluttaessa mahdollista ajaa 
pelkän sähkömoottorin voimin. Kaupunki-
ajo sujuu huomattavan hiljaisesti ja muuta-
man kilometrin matkaosuuksilla jopa täysin 
päästöittä.

ovenkahvat ja iQ-logo ovat valaistut. Navigoin-
ti- ja DVD-järjestelmässä on 10-tuumainen 
kosketusnäyttö.

Uusi Land Cruiser
Täysin uusi Toyota Land Cruiser koki Frank-
furtissa Euroopan ensiesittelynsä – vain päivän 
maailman ensi-iltansa jälkeen. Vaikka ilmasto-
kysymykset ovatkin nyt vahvasti pinnalla, jat-
kaa Toyota autotarjonnan ylläpitämistä myös 
erikoistarpeita omaaville käyttäjille.

Yli 5 miljoonaa asiakasta 176 maasta on va-
linnut autokseen Toyota Land Cruiserin eri ver-
sioita sen lähes 60-vuotisen historian varrella. 
Malli symboloi Toyotan laatua, luotettavuutta 
ja kestävyyttä. Sen ostajat odottavat autoltaan 
vaivatonta mukavuutta ja suorituskykyä myös 
oikeissa maasto-oloissa, joissa tarvitaan erityi-
siä neliveto-ominaisuuksia.

Uuden Land Cruiserin monipuolinen va-
rustus auttaa kokematontakin kuljettajaa aja-
maan maastossa taitavasti. Ryömintätoiminnon 
(Crawl Control) avulla kuljettaja voi asettaa 
auton liikkumaan itsenäisesti viidellä eri no-
peudella maastossa ja keskittyä itse ohjaamaan 
tarkasti. Neljä kameraa välittää havainnollista 
kuvaa katvealueilta ja ohjauspyörän kääntökul-
mailmaisin kertoo, kuinka jyrkästi etupyöriä 

on käännetty. Oikeanlaisen voimankäytön ja 
tehokkaan jarrutuksen takaamiseksi voidaan 
hyödyntää Multi-terrain Select -toimintoa. 
Sen myötä käytössä on neljä eri vaihtoehtoa, 
jotka huomioivat kulloinkin alla olevan ajo-
alustan laadun.

Ajo-ominaisuuksia on hiottu myös maantie-
ajoa silmällä pitäen. Etu- ja taka-akselituentoja 
on hienosäädetty parantamaan ohjaustuntu-
maa ja ajomukavuutta. Kallistuksenvakaajat 
ovat nyt sähkötoimiset, jolloin niiden toiminta 
mahdollistaa oikeanlaiset korin liikkeet hyvin 
erilaisissa nopeuksissa ja ajo-oloissa. Iskunvai-
mennuksessa on kolme eri jäykkyysvaihtoeh-
toa. Maavaraa voidaan säätää tarpeen mukaan 
sähköisesti. Korin jäykkyyttä on lisätty 11 %. 
Korin ja rungon välisten kiinnityskohtien eris-
tystä on parannettu moottori-, voimansiirto- ja 
tiemelun vaimentamiseksi. Uuden mallin pi-
tuus on 4 760 mm ja suurin jarrullinen veto-
massa 3 000 kg.

Tilavat sisätilat ovat hienostuneet ja käy-
tännölliset. Keskirivin istuimet säätyvät pi-
tuussuunnassa 135 mm. Seitsemänpaikkaisen 

mallin takimmaiset istuimet taittuvat tavarati-
lan pohjan tasoon saakka. Istuinten nostoon ja 
laskuun on saatavana lisävarusteena sähköinen 
ohjausjärjestelmä, jonka katkaisimet sijaitsevat 
takaluukussa ja matkustamossa. 

Takamatkustajille on oma ilmastointiyksik-
könsä, joten ilmanvaihtoa voidaan säätää kol-
mialueisesti. Ohjauspyörässä on monitoimikyt-
kimet, joilla voidaan hallita vaivattomasti useita 
auton toimintoja. Äänentoistoon on mahdol-
lista valita korkealuokkainen JBL-järjestelmä. 
Se toistaa CD- ja DVD-levyjen äänimaailmaa 
17 kaiuttimen kautta. Navigointilaitteiston yh-
teydessä olevalle kovalevylle mahtuu jopa 2 000 
kappaleen äänikirjasto.

Moottorivaihtoehtoina ovat 205-kilowat-
tinen (279 hv) 4,0 Dual VVT-i V6 -bensii-
nimoottori ja 127-kilowattinen (173 hv) 3,0 
D-4D -diesel. Suomeen tuodaan vain diesel-
malli. Siihen on saatavilla viisinopeuksisen au-
tomaatin ohella myös kuusiportainen manu-
aalivaihteisto. Moottoreissa ilmenee Toyotan 
kulutus- ja päästölukemiin liittyvä kehitystyö. 
Dieselmoottorin yhdistetyn ajon kulutus on 
automaattivaihteisena 8,1 l/100 km. Vastaavat 
hiilidioksidipäästöt ovat 214 g/km.

Uuden Land Cruiserin myynti alkaa Suo-
messa heti alkuvuodesta 2010. ▶

Takaluukku aukeaa kaksiosaisesti ja lasinpyyhin 
on piilotettu tyylikkäästi spoilerin suojaan. Ta-
kimmaiset istuimet nousevat ja laskevat näppä-
rästi sähkömoottoreiden avulla.

Ohjaamossa on kaikki oikealla paikalla helposti 
hallittavissa. Näytölle saadaan esim. maastoajossa 
kuvaa neljän kameran välittämänä.

Land Cruiser on 
kunnioitusta he-
rättävän kokoinen 
kulkija, joka taittaa 
matkan läpi tiettö-
mänkin osuuden. 
Uudet linjat ilme-
nevät mm. leven-
netyissä takaloka-
suojan muodoissa.
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Markkinoiden monipuolisimman 
hybridimalliston tarjoava Lexus toi 
Frankfurtin autonäyttelyssä maailman 
ensiesittelyyn uusimman tulokkaansa. 
LF-Ch-nimeä kantava konseptimalli 
sijoittuu ostetuimpaan kokoluokkaan. 
Myynnissä jo olevat Ls-, Gs- ja Is-
mallisarjat uudistuivat monin osin.

Uusin Lexus-konsepti on upealinjainen, puhdas-
ta voimaa uhkuva täyshybridi. Se sijoittuu oste-
tuimmaksi nousevaan premiumluokkaan, kom-
paktinkokoiseen C-segmenttiin.

Yksinkertainen on kaunista. Kaikki korkealuok-
kaiset verhoilumateriaalit sulautuvat toisiinsa 
sujuvasti.
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GS – hienosäätöä varustelussa, 
turvallisuudessa ja päästöissä
GS-mallisto uudistui lukuisissa kohdis-
sa. Hybridiversio, GS 450h, personoitui 
uudella etusäleiköllä, sinikehyksisissä 
takavaloissa on aiempaa suuremmat 
kirkkaat lasiosat ja 18 tuuman kevyt-
metallivanteiden design on uusittu. Rin-
nalle tulee myös 17-tuumaisilla pyörillä 
varustettu malli, jonka hiilidioksidipääs-
töt jäävät 179 g/km. Lukema on ainut-
laatuinen autolle, joka tarjoaa lähes 300 
hv:n tehon (296 hv / 218 kW).

GS:n korkealuokkaista turvatasoa pa-
rantavat uudet aktiiviset pääntuet etu-
istuimilla sekä törmäyksiä ennakoivaan 
Pre-Crash Safety -järjestelmään lisätty 
automaattinen jarrutustoiminto.

Käyttömukavuutta puolestaan lisää 
uusittu audiolaitteisto, joka tarjoaa nyt 
mm. 10 Gb:n/2 000 äänitteen muisti-
kapasiteetin mielimusiikin tallennusta 
varten. Tehokas ja nopea 40 Gb:n na-
vigointilaitteisto sisältää jatkossa myös 
suomenkielisen käyttövalikon.

GS 300 -mallin verolliset hinnat al-
kavat 69 684,66 eurosta. Edullisin GS 
450h -hybridimalli maksaa vastaavasti 
77 093,85 euroa.

Entistäkin sporttisemmat  
IS-mallit

F-Sport on uusi varusteluvaihtoehto 
IS-sarjaan. Ulkonäköä siinä piristävät 
IS F -mallinen etusäleikkö, takaspoi-
leri ja 18 tuuman erikoisvanteet. Sisäl-
tä löytyy niin ikään IS F:stä tutut upeat 
istuimet, automaattivaihteen valitsin ja 
erityisesti tätä mallia varten kehitetty 
musta verhoilu.

IS-mallien audio- ja navigointilait-
teistoksi on mahdollista valita myös 

edellä esiteltyyn GS:ään tuleva nopea 
ja monipuolinen 40 Gb:n järjestelmä. 
Audiovaihtoehtoja on kaikkiaan kol-
me, ja niissä kaiuttimia vastaavasti 8, 
13 tai 14.

V8-moottoroidussa IS F -mallissa 
311 kW:n / 423 hv:n teho ja 505 Nm:n 
vääntö välitetään tiehen supernopean 
kahdeksanportaisen automaatin kaut-
ta. Auto kiihtyy tarvittaessa satasen 
nopeuteen 4,8 sekunnissa ja yltää 270 
km/h huippunopeuteen. Frankfurtis-
sa maailman ensi-illassa olleen IS F:n 

kehitysversiossa on monia uudistuksia liittyen 
mm. laatuvaikutelmaan. Ajettavuuden kan-
nalta yksi merkittävimmistä parannuksista on 
uusittu Torsen-tasauspyörästö, jonka ansiosta 
pitoa ja kaarrekäytöstä nopeassa ajossa on saatu 
parannettua merkittävästi. Japanissa Fujin ra-
dalla tehdyissä testeissä uudella Torsen-perällä 
varustetut Lexus IS F -mallit saavuttivat kaksi 
sekuntia nopeampia kierrosaikoja kuin perin-
teisellä tasauspyörästöllä varustetut IS F:t.

Uudistuneen Lexus IS 220d:n hinnat alkavat 
arvioidulla autoverolla 40 459,22 eurosta, auto-
maattivaihteisen IS 250 -mallin 46 342,55 eu-
rosta ja IS F -mallin 120 596,00 eurosta.

Edustushybridi LS �00h
Lexuksen huippumalli LS:n uudistunut versio 
esiteltiin ensikertaa Frankfurtissa. Ulkonäköön, 
sisutukseen ja varustukseen on saatu lukuisia 
muutoksia. 

LS �00h on edelleen ainoa suurten pre-

miumautojen täyshybridiauto. Sen uudesta 
keulan ilmeestä vastaa nelipalkkinen jäähdyttä-
jän säleikkö, sinertävä Lexus-logo, puskurin te-
hokkaammat ilmanotot ja uusi sumuvalomuo-
toilu. Hybridimallia varten räätälöidyt ajovalot 
on viimeistelty sinisillä yksityiskohdilla. Myös 
takapuskuri on saanut uuden, matalammalle 
ulottuvan muotoilun. Ovipaneeleiden ja taka-
luukun logot erottavat hybridimallin muusta 
LS-mallistosta. Yhdestätoista tarjolla olevasta 
ulkoväristä kolme on uusia.

Ohjaamonäkymässä huomio kiinnittyy mit-
taristoon, joka on toteutettu lcd-näytöllä. Nope-
us-, kierrosluku- ja moottorin lämpötilanäytöt 
heijastetaan esiin perinteisessä pyöreässä mit-
tarimuodossa. Kuljettaja voi seurata näytöltä 
myös esimerkiksi hybridijärjestelmän toimin-
toja ja navigointiopasteita. Viidestä verhoilu-
vaihtoehdosta kolme on vain hybridimalliin 
tarkoitettuja. 

Taloudellisuuden parantamiseksi kuljettaja 

voi valita uuden Eco-ajotilan. Silloin kaasun-
painallusten voimakkuutta hillitään ja ilmas-
tointia ohjataan tavanomaista taloudellisem-
min. Pakokaasupäästöjen pienentämisen ohella 
Eco-ajotilassa kuljettaja pystyy tarjoamaan kyy-
ditettäville vaivattomasti todella hienostuneen 
ja tasaisen matkanteon.

Kokonaisteholtaan 327-kilowattinen (445 
hv) LS 600h kiihtyy 0-100 km/h 6,3 sekun-
nissa. Huippunopeus on rajoitettu 250 kilo-
metrin tuntinopeuteen. Yhdistetyn ajon hiili-
dioksidipäästöt ovat 218 g/km. Voimanlähde 
täyttää Euro V -päästövaatimukset. Ajoakusto 
on jaettu kahteen osaan tavaratilan tilavuuden 
kasvattamiseksi.

Kohennettu LS 4�0
Bensiinimoottorisen Lexus LS 4�0:n keulal-
la on nyt viisipalkkinen jäähdyttäjän säleikkö. 
Ajovaloumpioissa lähivalokuvio muodostuu 
kahdeksalla led-polttimolla. Mallin takaosaa 
hallitsee aiempaa leveämpi puskuri, syvempi 
rekisterikilven ympärys ja uudenmalliset pa-
koputkien läpiviennit. 18 tuuman vanteet on 
uudelleenmuotoillut.

4,6 litran V8-moottori täyttää LS 600h -mal-
lin tapaan Euro V -päästövaatimukset. Voiman-
lähde tuottaa 280 kW (380 hv) tehoa ja 493 Nm 
vääntöä. Taloudellisen ajamisen helpottamisek-
si mallissa on Eco-painike. Se varoittaa kuljetta-
jaa vilkkuvalla varoitusvalolla epätaloudellises-
ta ajotavasta – järkevästi ajettaessa puolestaan 
palaa vihreä merkkivalo. 

Lisävarusteisen ilmajousituksen ominai-
suuksia on kohennettu. Mutka-ajossa tapah-
tuvia korinliikkeitä on vähennetty ja iskunvai-
mennuksen tehokkuutta on sovitettu huomioi-
maan vaihtelevan korin korkeuden muuttamat 
joustopituudet. 
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Lexuksen GS 
450h:n ulkonäkö 
uusiutuu mm. etu-
säleikön ja takava-
lojen osalta.

LS �00h-mallin mittaristo on 
toteutettu tyylikkäällä lcd-
näytöllä, joka on erinomaisen 
selkeälukuinen kaikissa 
valastusoloissa.

Myös loistokkain Lexus eli LS 
�00h sai uuden ilmeen keulaansa 
ja takaosaansa.
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litraa sataselle3,9riittää

Uudelle Toyota

Priukselle

Toyota Priuksen kolmas sukupolvi 

asettaa uudet standardit kulutus- ja 

päästölukemille sekä innovaatioille, 

muotoilulle ja ajonautinnollekin. Tekniset 

edistysaskeleet ovat alentaneet tilavan 

täyshybridiuutuuden hiilidioksidipäästöt 

arvoon 89 g/km. Uuden Priuksen myynti 

alkoi Suomessa syyskuun alussa.

▶
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▶

aailman ensimmäisen sarjavalmisteisen hy-
bridiauton, Toyota Priuksen, ensiesittelystä 
on vierähtänyt jo 12 vuotta. Ensimmäiseen 
versioon verrattuna nyt myyntiin tuleva 
malli on 35 % tehokkaampi ja 23 % talou-
dellisempi sekä selvästi tilavampi.

Hybridimalleilla on tärkeä rooli Toyotan 
mallistossa. Tarjontaa laajennetaan vaiheit-
tain niin, että kaikista Toyota-malleista on 
tarjolla hybridiversio vuoteen 2020 men-
nessä. Esimerkiksi komponenttien kokoon, 
painoon ja kustannuksiin liittyvä kehitystyö 
on siten jatkuvaa ja pitkäjänteistä työtä. 

Suomeen on rekisteröity 1 200 Priusta. 
Maailmanlaajuisesti mallia on myyty jo 
1,3 miljoonaa kappaletta, Euroopassakin 
reilut 130 000. Kaikkiaan Toyota on val-
mistanut erimallisia hybridiautoja yli kak-
si miljoonaa kappaletta. Syyskuussa jul-
kistetun tiedon mukaan niistä yli 200 000 
on rekisteröity Eurooppaan. Uusi malli on 
saanut erittäin hyvän vastaanoton. Se valit-
tiin heti lanseerauksen jälkeen mm. vuosi-
en 2009/2010 ympäristöystävällisimmäksi 
autoksi Saksassa.

M Edelläkävijä

Latinaksi Prius merkitsee ”kulkea edel-
lä”. Kukaan ei voinut aavistaa vuonna 
1997, että Priuksesta tulisi ympäristönsä 
huomioivan autoilun symboli jo ennen 
viime vuosina herännyttä laajaa yhteis-
kunnallista päästökeskustelua.

Kolmannen sukupolven Hybrid Sy-
nergy Drive® -järjestelmän toteutukses-
sa on käytetty 90-prosenttisesti uusia 
komponentteja. Kokonaisuus on en-
tistä kevyempi ja tiiviimmin paketoitu. 
Tuotekehityksen pääpaino on ollut ku-
lutus- ja päästölukemien tiputtamisessa, 
tehon lisäyksessä sekä kylmäkäyttöomi-
naisuuksien parantamisessa.

Toisen sukupolven malliin verrattuna 
kokonaisteho on kasvanut 22 % huippu-
arvon ollessa nyt 100 kW (136 hv). Suo-
rituskyky vastaa normaalia 2-litraista 
perheautoa. Prius kiihtyy hienostuneen 
tasaisesti 0–100 km/h 10,4 sekunnissa 
huippunopeuden ollessa 180 km/h.

Yhdistetyn kulutuksen arvo on vain 
3,9 l/100 km, jolloin 45 litran polttoaine-
säiliöllä varustetun auton toimintasäde 

Uusin malli on 35% tehokkaampi ja 23% 
taloudellisempi kuin ensimmäinen Prius.

ylittää helposti 1 000 kilometrin rajan. 
Yhdistetyn ajon hiilidioksidipäästöt ovat 
ainoastaan 89 g/km.

Sujuvaa vuoronvaihtoa
Prius on täyshybridiauto; ts. autoa lii-
kuttaa sähkö- ja bensiinimoottorit jo-
ko yhdessä tai erikseen. Siksi autolla 
voidaan ajaa lyhyitä matkoja myös pel-
kän sähkömoottorin avulla. Akustoa ei 
ladata ulkopuolisella virtalähteellä, vaan 
sähkömoottorien käyttämä energia ote-
taan talteen jarrutuksissa pyöriltä sekä 
sopivissa tilanteissa bensiinimoottoril-
ta. Nerokas voimalaite- ja vaihteisto-
yhdistelmä on yksi Toyotan hybridiau-
tojen suosion kulmakivistä. Kuljettaja 
ei huomaa mikä moottori milloinkin 
vastaa auton liikuttelusta. Koska auto 
ei toimintalämpöisenä käy tyhjäkäyn-
tiä ja liikkeelle lähdetään aina sähköllä, 
erottuu Prius hiljaisuudellaan selvästi 
edukseen.

Bensiinimoottori on nyt 1,8-litrainen 
ja sen suurin teho on 72 kW (98 hv). Sii-
nä käytetään Atkinson-työkiertoa, jos-
sa puristustahti on työtahtia lyhyempi. 

Imu- ja pakovirtausten häviöt ovat ta-
vallista pienemmät. Myös pakokaasujen 
lämpötila madaltuu tällä ratkaisulla.

Uutuusmoottorin huippuvääntö, 142 
Nm, on kasvanut edeltävään 1,5 litran 
versioon verrattuna 32 Nm. Suurin ar-
vo saavutetaan aiempaa alhaisemmalla 
käyntinopeudella. Tällä parannuksella 
etenkin moottoritieajo on saatu talou-
dellisemmaksi ja hiljaisemmaksi.

Pakokaasujen takaisinkierrätysjärjes-
telmä pystyy jäähdyttämään pakokaa-
suja 880 celsiusasteesta 150 asteeseen. 
Moottorin toimintalämpötila pystytään 
näin pitämään viileämpänä ja pump-
paushäviöiden määrä pienenee. Järjes-
telmällä on tärkeä rooli kulutuksen ja 
päästöjen kurissa pitämisessä.

Myös sähköisen ajomoottorin teho 
on kasvanut: se tarjoaa 60 kW (82 hv) 
tehon ja 204 Nm väännön. Käyttöjän-
nitettä on kasvatettu 500 voltista 650 
volttiin. Suuritehoinen sähkömoottori 
erottaa Priuksen kevythybrideistä, jotka 
eivät mahdollista puhdasta sähköajoa. 

Järjestelmään kuuluu myös toinen, 
pienempikokoinen sähkömoottori, jon-

Matkustamo on valoisa, avara ja nykyaikainen. Pääntilaa takana 
on kasvatettu 15 mm. Varustusta voi täydentää esimerkiksi 
kattoluukulla ja nahkaverhouksella.

Kauko-ohjatta-
va ilmastointijär-
jestelmä on yksi 
Priuksen erikois-
varusteista. Auto-
maattisesti käyn-
nistyvä tuuletin 
saa käyttövoiman-
sa katolla sijaitse-
valta aurinkoken-
nolta.

Vakiovarusteisiin 
kuuluva tuulilasi-
näyttö heijastaa 
kuljettajan näkö-
kenttään ajono-
peuden, eco-il-
maisimen tai navi-
gointiopasteet.
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ka tehtävänä on ottaa bensiinimoottorin 
hukkaenergiaa talteen, toimia käynnis-
tinmoottorina ja säätää planeettavaih-
teiston välitystä kuhunkin ajotilantee-
seen sopivimmaksi. Toimenkuvaltaan 
monipuolisen moottorin teho on 42 
kW (57 hv).

Koko voimapaketin ohjauksesta vas-
taa auton akun kokoinen säätöyksikkö. 
Se muuntaa 202-volttisen ajoakkujän-
nitteen oikeanlaiseksi kuhunkin ajoti-
lanteeseen ja syöttää lataustilanteissa 
oikeanlaista jännitettä sekä ajo- että 
käyttöakuille.

Kolme ajotilaa
Pitkän tuotekehityksen jalostama hybri-
ditekniikka suo jo itsessään hyvät lähtö-
kohdat poikkeuksellisen taloudelliselle 
ajamiselle. Kuljettaja voi tavallisen ajon 
lisäksi valita kolmesta erilaisesta ajoti-
lasta parhaiten sopivan. EV-tilassa Prius 
liikkuu pelkän sähkömoottorin avulla. 
Sopivia käyttötilanteita ovat esimerkik-

si ruuhkassa tai parkkihallissa ajo. Säh-
kömoottorilla ajettaessa Prius on miltei 
äänetön ja täysin päästötön. 

ECO-tilassa portaattomalla auto-
maattivaihteistolla varustettu hybridi 
reagoi äkillisiin kaasunpainalluksiin 
maltillisesti ja ilmastointia ohjataan 
energiaa säästäen. Olosuhteista riippuen 
ECO-tilassa ajamalla saavutetaan jopa 
15 %:n päästösäästöt. POWER-asento 
puolestaan mahdollistaa nimensä mu-
kaan aktiivisesti täyden tehokapasitee-
tin hyödyntämisen. Tästä on hyötyä esi-
merkiksi nopeissa kiihdytystilanteissa. 

Tilavampi matkustamo
Korin ulkonäkö noudattelee edeltäjän-
sä pisaramaista muotoa. Kokonaispi-

Toyota Prius Kokonaishinta €, alv 22%

Prius 30 588,10
Prius Sol 34 198,99
Prius Sol 35 562,50
sis. aurinkopaneelilla toimivan tuuletuksen ja kauko-ohjattavan 
ilmastointijärjestelmän 
Prius Premium 38 404,52
Prius Premium 42 700,77 
sis. Pre-Crash -turvajärjestelmän, aurinkopaneelilla toimivan 
tuuletuksen, kauko-ohjattavan ilmastointijärjestelmän ja 
nahkaverhoilun

tuus kasvoi 15 ja leveys 20 mm. Mitat 
ovat nyt 4 460 ja 1 745 mm. Akseliväli, 
raideleveys ja korkeus ovat pysyneet en-
nallaan. Uudelle pohjalevylle toteutettu 
alustarakenne on muokattu vastaamaan 
odotuksia tarkoista ajo-ominaisuuksista 
ja korkeasta matkustusmukavuudesta. 

Priuksen ilmanvastuskerroin onnis-
tuttiin laskemaan 0,25:een (edellismal-
lilla 0,26). Esimerkiksi pyöräkoteloihin 
kohdistuvia virtauksia ohjataan taval-
lista tarkemmin. Madaltunut vastus-
arvo yhdessä pienen vierintävastuksen 
omaavien renkaiden kanssa aikaansaa 
jopa 14 %:n vähennyksen hiilidioksi-
dipäästöissä.

Koska Prius on tarkoitettu myös 
käytännölliseksi kaupunkiautoksi, on 
perustoteutuksessa noudatettu kaavaa 
”ulkopuolelta minimoitu, sisäpuolelta 
maksimoitu”. Matkustamon tilavuutta ja 
avaruutta parannettiin mm. siirtämällä 
korin korkeinta kohtaa 100 mm taak-
sepäin, jolloin takamatkustajille saatiin 
pääntilaa 15 mm enemmän. Sisätilan 
pituus kasvoi hieman, ja etuistuinten 
selkänojien uusi muotoilu toi takajal-
katilaa 20 mm lisää. Tavaratila leveni 55 
mm ja sen vetoisuus on nyt normaali-
asennossa 445 litraa. Takaistuimet alas 
taitettuina tasaista kuormaustilaa syn-
tyy 1 120 litraa. 

Edistyksellisiä toimintoja
Kolmannen sukupolven Priuksessa on 
useita poikkeuksellisen innovatiivisia 

Kaikista Toyotan malleista on tarjolla 
hybridiversio vuoteen 2020 mennessä

Toyota Prius, tekniset tiedot
Bensiinimoottori
Iskutilavuus, cm³ 1 798
Iskun pituus x halkaisija, mm 88,3 x 80,5
Suurin teho kW (hv)/r/min 73 (99) / 5 200
Suurin vääntömomentti, Nm /r/min 142 / 4 000
Sähkömoottori
Käyttöjännite, V 650
Suurin teho kW (hv) 60 (82)
Suurin vääntömomentti, Nm /r/min 207
Voimansiirto
Vetotapa Etuveto
Vaihteisto Portaaton autom.
Suorituskyky
Hybridijärjestelmän kokonaisteho kW (hv) 100 (136)
Huippunopeus, km/h 180
0–100 km/h, s 10,4
Polttoaineen kulutus, yhdistetty l/100 km 3,9
CO2-päästöt, yhdistetty, g/km 89
Autoverolliset hinnat alk., euroa 30 588,10
Mitat ja massat
Pituus, mm 4 460
Leveys, mm 1 745
Korkeus, mm 1 490
Akseliväli, mm 2 700
Tavaratila, l 446
Omamassa alkaen, kg 1 370

varusteita. Ensimmäisenä autona maa-
ilmassa mallissa on aurinkoenergial-
la toimiva tuuletus. Aurinkopaneelilla 
varustetussa autossa on kauko-ohjatta-
va ilmastointijärjestelmä, jonka avulla 
matkustamon lämpötilaa voidaan ti-
puttaa jopa 35 astetta ennen liikkeel-
le lähtöä. 

Kaikissa malleissa on vakiona tuulila-
sin alareunaan heijastuva HUD-näyttö 
(Head-Up-Display), josta näkyvät ajo-
nopeus ja eco-ilmaisin tai navigointi-
opasteet. Mikäli varustukseen on valittu 
myös Pre-Crash-järjestelmä ja aktiivi-
nen vakionopeussäädin, näkyvät myös 
näihin liittyvät informaatiot. Tuulilasi-
näyttö helpottaa kuljettajaa pitämään 
katseensa jatkuvasti liikennevirrassa. 
Ajoon keskittymistä parantaa myös se, 
että kuljettaja voi säätää audiolaitteistoa, 
ilmanvaihtoa ja eco-toimintoja vaivatta 
suoraan ohjauspyörältä.

Ajovalot ovat saatavilla led-toimisi-
na. Ne varmistavat kirkkaan valokeilan 
kaikissa ajo-oloissa. Led-valojen ener-
giatehokkuus ja käyttöikä ovat merkit-
tävästi paremmat tavallisiin halogeeni-
polttimoihin verrattuna. Lisäksi ne eivät 
kuumenna valoumpioita, joten kura ei 
kiinnity umpioihin yhtä helposti ja him-
mennä siten valotehoa. 

Kaikkiin kolmeen varustetasoon kuu-
luvat vakioina mm. sumuvalot, ohjaus-
pyörän korkeus- ja syvyyssäädöt, Smart 
entry -avaimeton sisäänkäynti, sähköi-
set ikkunannostimet, 12 voltin sähkö-

Bensiinimoottori on nyt 1,8-litrainen. Hybridijärjestelmän 
kokonaisteho on 100 kW (136 hv).

Aiempaa pieni-
kokoisempi ajo-
akku luovuttaa 
energiaa jopa 50 
km/h ajonopeu-
den saavuttami-
seen. Se sijaitsee 
huomaamatto-
masti tavaratilan 
alla.

pistokkeet etu- ja takaistuimilla sekä il-
mastointiautomatiikka. Turvavarustus 
sisältää tavanomaisempien toimintojen 
lisäksi VSC+ -ajonvakautuksen, seitse-
män turvatyynyä, turvavyöilmaisimet 
kaikille istuinpaikoille, ISOFIX-turvais-
tuinkiinnityspisteet sekä aktiiviset pään-
tuet etuistuimilla. 

Prius Sol -varustelu tarjoaa lisäksi 
esimerkiksi 17-tuumaiset kevytmetal-
livanteet, nahkapäällysteisen ohjaus-
pyörän kosketusohjatuilla toiminnoilla 
ja vakionopeuden säätimen.

Prius Premiumissa on myös led-ajo-
valot, vettä hylkivät etusivuikkunat, 
hämärä- ja sadetunnistimet, nahkaver-
hous, navigointijärjestelmä peruutuska-
meralla sekä älykäs pysäköintiavustin. 
Kahdeksankaiuttimisessa audiolaitteis-
tossa on Bluetooth-ominaisuus. 

Euro NCAP -testistä saavutettiin täy-
den viiden tähden suoritus. Korin osissa 
käytetään runsaasti suurlujuusterästä ja 
kokoonpainumisvyöhykkeet ovat tar-
koin suunnitellut. Jalankulkijoiden tur-
vallisuutta törmäystilanteissa parantaa 
etupuskurin, konepellin ja etulokasuoji-
en törmäysenergiaa sitova toteutus.

Uuden Priuksen myynti alkoi Suo-
messa syyskuussa. Ulkovärivalikoima 
koostuu seitsemästä eri vaihtoehdosta, 
joista kolme on täysin uusia, vain Toyo-
tan hybridimalleihin tarkoitettuja. Au-
toverolliset hinnat alkavat 30 588,10 eu-
rosta. Lisätiedot: www.toyota.fi 

Toyota Prius on monikäyttöinen perheauto. Takaselkänojat kaatamalla tavaratilan 
vetoisuus on 1 120 litraa. Lattialevyn alla on runsaasti käyttökelpoista säilytystilaa.

Kuljettaja voi napinpainalluksella vaikuttaa mm. auton 
polttoaineenkulutukseen.

Etupuskurin syvennyksissä 
sijaitsevat sivuvilkku- 
ja sumuvaloyhdistelmät 
korostavat jykevää 
kasvokuvaa.
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Lexus  
Is 250C

Lexus-maLListo täydentyi kovakattoiseLLa 

avoversioLLa. uudessa neLipaikkaisessa 

is 250C:ssä yhdistyvät ajonautinto, 

käytännöLLisyys ja Linjakkuus. Coupe-maLLi 

muuntuu avoautoksi vain 20 sekunnissa.

NautiNNolliNeN avoautouutuus

▶
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Kolmiosainen katto vie piilossa ollessaan huomattavan vä-
hän tilaa, joten takaistuimilla matkustaa mukavasti aikuinen-
kin. Tavaratila on reilun kokoinen; katon ollessa ylhäällä tilan 
vetoisuus on 583 litraa, hieman enemmän kuin neliovisissa 
IS-malleissa. Avoautonakin tilaa on tarjolla vielä 165 litraa - 
jopa 9-tuumainen golfbägi mahtuu mukaan.

VIehätysVoImaInen

Lexus IS 250C tuo D-segmenttiin uuden houkuttelevan avo-
autovaihtoehdon. Se on suunniteltu viehättämään laatua ar-
vostavia asiakkaita, niin perheellisiä kuin sinkkujakin.

– Päämääränämme oli luoda yksilöllinen avomalli, joka 
on erinomainen auto ja ilmeisen erilainen kuin kilpailijansa. 
Lexus IS 250C huokuu kauneutta, tyyliä ja eleganssia, toteaa 
pääsuunnittelija Keichi Yoneda.

Avouutuudessa on ulkoisia yhteneväisyyksiä IS-sarjan mui-
hin malleihin konepellin, ajovalojen, oven kahvojen ja taus-
tapeilien muotoilussa. Kaikki muut koripaneelin osat ovat 
uudelleenmuotoiltuja.

Etuylitystä kasvatettiin 15 mm. Sivuprofiilissa on lihaksik-
kuutta ja virtaviivaisuutta. Tuulilasi on kallistettu rohkeasti 
takaviistoon, jolloin ulkonäkö on kaunis myös katon ollessa 
yläasennossa. Kylkilinja nousee korkeimmilleen tavaratilan 
kannen etuosassa, jossa kaksi linjakkaan matalaa evää hallit-
sevat olemusta. Avomallin takavalojen ilme poikkeaa muista 
IS-malleista. Tehokkaat ledit huolehtivat näkyvyydestä. Lisä-
jarruvalo on sijoitettu mahdollisimman korkealle tavaratilan 
kannen yläosaan.

mIeLLyttäVää etenemIstä

Suorituskyvystä vastaa 2,5 litran suorasuihkutteinen V6-
moottori. D-4-suihkutuksen avulla imuilman lämpötila pysyy 
tavallista matalampana, jolloin voidaan käyttää korkeampaa 
puristussuhdetta. Polttoaineen syötön ajoitusta ja määrää sää-
detään tarkasti. Täydellisemmän palamisprosessin myötä te-
ho- ja päästöarvot paranevat. Dual VVT-i -järjestelmä säätää 
sekä imu- että pakoventtiilien ajoitusta optimaalisen toimin-
nan aikaansaamiseksi. 24-venttiilinen bensiinivoimanlähde 
on kompakti ja kevyt. Sylinterilohko ja sylinterinkansi ovat 
alumiiniset. Imusarja, jonka pituus säätyy tarpeen mukaan, 
on valmistettu hartsista. Vesi- ja öljypumput on sijoitettu tilaa 
säästävästi jakoketjun suojuksen yhteyteen.

Moottori tuottaa 153 kW (208 hv) tehoa ja 252 Nm vääntöä. 
Kiihdytys 0-100 km/h taittuu 9,0 sekunnissa ja huippunopeu-

▶

PehmeätoimiNeN, kuusiNoPeuksiNeN automaatti
vaihteisto välittää voimaa takaPyörille

lLexuksen neliovisten IS 220d, IS 250 ja 
IS F -versioiden rinnalle esitelty IS 250C 
on kaksiovinen. Mallin suunnittelua oh-
jasi pyrkimys erinomaiseen aerodyna-
miikkaan, suureen vääntöjäykkyyteen, 
matalaan melutasoon ja korkealuok-
kaiseen turvallisuuteen niin umpi- kuin 
avokäytössäkin.

Kevytrakenteinen katto taittuu napin 
painalluksella tavaratilaan tai takaisin 
ylös ennätyksellisen nopeasti, 20 sekun-
nissa. Toteutuksen tarkasta toimivuu-
desta vastaa 15 sähkömoottoria ja 37 
tunnistinta. Tavaratilan kansi kääntyy 
kattoa liikuteltaessa 25 cm takapuskurin 
taakse. Siksi auto tarkkailee takana ole-
van vapaan tilan määrää. Jos esteetön-
tä liikkumatilaa on 35 – 45 cm, IS 250C 
varoittaa kuljettajaa, mutta sallii katon 
käytön. Operointitilan ollessa alle 35 cm 
kuljettajaa varoitetaan, eikä kattoa voida 
avata tai sulkea. Puskureissa olevat park-
kitutkat helpottavat pysäköintiä. 

takaistuimille mahtuu mukavasti istumaan. etuistuimet liukuvat yhdellä napin 
painalluksella syrjään taakse pääsemisen helpottamiseksi.

Katto avautuu ja sulkeutuu ennätyksellisen nopeasti. Is 250C muuttaa olemus-
taan vain 20 sekunnissa. mittariston monitoiminäyttö kertoo katon etenemisestä 
ja ilmoittaa milloin operaatio on valmis.

Lukuisat alustan tukipalkit 
jäykentävät korirakennetta. 
onnistunut aerodynamiikka 
takaa sen, etteivät pyörteilyt 
tai kohinat kasva avoajossa-
kaan häiritsevän suuriksi.
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Lexus Is 250C kokonaishinta euroa, alv 22%

Is 250C 69 773,95
Is 250C Luxury 76 281,72
Is 250C Premier 81 280,74

Lexus Is 250C, tekniset tiedot
moottori 2,5 Dual vvti
Polttoaine Bensiini
Iskutilavuus, cm2 2 500
Iskun pituus x halkaisija, mm 77,0 x 83,0
suurin teho kW (hv)/r/min 153 (208) / 6 400
suurin vääntömomentti, nm /r/min 252 / 4 800
suorituskyky
Vaihteisto / vetotapa 6 a/t / takaveto
huippunopeus, km/h 210
0–100 km/h, s 9,0
Polttoaineen kulutus, yhdistetty l/100 km 9,3
Co2-päästöt, yhdistetty, g/km 219
hinnat arvioidulla autoverolla alkaen 69 773,95
mitat ja massat
Pituus, mm 4 635
Leveys, mm 1 800
Korkeus, mm 1 415
akseliväli, mm 2 730
tavaratila max. / VDa, l 583 / 420
omamassa alkaen, kg 1 730

tarkemmat tiedot: www.lexus.fi

deksi ilmoitetaan 210 km/h. Pehmeätoi-
minen, kuusinopeuksinen automaatti-
vaihteisto välittää voimaa takapyörille. 
Säätöyksikkö huomioi kuljettajan ajo-
tavan sekä tiestön ylä- ja alamäet. Kul-
jettaja voi halutessaan ohjata vaihteistoa 
manuaalisesti, joko vaihteenvalitsimelta 
tai ohjauspyörän yhteydessä sijaitsevilta 
katkaisijoilta sormenpäillään. 

VahVa raKenne

Uudelleen säädetyn jousituksen ohel-
la korirakenteella on suuri merkitys 
avomallin ajettavuudelle. Kun kiinte-
än katon tuomaa ristikkäistukea ei ole 
olemassa, vaatii onnistunut toteutus li-
säelementtejä, jotta ajoelämys vastaisi 
laadukasta, kaksiovista umpiautoa. IS 
250C:n kori- ja alustarakenteiden vä-
lillä on käytetty erillisiä tukipalkkeja, 
jotka huolehtivat vääntöjäykkyydestä 
vaativissa ajotilanteissa. 

Mahdollisissa kaatumistilanteissa eri-
tyisen vahva tuulilasin kehys ja takanis-
katukien takana olevat, tyylikkäät tur-
vakaaret ottavat iskut hallitusti vastaan. 
Kynnyskotelot ovat 50 % suuremmat 
kuin sedan-malleissa, ja siksi ne kyke-
nevät vastaanottamaan tavallista suu-
rempia törmäysvoimia sivukolareissa. 
Etumatkustajia suojaavat etu-, polvi- ja 
sivuturvatyynyt. Etuistuimissa on lisäksi 
retkahdusvammoja ehkäisevät aktiivi-
set niskatuet. Automaattisesti käänty-
vät kaksoisksenon ajovalot, törmäyksiä 
ennakoiva Pre-crash -järjestelmä ja esi-
merkiksi aktiivinen vakionopeussäädin 
ovat valinnaisvarusteita.

VaPaus VIIhtyä

Lexus IS 250C huokuu ylellisyyttä. Yksi-
tyiskohdissa ja varusteissa on huomioitu 
avoautoilun asettamat haasteet. Kaikki 
mallit on verhoiltu korkealuokkaisella 
nahalla. Avoautoiluun tuo miellyttä-

vyyttä hartiakorkeudelle lämpöä välittä-
vät lämmityselementit. Etuturvavöiden 
käyttöä helpottavat istuimiin sijoitetut 
käytännölliset ohjaimet.

Takaistuimet ovat erilliset ja niiden 
välissä kulkee kiinteä konsoli, joka pitää 
sisällään tukevat mukipidikkeet. Taka-
niskatuet ovat taitettavissa alas kuljet-
tajan paikalta, jolloin taustapeilinäky-
mä paranee. Sivuovet ovat nelioviseen 
verrattuna 30 cm leveämmät. Takais-
tuimille kulkua helpottaa sähkötoimi-

Katon ollessa 
ylhäällä tavaratilan 
vetoisuus on 
583 litraa, joten 
matkatavarat 
mahtuvat 
mukavasti kyytiin. 
avoautoiltaessa 
kattoelementtien 
taakse jää 
vielä helposti 
hyödynnettävää 
tilaa 235 litraa.

sesti eteenpäin liukuvat ja taittuvat etu-
istuimet. Takamatkustajien istuuduttua 
etuistuimet palautuvat vastaavasti na-
pin painalluksella alkuperäisiin asen-
toihinsa.

Kojelaudan ja mittariston näytöt ovat 
selkeät myös aurinkoisissa oloissa. Mit-
tareiden taustavalaistusta on tehostettu 
ja esimerkiksi taustapelin kiinnitysjal-
kaa on vahvistettu ja lyhennetty värinät-
tömyyden takaamiseksi. Ilmanvaihtoa 
tehostetaan automaattisesti siirryttäessä 
avoajoon. Tuuletusjärjestelmä huomioi 
silloin myös käytettävän ajonopeuden.

Vakiovarusteena on 8 kaiuttimen ja 
246 watin audiolaitteisto. Lisävarustee-
na on saatavilla 12-kaiuttiminen, 365-
wattinen Mark Levinson® Premium 
Surround -järjestelmä. Katon ollessa 
alhaalla äänentoisto lisää matalien ää-
nien tehostusta. Molempiin järjestel-
miin on liitettävissä helposti MP3- ja 
Bluetooth-varusteita. Puheohjattavan 
navigaatiolaitteiston yhteydessä on pe-
ruutuskamera ja 40 Gt:n kiintolevy mu-
siikin sekä karttatiedostojen taltioimista 
varten. Se on vakiovarusteena Suomeen 
tuotavissa IS 250C -autoissa.

Lexus IS 250C:n autoverolliset hinnat 
alkavat 69 774 eurosta. 

Äänetön pito. Amazing! 
Pohjoisten olojen asiantuntija on kehittänyt maailman ensimmäisen renkaan, joka  
hyödyntää juoksukengistä tuttua ilmavaimennustekniikkaa. Tunnet sen pehmeytenä  
ja pettämättömänä pitona sekä ennenkuulumattomana hiljaisuutena.  

Kuviopalojen etureunan ilmavai-
mentimet pehmentävät ja vaimen-
ta vat nastaiskua tiehen.

Sohjokiilan kiilamainen kulma leik  -
 kaa vetisen lumisohjon tien ja renkaan
välistä.

Ankkurinasta ja ilmavaimentimet  
vähentävät tienkulumaa, hiljentävät  
renkaan ääntä ja parantavat renkaan
kestoa. 

Trust the Natives. 
www.nokiantyres.com  

Uutuus!  
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Vielä 1990-luvun alussa katsas-
tukseen meno hermostutti ta-
vallista yksityisautoilijaa. Kat-

sastusinsinöörin pahaa enteilevä ilme ja 
napakoiden, auton pohjaa vavahduttavi-
en vasaraniskujen äänet ovat juurtuneet 
syvälle monen automiehen mieleen. 

Tänä päivänä katsastuksessa asioin-
ti on huomattavasti rennompaa, mutta 
käynnin sovittaminen kiireiseen päi-
värytmiin tuo omat haasteensa. Lisäksi 
katsastusten hinnat ovat nousseet mo-
nikertaisiksi katsastuksen vapauduttua 
kilpailulle noin 15 vuotta sitten. 

Lakisääteinen katsastus
Henkilö- ja pakettiauton määräaikais-
katsastus on vuosittain tehtävä auton 
kunnon ja rekisteriin merkittyjen tie-
tojen tarkastus. Näiden lisäksi tarkas-
tetaan, että ajoneuvo on liikenteessä 
turvallinen ja että ajoneuvosta ei ai-
heudu liiallisia ympäristöhaittoja. Myös 
verojen ja maksujen suorittamista seu-
rataan. 

Milloin katsastukseen?
Yksityiskäytössä olevan henkilöauton 
ensimmäinen määräaikaiskatsastus on 
suoritettava viimeistään kolmen vuoden 
kuluttua käyttöönottopäivästä. Sen jäl-
keen on vapaavuosi, jolloin ajoneuvoa 
ei tarvitse katsastaa. Vapaavuoden jäl-
keen ajoneuvo on katsastettava vuo-
sittain. Pakettiautolla välivuotta ei kui-
tenkaan ole. 

Määräaikaiskatsastusaika määräytyy 
ensisijaisesti käyttöönottopäivämäärän 
mukaan. Jos käyttöönottopäivämää-
rää ei ole merkitty täydellisesti (esim. 
00.00.82), riippuu katsastusaika rekiste-
ritunnuksen viimeisestä numerosta. 

Katsastushinnat puhuttavat
Katsastushinnat ovat jälleen olleet pu-
heenaiheena. Otsikot huikeista voitoista 
pysäyttävät miettimään, miten tähän on 
tultu. Erään vanhan Toyotan asiapape-
reiden välistä löytyneen kuitin mukaan 
Helsingissä tehdystä määräaikaiskatsas-
tuksesta oli vuonna 2004 maksettu 35 €, 
pakokaasumittaus oli tehnyt loppusum-
maan kympin lisää. Kymmenen vuotta 
aiemmin, siis ennen kilpailun vapautu-
mista, tyypillinen hinta peruskatsastuk-
selle oli noin 100 mk eli reilut 16 €. 

Tänä päivänä henkilöauton määräai-
kaiskatsastuksen keskihinta maassam-
me on jo noin 49 €. Kun siihen lisätään 
pakokaasumittauksen sekä ns. OBD-
mittauksen hinta, tulee tavallisen bensii-
nimoottorilla varustetun henkilöauton 
käyttäjälle laskun loppusummaksi reilu 
83 €. Tämä oli siis keskihinta – kalleim-
millaan vastaava kokonaisuus voi mak-

JOUKO RYYNÄNEN

Katsastus-
tarkastuksen 
kautta 
konttorille
Toyota-huollot muistuttavat vuosittain 
lukuisia Toyota-autoilijoita lähestyvästä 
katsastusajankohdasta. Usein 
paikallinen katsastusasemakin 
muistuttaa asiasta, mikä on myös 
hyvä merkki ottaa yhteyttä 
Toyota-huoltoon. Vastuu 
katsastuksen hoitamisesta 
on aina auton omistajalla 
tai haltijalla, mutta hänen 
puolestaan tehtävän voi suorittaa 
Toyota-huoltokin.

saa yli 100 €. Markat ovat siis tässäkin 
tapauksessa vain vaihtuneet euroiksi.

Hakisinko vikalistan 
katsastusasemalta?
Aikoinaan, katsastusmaksujen olles-
sa vielä kohtuullisia puhuttiin vikalis-
tan hakemisesta ”konttorilta”. Tämä oli 
tee-se-itse-miehelle näppärä keino saa-
da selville, mitkä kohteet oli laitettava 
kuntoon. Tänä päivänä näin hankittu 
vikalista keventää lompakkoa näppä-
rästi keskimäärin reilulla 21 eurolla ja 
pahimmillaan jopa 26 eurolla. 

Mitä katsastuksessa havaitusta viasta 
sitten seuraa? Tämä riippuu vian tyypis-
tä. Otetaan esimerkiksi tuulilasin vau-
riot kuten kiven iskemät, halkeamat 
ja naarmuuntuneisuus. Katsastuksen 
arviointiperusteissa mm. mainitaan, 
että mikäli tuulilasissa on halkeamia 
tai säröjä kuljettajan näkökentässä tai 
liimattavassa tuulilasissa on halkeama 
reunasta reunaan, ei tuulilasi ole enää 
vaatimusten mukainen. Halkeamat on-
kin syytä ottaa vakavasti, sillä nykyau-
tojen liimattu tuulilasi on oleellinen, 
kantava osa auton korirakennetta. Eh-
jä, vahva lasi on myös edellytys etutur-
vatyynyjen oikealle toiminnalle. Myös 

voimakkaasti naarmuuntunut lasi voi 
johtaa hylkäykseen.

Hylätty katsastuspäätös johtaa jälki-
tarkastukseen, joka on tehtävä samalla 
katsastusasemalla. Aikaa uudelle tarkas-
tuskäynnille on yksi kuukausi, muuten 
auto on katsastettava kokonaan uudel-
leen. Lievemmistä vioista voidaan mää-
rätä pelkkä korjauskehotus. Tätä käyte-
tään silloin, kun havaittu vika on korjat-
tavissa yksinkertaisella kohteen säädöllä 
tai korjauksella eikä se aiheuta haittaa 
tai vaaraa liikenneturvallisuudelle tai 
ympäristölle. Korjauskehotus tallenne-
taan ajoneuvotietojärjestelmään ja se 
tulostuu todistukselle. Vika on korjat-
tava kohtuullisen ajan kuluessa. Jälki-
tarkastukseen ei siis tarvitse tulla, ellei 
merkintää halua pyyhittäväksi pois tie-
doista heti. 

Pahimmassa tapauksessa auto voi 
joutua ajokieltoon, mikäli kyse on lii-
kenneturvallisuudelle välitöntä vaaraa 
aiheuttavasta viasta tai autosta aiheutuisi 
merkittävää haittaa ympäristölle.

Huomattava on, että katsastuspaikka 
ei tee korjauksia tai yksinkertaisiakaan 
säätöjä. Siten yksinkertainen ajovalojen 
suuntauksen säätö voi aiheuttaa ison 
vaivan tai vähintään merkinnän auton 
tietoihin. 

Vai veisinkö auton 
sittenkin Toyota-
katsastustarkastukseen?
Toyota-huollossa tehtävän katsastustar-
kastuksen avulla varmistetaan, että asiat 
saadaan kerralla kuntoon eikä kalliita 
uusintakäyntejä tarvita. Näin toimien 
on itse katsastustapahtumakin autoi-
lijalle nopea ja vaivaton. Tiesitkö, että 
pakokaasupäästöjen tarkastus saadaan 
suorittaa autokorjaamolla? 

Edulliseksi hinnoiteltu Toyota-katsas-
tustarkastus sisältää kaikkiaan 35 koh-
detta sekä pakokaasuanalyysin kaikille 
bensiinikäyttöisille henkilö- tai paketti-
autoille. Mikäli tarkastuksessa ilmenee 
korjattavia kohteita, ottaa korjaamo 
yhteyttä ja tekee tarjouksen korjatta-
vista kohteista.

Vaikka katsastukseen ei enää tarvit-
sekaan mennä kuten pankinjohtajan 
puheille aikoinaan – lakki kourassa ja 
anelevin ilmein – on Toyota-huollon 
katsastuspalvelu silti miellyttävämpi ja 
ennen kaikkea vaivaton tapa hoitaa la-
kisääteinen velvoite kuntoon. Omasta 
huollostasi voit lisäksi kysyä edullista 
vuokra-autoa katsastuksen ajaksi, hank-
kia alkuperäisiä varusteita tai uudet ren-
kaat parhaiden merkkien valikoimista. 
Samalla voit teettää tuulilasityöt pienistä 
kiveniskemistä tuulilasin vaihtoihin. Me 
tunnemme Toyotasi parhaiten! 

Autokatsastuksen keskihinnat 
henkilö- ja pakettiautoille 
(10.09.2009, lähde Katsastushinnat.fi)
Määräaikaiskatsastus: 48,94 €
Pakokaasumittaus/bensiini: 19,14 €
OBD-mittaus (2001 ja uudemmat 
bensiinikäyttöiset): 15,48 €
Pakokaasumittaus/diesel: 31,58 €
Jälkitarkastus: 21,12 €

Bensiinimallien pakokaasuanalyysi sisältyy Toyota-katsastus-
tarkastuksen hintaan.

Vetonivelen vaihto 
ennen katsastusta 
säästi uusintatar-
kastukselta.
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 Menestyksekkääseen suomalai-
seen moottoriurheilusukuun 
kuuluva Harri Toivonen on 

kilpa-autoilijan urallaan ajanut rallia ja 
rata-autoja tehdastasolla asti. Hän on 
osallistunut kuudesti Ranskan Le Man-
sin 24 tunnin ajoihin ja kilpaillut myös 
Yhdysvaltojen ratasarjoissa.

Nyt Harri Toivosen mielenkiinto kil-
pa-autoilussa kohdistuu mahdollisim-
man vähän ympäristöä kuormittavan 
rata-auton kehittämiseen. Eco Racing 
-tallin omistajina ovat hänen lisäkseen 
englantilaiset Ian Dawson ja Simon 
Wright.

Uraauurtavaa kehitystyötä
Talli on kehittänyt LMP1 (Le Mans Pro-
totype 1) -sarjan autoa useita vuosia, 
mutta tuorein versio uusine koreineen 
ja moottoreineen valmistui viime vuon-
na. Toivonen testasi sitä paljon kulunee-
na kesänä. Viimeisin kehitysversio sai 
tulikasteensa 26. syyskuuta Atlantassa 
Yhdysvalloissa. 

Eco Racingin auto perustuu Radical 
SR 10 -monokokkirunkoon. Korin ka-
terakenteissa on käytetty biohajoavia 
hamppukuituosia. Osa sähköjärjestel-
mästä saa voimansa aurinkopaneeleista. 

Ekologisia

▶

kilpa-autoja, 
viiniä ja golfia
Kilpa-autoilija Harri 
Toivonen on vakuuttunut, 
että ympäristöarvot 
tekevät vahvasti tuloaan 
autourheiluun. Hän on 
osakkaana brittiläisessä 
Eco Racing -tiimissä, 
jonka kehittämää kilpa-
autoa sanotaan maailman 
ekologisimmaksi. 

Yhteisillä Ruoko-
lahdelle suuntau-
tuvilla mökkimat-
koilla ratin takana 
istuu useimmi-
ten Marja, Harrin 
nauttiessa rento-
na kartturin osas-
taan.

– Täyshybridi mahdollistaa 
äänettömän ajon. On hauska 
seurata ihmisten hämmästy-
neitä ilmeitä, kun Lexukseni 
lipuu hiljaa ja saasteettomas-
ti parkkiruutuunsa, iloitsee 
Harri.
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Käytetyt renkaat kierrätetään rakennus-
teollisuuden raaka-aineeksi.

Uusimman moottorin pohjana on 
V10-sarjatuotantomoottori, jonka vii-
meisin evoluutioversio tuottaa noin 600 
hevosvoimaa ja 1 100 newtonin vään-
nön. Vaihdelaatikko on peräisin Indy-
formuloista. Polttoaineena käytetään 
biodieseliä, josta puolet on jalostettu 
ruoantuotantoon kelpaamattoman Jat-
ropha-kaktuksen öljysiemenistä. Auto 
voitaisiin ajaa tavallisen huoltoaseman 
pumpulle ja täyttää siellä dieselillä.

Eco Racingin kanssa samassa luokas-
sa kilpailee nimekkäitä tehdastalleja val-
tavine budjetteineen.

– Moottorimme on ehdottomasti 
vaativin, jota olen koskaan ollut kehit-
tämässä. Esimerkiksi ruiskutusjärjes-
telmän toteuttaminen dieselkilpamoot-
toriin on erittäin haastavaa. Erään ison 

tehdastallin pomot ovat ihmetelleet, 
kuinka olemme onnistuneet siinä, Harri 
Toivonen kertoo.

Tähänastiset kokemukset testeistä 
kertovat, että polttoaineenkulutus ja 
renkaiden kuluminen ovat odotettua 
vähäisempiä. Se tarkoittaa, että ajo-
vuoroja voidaan pidentää ja auton al-
le laittaa pehmeämpää ja pitävämpää 
rengasseosta.

– Emme pysty kilpailemaan täysillä 
tehdastallien kanssa, mutta meillä on 
olemassa sanoma ja haluamme tuoda 
kilparadoille uutta ajattelua. On tär-
keää saada tuotantomoottoreita mu-
kaan. Myös bioaineita on tulossa lisää, 
mutta me olemme olleet ensimmäisiä 
ja olemme siitä ylpeitä, Harri Toivo-
nen toteaa.

Hän sanoo olevansa varma, että for-
mula ykkösissäkin ympäristöhaasteet 

on tulevina vuosina otettava nykyistä 
enemmän huomioon.

Kaksi Lexusta ja yksi Toyota
Ekologisesti ajattelevalta mieheltä kysy-
tään usein, millä hän itse ajaa. Vastaus 
on: Lexus RX 450 -hybridillä.

Toivosen alla on vuosien ja vuosi-
kymmenten alla ollut hyvin paljon eri-
laisia merkkejä jaloverisimmistä urhei-
luautoista alkaen. Hän myöntää, että 
mieli tekee vaihdella autoa usein.

Ensitutustuminen Lexukseen ta-
pahtui, kun tuttu autokauppias näytti 
venereissulla esitteitä. Asia jäi hautu-
maan.

– Sitten tuli uusi RX 450. Totesin, että 
se on siinä. Tilasin auton koeajamatta.

Itse asiassa Toivosen perhe teki alku-
kesästä muutaman päivän sisällä kolme 
autokauppaa. RX:n lisäksi talliin hankit-

tiin Lexuksen avomalli SC. Juuri ajokor-
tin saanut perheen vanhin tytär Fia aje-
lee pirteällä Toyota Yaris TS:llä.

Harri Toivonen on ehtinyt ajella ke-
sän aikana Lexuksilla toistakymmen-
tätuhatta kilometriä. Avoauto on ollut 
enimmäkseen Marja-vaimon käytös-
sä. Harri Toivonen käy RX 450:llä hyvin 
usein mökillään Ruokolahdella.

– Tykkään siitä autosta ihan älyttö-
mästi. Se on hiljainen, mukava, tilava, 
taloudellinen ja riittävän tehokas. Se ei 
ärsytä ihmisiä. On kiva katsoa ihmis-
ten ilmeitä parkkihallissa, kun se lipuu 
täysin äänettömästi ruutuun. Kun sain 
RX 450:n, katselin sitä sisältä ja ulkoa 
ja viehätyin täysin. Nyt mietin, minkä 
värisen otan seuraavaksi.

Monta rautaa tulessa 
Entisenä autokauppiaana Harri Toivo-
nen kertoo arvostavansa sitä, kuinka 
huolellisesti Lexus on paneutunut asia-
kastyytyväisyyden ylläpitämiseen niin 
tuotteissa kuin palveluissa. Suomen ai-
noaan Lexus-liikkeeseen Vantaan Kai-
vokselassa on aina mukava mennä.

Harri Toivonen oli pitkään autokau-
passa toimineen suuren perheyrityk-
sen toimitusjohtajana, kun päätös liik-
keiden myymisestä vajaa viisi vuotta 
sitten syntyi.

– Päätös ei oikeastaan ollut vaikea. 
Sanoin edesmenneelle isälleni Pauli 
Toivoselle, että alalla on tulossa isoja 
muutoksia, ja nyt on joko panostetta-
va valtavasti rahaa kasvuun tai myytä-
vä yritys pois.

– Isälleni autokauppa oli henki ja 
elämä. Hän ei ollut yrityksen myynnis-
tä heti samaa mieltä, mutta ehti nähdä 
myös sen jälkeisiä aikoja. Hän sanoi 
minulle myöhemmin, että ”poika, se 
oli oikea ratkaisu”.

Harri Toivosella on edelleen monta 
rautaa tulessa. Hänen yrityksensä on 
itävaltalaisen viinejä, samppanjoita ja 
konjakkeja markkinoivan WineToLo-
ve.comin veroedustaja Suomessa. Ne-
tistä voi tilata tuotteet suoraan kotio-
velle kaikki suomalaiset verot ja tullit 
maksettuina.

Hän on mukana myös elämysmat-
kailussa. Loviisan edustalla oleva Lövön 

Linnakesaari on entinen rannikkovar-
tioston saari, jossa voi urheilla, kalastaa, 
saunoa ja kokoustaa. Lisäksi Toivonen 
on mukana yrityksessä, joka kehittää 
tammikuussa USA:ssa lanseerattavaa 
GameBookia. Se välittää golfkilpailun 
tuloksia reaaliajassa ja langattomasti 
kännykän kaltaisiin päätelaitteisiin.

– Se tulee mullistamaan golfin ja tuo-
maan lisää hauskuutta lajiin, Harri Toi-
vonen uskoo.

Ajaminen maistuu yhä
Palataanpa vielä autourheiluun.

Harri Toivonen, 48, sairastui vuosi 
sitten äkillisesti ja vakavasti.

– Siitä parannuttuani on ollut järjetön 
fiilis, kun on hypännyt kilpa-autoon. 
Niin kuin ennen vanhaan. Varmaan täs-
sä iässä pitäisi jo alkaa jarrutella ja miet-
tiä muita asioita. Mutta ajaminen mais-
tuu edelleen pelottavan hyvältä.

– Ehkä Tunturiralli olisi vielä kiva 
ajaa. Le Mansin 24 tuntia on tarkoitus 
ajaa vielä kerran ensi vuonna. Mutta sit-
ten voisi ripustaa ajorukkaset naulaan, 
Toivonen miettii. 

Toivosen perhe teki alkukesästä muutaman  
päivän sisällä kolme autokauppaa

Hohtavan 
punaiset Lexukset 
istuvat hienosti 
Tuusulassa 
sijaitsevan 
kotitalon väreihin.

– Kun tämä auto 
tuli markkinoille, 
tilasin sen koeaja-
matta – enkä ole 
päätöstäni katu-
nut. Tykkään tästä 
ihan mielettömäs-
ti. Muiden ominai-
suuksien lisäksi 
etuna on vielä se, 
ettei tämä ärsytä 
ketään.
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▶

Nukke- ja 
lelumuseossa

voi elää 
lapsuuden 
uudelleen
Vanhassa Porvoossa 
sijaitsee suomen suurin ja 
vanhin yksityinen nukke- ja 
lelumuseo. Omistaja Jorma 
Söderlund on tyytyväinen, sillä 
kokoelma on juuri täydentynyt 
alkuperäisissä pakkauksissa 
olevilla 50-luvun veturilla 
ja sotilasmoottoriveneellä. 
söderlund ostaa uusia esineitä 
lähes päivittäin.

– Erilaisia leluja on kymmeniätuhansia. 
En ole koskaan päässyt niin pitkälle, että 
olisin laskenut ne kaikki. Tilat ovat olleet 
ahtaat jo pitkään, ja lisää leluja on varas-
tossa. Kovin paljon museoesineistöä ei 
voi vaihdella, koska osa kävijöistä tulee 
juuri tiettyjen esineiden takia, Jorma 
Söderlund sanoo.

Hän on kerännyt kokoelman yhdes-
sä äitinsä, Evi Söderlundin, kanssa. Evi 
Söderlund alkoi ostaa esineitä huuto-
kaupoista jo 1960-luvulla Suomesta ja 
ulkomailta sillä ajatuksella, että jotain 
suurta syntyy.

Kokoelma on myös arvokas. Joiden-
kin yksittäisten esineiden arvo saattaa 
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Paloauto on poikien 
klassikkolelu. Tämän laatu
valmistajan tekemän, 50luvun 
saksalaisen peltisen leluauton 
Jorma Söderlund osti viime 
keväänä messuilta. Paloautoja 
museossa on useampia.

Nukketalo on nukke ja lelumuseon suurimpia yksittäisiä esineitä. Puinen runko on 
1800luvun lopulta, mutta sisustus on koottu eri aikakausilta.

olla tuhansia euroja. Jotkut museossa 
käyneet ulkomaalaiset asiantuntijat ovat 
sanoneet nähneensä siellä leluja, jollaisia 
ei ole tullut vastaan missään muualla.

Harvinaisuuksiin kuuluvat esimer-
kiksi Shirley Temple -nuket, joita mo-
nissa museoissa ei ole yhtään, mutta 
Porvoossa viisi.

– Lelut eivät ole myytävänä. Jos yh-
den myy, se lähtee sitten käsistä, Jorma 
Söderlund on päättänyt.

Poikien leluja on säilynyt vähän
Museon vanhimmat esineet eli nukke-
kotien kalusteet ovat 1800-luvun alus-
ta. Hyllyillä, vitriineissä ja katosta roik-
kumassa on katsaus menneiden vuo-
sikymmenien suosituimpiin leluihin 
nukeista autoihin, lentokoneisiin, kuu-
raketteihin ja sputnikeihin, muumeihin, 
pyssyihin ja elektroniikkapeleihin. Tun-
tuu siltä, että lähes kaikista ”oikeista” esi-
neistä on tehty joskus myös lelu.

– Siitä olen saanut kiitosta, että täällä 
on kaikkea vähän eli valikoima on kat-
tava enkä ole keskittynyt vain johon-
kin haaraan.

– Eniten on tyttöjen leluja. Poikien 
leluista on oikeastaan pulaa. Suomessa 

on paljon hyviä insinöörejä siksi, että 
poikien on pitänyt avata lelut ja katsoa, 
miten ne on tehty. No, tämän päivän 
leluissa ei ole paljon avaamista, Jorma 
Söderlund naurahtaa.

Hänelle tarjotaan paljon leluja ostet-
tavaksi, niitä löytyy yhä huutokaupois-

ta, messuilta ja alaan erikoistuneista 
kaupoista. Yleisesti ottaen lelut ovat yli-
hinnoiteltuja. Alalla on paljon yksityisiä 
keräilijöitä, jotka ostavat haluamansa 
mihin hintaan tahansa, mutta kokoel-
mat pysyvät piilossa.

Jorma Söderlund ei osaa suoralta kädeltä 
nimetä lelua, jollaista hän ei kelpuuttaisi mu-
seoon. Isoinakin sarjoina valmistetuista leluis-
ta voi olla museoleluiksi, mutta ei välttämättä 
keräilyleluiksi.

– Kaikille leluille löytyy lapset, jotka ovat niil-
lä leikkineet. Tavallinen ihminen haluaa näh-
dä yleisleluja, ammattilainen harvinaisuuksia. 
Harvinaisuus taas on katsojan silmässä.

Nukke- ja lelumuseossa on vahvasti läsnä 
lämmin vanhan ajan tunnelma ja muistot men-
neestä. Lähes kaikki kävijät kertovat nähneensä 
leluja, jolla ovat itse tai kaverin kanssa leikki-
neet. Aika moni surkuttelee, että on heittänyt 
joskus kotoaan laatikollisen museossa olevia 
leluja roskikseen.

Museossa käy kesäisin 4 000–6 000 vierasta, 
joista suurin osa perheitä. Pienellä pääsymak-
sulla katetaan ylläpitokuluja, mutta tulot eivät 

riitä esineistön kartuttamiseen. Jorma Söder-
lundille museon ylläpito onkin elämäntapa.

– Alusta asti periaate on ollut, ettei tästä ku-
kaan ota palkkaa.

Lelumuseon edessä  
seisoo Prius
Jorma Söderlund asuu Järvenpäässä, josta on 
kertynyt kesäisin museoon Porvooseen ja ta-
kaisin kotiin jopa 50 000 kilometriä. Matkat 
hän on taittanut kohta kolme vuosikymmen-
tä Toyotoilla, joita on ollut alla parikymmentä 
erilaista; Corollasta RAV4:ään. Kaksi viimeis-
tä ovat olleet hybridi-Priuksia ja kolmas Prius 
on jo haaveissa.

Taloudellisuus oli tärkein valintaperuste. 
Prius kulkee Söderlundin mittausten mukaan 
hieman päälle neljän litran keskikulutuksella 
ja hyvin hiljaisesti.

Moni surkuttelee, että on heittänyt laatikollisen leluja roskiin

Nukkemuseon kokoelmissa on 
kymmeniätuhansia leluja, ja vain 
osa niistä mahtuu näytille.

– Kulutus puolittui edellisestä autosta. Se 
tuntuu jo kukkarossa.

– Siinä on kaikki, mitä autolta tarvitsee. 
Priukset ja Toyotat yleensäkin ovat rullanneet 
ongelmattomasti. Hybriditekniikasta Toyotalla 
on jo niin pitkä kokemus, että auton tekniik-
kaan uskalsi luottaa. Huollot ovat kohtuuhin-
taisia. Myös kokemukset asiakaspalvelusta ovat 
erinomaiset. Olen tehnyt kauppaa saman auto-
myyjän kanssa jo parikymmentä vuotta, Jorma 
Söderlund kertoo.

Hänen Priuksessaan on peruutuskameran 
lisäksi parkkitutkat. Ne ovat osoittautuneet oi-
vaksi avuksi Vanhan Porvoon kapeilla kujilla 
liikuttaessa.

Porvoon nukke- ja lelumuseo (Jokikatu 
14, Porvoo) on auki kesäisin touko-elokuus-
sa päivittäin ja muulloin sopimuksen mu-
kaan. 

Kävelevä Sarahnukke edustaa aikakautensa saksalaista 
huipputekniikkaa. Se osasi jo 1890luvulla flirttailla silmää 
iskelmällä ja lentosuukkoja heittelemällä.
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▶

remen-Istanbul-Ulan 
Bator-Peking-Lhasa-
Hong Kong-Bangkok... 
Saksalaisvetoisen maas-
toautoyrityksen ideana 
oli tarjota asiakkailleen 
miellyttäviä hetkiä upe-

an eksoottisissa Euroopan ja Aasian 
maisemissa. Vuoden 2008 maaliskuusta 
lähtien tarjolla oli 42 etappia, joista kul-
lekin kerättiin innokas asiakasjoukko 
ajamaan Toyota Land Cruisereita todel-
lisissa maasto-oloissa. Osallistujat järjes-
tivät omatoimisesti itsensä etapin aloi-
tuspaikkaan ja vastaavasti päätepisteestä 
kotiin. Kaikki muu oli valmiiksi mietitty 
ja järjestetty. Noin kahden viikon elä-
myksen hinta oli kohdemaista riippuen 
3 500 – 4 000 euroa. Haastavilla reiteillä 

Land Cruiser -kulkue maailmalla

xworLd
Poikkeuksellisen erikoista ja näyttävää 
reittiä kulkevaa maastoautoilua ei 
voida pitää omatoimilajina. xworLd 
on tarjonnut viimeisen puolentoista 
vuoden aikana asiakkailleen 
mahdollisuuden kokea ainutlaatuisia 
ajohetkiä legendaarisissa maisemissa 
yhteensä 23:n eri maan kamaralla. 
Kuusi Toyota Land Cruiseria ja yksi 
Toyota Hilux saapuivat 18.9.2009 
viimeisen seikkailuetapin maaliin 
Helsinkiin.

johdatti  
eksoottisiin  
elämyksiin

ei vältytty aina vastoinkäymisiltäkään. 
Ne olivat oikeastaan osa asiakkaille an-
nettua seikkailulupausta. 

Luotettava etenijä
Koska tarkoituksena oli ajaa erikoisis-
sa ympäristöissä, jotka saattoivat sijaita 
kymmenien kilometrien päässä asu-
tuksesta, oli käytettävien autojen oltava 
mahdollisimman laadukkaita ja luotet-
tavia. Aavikoilla, viidakossa sekä vuo-
ristossa miellyttävä ja turvallinen mat-
kanteko ei ole itsestäänselvyys – siksi 
matkanjärjestäjä valitsi ajokeiksi ma-
nuaalivaihteiset Toyota Land Cruiserit 
dieselmoottoreilla.

Autot oli teipattu näyttävästi. Ulko-
näöt toteutettiin eri teemoilla, kuten 
Kiinan muuri, auringonlasku, tiikeri ja 
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aavikko. Varustusta oli paranneltu safarikäyttöä ajatel-
len. Esimerkiksi korotettu jousitus, moottorin ilmanoton 
snorkkeli, lisävalot, vinssit, radiopuhelimet, navigointiva-
rustus ja ensiaputarvikkeet lisäsivät kaikkien XWORLD 
-autojen kykyä selviytyä hankalissa oloissa. Suurikokoi-
silla kattotelineillä kulkevat mukana lisäksi polttoaine-
kanisterit, lapiot ja vararenkaat. Alustarakenteet olivat 
kattavasti panssaroidut.

Teknisesti autot kestivät 
rääkin mainiosti 

Land Cruiser -seurueen huoltoautona 
toimineesta Hiluxista petti veto-
akseli Venäjällä. Ramppien ja 
kuormaliinojen puuttuessa turvavyöt 
saivat näyttää kestävyytensä 
tositoimissa. Suosittelemme niiden 
kunnon tarkastusta seuraavassa 
määräaikaishuollossa!

Haastavia hetkiä
Yhteensä lähes 80 000 kilometrin pitui-
sen reitin varrella koettiin monenlai-
sia elämyksiä. Asiakaskunta seuloutui 
luontaisesti niin, että kullekin etapille 
ilmoittautui henkilöitä joita juuri sen 
reittiosuuden kulttuuri, ilmasto, maise-
mat ja nähtävyydet kiinnostivat. Toisis-
sa matkakokonaisuuksissa painotettiin 
kaupunkinähtävyyksiä ja huippuhotel-
leja, tosissa luontoa ja telttamajoituksia. 
Välillä suunnitelmiin tuli pakottavia 
muutoksia, kuten Tiibetin osuuden osit-
taainen peruuntuminen kokonaan. 

Teknisesti autot kestivät rääkin mai-
niosti. Rengasrikkoja, kytkinremontteja 
ja yhtä vetoakselin katkeamista lukuun 
ottamatta aikataulut eivät juuri muuttu-
neet autoista johtuen. Onneksi asiakas-
kunta oli luonteeltaan sellaista, joka ym-

märsi pelin hengen ja esimerkiksi kiinnijuuttu-
miset maastossa otettiin huumorilla. 

Pietari-Nordkapp-Helsinki
Viimeinen etappi kulki alkuvaiheessa Pietaris-
ta mutkitellen kohti pohjoista. Nordkappissa 
käännyttyään seurue vietti vielä yhden vuo-
rokauden Norjassa, jonka jälkeen vieraat saa-
puivat Suomen Lappiin. Yöpymispaikkakuntia 
maassamme olivat Rovaniemi, Pudasjärvi, Ve-
santo ja Helsinki. Yhteensä tälle kahden viikon 
osuudelle kertyi pituutta noin 4 000 kilomet-
riä. Kaikki etapille osallistuneet asiakkaat oli-
vat saksalaisia.

Suomessa matkailijoille syntyivät suurimmat 
elämykset Lapin avarissa maisemissa. Maatam-
me pidettiin poikkeuksellisen siistinä ja tiestöä 
hyväkuntoisena, vaikkakaan kontrasti Venäjän 
oloihin ei ollut aivan niin dramaattinen kuin 
monet ennalta olettivat.

– Olemme tyytyväisiä koko hankkeen on-
nistumiseen. Suomen osuuteen liittyvät ennak-
kovalmistelut sujuivat todella helposti. Toisin 
kuin Aasiassa, emme tarvinneet nyt ulkopuo-

14.1.2009 kulkue 
ylitti Indonesian 
Bonjolissa päivän-
tasaajan. Osallistujat 
riemuitsivat 
ikimuistoisella 
hetkellä.

Yöpymispaikat vaihtelivat telttamajoituksesta 
huippuhotelleihin. 30.5.2008 leiri pystytettiin 
Kiinan ja Mongolian väliselle rajalle.

Pian 28 vuotta täyttävä 
Melina Lindenblatt toimi 
menestyksellisesti 
matkanjohtajana. Hän on 
kolunnut eksoottisia kohteita 
ympäri maailman.

10.3.2009 kuljettajat saivat 
testata kykyään ajaa pitkospuilla 
Thaimaassa, Khlong Lan National 
Parkissa.

Nepaliin johtavalla Ystävyyden valtatiellä 
kohdattiin tavallista suurempia irtokiviä. Reitti vei 
useissa kohdin yli 5 000 metrin korkeuteen.

lista järjestelyapua. Pystyimme varmistamaan 
reitti- ja yöpymiskohteet Suomessa vaivatta 
hyvissä ajoin, kertoi organisaattori Melina 
Lindenblatt autojen kurvatessa Senaatinto-
rille kuvattaviksi.

Konseptin tulevaisuus
XWORLD keräsi 18 kuukauden aikana Toyo-
tien ohjauspyörien taakse yli 200 henkilöä. Osa 
asiakkaista piti kokemastaan niin paljon, että he 
osallistuivat yhteensä kolmelle etapille kokonai-
suuden eri vaiheissa. Hyvä yhteishenki oli tär-
keää reippaan ilmapiirin ylläpitämiseksi.

– Suunnitelmissamme on toteuttaa jotain 
vastaavaa Amerikan mantereella. Ennen lo-
pullista päätöstä tarvitsemme lisää varmuut-
ta eksoottisista mahdollisuuksista tutustua eri 
maihin maastoautoilla. Nyt päättyneellä seik-
kailulla oli kiinteänä yhteistyökumppanina 
Hansa-Flex, jonka asiakkaat ja henkilökunta 
edustivat noin 30 prosenttia asiakaskunnastam-
me. Vastaava yritysyhteistyö helpottaisi uuden 
hankkeen toteutuspäätöstä, pohti Lindenblatt 
lopuksi. 
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Projekti on paisunut moninker-
taiseksi alkuperäisestä suunni-
telmasta. Ja oli alkuperäisessäkin 

suunnitelmassa kommervenkkejä, joita 
emme osanneet ennakoida. Hymy huu-
lilla tässä kuitenkin koko ajan ollaan ja 
ajantajulle toivotetaan tätä nykyä piut 
paut – mitä sillä muka tekee, kun jo-
kainen hetki on joka tapauksessa täyn-
nä touhua?

Mieheni on kotoisin Gambiasta, joka 
on pieni ja pitkulainen alle kahden mil-

joonan asukkaan valtio Länsi-Afrikan 
rannikolla keskellä Senegalia. Gambia 
kuuluu maailman köyhimpiin maihin, 
vaikka sitä ei välttämättä jokainen turisti 
matkoillaan huomaa. Turismi on Gam-
bian toiseksi suurin elinkeino heti maa-
pähkinöiden jälkeen, ja siellä osataan pi-
tää ihmisestä huolta. Gambia on kuului-
sa hymyilevästä rannikostaan. Mutta jos 
hiukan poikkeaa tallatuimmilta poluilta, 
alkaa nähdä hymyjen taakse ja huomata, 
mitä kaikkea ihmisiltä puuttuu. 

Matkalaukku kasvoi kontiksi

Olin tottunut matkoillani viemään joka 
kerta mukanani jotain pientä, sen mitä 
matkalaukkuun mahtuu. Toisaalta ko-
tiin oli alkanut kertyä isompaa ja enem-
män kuin voi kerralla viedä. Emme vain 
pystyneet vastustamaan kiusausta ostaa 
kirpputorilta, kun näimme esimerkiksi 
jalkapallotossut, lihamyllyn tai kasetti-
soittimen. Kohta oli ompelukoneitakin 
jo kolme, ja silloin oli edessä jo logisti-
nen tenkkapoo. 

Eräänä päivänä mieheni kävi työnsä 
puolesta kaatopaikalla. Siellä hän näki, 
mitä suomalaiset olivat heittäneet pois: 
polkupyöriä, jääkaappeja, televisioita 
oli pilvin pimein ja kaikki kuin uusia. 
Päätös syntyi: keräisimme pikkuhiljaa, 
parin kolmen vuoden mittaan tavaraa 
niin paljon, että saisimme 20-jalkaisen 
eli noin seitsemänmetrisen merikontin 
täyteen. Rintamamiestalon kellariin ja 
vinttiin voisi varastoida ja farmari-Co-
rollalla kuljettaa!

Asiat alkoivat vyöryä ja ajantaju huk-
kaantua. Sana levisi ja ystävälliset ihmi-
set ilmoittautuivat niin Loviisassa, Por-
voossa ja lähiympäristössä kuin Helsin-
gissä, Tampereella, Kuopiossa, Turussa 
ja Hiittisissä asti. 

Neljätsadat silmälasit, uudet 
kengät ja ylijäämäkaakelit
Corollaan pakattiin parhaimmillaan 
viisi polkupyörää, iso televisio, pari tie-
tokonetta ja kassikaupalla pienempää ja 
pehmeämpää tavaraa. Silloin en minä 
mahtunut enää kyytiin mukaan. Enkä 
ollut mukana niilläkään keikoilla, joilla 
Sam toi korkeita jääkaappipakastimia, 
yhden kerrallaan toki. 

Yhtäkkiä tuntui, ettemme ehdi muuta 
tehdäkään kuin ajella edestakaisin yh-
dessä tai erikseen. Pelkäsimme myös 

Corollan iskunvaimentajien puolesta. 
Pihaan oli jo pystytetty pressutalli, ja 
lopulta päätimme ostaa Hiacen helpot-
tamaan hakureissuja. Ja koska Hiacekin 
päätyisi lopulta Gambiaan, oli aika arvi-
oida kontin koko uusiksi: nelikymmen-
jalkainen lähtee.

Polkupyöriä on kertynyt lähes sata, 
ompelukoneita kymmeniä niin poljet-
tavia kuin sähkökäyttöisiäkin, kaikkea 
on paljon – reilusti enemmän kuin osa-
simme aavistaa. Silmälasejakin on noin 
neljätsadat, ja loviisalainen optikkoliike 
Jarmo Laine on puhdistanut ja tarkas-
tanut ne. Yksityisten ihmisten lisäksi 
moni muukin kotikaupunkimme liike 
on osallistunut talkoisiin, mm. kaikki 
kenkäkaupat ovat antaneet poistopa-
rejaan. Kummallisesti aika ja tilat ovat 
venyneet niin, että lähes kaikki on saatu 
kotiin konttia odottamaan. 

Vain yksi ”pikkupaketti” odottaa yhä 
Värikaupan katoksen alla. 

Olin tiedustellut, olisiko kaakeleis-
ta jäänyt pikkueriä, joilla ei Suomessa 
enää tee mitään. Niitä oli. Eräänä päi-
vänä ajoin Hiacen kaupan takapihaan 
ja peruutin toiveikkaana melkoisen kaa-
kelikasan viereen, mutta kasa olikin 

väärä. Meidän kasamme oli parikym-
mentä kertaa isompi ja pakattu siististi 
kuormalavalle muovin sisään, painoa 
liki tonni. 

Logistiikkamme petti taas, mutta 
kunhan kontti saapuu kotipihaamme, 
pannaan traktori ja trukki töihin ja pa-
kataan kaakelit kyytiin. 

Hiacesta tankatanka
Parin kolmen vuoden sijaan aikaa on 
kulunut vain jokunen kuukausi ja kon-
tin koko on arvioitu vielä kerran uusiksi: 
matkaan lähtee sekä nelikymmenjalkai-
nen että kaksikymppinen.

Rahtimaksu tekee suuren loven 
omaan budjettiimme – suuremman 
kontin rahti on arviolta 4 000 euroa. 
Yritämme saada osan rahtimaksuista 
takaisin esim. Hiacen myynnillä. Kou-
lut, sairaalat ja syrjäkylien kylänvanhim-
mat saavat tavarat ilmaiseksi, yksityiset 
ihmiset maksavat pienen hinnan.

Hiacesta tehdään perillä neljätoista-
paikkainen bussi, paikallisella kielellä 
tankatanka. 

Tunnelmista Afrikassa kirjoittelen 
lisää tämän lehden maaliskuun nume-
rossa. 

Jaana Kapari-
Jatta on 
suomentanut mm. 
Harry Potter -kirjat 
ja Edgar Allan Poen 
ja Oscar Wilden 
tuotantoa. Häneltä 
on ilmestynyt 
kaksi omaa kirjaa: 
Pollomuhku ja Posi-
tyyhtynen (2008, 
Tammi) ja Vaarille 
pala haitaria 
(2009, WSOY).

Samsideen Jatta 
maalaa sekä taloja 
ja huonekaluja 
että tauluja 
ja tekee myös 
puutarhatöitä.
Pariskunta asuu 
Loviisassa. Tänä 
syksynä lähtee 
ensimmäinen 
heidän 
järjestä mänsä 
avustuskontti 
Gambiaan.

JAANA KAPARI-JATTA

Kontti

Ajantaju on mennyt. Pitkät päivät ja illat olemme - minä ja mieheni 

Sam - jo jokusen kuukauden järjestelleet, keränneet ja pakanneet 

tavaraa vietäväksi laivakontilla Länsi-Afrikkaan, Gambiaan.

Gambiaan

Pieni osa 
polkupyöristä 
odottamassa 
pääsyä 
konttiin.

Turun ja Hiittisten 
reissun jälkeen 
otetaan tavaraa 
vielä Paraisiltakin

Hyvinkin tarpeellisia 
Gambiassa, täällä 
tarpeettomiksi 
käyneitä.

Aarre odottaa 
kuljetusta.
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Kestävän kehityksen jälleenmyyjä 
-ohjelman avulla Toyota pyrkii 
rakennuttamaan yhä ympäris-

töystävällisempiä autoliikkeitä ja siten 
vähentämään 3 000 eurooppalaisen 
jälleenmyyjänsä energian- ja vedenku-
lutusta sekä hiilidioksidipäästöjä. Ohjel-
ma määrittelee rakennusta kaikilta osin 
alkaen rakennusmateriaaleista, katon 
eristeistä, sadeveden talteenotosta aina 
aurinkokennoihin saakka. Se ottaa kan-
taa jopa tulostuspapereiden laatuun ja 
myymälän valaistukseen.

– Ympäristöhuolenpitomme ei saa ra-
joittua vain tuotteisiin ja tehtaisiin, vaan 
siihen pitää sisältyä myös jälleenmyyjä-
verkostomme toiminta. Itävallassa toi-
miva Toyota Frey on sitoutunut ympä-
ristötavoitteisiinsa. Tiukkojen ympäris-
tökriteereiden noudattaminen auttaa 
jälleenmyyjää pienentämään hiilijalan-
jälkeään ja saavuttamaan näin pitkällä 
tähtäyksellä säästöjä, sanoi Toyotan hal-
lituksen varapuheenjohtaja Katsuaki 
Watanabe Saltzburgin autotalon pe-
ruskiven muuraustilaisuudessa.

pienempään 
hiilijalanjälkeen

Toyotalle ei riitä, että itse lopullinen tuote on ympäristö-
ystävällinen. Se tulee myös valmistaa ja myydä kestävää 
kehitystä edistävissä tiloissa. Itävallan Saltzburgiin valmistuva 
autotalo on yksi Toyotan kolmesta ympäristö tehokkaasta 
pilottiliikkeestä, jotka ovat rakenteilla Ranskaan, Itävaltaan ja 
Sloveniaan. Autotalojen suunnittelussa ja rakentamisessa on 
pääpaino ollut ympäristöä säästävillä ratkaisuilla. 

Toyota tähtää

Vähemmän vettä, energiaa ja 
CO2-päästöjä

Uusi autotalo, Toyota Frey Salzburg, 
aikoo saavuttaa kunnianhimoiset ym-
päristötavoitteet käyttämällä hyväksi 
aurinkokennojen tuottamaa energiaa, 
kaukolämmitystä ja innovatiivista va-
laistusjärjestelmää. Ympäristöystäväl-
lisen rakenteensa ansiosta rakennuk-
sen typen oksidipäästöt ovat nolla ja 
hiilidioksidipäästöjen odotetaan vähe-
nevän 90 % verrattuna tavanomai-
sen autotalon päästöihin. Vedenkulu-
tus autoa kohti tulee olemaan 80 % ja 
energiankulutus 40 % pienempi. Uusi 
autotalo valmistuu vuoden 2010 lop-
pupuoliskolla.

Ranskan La Rochellessa valmisteil-
la oleva ympäristöystävällinen autolii-
ke valmistuu niin ikään vuonna 2010. 
Talon vihreä katto sekä jäähdyttää että 
lämmittää sisäilmaa ja kerää sadeveden 
talteen. Lisäksi parkkipaikat on katettu 
aurinkopaneeleilla, jotka tuottavat ener-
gian lämmitystä ja sähköä varten. Näi-

den ja muiden ympäristöystävällisten 
ratkaisujen on arveltu vähentävän veden 
ja energian kulutuksia peräti 60 %. 

Samoin Toyotan kolmas pilottira-

kennus Slovenian Mariborissa saavuttaa 65 %:
n energiasäästöt hyödyntämällä maalämpöä 
lämmityksessä ja jäähdytyksessä.  Energiaa 
säästyy myös tavallista paremman lämpöeris-
tyksen ansiosta.

Pilottirakennusten ympäristövaikutuksia ar-
vioidaan 9 eri mittarilla. Näitä ovat energian 
ja veden kulutukset, syntyvän jätteen määrä, 
ilmansaasteet, materiaalien käyttö, maan käy-
tön ekologia, terveydelliset olot, liikenne ja 
liikkeenjohto.

Vaikka olemassa olevat Toyota-autotalot 
eivät ole mukana tässä arvioinnissa, kaikki-
en Toyota-liikkeiden on toteutettava energiaa 
säästäviä toimenpiteitä ja ymmärrettävä niiden 
hyödyt. Tavoitteena on, että jokainen euroop-
palainen Toyota-liike on ISO 14001-sertifioitu 
vuonna 2015.

Kestävän kehityksen 
tuotantolaitokset
Myös tuotantoprosessissa Toyota pyrkii vähen-
tämään energian, veden ja haitallisten aineiden 

Askeleet kohti ekologi-
sempaa automyyntiä
● Toyotalla on Euroopassa 31 kansallista myynti- ja 
markkinointiyhtiötä. Niistä ISO 14001 -sertifioituja 
on 26. Tavoitteena on, että kaikki Toyota-
maahantuojat läpäisevät ympäristösertifioinnin 
viimeistään vuonna 2010.
● Toyotalla on Euroopassa yli 3 000 Toyota- ja Lexus-
jälleenmyyjää. Tavoitteena ISO 14001 -sertifikaatti 
kaikille 2015 mennessä.
● Kestävän kehityksen mukaisen autotalon hyödyt/
säästöt verrattuna autoliikkeiden keskimääräisiin 
lukuihin

72 % vähennys energiankulutuksessa 
neliömetriä kohden
50 % säästö vedenkulutuksessa autoa kohden
29 % säästö vedenkulutuksessa työntekijää 
kohden
100 % vähemmän typpioksidipäästöjä vuodessa
100 % vihreää sähköä aurinkopaneeleista.

● The European GreenFleet®  -järjestö myönsi  
Toyota Motor Europelle Vuoden autovalmistaja 
2008 -palkinnon tunnustuksena yhtiön 
ympäristövastuullisesta toiminnasta.
● Vuosien 2003–2007 välillä Japanissa sijaitsevan 
Tsutsumi-tehtaan päästöt vähentyivät:

Jätteet (2004 ->) - 21 %
VOC-yhdisteet - 48 %
Vedenkulutus - 15 %
CO2-päästöt - 36 %

Itävallan Salzburgiin raken-
tuva uusi Toyota-autotalo 
käyttää vettä autoa kohden 
80 % vähemmän kuin perin-
teinen autoliike.

käyttöä sekä pienentämään valmistuksessa syn-
tyvän jätteen määrää.

Vuonna 2007 Toyota valitsi viisi kestävän 
kehityksen tuotantolaitosta alan johtaviksi pro-
totyypeiksi puhtaasta ja vihreämmästä tuotan-
nosta. Kaksi niistä sijaitsee Euroopassa: Iso-
Britanniassa ja Ranskassa. Ne toimivat koelai-
toksina, joissa testataan ympäristötavoitteiden 
kannalta parhaat käytännöt. 

Kestävän kehityksen eurooppalaiset auto-,
moottori- ja vaihteistotehtaat ovat vuodesta 
2001 esim. vähentäneet keskimääräistä ve-
denkulutusta 42 % valmistettua autoa kohden 
ja saavuttaneet vaiheen, jossa jätettä ei viedä 
lainkaan kaatopaikalle.

Prius-tehdas on keulakuva
Japanin Tsutsumi-tehtaalla puolestaan tehtaan 
ekotehokkuutta on pystytty parantamaan use-
alla tavalla. Jatkuvan kehittämisen, Kaizenin, 
avulla on saatu vähennettyä CO2-päästöjä, ve-
den kulutusta, jätteen ja haihtuvien orgaanis-
ten yhdisteiden (Volatile Organic Compounds) 

Ranskan La Rochelleen 
valmistuu ensi vuonna 
oikeasti vihreä, jopa 
kattoaan myöten, 
autotalo.

määrää. Puolet tehtaan käyttämästä sähköstä 
saadaan jo aurinkoenergiasta. Lisäksi tehtaan 
oman vedenpuhdistusjärjestelmän ansiosta 
kierrätetty vesi on jopa viisi kertaa puhtaam-
paa kuin paikallisen joen vesi.

Myös luonnonvaroja säästetään 
Esimerkiksi Toyota Priuksen ympäristötehok-
kuutta on onnistuttu parantamaan uusilla, edis-
tyksellisillä materiaaleilla. Priuksessa käytetty 
Toyotan ekomuovi on maailman ensimmäi-
nen ruiskuvalettava, kasvipohjainen materi-
aali, se tuottaa 20 % vähemmän CO2-päästöjä 
elinkaarensa aikana. Toyota Super Olefin Po-
lymer (TSOP) on Toyotan kehittämä kierrä-
tyskelpoinen muovi. Lisäksi autossa on otettu 
käyttöön muuta kierrätettyä muovimateriaalia, 
mm. äänieristeissä. 

Priuksen materiaaleista 95 % on hyödynnet-
tävissä. Tästä 85 % on kierrätettävää materiaalia 
ja loput 10 % muulla tavalla hyödynnettävissä, 
mm. energiana. 
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Tänä vuonna kilpailussa oli mukana 23 
autohuollon ammattilaista eri puolil-
ta Suomea. Finalistit olivat selvittäneet 

tiensä loppukilpailuun internetissä suoritetun 
esikarsinnan pohjalta. Kisassa oli omat sarjan-
sa myös huippumestareille eli jo kerran oman 
sarjansa voittaneille henkilöille. Tänä vuonna 
huippumestareiksi seuloutuivat huoltoneuvo-
ja Jari Pulkkinen Pieksämäen Auto-Jenistä 
ja automaalari Pasi Nenonen Mestarimaalaus 
Nenonen Oy:stä Kontiolahdelta.

Automaalarit
Jalasjärven aikuiskoulutuskeskus toimi tällä 
kertaa automaalareiden kilpailupaikkana. Sar-
jassa oli mukana yhteensä kahdeksan osallistu-
jaa, joista kolme tavoitteli huippumestari-titte-
liä. Tehtävinä oli värin sävytys, lokasuojan poh-
justus, maalaus ja häivytys sekä puskurin muo-
vihitsaus. Mestariksi julistettiin tammisaarelai-
nen Mika Karvonen. Hopeasijalle ylsi Harri 

Varaosamyyjien taitoja mitattiin esimerkiksi 
toimitusreklamaatioiden, myyntityön ja pu-
helinpalvelun osaamisella. Juha-Matti Rau-
nio saavutti parhaan kokonaistuloksen.

Uusia mestareita 
ja huippumestareita 

Asiakkaille tarjottavan korkean palvelutason yllä
pitäminen on Toyotalle tärkeää. Oma ammatti
oppilaitos ja luontainen halu onnistua luovat 
hyvän lähtökohdan tavoitteiden saavuttamiselle. 
Toyota Auto Finland Oy järjesti perinteiset 
ammattitaitokilpailut verkostonsa työntekijöille 
elokuun lopulla. 

Toyotaverkostoon

Tikkamäki Toyota Kaivokselasta ja pronssille 
Heikki Setälä Toyota Itäkeskuksesta.

Huoltoneuvojat
Yksitoista huoltoneuvojaa testasi tieto- ja taito-
tasoaan Toyota ammattioppilaitoksen tiloissa 
Vantaalla. Heistä kuusi kuului huippumestari-
sarjaan. Ammattitaitoja punnittiin esimerkiksi 
teknisillä kysymyksillä, ympäristöasioilla, työn 
vastaanotolla ja -luovutuksella sekä puhelinpal-
velulla. Mestari-tittelin nappasi nimiinsä Jan-
ne Eerola Järvenpäästä. Kakkossijalle taituroi 
Mikko Leinonen Toyota Kaivokselasta ja kol-
mossijalle Toni Aro Porin Autoluojukselta.

Varaosamyyjät
Varaosamyyjiä oli Mestari-kilpailussa mukana 
neljä. Heidän tuli osoittaa pätevyytensä muun 
muassa puhelinpalvelussa, toimitusreklamaa-
tion käsittelyssä, hintalaskelmissa, ympäristö-
asioissa ja myyntityössä. Mestariksi osoittautui 
Juha-Matti Raunio Espoon Auto-Jaloselta. 
Hopeaa sai Teemu Lindroos Toyota Kaivok-
selasta, pronssia Petri Kekki Teknotoimi Oy / 
Autokiilasta Turusta. 

Huoltoneuvojien voittaja, 
Järvenpään Auto-Aritaa 
edustanut Janne Eerola 
keskittyy muistiinpanojen 
tekemiseen.

Finaaliin päässeiden automaalareiden 
paremmuus ratkottiin Jalasjärven 
aikuiskoulutuskeskuksessa. Mestariksi 
julistettiin karjaalaisen VN/LU Colorteamin 
edustaja, Mika Karvonen.
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Palojokelainen Minna Jokinen 
otti alkuvuodesta rohkean aske-
leen ja perusti oman kuljetusalan 
yrityksen. Kokemusta alalta on 
karttunut jo 15 vuotta aviomiehen 
yrityksen hallinnollisissa tehtä-
vissä. Varmuutta kokonaisuuden 

hallintaan antaa myös tänä vuonna suoritettu yritysjoh-
tamisen erikoisammattitutkinto.

– Halusin oman yrityksen koska koin KTK-jäsenyyden 
tärkeäksi, ja pelisääntöihin kuuluu, että yrityksen koko 
kaluston tulee olla kuljetuspalveluketjun ajossa. Lisäksi 
voin nyt todella testata, mihin omat rahkeeni riittävät. 
Toistaiseksi autolla on kuljetettu ahkerasti esimerkiksi 
ruokaa iäkkäille helsinkiläisille ja iltapäivälehtiä. Poikke-
uksellisen erikoisvarusteltu ajokki lisää uuden yrityksen 
tunnettuutta, ja hienolla autolla on tietysti mukavaa ajaa 
työkseen, toteaa Jokinen.

Todellinen Toyota-nainen
Feather Of Victory (Voiton Sulka) -nimeä kantavan auton 
omistaja on tottunut Toyota-kuljettaja. Minnan ensimmäi-
nen auto oli vuoden 1977 Corolla. Rakenteluinto iski jo 

KALLE KALAJA

Tämä Hiace 
sukkuloi Helsingin 
keskustassa 
lastinaan milloin 
iltapäivälehtiä 
milloin aterioita.

Minna Jokinen on raken nuttanut uudesta 
Toyota Hiacestaan todellisen katseiden 
vangitsijan. Intiaaniaiheiset motiivi maalaukset, 
nahka verhoilu ja rosteriosat täydentävät 
toisiaan. Voiton Sulka on jo palkittu useissa 
kuljetusalan näyttelyissä ja ensi kesänä auto 
jatkaa maailmanvalloitustaan.

sen parissa: auto maalattiin ja verhoilua 
paranneltiin. Tällä hetkellä siviiliautona 
on uutena hankittu, kolmivuotias Aven-
sis 1,8 VVT-i Wagon.

Jokinen tilasi metallinhohtomustan 
neliveto-Hiacensa helmikuussa. Auton 
rakentelu ja varustelu alkoi heti luovu-
tuksen jälkeen toukokuussa. Tähtäi-
messä oli elokuinen Power Truck Show 
Härmässä, johon auton haluttiin osallis-
tuvan mahdollisimman valmiina. Tavoi-
te täyttyi sataprosenttisesti, kun Van & 

Pick-up -luokan voittopokaali saatiin 
kotiin viemisiksi. Jokisten perheen tu-
losta täydensi aviopuoliso Markun au-
ton voitto omassa luokassaan. Härmän 
näyttelyn jälkeen Hiacella käytiin pok-
kaamassa ykköspalkinto myös Ruotsissa 
järjestetystä kuljetusalan näyttelystä.

Mittavat muutokset
Päällisin puolin merkittävin muutos on 
intiaaniaiheinen motiivimaalaus, jonka 
toteutti suunnitelmien mukaisesti FAW 

D-Signin Jeppe. Karismaattisten mies-
ten kuvat sopivat hienosti Minnan oh-
jastamaan Hiaceen. Lisäksi ulkokuorta 
komistavat lukuisat rosteriosat, jotka on 
valmistanut tuusulalainen Hio-Mex Oy. 
Monet lisä- ja koristevalot tekevät paket-
tiautosta upean silloinkin, kun aurinko 
laskee ja työt jatkuvat illan hämärässä.

Sisustasta vastaa pääasiallisesti kon-
tulalainen Ver-Ka Oy, joka löysi erin-
omaisesti ulkoväreihin sopivat sävyt 
nahkaverhoukseen. Istuimien lisäksi 

ovipaneelit, sisäkatto ja esimerkiksi häi-
käisysuojat ovat saaneet uudet päällys-
teet. Motiivimaalarin taito ilmenee ohja-
uspyörästä ja vaihteenvalitsimesta, jotka 
muistuttavat erehdyttävästi muita nah-
kaosia, vaikka niissä on vain ohut maa-
likalvo luomassa tätä illuusiota.

Loistavasti koristellusta ulkonäöstä 
huolimatta kyseessä on työkalu. Matka-
mittariin on kertynyt jo useita tuhansia 
työkilometrejä. Tavaratilaa suojaavat tu-
keva kumimatto ja tyylikkäät seinävane-

rit. Ohjaamotilaa on kasvatettu hieman 
siirtämällä väliseinää taaksepäin. Kaikki 
työpäivän aikana tarvittavat pikkutava-
rat pysyvät siististi paikallaan erillisessä, 
liukuovellisessa säilytyslokerossa.

Feather of Victoryn näyttelyura saa 
jatkoa ensi kesänä, jolloin ainutlaatuisen 
Toyotan keula suunnataan ainakin Puo-
laan, ehkä jopa Italiaan asti. Tärkeintä 
on kuitenkin että Hiace toimii tuottava-
na työkaluna ja ilahduttaa kanssa-autoi-
lijoita missä ikinä liikkuukin. 

Feather ofFeather of
Victory

FAW D-Sign toteutti 
vaativan maalauspro-
jektin. Kuviot alkavat 
hahmottua Hiacen kyl-
kiin vaiheittain.

Väliseinää on siirret-
ty hieman taaksepäin. 
Sen yhteyteen on to-
teutettu kekseliäästi 
säilytystila, jonka liu-
kuovien takana päivit-
täiset työkalut ja tar-
vikkeet pysyvät siis-
tisti.

Ohjaamossa esimerkiksi istuimet, ovipaneelit, häikäisy-
suojat, sisäkatto ja väliseinä ovat saaneet uuden, ulko-
väreihin sointuvan verhouksen.
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Motorsport

Ammattina taktikko
Toyotan F1-tallin kilpa- ja testitiimin 
pääinsinööri Dieter Gass tuntee 
tekniikkakuorma-autojen toiminnot 
kuin omat taskunsa. Hän toimii 
yhdyshenkilönä Jarno Trullin ja Timo 
Glockin miehistöjen välillä, ja hänen 
laatimansa kilpailustrategiat voivat 
muuttaa vaatimattomat odotukset 
menestykseksi.

Mitä ilman et tulisi insinöörinä 
toimeen?
– Välttämättömiä komponentteja on 
nykyään lukuisia. Jos haluamme ol-
la varmoja autojen suorituskyvystä, 
meillä täytyy olla tietokoneita ja tie-
donkeruujärjestelmiä. Nämä ovat ai-
van ehdottomia.

Millainen on tyypillinen 
GP-viikonlopun perjantain 
harjoitusohjelma?
– Perjantain harjoitusohjelmamme 
on muuttunut viime vuodesta, koska 
emme saa enää ajaa erillisiä testejä 
kauden aikana. Teimme viime vuonna 
perjantaisin pääasiassa auton säätö-
työtä ja renkaiden analysointeja. Tänä 
vuonna normaaliohjelmamme ensim-
mäisessä vapaassa harjoituksessa kä-
sittää uusien komponenttien testaus-
ta. Toisessa harjoitusjaksossa teemme 
sitten auton hienosäätöä, mutta pe-
rehdymme huolella myös viikonlopun 
rengasvaihtoehtoihin. Luulen, että 
kaikilla muillakin tiimeillä on saman-
tyyppinen ohjelma.

Mistä keskustelette harjoitusjaksojen 
jälkeen, kun palaatte takaisin 
motorhomeen?
– Meillä on tietty kokousrutiini, jonka aika-
na käymme läpi juuri päättyneen ajojakson. 
Molemmat kilpailuinsinöörit puhuvat jakson 
aikana tehdystä työstä ja kertovat kuljetta-
jien kommentit. Sitten kuljettajat sanovat 
mielipiteensä uudelleen, ja pyrimme kartoit-
tamaan suurimpia auton tasapainoon liitty-
viä ongelmia. Kuljettajat kertovat, mitä hei-
dän mielestään autolle tulisi tehdä, jotta se 
olisi nopeampi. Tämän jälkeen käymme läpi 
moottorin, elektroniikan, aerodynamiikan ja 
renkaat, jotka ovat keskeisiä osa-alueita au-
ton suorituskyvyn kannalta.

Kuulemme usein, kuinka tiimit 
analysoivat tietoja läpi yön löytääkseen 
parannuksia. Miltä osa-alueilta voi 
löytää lisää vauhtia?
– Kuulostaapa juhlavalta sanoa, että tieto-
ja analysoidaan läpi yön. Vakavasti puhuen, 
tehtaalla tapahtuu paljon kilpailuviikonlopun 
aikana. Teemme simulaatiotyötä sekä teh-
taalla että radalla ja analysoimme huolellises-
ti kaikki keräämäämme tiedot. Ennen kaikkea 
tutkimme renkaita ja hienosäädämme auton 

mekaanisia asetuksia. Aerodynaaminen pa-
ketti on hyvin tärkeä, mutta se on säädetty 
jo perjantain harjoitusten jälkeen. Hienosää-
dämme auton mekaanisia osa-alueita, kuten 
ajokorkeutta, jäykkyyttä, painonjakaumaa ja 
jarruja. Työnsarkaa riittää kyllä.

Kuka vastaa strategioista kilpailun ja 
aika-ajon aikana?
– Jokaisella pomollahan on oma pomonsa, 
mutta me toimimme yleensä niin, että kaksi 
insinööriä valmistelee alustavan kisastrategi-
an. He huolehtivat kaikesta simulaatiotyöstä 
ja laativat omat ehdotuksensa, jotka he sitten 
esittelevät minulle ja auton alustasta vastaa-
valle johtajalle, Pascal Vasselonille. Pohdim-
me tämän jälkeen neljistään, mikä olisi paras 
mahdollinen strategia, mutta Pascal tekee 
lopullisen päätöksen.

Muistatko joitakin tapauksia, jolloin 
kilpailuviikonlopun aikana tehdyt 
strategiset ratkaisut toivat paremman 
lopputuloksen kuin osasitte alun perin 
odottaa?
– Minusta strategian suhteen muistorikkain 
kilpailumme oli Unkarissa vuonna 2005. Si-

joituimme kisassa kolmanneksi ja neljännek-
si. Valitsimme kolmen pysähdyksen taktiikan, 
vaikka molemmat kuljettajamme – Jarno 
Trulli ja Ralf Schumacher – halusivat pysäh-
tyä vain kahdesti. 

– Keskustelimme asiasta paljon ennen kuin 
päädyimme kolmeen stoppiin, mutta lopulta 
ratkaisu toimi erittäin hyvin ja saavutimme 
mainion tuloksen. Kilpailujen aikana vastaan 
tulee hetkiä, jolloin joudumme tekemään 
päätöksiä sekunnin murto-osissa. Tällaisia 
tapauksia ovat esimerkiksi turva-autojaksot 
tai säätilan muutokset. Tänä vuonna Malesi-
assa päätimme Timon kanssa jatkaa kilpailua 
välikelin renkailla, vaikka kaikki muut ajoivat 
täysillä sadekelin kumeilla. Tuo ratkaisu nosti 
Timon lopulta palkintosijoille.

Kuinka vaikeaa on toimia 
yhdyshenkilönä kahden auton 
työryhmien välillä?
– Se on itse asiassa yksi työni parhaista puo-
lista. Saan koordinoida kahden ryhmän töitä, 
välittää informaatiota ja tarkkailla kumman-
kin tiimin toimintaa. Samalla yritän pitää il-
mapiirin hyvänä ja varmistaa toimivan yh-
teistyön ja tiedonvälityksen. 

Kuinka tärkeitä tallien 
tekniikkakuorma-autot ovat työsi 
kannalta?
– Aloin tuntea oloni kotoisaksi heti, 
kun F1-karavaani saapui Eurooppaan, 
sillä pääsin jälleen työskentelemään 
tekniikkakuorma-autoissa. Kyse on 
itse asiassa enemmän mukavuudesta 
kuin tärkeydestä, sillä rekoissa kaikki 
tarpeellinen on omalla tutulla paikal-
laan. Tiedän, mistä etsiä tiettyjä osia, 
toisin kuin kaukomaiden kiertueella, 
jolloin kaikki tuntuu olevan uutta jo-
kaisessa kilpailussa.

Millainen kokonaisuus eri 
kuorma-autoista muodostuu?
– Meillä on yhteensä kolme tekniikka-
kuorma-autoa, mutta insinöörit työs-
kentelevät pääasiassa niistä vain yh-
dessä, jossa meillä on toimistomme ja 
kaikki muut tarvitsemamme toimitilat. 
Muut rekat eivät ole meille niin tärkei-
tä lukuun ottamatta yhtä, joka sisältää 
varaosat. Käymme siellä ajoittain jut-
telemassa varastotyöntekijän kanssa 
ja hakemassa osia. Pidämme itse asi-
assa myös strategioiden valmisteluko-
koukset mekaanikoiden kanssa juuri 
tuossa kuorma-autossa.

Kilpailu- ja 
testitiimin pää-
insinööri Dieter Gass
Syntynyt 20. maaliskuuta 1963 
Giessenissä, Saksassa
Harrastaa juoksua, squashia, 
valokuvausta, perhe-elämää
Aloitti Toyota Motorsportilla 
huhtikuussa 2001
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Toyota ja Aston 
Martin yhteistyöhön

uutiset
Tee toiveistasi totta

Toyota Rahoitus

Tule Toyota-liikkeeseen keskustelemaan 
Toyotan joustavasta  rahoituspaketista!

Kiitos asiakas-
palautteesta
Asiakastyytyväisyyskyselyyn vastanneiden 
kesken arvottiin syyskuussa yksi 600 
euron matkalahjakortti ja neljä 100 euron 
arvoista polttoainelahjakorttia. Kiitos kaikille 
vastanneille. Onnetar nosti voittajiksi 
seuraavat:

Matkalahjakortin voittaja
Jussi Järvinen, Pori

Polttoainelahjakorttien voittajat
Matti Kolehmainen, Kuopio
Maarit Kalsi, Loimaa
Veijo Turpeinen, Jyväskylä
Toni Pelander, Helsinki

Toyota iQ:n ainutlaatuiset ratkaisut ovat in-
noittaneet Aston Martinia suunnittelemaan 

maailman pienintä nelipaikkaista luksusautoa. 
Aston Martinin uusi Cygnet-malli on Toyota 
iQ:sta muunnettu versio. 

Toyotan valmistamat ja toimittamat iQ-
mallit räätälöidään asiakkaiden toiveiden mu-
kaisesti Aston Martinin tehtaassa Englannin 
Gaydonissa. Autot markkinoidaan ainoastaan 
Aston Martinin asiakkaille Cygnet-mallinimel-
lä. Mallin myynti alkaa vuonna 2010.

– Meille on suuri kunnia, että maailman 
arvovaltaisin urheiluautomerkki on valinnut 
yhteistyökumppanikseen Toyotan. Yhteistyön 
hedelmä ilmentää parinmuodostusta parhaim-
millaan; pieni mutta tilava, ketterä mutta tyy-
li-ikoni, sanoi Toyota Europen pääjohtaja Ta-
dashi Arashima. 

– Loistelias ja ympäristövastuullinen Cygnet 
on hyvä valinta Aston Martinin omistajalle, jo-
ka on hankkimassa toista tai kolmatta autoaan, 
Arashima jatkoi.

– Nyt on oikea hetki ottaa tämä uskalias askel 
uuteen projektiin. Se mahdollistui, koska yh-

teistyökump-
panilla oli tarjo-
ta innovatiivinen 
ja korkealaatuinen 
kaupunkiauto Toyota 
iQ, sanoi Aston Martinin 
johtaja Ulrich Bez. 

Yrityksen koon ja asiakasryhmien 
suhteen Aston Martin ja Toyota eroavat toisis-
taan, mutta yhtiöitä yhdistää insinööritaidon 
erinomaisuuden tavoittelu, innovatiivinen tek-
nologia sekä korkealaatuisten tuotteiden val-
mistamisen intohimo. 

Toyota iQ:ssa toteutuu poikkeuksellisen te-
hokas tilajärjestely, alle kolmen metrin pituus 
tarjoaa tilat jopa neljälle matkustajalle. Ainut-
laatuiset innovaatiot, kuten polttoainetankin 
sijoittaminen matkustamon lattian alle ja epä-
symmetrinen kojelauta, ovat vapauttaneet tilaa 
aktiivikäyttöön. 

Yksilitraisen bensiinivoimanlähteen CO2-
päästöt ovat vain 99 g/km. iQ on todettu myös 
turvalliseksi: se saavutti täydet viisi tähteä uu-
distuneesta Euro NCAP -törmäystestistä.  

Toimitusjohtaja Karri Koskinen kävi heinä-
kuun alussa noutamassa Brysselistä Ichiban 

2009 -palkinnon, joka myönnetään CCS-asia-
kastyytyväisyysmittauksessa maansa ykköseksi 
sijoittuneelle Toyota-jälleenmyyjälle. 

Toyotan vuosittain toteuttamassa asiakastyy-
tyväisyysmittauksessa on mukana noin 2 500 
eurooppalaista jälleenmyyjää. Palkittavien lis-
talle karsiutuvat dealerit, joilla on parhaat tu-
lokset seitsemässä eri kategoriassa sekä myynti- 
että huoltopalveluissa. Esimerkiksi voittajat oli-
vat ylittäneet asiakkaiden odotukset tervehtimi-
sessä, koeajossa ja auton esittelymateriaaleissa. 
Muita tarkkailtavia kohteita olivat huoltotapah-
tumien tarkkuus ja täsmällisyys sekä asiakkaan 
kokonaisvaltainen huomioiminen.

Ichiban-palkinto myönnettiin ensimmäisen 
kerran kolme vuotta sitten. Siitä lähtien täydel-
listä asiakastyytyväisyyttä kuvaavat indeksit 
ovat parantuneet myynnin osalta 16 ja huol-
topalvelujen osalta 10 prosenttia.

– Hyviä asiakassuhteita rakennetaan pit-
käjänteisellä työllä sillä ajatuksella, että ”niin 
makaat kuin petaat”. Täytyy aina muistaa, että 
asiakashan sen palkan itse asiassa maksaa, Karri 
Koskinen korostaa. 

Myös jälkimarkkinoinnin ja korjaamon puo-

Karri ja Teija Koskinen vastaanottivat palkinnon 
Brysselissä järjestetyssä gaalassa 1.7.2009. 
Kuvassa myös Toyota Europen toimitusjohtaja 
Tadashi Arashina (oik.) ja varatoimitusjohtaja 
Didier Leroy (vas.) sekä Toyota Auto Finland Oy:n 
toimitusjohtaja Kari Skogster (toinen vas.).

lella Karri näkee liikkeen vahvuuksiin kuuluvan 
erityisesti yritykseen ja Toyota-merkkiin sitou-
tuneet työntekijät, jotka ovat erittäin ammatti-
taitoisia niin teknisesti kuin henkisestikin. 

Asiakaspalvelun jatkuvan kehityksen yksi 
tärkeimmistä tekijöistä on säännöllisesti saata-
vat CCS-tulokset, joita Autoliike Koskisella seu-
rataan tarkasti. CCS-toteutumia tarkastellaan 
yhdessä eri palavereissa ja niitä hyödynnetään 
myös henkilökunnan kehityskeskusteluissa.

Autoliike Koskinen Viitasaarelta palkittiin

Auto Bild -lehden vuosittaisessa Palvelu 1 
-ostotutkimuksessa Toyota nousi viime-

vuotiselta 13. sijaltaan jaetulle neljännelle 
sijalle. Erikoispalkintona verkosto sai tun-
nustusta naisasiakkaiden huomioimisesta.

Ostotutkimus julkaistiin syyskuussa il-
mestyneessä Auto Bildin numerossa 17/ 
2009. Tutkimuksessa selvitetään, kuinka au-
toliikkeiden asiakaspalvelu toimii. Siinä oli 
mukana viime vuoden viisitoista suosituinta 
automerkkiä.

Toyotalle myönnettiin erikoispalkinto 
parhaasta palvelusta naisille. Palkinto on 
hieno osoitus siitä, että Toyota-automyyjät 
ovat ammattitaitoisia ja osaavat palvella asi-
akkaitaan tasapuolisesti. Naisasiakkailta on 
usein tullut palautetta siitä, että autoliikkeis-
sä heihin ei suhtauduta vakavasti eikä heitä 
aina kohdella asiallisesti. Viimeisimmän Uu-
den Auto ostajat -tutkimuksen 
mukaan jopa 30 % auton 
ostaneista oli naisia.

Naisautoilijat antavat 
kiitosta palvelusta
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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.

TO_Motor_Oil_TPlus_9_09.indd   1 16.9.2009   12.59

Lunta pallon alapuolelta olivat hakemassa 
Peetu Piiroinen (vas.), Janne Korpi, Markku 
Koski, Markus Malin ja Pekka Koskela

 Maajoukkueen määränpää Uudessa-See-
lannissa oli Wanakan-niminen kau-
punki.

– Majapaikkana Suomen joukkueella toimi 
neljän makuuhuoneen vanhahko talo, joka 
oli alussa erittäin kylmä. Lämmitystä ei ollut, 
eivätkä yksinkertaiset ikkunat hirveästi aut-
taneet. Asiasta selvittiin ostamalla muutama 
sähköpatteri lämmönlähteeksi. Sähköpatterit 
ja muut sähkölaitteet ilmeisesti kuormittivat 
vanhan talon sähköjärjestelmää sen verran, 
että sulakkeet paloivat ja osassa taloa herättiin 
jäätävään kylmyyteen. Sulakkeet saatiin kui-

tenkin vaihdettua ja talo lämmitettyä, kuvaili 
maajoukkueen päävalmentaja Pekka Koske-
la olosuhteita.

Wanakasta on noin 35 minuutin matka Car-
dronan hiihtokeskukseen. Siellä lumikouru oli 
loistavassa kunnossa, minkä olivat huomanneet 
myös muut laskijat. Kouru oli joka päivä todel-
la ruuhkainen. Paikalla oli uusiseelantilaisten 
lisäksi kaikki muutkin maajoukkueet. Jos ha-
luasi välttää ruuhkaa oli paras mennä paipille 
heti aamusta, kun hissit aukesivat. Silloin pys-
tyi tunnin verran laskemaan ilman suurem-
pia ruuhkia.

Laskemisen lisäksi päiviin mahtui tennistä, 
golfia ja jopa benji-hyppyjä. Uusi Seelanti on-
kin ns. extremelajien kehto. Siellä on mahdol-
lisuus kokeilla omia rajojaan mitä erilaisim-
missa lajeissa. 

Leirin puoleen väliin ajoittuneessa, Maail-
man Cupin avauskisassa viisi tiimin laskijaa 
pääsi tositoimiin eli kokeilemaan alkukauden 
kisakuntoaan. Todella kovatasoisessa kisassa 
Markus Malin oli paras suomalainen neljän-
nellä sijallaan.

– Malin oli suomalaisista ainoa, joka onnis-
tui molemmissa suorituksissaan. Peetu Pii-
roinen ja Antti Autti ottivat ensimmäiset las-
kunsa varman päälle, mutta kaatuivat toisissa, 
vaikeammissa laskuissaan. Janne Korpi lähti 
hakemaan palkintopallisijoitusta haastavilla 
laskuilla, mutta kaatui molemmissaan, pääval-
mentaja Koskela kuvasi kisan kulkua.

– Kelpo suoritus kauden ensimmäisestä ki-
sasta, varsinkin kun ottaa huomioon meidän 
vähäiset paippitreenit. Markus oli tosi lähellä 
kolmatta sijaa, ja Jannekin olisi onnistuessaan 
ollut top 3:ssa. Tästä on hyvä lähteä tulevaan 
kauteen, kommentoi Koskela. 

Maailman Cup Cardrona, Uusi-Seelanti 
26.8.2009 
sijoitus tulos
1. Shaun White USA 47,1
2. Louri Podladtchikov SUI 44,4
3. Kazuhiro Kokubo JPN 43,2
4. Markus Malin FIN 42,1

8. Peetu Piiroinen FIN 36,8
10. Antti Autti FIN 35,5
11. Janne Korpi FIN 31,2

Kadonneen 
lumen 
metsästäjät!
Toyota Snowboard Team Finland 
eli Vancouverin Olympialaisiin 
tähtäävä Suomen lumilautailun 
maajoukkue otti varaslähdön 
talveen ja matkusti loppukesästä 
yli kuukauden harjoitus- ja 
kilpamatkalle Uuteen-Seelantiin. 
Reissulla päästiin talvisiin 
maisemiin harjoittelemaan, mutta 
monta muutakin asiaa koettiin.

Janne Korpi haki 
podiumpaikkaa 
haastavilla laskuilla.
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Lehti Toyota-autoilijoille 3/2009

Auris Hybrid julkistettiin IAA-näyttelyssä
Esittelyssä Lexus IS 250C

Prius
Uusi

taittaa satasen 
3,9 litralla

Uusi Prius, CO2-päästöt 89 g/km


