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● Tulevaisuuden Toyotat esillä Tokiossa
● Esittelyssä superauto Lexus LFA

Land Cruiser
Uusi

loistaa haastavilla 
erätaipaleilla

Turvallisesti talviliikenteessä. Toyota.



Toyota-huolto

Suomen suosituin 
tavara-automallisto.

Toyota-lisävarusteilla lisäät autosi tyyliä ja 
käytännöllisyyttä.
Mikään ei ole niin täydellistä, ettei sitä voisi tehdä vielä paremmin. Toyotalla tätä 
toimintatapaa kutsutaan nimellä: ‘kaizen’, jatkuva kehittäminen. 

Sinäkin voit hienosäätää Toyotastasi juuri sinun tarpeitasi ja makuasi vastaavan 
yksilöllisen ajoneuvon, Sinun Toyotasi. Tervetuloa tutustumaan mallistoon ja 
lisävarustevaihtoehtoihin oman Toyota-jälleenmyyjäsi luokse. 

www.toyota.

01 Lavakaari, suojapuskuri, astinlaudat, lisävalot,  
 kiiltävät peilinkuoret, sivulasien tuulenohjain ja 
 kevytmetallivanteet, kuvassa Ozark 15”.

02  Hard Top -lavakate, auton värinen.

03  Hard Top -lavakate korkea, lasikuitua, valkoinen.

04  Kevytmetallivanteet Iraya 15”, taakkateline 
 ja siihen asennettava kuormateline.

05  Suojapuskuri / lisävaloteline Hiluxiin.

06  Clarion DIN2 -soitin Hiluxiin ja Hiaceen.

07  Alumiininen lavan suojakansi.

08  Kiiltävät peilinkuoret Hiluxiin ja Hiaceen.

09  Vakionopeudensäädin Hiluxiin ja Hiaceen.

10  Takalasin tuuliohjain Hiaceen.

11  Kylkiputket lyhyeen ja pitkään korimalliin.

12  Suojapuskuri / lisävaloteline Hiaceen.
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Nuorten liikenneonnettomuudet ovat 
herättäneet voimakasta keskustelua 
taas viime aikoina. Niitä tarkastel-

taessa on tärkeä erotella peltivahingot ja 
ihmisille vakaviin seurauksiin johtaneet lii-
kenneonnettomuudet. Tilastointikohteesta 
huolimatta nuoret ovat yliedustettuja mo-
lemmissa, mutta eri syistä.

Liikennevakuutuksesta korvattuja vahin-
koja tarkastellessa voi huomata, että tuo-
reille kuljettajille, joiden taskusta löytyy 
alle kahden vuoden ikäinen ajokortti, sat-
tuu suhteellisesti enemmän peräänajoja ja 
risteävän liikenteen vahinkoja kuin muille. 
Nämä kuljettajat ovat vasta oppineet risteys- 
ja kaista-ajon, mutta turvallisen liikkumisen 
kokonaisuus ei ole vielä täysin kasassa. Sik-
si tavallisten liikennetilanteiden riskejä ei 
välttämättä hahmoteta tai vaaratilanteiden 
rakentumista osata ennakoida.

Nuorten kuolemankolareissa korostuvat 
miesten ajamat suistumisonnettomuudet. 
Ajetaan liian kovaa, eikä auto pysy enää ties-
sä kiinni. Ajetaan ajonautinnon takia ja ote-
taan riskejä riskien takia. Koetaan G-voimia, 
kuten huvipuistossa. Tapahtumapaikkana 
on usein mutkatie ja ajankohta on lämmin 
viikonloppuyö. Kolmannes kuljettajista on 
humalassa. Mukana on usein muita, ja jäl-
ki on pahaa. Tämä ongelma on saman-
lainen koko maailmassa. Suomessa se on 
kuitenkin korostunut 2000-luvulla yleisen 
liikenneturvallisuustilanteen parantuessa 
ja nuorten onnettomuuksien määrän pysy-
essä ennallaan.

Ylinopeudella ajamista aiheuttavat mo-
tiivit kuuluvat nuoruuteen, mutta niiden il-
menemismuodot eivät kuulu liikenteeseen. 
Ongelma onkin ikään kuin sisäänrakennet-
tuna nuoruuden muutoskuohuihin. 

Ratkaisuja voidaan etsiä monesta suun-
nasta. Kuljettajaopetusta voidaan kehittää, 
ottaa käyttöön uusia rajoituksia tai kohdis-
taa valvontaa. Usein myös peräänkuulute-
taan asennekasvatusta, mutta ei osata kertoa 
mitä se on. Vanhemmilla on tässä kokonai-
suudessa merkittävä rooli, josta on vielä käy-
ty aika vähän keskustelua. 

Vanhemmat ovat usein esimerkiksi ra-

hoittajina lapsensa ensimmäisen auton han-
kinnassa. Nuoren miehen ajaessa Suomessa 
kuolemankolarin on auto keskimäärin 13,4 
vuotta vanha. Kun otetaan huomioon au-
tojen turvatekniikan nopea kehitys viimei-
sen vuosikymmenen aikana, huomataan 
että vanhan auton myötä on samalla valit-
tu huonommat selviytymismahdollisuudet 
onnettomuudesta. 

Sopiva auto nuorelle kuljettajalle on mah-
dollisimman uusi ja riittävän matalatehoi-
nen. Yli sadan hevosvoiman tehot tarvitaan 
ainoastaan sellaiseen ajamiseen, joka tuottaa 
kuolleita. Nuorten kuolemankolarit ajetaan 
usein 1980-luvun lopun tai 1990-luvun alun 
tehokkailla ja turvattomilla autoilla. Nuori-
son suosimat mallit ovatkin usein vakuutus-
yhtiöiden tilastoissa suuren riskin autoja. 

Ajoneuvotekniikassa puhutaan usein pas-
siivisesta turvallisuudesta, mutta voitaisiin 
puhua myös aktiivisesta vaarallisuudes-
ta. Tällaisessa yhteydessä miettii erityisesti 
vanhempien roolia. Eivätkö he hahmota, 
että hevosvoimat eivät tule reserviin vaan 
käyttöön?

Valintoja pitää tehdä kaukaa viisaasti, kun 
halutaan ehkäistä liikennekuolemia. 

Kaiken turvallisuuteen vaikuttavan vas-
tuun ei pidä jäädä siihen hetkeen, kun nuori 
kesäisenä viikonloppuyönä kaverit kyydis-
sään valitsee kaasun asentoa.

AUTOILIJAN ASIALL A

Passiivisesti turvallinen 
vai aktiivisesti vaarallinen?

Toyota-yhtiöiden asiakaslehti • Päätoimittaja Veikko Kuvaja • Toimitussihteeri Malla Huttunen • Ulkoasu Osmo Leivo • Julkaisija Toyota-yhtiöt, 
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Ilmestyy neljä kerta vuodessa • Lehden osoitteet on han kittu Toyota-yhtiöiden asiakastiedostoista ja Ajoneuvorekisteristä marraskuussa 2009 • Ajoneuvo-
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Antero Lammi
Koulutuspäällikkö
Liikenneturva

6 Tokyo Motor Show 2009
Tokion kansainvälisessä autonäyttelyssä Toyota 
esitteli mm. miltä lähitulevaisuuden urheiluauto 
ja kaupunkisähköauto saattavat näyttää.

14 Lexus LFA
Kaksipaikkainen urheiluauto tarjoaa ainutlaa-
tuisen ajoelämyksen, huikean tehoreservin ja 
erinomaisen hallittavuuden. Korin valmistuk-
sessa on käytetty hiilikuituvahvisteista muovia. 

20 Pienoismallit keräilykohteina
Belgian Toyotan PR-päällikön tehtävistä eläk-
keelle jääneen Eric Janssenin Toyota & Lexus 
-kokoelma lienee Euroopan, jollei jopa maail-
man kattavin.

22 Uusi Land Cruiser
Uuden Land Cruiserin parhaita piirteitä on lois-
tava etenemiskyky haastavilla erätaipaleilla. 
Lisäksi auto tarjoaa hienostuneen matkustus-
mukavuuden ja ajotuntuman maantiellä.  

28 Käynnistä Toyota Optifit -akulla
Kylmäkäynnistykset rasittavat auton akkua 
suuresti, sillä käynnistyäkseen moottorin tulee 
saavuttaa riittävän suuri pyörimisnopeus, 
minkä edellytyksiä ovat akun korkea jännite ja 
hyvä virranantokyky. 

31 Toyota-vakuutuksesta hyötyä
Toyotan oma merkkivakuutus sisältää Toyota-
liikennevakuutuksen ja Toyota-kaskovakuu-
tuksen. Asiakkaita palvellaan omassa Toyota-
puhelinpalvelussa sekä vakuutus- että korva-
usasioissa.

32 Optimal Drive
Toyota-mallistossa käytetään yhä nykyaikai-
sempia voimanlähteitä. Optimal Drive -filoso-
fiaa noudattavat moottorit tarjoavat hyvää 
suorituskykyä ja erinomaista taloudellisuutta. 
Esimerkiksi Auris-mallistoa liikuttavat nyt 
aiempaa vähäpäästöisemmät moottorit. 

36 Hevimiehen viisaat valinnat
Laulaja ja basisti Marco Hietalalla on perus-
asiat kohdallaan. Hän on unelma-ammatissaan, 
josta riittää ammennettavaa sekä työhön että 
kotiin. Perheeseen kuuluvat vaimo ja 8-vuoti-
aat kaksospojat ja Toyota Prius. Marcon mukaan 
omalla autolla matkustelu säästää turhalta 
stressiltä, kun ei tarvitse juosta kilpaa aikatau-
lujen kanssa. 

40 Lisäpotkua Hiluxiin
Nyt malliston suosituimpien, 2,5 litran diesel-
moottorilla varustettujen, nelivetomallien teho 
ja vääntö kasvavat viidenneksellä.

42 Corollalla miljoona kilometriä
Pielaveteläisen Janne Taskisen diesel-Corollaan 
on kertynyt jo 1 049 000 kilometriä. Vain ker-
ran on hyvin hyrskyttävän moottorin sisätiloi-
hin kurkistettu kannentiivisteen takia.

44 Matkalla olympialaisiin
Toyota Snowboard Team Finlandin joukkue on 
hionnut laskuja ja temppuja usealla lumileirillä. 
Vancouverin olympialaisiin tähtäävän Suomen 
lumilautailun maajoukkueen valmistelut talven 
ykköskisaan ovat aikataulussaan. 

46 Kohti uusia haasteita
Marraskuun neljäs merkittiin Toyotan 
moottoriurheilu historiaan päivänä, jolloin kah-
deksan vuotta kestänyt kausi F1-sarjassa päät-
tyi. Toyota ei kuitenkaan lopeta moottoriur-
heilua kokonaan, vaan se säilyy merkittävänä 
osana yrityksen kansallista toimintaa. 

49 Uutiset
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Fun Driving 
 for us, Eco  
driving for Earth
Lokakuun lopulla järjestetyn Tokion 

kansainvälinen autonäyttelyn parasta antia 

olivat lukuisat rohkeat konseptimallit. Lähes 

puolet ensiesitellyistä uutuuksista huomioi 

ympäristön perinteistä polttomoottoria 

paremmin. Esillä oli niin pelkkiä sähköautoja, 

hybridejä, ladattavia hybridejä kuin 

polttokennomallejakin. Toyota esitteli mm. 

miltä lähitulevaisuuden urheiluauto ja 

kaupunkisähköauto saattavat näyttää.

Tokyo  
Motor Show 
2009

Akio Toyoda uskoo, että 
sähköautot soveltuvat 
parhaiten lähiökäyttöön. 
Hybridimalleilla – kuten 
tällä Lexus-konseptiautolla 
– hoituu myös viikonloppu-
liikennöinti rajoitteitta. 
Tulevaisuudessa 
polttokennot ovat 
parhaimmillaan pitkän  
matkan ajossa esim. 
linja-autoissa ja 
rahtiliikenteessä.

Toyota-osasto täyttyi ääriään 
myöten Akio Toyodan puhetta 
seuraamaan saapuneista toi-
mittajista ja kuvaajista.

FT-86:n pääinsinööri Tetsuya Tadan mukaan Toyota vastaa mm. konseptimallin 
sisä- ja ulkodesignista. Subaru puolestaan hoitaa teknisen suunnittelun, 
kehitystyön ja tuotannon.

Lexus toi Tokiossa ensikertaa julkisuuteen LFA-superautonsa. 
Itse auton rinnalla esiteltiin myös uskomaton, arkkitehti 
Sou Fujimoton akryylistä valmistama taideteos nimeltään 
Kristallisoitu tuuli. Auton kokoinen veistos painaa peräti 4 300 kg. 
Alun perin se valmistui viimehuhtikuiseen, maailman suurimpaan 
muotoilunäyttelyyn, Salone del Mobile di Milanoon.

– Tätä autoa on ilo ajaa peräluisussa, uskon sen olevan maailman paras 
ohjattavuudeltaan siinä tilassa, innostui Tada-san kehumaan konseptia.

▶
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Kun vertaa ensimmäisen Priuksen voimalaitteistoa uusimpaan, huomaa hel-
posti kokoeron. Suorituskyky on parantunut merkittävästi, mutta samalla 
polttoaineenkulutus ja laitteiston paino ovat pienentyneet oleellisesti.

Toyota Boshuko valmistaa ja 
kehittää mm. erilaisia istuimia 
ja istuinratkaisuja. Tällaisen 
takapenkkiratkaisun varmasti 
moni haluaisi autoonsa, 
mikäpä olisi mukavampi tapa 
nauttia matkasta auringon 
lämmössä.

Tässä Toyota Boshukon 
konseptissa etumatkusta-
jan istuin voidaan muuntaa 
moneen tarpeeseen – tai 
poistaa tieltä kokonaan.

Täyshybridi Sai on Priusta suurempi niin tiloiltaan kuin tehoiltaankin. 
Sain 2,4 litran bensiinimoottorin teho on 110 kW, sähkömoottorin 
105 kW – yhteistehoksi luvataan 140 kW. Auto kuluttaa 4,3 l/100km 
ilmanvastuskertoimen ollessa 0,27.

Pieni auto ei tarvitse paljoa 
tilaa ja sen voi parkkeerata 
ahtaaseenkin väliin, sillä 
liukuovien ansiosta autoon 
on helppo kulkea.

Vasemmalla Toyotan puhtaat sähkökulkuneuvot 
ryhmäkuvassa. Kaikilla kolmella erikorkuisella 
Winglet-mallilla on omaleimainen ajokäytös.  
i-Realissa matkataan mukavasti istuen. Uusinta 
kaupunkiautosuunnittelua edustaa taustalla oleva 
FT-EV II.

Tulevaisuuden sähköautokon-
septista vastannut Yanaka-san 
näyttää kuinka polkimetonta 
automallia ohjastetaan. Saapa 
nähdä, koittaako joskus tällais-
ten hallintalaitteiden aika?Japanin autonäyttely järjestetään Makuharin mes-

sukeskuksessa nykyään joka toinen vuosi. Tämän-
vuotista näyttelyä leimasi taloustaantuma, joka näkyi 

niin ei-japanilaisten merkkien poissaolona kuin näyttely-
osastojen kokojen pienentymisinä. Kaksi vuotta sitten mes-
suilla vieraili yli 1,4 miljoonaa kävijää, nyt oli tyytyminen  
614 400 vieraaseen. 

Toyotan uusi pääjohtaja, yrityksen perustajan Kiichiro 
Toyodan 53-vuotias pojanpoika Akio Toyoda esiintyi ensi 
kertaa laajalle kansainväliselle lehdistölle. Hän ajoi estradil-
le tyylikkäästi sähkökäyttöisellä, kaksipyöräisellä Wingletillä 
esittelemään uutuusmallit.

FT-86-konseptiauto
– FT-86 on TMC:n uusi takavetoinen nelipaikkainen urhei-
luautokonsepti. Aikoinaan lanseerasimme monia sporttisia 
malleja kuten Corolla Levinin ja Truenon, Supran, Al-
tezzan sekä MR2:n. Tosiasia, ettei yksikään noista maini-
oista malleista ole enää tuotannossa tekee minut, todellisen 
urheiluautofanin, hyvin surulliseksi. 

– FT-86 kehitettiin vetoamaan autoilun ensisijaisiin nau-
tintoihin – ajamisen riemuun ja omistamisen iloon. Auton 
muotoilu, keveys ja matalalla sijaitseva painopiste merkitse-
vät nautinnollisia ajo-ominaisuuksia ja käsiteltävyyttä. Tä-
män haluamme tuoda asiakkaidemme iloksi mahdollisim-
man pian, vakuutti Toyoda-san kuulijoilleen.

Kirjaimet, FT, tulevat sanoista Future Toyota ja numero Uusi hyvännäköinen urheiluauto FT-86 veti toimittajia puoleensa kuin hunaja mehiläisiä.

Vaikka FT-EV II on vain 
2,7 metriä pitkä,  

tarjoaa se silti  
tilat neljälle. 

▶

Lexuksen muotoilijat 
ovat ottaneet vapauden 
suunnitella L-finesse-
tyyliin sopivan HB Concept 
-kuntoilulaitteen.
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Tämä vuonna raati päätyi uuteen Priukseen.

Uusi Toyota Prius valittiin 
Vuoden autoksi Japanissa
Tokion autonäyttelyn yhteydessä julkistettiin myös uusin 

Vuoden auto Japanissa. Tällä kertaa valinta kohdistui 

ansaitusti kolmannen sukupolven täyshybridi Toyota 

Priukseen. Äänestyksen historiassa Toyota-yhtymän 

valmistama tuote sai arvonimen nyt yhdeksännen kerran.

Toyoda Gosei on 
maailman johtavia 
turvatyynyvalmis-
tajia. Vuonna 1989 
heiltä tuli mark-
kinoille kuljetta-
jan airbag ja kahta 
vuotta myöhem-
min matkustajan 
etuturvatyyny. 
1996 esiteltiin si-
vuturvatyynyt, 
1998 ikkunaturva-
tyynyt, 2002 kul-
jettajan polvitur-
vatyyny, 2008 ta-
kaikkunaturvatyy-
ny ja istuinosan 
tyyny, joka estää 
matkustajan liu-
kumista eteen-
päin. 

Tämän vuoden 
tyynyuutuus oli 
takaistuimen kes-
kityyny, joka es-
tää matkustajien 
osumista toisiinsa. 
Seuraavaksi tyy-
nyjä tulee auton 
ulkopuolelle tur-
vaamaan jalankul-
kijoita mahdolli-
sissa törmäyksissä 
auton keulaan.

86 viittaa Corolla Levinin viimeiseen 
AE86-malliin, joka edelleenkin on tut-
tu näky monissa rallikilpailuissa Suo-
messakin. 

FT-86-malli on rakennettu täysin uu-
delle alustalle ja sen mitat ovat: pituus 
4 160, leveys 1 760, korkeus 1 260 ja 
akseliväli 2 570 mm. Moottorina on 2-
litrainen boxermoottori ja vaihteistona 
kuusivaihteinen manuaali. 

Autosta löytyy piirteitä Tokiossa kaksi 
vuotta sitten esitellystä FT-HS-konsep-
timallista. Nykyiseen muotoonsa malli 
hiottiin Toyotan Euroopassa sijaitsevas-
sa designkeskuksessa ED2:ssa. Punai-
nen ulkoväri ja moderni sisusta tukevat 
auton urheilullista ilmettä. 

Kompaktiauto on seurausta Toyotan 
ja Fuji Heavy Industriesin solmimasta 
yhteistyösopimuksesta, ja auton tuo-
tannon arvellaan käynnistyvän vuonna 
2011. Urheiluautoa tullaan markkinoi-
maan molempien merkkien, Subarun 
ja Toyotan, nimissä, mutta ne eroavat 
merkittävästi toisistaan

Sähköautokonsepti FT-EV II 
Toyota tuo ensiksi vuonna 2012 markki-
noille iQ-malliin perustuvan sähköau-
ton, joka esiteltiin mm. jo viime kevään 
Geneven autonäyttelyssä. 

Tokiossa maailman ensi-iltansa saa-
nut konseptimalli FT-EV II on toisen 
polven sähköauto. Se on suunniteltu 
tulevaisuuden liikenneoloihin, joissa 
sähköautojen vaatima infrastruktuuri 
on valmiina, ja joissa sähköautot ovat 
yleisiä ja ajomatkat ovat lyhyitä. 

iQ-mallistosta löytyy väri jokaiseen makuun. Tokion autonäyttelyn aikaan ei 
vielä kukaan tiennyt, että tilaisuus jäisi viimeiseksi Toyotan F1-mallin julkiseksi 
esiintymiseksi.

Konseptiauto FT-EV II soveltuu ko-
konsa puolesta erinomaisesti kaupun-
kiajoon. Vaikka se on lyhyempi kuin 
iQ, tarjoaa se silti istumapaikat neljälle. 
Auton pituus on 2 730, leveys 1 680, kor-
keus 1 490 ja akseliväli 1 900 mm. Dri-
ve-by-wire-teknologian ansiosta kaikkia 
toimintoja, kuten ajonopeutta, jarrutus-
ta ja ohjausta, säädellään käsillä. Näin 
ollen perinteiset kaasu- ja jarrupolkimet 
on voitu poistaa autosta, jolloin jalkati-
laa on saatu lisää. 

Muotoilussa huomio kiinnittyy tuu-
lilasin alapuolella sijaitsevaan ylimää-
räiseen ikkunaan ja matalaan keulaan, 
joiden ansiosta saavutetaan hyvä nä-
kyvyys. Sähkötoimiset liukuovet mo-
lemmilla sivuilla helpottavat autoon 
astumista ja siitä poistumista myös ah-
taissa tiloissa. 

FT-EV II:n huippunopeus on yli 100 
km/h ja toimintasäde täyteen ladatulla 
akulla yli 90 km, mikä on täysin riittä-
vä useimpien päivittäiseen ajoon. Auto 
liikkuu äänettömästi ja sulavasti Toyo-
tan hybridijärjestelmää varten kehit-
tämän hienostuneen sähkömoottorin 
ansiosta.

– Uutta Priukseen pohjautuvaa PHV-
konseptimalliamme voidaan ladata kä-
tevästi kotona normaalista sähköverkos-
ta. Siten auto toimii sähköautona lyhyil-
lä matkoilla, mutta tarjoaa lisäetuna pe-
rinteisen hybridimallin pitkän toimin-
tasäteen. Käyttäjän ei tarvitse murehtia, 
kuinka paljon virtaa akussa mahtaa olla 
jäljellä tai lieneekö lähistöllä soveltuvaa 
latauspaikkaa. 

– Uskon, että koittaa aika, jolloin lii-
kenteessä olevat autot käyttävät erilaisia 
voimanlähteitä, edelleen myös bensii-
niä. Silloin sähköautoilla liikutaan lä-
hietäisyyksille ja polttokennohybridit 
saavat erityisen roolin pitkien matkojen 
taittajana. Monet ajattelevat, että sähkö-
autot ja hybridit ovat täysin eri asioita. 
Toyotan hybridit, kuten Prius, pysty-
vät kulkemaan myös pelkällä sähköl-
lä – ilman polttomoottoria – joten ne 
ovat jo nyt puoliksi sähköautoja, visioi 
Akio Toyoda. 

Autonäyttelyssä esillä olleisiin To-
yotan konseptiautoihin voi tutustua 
myös virtuaalisesti japaninkielisellä To-
yota Metapolis -sivustolla osoitteessa 
http://metapolis.toyota.co.jp. Sieltä löy-
tyy myös Akio Toyodan itselleen valitse-
ma visuaalinen hahmo eli avatar. ▶

Vuoden auton Japanissa valitsee 61 autoalan ammat-
tilaisesta koostuva raati. Kaikki edellisen 12 kuukau-
den aikana lanseeratut automallit otetaan arvostelussa 

huomioon. Esikarsinnassa ehdokkaista seulotaan esiin kym-
menen puhuttelevinta uutuusmallia. Raatilaisilla on käytös-
sään 25 ääntä, joista he antavat omasta mielestään parhaalle 
ehdokkaalle kymmenen ääntä. Loput 15 ääntä on jaettava va-
paavalintaisesti neljän muun mallin kesken. 

Myös ostajat ovat äänestäneet uuden Priuksen suosikikseen. 
Se on ollut Japanin ostetuin automalli jokaisena kuukautena 
toukokuisesta ensiesittelystään lähtien. Yksin syyskuussa sitä 
myytiin 31 000 kappaletta ja se saavutti 11 %:n markkinaosuu-
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Ylellisen matkustusmukavuuden tarjoava Lexus LS460 
äänestettiin Vuoden autoksi 2006–2007.

iQ muutti kompaktin autosuunnittelun 
viime kerralla: 2008–2009.

Lexus IS -mallina meillä tunnettu Toyota Altezza oli sporttinen 
Vuoden auto 1998–1999.

Ensimmäisen sukupolven Prius oli oikeutettu valinta 
1997–1998.

Kaksipaikkainen 
MR2 sai kunnianimen 
vuonna 1984–1985.

Toyota Soarer nousi Vuoden autoksi 1981–1982.

den. Kotimarkkinoilla ongelman muo-
dostaakin mallin saatavuus, nyt myy-
dään jo ensi toukokuun toimituksia.

Vuoden Auto on arvostettu 
tunnutus Japanissa
Vuoden auto on arvostetuin autoalan 
tunnustus Japanissa. Titteli on myön-
netty jo vuodesta 1980 alkaen, joten To-
yota Prius on järjestyksessä 30. Vuoden 
auto Japanissa. 

Tokion autonäyttelyssä olivat esillä 
myös aiempien vuosien kärkeen kuu-
luneet automallit. Toyota-yhtymän val-
mistamista malleista äänestyksen kär-
keen ovat nousseet Toyota Soarer (1981-
82), Toyota MR2 (1984-85), Lexus 
LS400 (1989-90), Toyota Prius (1997-
98), Lexus IS200 (1989-99), Toyota Yaris 
(1999-00), Lexus LS460 (2006-07) ja  
Toyota iQ (2008-09). 

Japan Car of the Year  
2009–2010 tulokset
1. Toyota Prius (433 p.)

2. Honda Insight (391 p.)

3. Volkswagen Golf (186 p.)

4. Mitsubishi i-MiEV (131 p.)

5. Mercedes-Benz E-sarja (125 p.)

HYVÄ SINULLE, PAREMPI AUTOLLE,
PARAS YMPÄRISTÖLLE!

DEFA Warm Up:lla päiväsi käynnistyy huoneenlämpöisellä autolla.

Vältyt ikkunoiden raaputtamiselta ja sinulla on täyteen ladattu akku sekä lämmin moottori.

Maahantuoja: OY KAHA AB • www.kaha.fi • Myynti: Toyota-liikkeet!12  TOYOTA Plus



LFA:n päät kääntävä, virtaviivainen muotoilu on synny-
tetty tuhansissa tuulitunnelitesteissä ja sinnikkäässä 
tietokonemallinnuksessa. Auton suunnittelu aloi-

tettiin jo vuonna 2000 ja ensimmäinen konseptimalli esiteltiin neljä 
vuotta sitten Detroitin autonäyttelyssä. Ennen tuotantovalmiin auton 
esittelyä sitä testattiin vielä Nürburgringin 24 tunnin kisoissa vuosina 
2008 ja 2009. Eikä testitiimikään ollut kaikkein tavanomaisin, osallis-
tuihan siihen kuljettajana myös viime kesänä Toyotan pääjohtajaksi 
nimetty Akio Toyoda, tosin salanimellä Morizo, jottei hänen persoo-
nansa olisi vienyt liikaa huomiota tuotteelta. Kilpailuissa tuli todistet-
tua, että uuden superauton poikkeuksellisen tehokas aerodynamiikka 
takaa sille ylivertaisen vakauden suurissakin nopeuksissa.

– LFA:ssa kuljettaja on aina se, joka määrää, ja ajoneuvo tottelee 
hänen käskyjään, sanoo pääinsinööri Haruhiko Tanahashi. Hän 
epäilee monen yksilön katoavan varakkaiden autokeräilijöiden ko-
koelmiin, vaikka itse näkisi niitä mieluummin vaikkapa juuri Nür-
burgringin radalla tositoimissa.

PAinon hALLintAA PArhAimmiLLAAn

LFA:n korin painosta 65 % on ainutlaatuista hiilikuituvah-
vistettua muovia (CFRP). Sen ansiosta auton korirakenne 
on poikkeuksellisen yhtenäinen ja kevyt. Kehitysprosessin 
aikana alun perin täysin alumiininen kori korvattiin edis-
tyksellisellä hiilikuituvahvisteisella muovilla, vain etu- ja ta-

Lexus esitteli Tokion autonäyttelyssä 

kaksipaikkaisen urheiluauto LFA:n. 

Se tarjoaa ainutlaatuisen ajo

elämyksen, huikean tehoreservin 

ja erinomaisen hallittavuuden. 

Korin valmistuksessa on käytetty 

hiilikuituvahvisteista muovia, ja auton 

voimanlähteenä on kierrosherkkä 

4,8 litran V10moottori. Lexus  

LFA:ta valmistetaan vain 500 

kappaletta.

LFALexus

on häkeLLyttävän 
upeA superAuto

Virtaviivainen, urheilullinen, jämäkkä ja matala LFA huokuu supertyyliä. Sen tunnistaa vaivatta Lexukseksi; yhtenäiset linjat virtaavat sulavasti katosta 
alaosaan kuperissa ja koverissa muodoissa. Kevyt ja äärimmäisen luja hiilikuituvahvistettu muovi antoi suunnittelijoille runsaasti muotoiluvapautta sekä 
mahdollisti kaaret ja reunat, joita ei olisi voitu toteuttaa metallikorissa. ▶
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kaosat säilytettiin alumiinisina. Muutoksella saavutettiin 100 
kg:n painonpudotus. Koska kaikki korikomponentit valmis-
tetaan itse, kehitettiin laadun varmistamiseksi erittäin edis-
tyksellinen hiilikuitukutomakone. Näin yritys palasi omille 
juurilleen, sillä kutomakoneiden valmistuksestahan Toyotan 
menestyksekäs historia alkoi.

Etuakselin taakse pitkittäin sijoitettu moottori ja taka-ak-
selin yhteyteen istutettu automatisoitu vaihteisto tuottavat 
ideaalisen 48:52 painojakautuman. Moottori ja vaihteisto on 
kytketty toisiinsa jäykällä yhdysputkella, jonka sisällä pyörii 
kardaaniakseli. Rakenne takaa ultrajäykän ja tasapainoisen 
korirakenteen. 

Kaikki pääasialliset lisäkomponentit on asetettu akseli-
en välille inertiamomentin minimoimiseksi ja ketteryyden 
maksimoimiseksi: satulan muotoinen polttoainesäiliö sijait-
see keskitunnelin molemmin puolin, akku löytyy suoraan 
taka-akselin yläpuolelta, molemmat jäähdyttimet sähkötuu-
lettimineen ovat aivan korin takaosassa. Lisäksi moottorin 
öljy- ja vesipumput on sijoitettu mahdollisimman alas pai-
nopisteen laskemiseksi.

Täysi kymppi

Täysin uusi 4,8 litran V10-moottori tarjoaa henkeäsalpaavaa 
suorituskykyä. Se reagoi kaasupolkimen liikkeisiin uskomat-

toman herkästi: kiihdytys joutokäynnil-
tä 9 000 r/min maksimikierroksille ta-
pahtuu silmänräpäyksessä, vain 0,6 se-
kunnissa. Tämäntasoinen reagointikyky 
vaatii digitaalisen kierroslukumittarin, 
koska perinteinen analoginen mittari 
ei yksinkertaisesti pysy mukana moot-
torin vauhdissa. Matalakitkaiset, urhei-
luajoon kehitetyt moottorikomponentit 
tuottavat 412 kW:n (560 hv) maksimi-
tehon 8 700 r/min käyntinopeudella. 
Suurimman vääntömomentin, 480 Nm, 

kohdalla kierrosnopeusmittari näyttää 
arvoa 6 800 r/min.

Kompakti, perinteisen V8-moottorin 
kokoinen ja V6:n painoinen voiman-
lähde tuottaa 85,7 kW (116,5 hv) litra-
tehon. Räjähtävän tehon ja keveyden 
ansiosta kuluu vain 3,7 sekuntia, kun 
LFA:n digitaalinäyttöön ilmestyy 100 
km/h lukema. Huippunopeudeksi au-
tolle luvataan 325 km/h, ts. maaginen 
200 mailin raja rikkoutuu.

Sylinterikansien välissä käytetään laa-
jaa 72 asteen kulmaa täydellisen tasa-
painon saavuttamiseksi. Moottorikom-
ponenteissa hyödynnetään eksoottisia 
kevytmateriaaleja, kuten titaania vent-
tiileissä ja kiertokangissa sekä taot-
tua alumiinia männissä. Imuilma vir-
taa moottoriin kymmenen yksittäisen, 
elektronisesti ohjatun kaasuläpän kaut-
ta. Ohjainyksikkö säätää läppiä yksilöl-
lisesti kaasupolkimen kulman perus-
teella. Polttoaineen ruiskutustilavuus 
lasketaan suoraan kuljettajan toimen-
piteiden perusteella, jotta toiveille saa-
daan välitön vaste.

Kuivasumppuvoitelun ansiosta moot-
torilohko on voitu sijoittaa syvälle moot-
toritilaan painopisteen alentamiseksi. 
Järjestelmä mahdollistaa myös sen, et-
tä voitelu toimii jopa kahden G:n suu-
ruisissa kaarrevoimissa. Uraauurtava 
moottori on kehitetty yhteistyössä Ya-
mahan kanssa.

äänimaailma vireessä

Kehitystiimi käytti hyväkseen Yamahaa 
myös yksilöllisen, muista urheiluautois-
ta täysin poikkeavan moottorinäänen 
luomisessa – onhan Yamahalla melkoi-
nen kokemus myös musiikin puolelta. 
Oktaaviharmoniaksi nimetty ominai-
suus tehostaa kiihtymisen ja nopeuden 
tuntua merkittävästi, ja se on aikaansaa-
tu LFA:n monivaihepakokaasujärjestel-
män pikkutarkalla virityksellä. 

Pakokaasut poistuvat molemmin 
puolin moottoria erillisten, samanpi-
tuisten, suuriaukkoisten pakosarjojen 
kautta, jotka parantavat vääntöä ja tuot-
tavat terävän äänenlaadun. Katalysaat-
toreiden jälkeen pakokaasuvirrat johde-
taan kaksoisäänenvaimentimien kautta 
titaanista valmistettuun monivaiheää-
nenvaimentimeen. Sen venttiilitoimi-
nen rakenne kanavoi pakokaasuvirtaa 
moottorin käyntinopeuden mukaan. 
Alle 3 000 r/min kierrosnopeuksilla 
venttiili pysyy kiinni ja ohjaa pakokaa-
sut useiden kammioiden kautta. Näin 
pakoäänet saadaan pidettyä sivisty-
neellä tasolla. Moottorin sulosinfonia 
pääsee valloilleen venttiilin avautuessa. 
Silloin pakokaasut pääsevät ulos suo-
raan yhden kammion kautta ja ääni 

on kuin korkeaoktaavisen F1-sopraa-
non laulua.

Moottorin imu- ja pakoäänet on ka-
navoitu huolellisesti LFA:n matkustajien 
nautittaviksi. Pääkanava kulkee paisun-
tasäiliöstä kojetaulun alle ja äänikanavat 
varmistavat, että kuljettaja on mootto-
rin suorituskyvyn 3-D Surround -äänen 
keskellä. Tunnetta on vaikea kuvailla, 
vain itse kokemalla voi täysin ymmär-
tää mistä on kyse!

vaihTaa ajaTuksen 
nopeudella

Kuljettaja hallitsee auton liikkeitä sala-
mannopealla kuusiportaisella sekventi-
aalisella automaattivaihteistolla (ASG). 
Sähköhydraulisena se tarjoaa ainutlaa-
tuisen manuaalikäytön tunnun ja seit-
semän eri vaihtonopeutta. Isompi vaih-
de saadaan haluttaessa silmään huip-
punopeasti, vain 200 millisekunnissa. 
Toisaalta, rauhallisemmassa ajossa on 
miellyttävämpää käyttää ohjelmaa, jossa 
vaihto vie aikaa kokonaisen sekunnin. 
Automaattivaihteisena ajoon monipuo-
lisuutta tuovat neljä ajotilaa – Auto, 
Sport, Normal ja Wet.

Torsen-tasauspyörästö ja ajonvakau-
tus varmistavat otteen tiehen. Turval-
lisesti.

ohjaamon jakavaan, 
kohotettuun keski
konsoliin on sijoitettu  
7 tuuman integroitu 
näyttö sekä ilmas
toinnin ja infoviihde
järjestelmän kytkimet. 
konsoli on päällystetty 
satiinimaisilla metalli
somisteilla ja nahalla. 
remote Touch  
ohjaimella on helppo 
hallita mm. navigointi  
ja audiolaitteistoja.

käyntinopeus
mittarikin on digi
taalinen, koska 
analoginen ei py
sy vauhdissa mu
kana. kierrokset 
nousevat tyhjä
käynniltä maksi
miin vain 0,6 se
kunnissa.

jarrut ovat auton 
vauhtivaroihin so
vitetut. 390milli
siä hiilikeraamisia 
etulevyjä purista
vat kuusimäntäi
set alumiinijarru
satulat. Takalevy
jen halkaisija on 
360 mm ja niiden 
jarrusatulat ovat 
nelimäntäiset. jar
rusatuloihin voi 
valita mieleisensä 
värin kuudesta eri 
vaihtoehdosta.

▶
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Pysähtyy haluttaessa

Ainutlaatuinen alumiiniseoksesta valmistettu etujousitus pääl-
lekkäisillä kolmiotukivarsilla ja monivarsituettu takajousitus 
takaavat osaltaan hyvän käsiteltävyyden.

Erikoisvalmisteiset, etäsäiliöllä varustetut yksiputkiset is-
kunvaimentimet tulevat suoraan LFA-kilpa-autosta. Taotut 
alumiiniset olkatuet ja ontot kallistuksenvaimentimet vähen-
tävät jousittamattoman massan määrän minimiin. Taotuille, 
20-tuumaisille alumiinivanteille on asennettu mittatilaustyönä 
tehdyt, epäsymmetriset Bridgestone-renkaat. Edessä ne ovat 
kooltaan 265/35ZR20 ja takana 305/30ZR20.

Nürburgringin 24-tunnin ajoihin osallistuneessa LFA:n ke-
hitysmallissa käytettiin perinteisiä teräksisiä jarrulevyjä. Tuo-
tantomalliin valittiin kuitenkin edistykselliset hiilikeraamiset 
jarrulevyt, jotka ovat 20 kg kevyemmät, mutta tuottavat silti 
poikkeuksellisen hyvän ja vakaan jarrutustehon.

Etujarrulevyjen läpimitta on 390 mm, ja niitä puristetaan 
kuusimäntäisillä vastakkain asennetuilla yksilohkoisilla alu-
miinijarrusatuloilla. Takajarrulevyjen läpimitta on 360 mm, 
ja niiden jarrusatulat ovat nelimäntäiset. 

NautiNNolliNeN ohjaamo

Lexus LFA:n vaikuttava, kuljettajakeskeinen ohjaamo on kä-
sin koottu hienoimmista mahdollisista materiaaleista. Ko-
jelaudan edistyksellisen teknologian ansiosta kuljettaja saa 
poikkeuksellisen paljon tietoa selkeällä ja loogisella tavalla. 
Mittaristo muodostuu TFT-LCD-värinäytöstä ja sähkökäyt-
töisesti liikuteltavasta kehysrenkaasta. Kehystetty akryyli-
linssi on muodostettu useista kerroksista kolmiulotteisen 
vaikutelman luomiseksi. Mittarin ulkoasua voidaan vaihtaa 
monin eri tavoin.

Nahkaverhoilluissa, ergonomisesti suunnitelluissa istuimis-
sa on tukevat sivutyynyt ja kahdeksan sähkötoimista säätöä. 
Istuimet on sijoitettu akselivälin keskelle ja sivusuunnassa 
mahdollisimman lähelle auton keskilinjaa. Siksi kuljettaja 
pystyy reagoimaan ajoneuvon käyttäytymiseen huomatta-
van tarkasti.

Ohjaamon verhoilussa käytetään pehmeää, käsin viimeis-
teltyä ja koristetikattua nahkaa ja alcantaraa. Sekä mattapin-
taisissa että kiiltävissä hiilikuituvahvisteisissa muovipinnoissa 
on satiinihohtoisia metallisomisteita. Tuulilasin alapuolelle 
asennettu hiilikuituseläke vähentää auringonvalon heijas-
tumia. Keskikonsolissa, ohjauspyörässä ja ovipaneeleissa on 
valkoisia, kiiltäviä hiilikuitusomisteita. 

LFA:n omistajat voivat valita makunsa mukaisen verhoilun 
useista eri vaihtoehdoista ja värisävyistä. Esim. niin istuimiin 
kuin niiden tikkauksiinkin on tarjolla peräti 12 eri sävyä ja 
sama koskee ohjauspyörää. Kattavaan vakiovarusteluun sisäl-
tyvät mm. tarkkatoiminen ilmastointilaitteisto aluesäädöin, 

lexus lFa, tekniset tiedot
moottori V10, 1LR-GUE
Polttoaine Bensiini
iskutilavuus, cm2 4 805
iskun pituus x halkaisija, mm 79 x 88
suurin teho kW (hv)/r/min 412 (560) / 8 700
suurin vääntömomentti, Nm /r/min 480 / 6 800
suorituskyky
Vaihteisto 6-nop. ASG
huippunopeus, km/h 325
0–100 km/h, s 3,7
Polttoaineen kulutus, yhdistetty l/100 km Ei vahvistettu
Co2-päästöt, yhdistetty, g/km Ei vahvistettu
hinta autoverolla suomessa, euroa Arvio yli 700 000
mitat ja massat
Pituus, mm 4 505
leveys, mm 1 895
Korkeus, mm 1 220
akseliväli, mm 2 605
omamassa, kg 1 480

Rengaskoko, edessä 265/35ZR20

Rengaskoko, takana 305/30ZR20

tarkemmat tiedot: www.lexus-lfa.com

kiintolevyasemalla varustettu navigointiyksikkö sekä 12-kai-
uttiminen kevyt, mutta suuritehoinen audiojärjestelmä. 

KäsityötaidoN huiPPuNäyte

Superauton suunnittelua varten koottiin lahjakkaita insinöö-
rejä ja ammattilaisia, joille oli yhteistä intohimo äärimmäisen 
suorituskykyiseen ajoon ja tavanomaisista poikkeaviin valmis-
tusmenetelmiin. Pääinsinööri Haruhiko Tanahasin johtama 
arvostettu, pieni ryhmä veti LFA-projektin läpi alkaen kon-
septista muotoiluun, suunnitteluun ja valmistukseen saakka. 
Matkalla luotiin täysin uusia menetelmiä, joilla mallista tuli 
varmasti sensationaalinen ja ainutlaatuinen. Yksi tiimin tar-
kasti tutkimista alueista oli kokoonpanotapa. Tavoitteena oli 
varmistaa prosessi, joka tuottaisi sekä vertaansa vailla olevan 
valmistuslaadun että lisäisi kuhunkin LFA:han sitä intohi-
moa ja DNA:ta, jolle ohjelma perustettiin. Ainoastaan par-
haat käsityöammattilaiset kykenevät toteuttamaan tällaisen 
kokoonpanoprosessin.

Joulukuusta 2010 lähtien tämä ammattitaitoinen ryhmä 

ryhtyy valmistamaan Lexus LFA:ta käsityönä Motomachin 
tuotantolaitoksessa Japanin Toyota Cityssä. 

Autoja valmistuu 1 päivässä, korkeintaan 20 kuussa. LFA:n 
sydämen, 4,8-litran V10-moottorin, kokoaa alusta loppuun 
saakka yksi insinööri. Hänen allekirjoituksellaan varustettu 
metallikyltti kiinnitetään kunkin moottorin vasempaan sy-
linterikanteen. Lopuksi kuhunkin valmiiseen ja tarkastettuun 
LFA:han kiinnitetään oma kyltti, josta ilmenee sen järjestys-
numero rajoitetun, 500 valmistettavan yksikön joukossa. 

LFA:n lopulliset hinnat varmistuvat vasta ensi vuonna, 
mutta sen ennakoidaan maksavan Saksassa noin 375 000 ja 
meillä noin 720 000 euroa. Korkeasta hinnastaan huolimatta 
auto on jo herättänyt maailmanlaajuista mielenkiintoa poten-
tiaalisten asiakkaiden keskuudessa. Mikäli sitovia varauksia 
tulee yli 500 kappaletta, osto-oikeudet arvotaan. 

Jos investointihalut syttyvät, niin LFA-mallia voi käydä 
katsomassa Lontoon Park Lanella sijaitsevassa liikkeessä. 
Automallilla on omat internet-sivut osoitteessa www.lexus-
lfa.com 

LFA:n omiStAjAt VoiVAt VALitA 
mAkUnSA mUkAiSEn VERhoiLUn 
USEiStA ERi VAihtoEhdoiStA jA 
VäRiSäVyiStä. 

ulkovärivaihto-
ehtoja on tarjol-
la kaikkiaan 30. 
auton saa jopa 
mattamustana 
tai hohtavan vih-
reänä.

tasainen poh-
janmuoto ja no-
peuden mukaan 
aktivoituva, Gur-
ney-siivellä varus-
tettu, takaspoileri 
tuottavat poikke-
uksellisen down-
forcen, joka pitää 
lFa:n tiukasti tien 
pinnassa kiinni 
suurillakin nope-
uksilla.

V10-moottori sijaitsee kokonaisuudessaan etuakselin takapuolella. 
Konehuoneeseen ei ole juuri turhaa tilaa jäänyt.
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kuttaneet siihen, että nykyisistä ja vanhem-
mista autoista on saatavana hyvä valikoima 
Minichampsin, Ebbron ja Ayoshiman tuot-
tamia pienoismalleja. Lisäksi Toyota Motor 
Europe teki hyvän palveluksen keräilijöil-
le aloittamalla käytännön, jossa malliau-
to tuotetaan heti lanseerattavasta uutuus-
mallista. Niinpä monista Toyota-liikkeistä 
voi hankkia keräilyauton esim. iQ-, Auris- 
ja Urban Cruiser -sarjoista, Eric Janssen 
muistuttaa.

Moottoriurheilun maailmaan
Toyotalla on pitkä historia moottoriurhei-
lussa, niinpä Ericillä on useita versioita To-
yota 7 ja 2000 GT -sarjoista. Ensiksi mainit-
tu nähtiin mm. 60-luvulla Japanin Canam-
ajoissa. Rata-auto GT-One puolestaan oli 
kehitetty kilpailemaan Le Mansin ajoissa 
vuosina 1998 ja 1999. Pienmallit valmistet-
tiin myös Toyotan ensimmäisen formula-
auton prototyypistä TF101:stä kuin viimei-

seksikin jääneestä TF109:stä, jotka sisältyvät 
luonnollisesti Ericin kokoelmaan.

Urheilullisista malleista ralliautot muo-
dostavat kuitenkin enemmistön Ericin va-
likoimassa. Hänellä on niin Celican 4-veto- 
kuin GT-mallejakin puhumattakaan useista 
Corolla WRC -mallinnoksista. Pienoismal-
lit edesmenneen, Toyotan ralli- ja formula-
tallin perustajan Ove Anderssonin ajamis-
ta Corolla- ja Celica 1600 GT -ralliautoista 
ovat kunniapaikalla.

Japanin GT-sarjassa kilpailleet Toyotan 
kilpurit, kuten Supra, MR2 ja Celica, ovat 
oma lukunsa ja hyviä keräilykohteita. Vuo-
desta 2007 tarjolla on ollut pienoismalleja 
myös kilpakäytössä olleista Lexus SC 430 ja 
IS 350 -urheiluautoista.

– Mikäli Toyotan kilpa-autojen koko-
elmasta haluaa täydellisen, on hankittava 

 Belgialainen Eric Janssen ryhtyi 
kartuttamaan n. 40 vuotta sitten jo 
lapsuudesta hyvin säilynyttä lelu-
autokokoelmaansa. Hän ei voinut 

kuvitella elämää ilman pienoisautoja, joihin 
hän oli perinyt kiinnostuksen isältään ja iso-
isältään. Molemmat olivat työskennelleet 
autoalalla 50- ja 60-luvuilla. 

Harrastuksesta työksi 
Myös Eric seurasi isiensä jalanjälkiä. Yli-
opisto-opintojen jälkeen Eric pääsi Toyota-
jälleenmyyjän palvelukseen vuonna 1969, 
jossa hänelle tarjoutui tilaisuus koeajaa ta-
runomaista Toyota 2000 GT:tä. Tästä sai 
alkunsa hänen poikkeuksellinen kiinnos-
tuksensa juuri japanilaisiin autoihin. Uransa 
aikana Eric työskenteli Volvolla ja Nissanil-
la, kunnes sai kutsun Belgian Toyotan maa-
hantuojalle vuonna 1994.

1970-luvulla Ericille tarjoutui tilaisuus 
hankkia n. 2 000 pienoismallin kokoelma 
paikalliselta Ford-kauppiaalta. Se oli varsi-
nainen sysäys kiehtovalle harrastukselle, ja 

Pienoismalliautot kertovat monta tarinaa

Autojen pienoismallit eivät ole enää leluja, vaan 
niistä on tullut viime vuosikymmeninä arvokkaita 
keräilykohteita. Vanhat Dinky-, Corgi- ja 
Matchbox-autot ovat erittäin haluttuja esineitä 
ympäri maailmaa. Keräilyautojen huutokauppoja 
järjestetään Englannissa kuukausittain, ja mikä 
ihmeellisintä, kaupan kohteet ovat säilyttäneet 
hintansa talouden taantumasta huolimatta. 
Kasvanut kysyntä on lisännyt myös tarjontaa ja 
samalla vaikeuttanut keräilijän valintoja.

nyt hänen kokoelmansa käsittää uskomat-
tomat yli 12 000 pienoismallia. 

Keskittyminen kannattaa 
Koska kaikkien merkkien ja mallien keräi-
ly ei ole mahdollista, Eric päätti keskittyä 
japanilaisiin autoihin. 16 vuodessa hänelle 
kertyi n. 1 000 erilaista ja - kokoista Toyota 
sekä Lexus - pienoismallia. Suurin osa niistä 
on valmistettu mittakaavassa 1:43.

Pienoismallit tarjoavat läpileikkauksen 
Toyotan historiaan alkaen aina ensimmäi-
sestä vuoden 1936 AA-mallista. Ennen so-
tia valmistetut pienoismallit voidaan laskea 
yhden käden sormin. Japanin ryhdyttyä 
harjoittamaan vientiä USA:han ja Euroop-
paan nähtiin pian myös ensimmäiset ATC-, 
Modelpet- ja Diapet-merkkiset Toyota-pie-
nautot. Ne ovat pienestä valmistusmääräs-
tä johtuen todellisia harvinaisuuksia Eu-
roopassa. 

– Japanilaisten automerkkien suosio ja 
erityisesti Toyotan asema maailman suu-
rimpana autonvalmistajana ovat myötävai-

myös USA:n Nascar-sarjassa voittoja niittäneen 
Camryn pienoismalli. Sen mittakaava tosin on 
poikkeuksellinen, 1:24. Ainut tapa hankkia täl-
lainen oli matkustaa paikan päälle Los Angele-
siin seuraamaan Nascar-ajoja. Camrystä on tar-
jolla ainakin 10 erilaista mallia, pienimmät ovat 
mittakaavassa 1:64, Eric Janssen toteaa.

Lexus vie täydellisyyteen 
Erityisesti Lexuksen pienoismallit ovat lähellä 
Ericin sydäntä, olihan hän mukana teamissa, 
joka toi merkin Belgian markkinoille. 

– Pienoismalli on mieluisa lahja luksusau-
ton ostaneelle asiakkaalle, tietää Eric, jonka 
Lexus-valikoima sisältää merkin kaikki eri 
mallit alusta lähtien. Näytteillä on lippulaivan 

versiot alkaen ensimmäisestä LS 400:sta aina 
hämmästyttävän upeaan LS 600 – hybridimal-
liin. Hyllyistä löytyvät myös kaikki GS 300 -su-
kupolvet sekä IS 200 ja IS 250 -sarjat. SC 430 
Coupe ja Roadster ovat esillä erikokoisina ja 
-värisinä versioina. Erikoisempia malleja ovat 
GT-ratojen voittaja-auto SC 430 sekä viimeisin 
edistysaskel IS-F.

Japanilaisten malliautojen lisäksi Ericin ko-
koelma tutustuttaa katsojan maailman suosi-
tuimpien autojen, kuten kupla-Volkkarin, Mini 
Cooperin, Citroen 2 CV:n ja Traction Avantin 
sekä Porschen historioihin.

Pikkuautojen museo ja tietopankki
Tulevaisuudessa Eric jatkaa kokoelmansa kar-

tuttamista, mutta harrastus tarjoaa myös muu-
ta puuhaa. 

– Seuraava askel on saattaa valmiiksi jo aloit-
tamani tietopankki tarjolla olevista Toyota-, 
Lexus-, Scion-, Daihatsu- ja Hino-pienoismal-
leista. Olen vienyt tietokantaan jo 1 300 malli-
autoa. Tässä työssä suureksi avuksi ovat japa-
nilaiset nettisivut, joilta löytyy paljon tietoa. 
Ehkäpä työn tuloksena syntyy kirja: Toyotan 
tarina pienoismallien kertomana.

Harrastuksensa ansiosta Eric Janssen tun-
netaan maanmiestensä keskuudessa ja hänen 
asiantuntemustaan arvostetaan. Hän on myös 
yli 30 vuoden ajan kirjoittanut artikkeleita mal-
liautoista belgialaisiin ja hollantilaisiin aikakau-
silehtiin. 

Toys 
for 

boys

Belgian Toyotan PR-päällikön tehtävistä eläkkeelle jääneen Eric Janssenin  
Toyota- & Lexus- kokoelma lienee Euroopan, jollei jopa maailman kattavin.

Eric unelmoi, 
että saisi joskus 
kokoelmansa 
esille Nagoyan 
lähellä Japanissa 
sijaitsevaan 
Toyotan 
automuseoon.

Vaikka autot pieniä ovatkin, on niilläkin arvonsa. Vuosittaisten uutuuksien hankintaan kuluu helposti 2 500 – 5 000 euroa. 
Ericin kokoelman arvoa on vaikea mitata, mutta halvimmatkin maksavat kympin ja kalleimmat keräilykappaleet useita satasia.

Ku
va

t W
ou

t H
en

dr
ic

kx
 ©

M
CT

S 
bv

ba

20 TOYOTA PluS TOYOTA PluS 21



Uusi 
Toyota 

Land 
Cruiser
jatkaa menestystarinaa

Uuden Land Cruiserin parhaita piirteitä on loistava 

etenemiskyky haastavilla erätaipaleilla. Lisäksi auto tarjoaa 

hienostuneen matkustusmukavuuden ja ajotuntuman 

maantiellä. Sähköisesti säädettävät hydraulinen jousitus 

ja kallistuksenvakaajat sekä entistä jäykempi kori ovat vain 

muutamia esimerkkejä uuden, aiempaa turvallisemman 

ja taloudellisemman Land Cruiserin teknisistä 

edistysaskeleista. ▶
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Yli 5 miljoonaa asiakasta 176 maasta on valinnut au-
tokseen Toyota Land Cruiserin sen lähes 60-vuotisen 
historian aikana. Alun perin sotilaskäyttöön suunni-

tellusta automallista on kehittynyt laajaa käyttäjäkuntaa miel-
lyttävä kulkuneuvo. Se symboloi parhaimmillaan Toyotan 
laatua, luotettavuutta ja kestävyyttä. Land Cruiserin ostajat 
odottavat autoltaan vaivatonta mukavuutta ja suorituskykyä 
myös oikeissa maasto-oloissa, joissa tarvitaan erityisiä neli-
veto-ominaisuuksia.

Edellinen, vuonna 2002 esitelty malli on ollut suosittu 
Suomessakin. Sitä on rekisteröity maahamme lähes 1 800 
kappaletta. Uutuus on edeltäjäänsä 45 mm pidempi (4 760 
mm) ja 10 mm leveämpi (1 885 mm). Akseliväli on säilynyt 
2 790 mm:ssä. Suurin sallittu jarrullisen perävaunun massa 
on 3 000 kg.

Uutuusominaisuudet  
auttavat etenemään
Uuteen Land Cruiseriin on saatavilla moderneja varusteita, 
joka auttavat kokematontakin kuljettajaa ajamaan maastossa 
taitavasti. Elektro-Multi-Vision-järjestelmän kolme kameraa 
välittävät havainnollista kuvaa katvealueilta. Ohjauspyörän 
kääntökulmailmaisin kertoo, kuinka jyrkästi etupyöriä on 
käännetty. 

Elektronisesti ohjattu hydraulinen jousitus (Kinetic Dyna-
mic Suspension System, KDSS) tarjoaa ylivoimaiset ajo-omi-
naisuudet, mukavuuden ja suuntavakauden. Etu- ja takajou-
situksen yhdistämiseen käytetään hydrauliputkia. 

KDSS ohjaa elektronisesti venttiilejä, jotka on kytketty 
paineakkuihin etu- ja takajousituksien toiminnan tasapai-

nottamiseksi ja ajoalustan kitkan hyödyntämiseksi. KDSS-
järjestelmän yhteydessä kallistuksenvakaajat ovat sähkötoi-
miset, jolloin niiden toiminta mahdollistaa oikeanlaiset ko-
rin liikkeet hyvin erilaisissa nopeuksissa ja ajo-oloissa. Kori 
kallistelee maantiellä vain vähän, mutta maastossa voidaan 
nauttia maksimipidosta. Jousitus toimii aina parhaalla taval-
la olosuhteisiin nähden. 

Executive-varustelun yhteydessä autoon kuuluu myös 

jousituskokonaisuutta täydentävä adaptiivinen eli mukau-
tuva toiminto. Sillä kuljettaja voi valita mieleisensä jousi-
tuksen kolmesta eri esiviritysasteesta (Normal, Comfort ja 
Sport). Korin korkeutta on mahdollista säätää tarpeen mu-
kaan sähköisesti. 

Aavistuksen kasvaneista ulkomitoistaan huolimatta Land 
Cruiserin etenemiskykyä kuvaavat mitta- ja astearvot ovat 
mallikelpoiset. Kohtaus- ja jättökulmat ovat edeltäjästä tu-
tut 32 ja 25 astetta. Suurin kahluusyvyys on 700 mm. Suurin 
mahdollinen nousu- ja kallistuskulma on 42 astetta. Pienin 
maavara on 220 mm.

Monipuolinen ajokäytös
Alustan toiminnan monipuolisen ohjauksen ansiosta Land 
Cruiser pystyy tarjoamaan hienostuneen matkustusmuka-

vuuden ja ajotuntuman maantiellä ilman, että maasto-omi-
naisuuksissa olisi jouduttu tekemään kompromisseja. Etu- ja 
taka-akselituentojen hienosäädöt parantavat ohjaustuntumaa 
ja ajomukavuutta. 

Automaattivaihteiset Land Cruiserit on varustettu mäkiläh-
töavustimella ja alamäkihidastimella. Mäkilähdöt onnistuvat 
vaativissakin paikoissa vaivatta, kun auto estää taaksepäin 
valumisen viiden sekunnin ajan jarrupolkimen vapautuk-
sen jälkeen. Alamäkihidastin puolestaan pitää ajonopeuden 
itsenäisesti 5–7 km/h:ssa eteenpäin ajettaessa ja 3–5 km/h:ssa 
peruutettaessa.

Aktiivinen luistoestojärjestelmä (A-TRC) seuraa valppaasti 
kaikkien neljän pyörän pyörimistä. Otteen livetessä maape-
rästä se jarruttaa sutivia renkaita ja välittää pitäville renkaille 
enemmän voimaa sekä vääntöä.

Perustoteutuksessa on pitäydytty hyväksi havaitussa, pit-
käaikaista rankkaa rasitusta kestävässä kokoonpanossa, jossa 
alustarakenteet kiinnittyvät erilliseen runkoon. Korin jäyk-
kyyttä on lisätty 11 %. Korin ja rungon välisten kiinnitys-
kohtien eristystä on parannettu moottori-, voimansiirto- ja 
tiemelun vaimentamiseksi. Kokonaisuuden laadun varmis-
tamiseksi prototyypeillä ajettiin yli 30 000 kilometriä haas-
tavaa maastoajoa ennen komponenttien hyväksymistä tuo-
tantomalliin.

Turvallisuusaskeleita
Yksi Land Cruiserin mainetekijöistä on kautta aikain ollut 
sen tarjoama turvallisuus. Nyt myyntiin tulevassa mallissa 
sekä aktiivista että passiivista turvallisuustasoa on edelleen 
parannettu.

Tavallista korkeamman auton törmätessä merkittäväl-
lä nopeuserolla perinteiseen henkilöautoon, massiivisem-
pi osapuoli liukuu usein osittain heiveröisemmän päälle.  

Land Cruiserin 
suurin kahluu
syvyys on  
700 mm

Takamatkustajien 
ajoelämystä voi täydentää 
viihdejärjestelmällä

Land Cruiserin 
ulkonäkö on  
ajattoman tyylikäs. 
Se ei kalpene 
vaativassakaan 
edustus
ympäristössä.

Kojetaulu on selkeä ja hallintalaitteet helppokäyttöiset. 
Nelivetoominaisuuksia ohjataan vaivatta kiertokytkimillä.

▶
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Toyota Land Cruiser, tekniset tiedot
Moottori 3,0 D-4D
Polttoaine Diesel
Iskutilavuus cm3 2 982
Iskun pituus x halkaisija, mm 103 x 96
Suurin teho kW (hv)/r/min 127 (173) / 3 400
Suurin vääntömomentti, Nm /r/min 410 / 1 600 – 2 800
Suorituskyky 6-portainen manuaali 5-vaihteinen automaatti
Huippunopeus, km/h 175 175
0–100 km/h, s 12,4 11,7
Polttoaineen kulutus,  
yhdistettetty l/100 km

8,5 8,1

CO2-päästöt, yhdistetty, g/km 224 214
Mitat ja massat
Pituus, mm 4 760
Leveys, mm 1 885
Korkeus, mm 1 890
Akseliväli, mm 2 790
Tavaratila, l 621
Polttoainesäiliö, l 87
Omamassa alkaen (7-paikkainen), kg 2 350
Perävaunumassa, jarrullinen, kg 3 000
Perävaunumassa, jarruton, kg 750

Tarkemmat tiedot: www.toyota.fi

Land Cruiser 3.0 D-4D Legend 5h* 64 990,43

Land Cruiser 3.0 D-4D Legend aut. 5h* 67 412,07

Land Cruiser 3.0 D-4D Luxury 5h* 76 566,12

Land Cruiser 3.0 D-4D Luxury aut. 5h 78 808,59

Land Cruiser 3.0 D-4D Luxury aut. 7h 81 372,81

Land Cruiser 3.0 D-4D Executive aut. 7h* 106 117,21

Nahkaverhoilu (Luxury aut. 5h -varustetaso) 3 660,84

Nahkaverhoilu (Luxury aut. 7h varustetaso) 4 829,03

+ Navigointijärjestelmä, DVD, HDD, Bluetooth®, ulkoinen AUX- 
liitäntä, JBL Premium Sound -kaiutinjärjestelmä (17 kaiutinta)

6 495,93

Yllä olevat kokonaishinnat sisältävät arvioidun autoveron
*) tehdastilausmalli, toimitusaika noin 4kk

KDSS-jousitujärjestelmä huolehtii 
maastoajossa kunkin renkaan 
pysymisestä tukevasti kiinni 
ajoalustassa.

Land Cruiser on suunniteltu 
vastaanottamaan hallitusti 
törmäysvoimia normaalilta 
henkilöautokorkeudelta.

Autoa ympäröivät esteet on helppoa 
havainnoida kolmikameraisen 
järjestelmän avulla. Kuva välittyy 
keskikonsolissa olevaan suurikokoiseen 
navigointijärjestelmän näyttöön

Toyota on suunnitellut uutuusmaastu-
rin korirakenteet sellaisiksi, että törmä-
ystilanteissa kokoonpainumista tapah-
tuu myös tyypillisellä henkilöautokor-
keudella, jolloin molempien osapuolien 
turvallisuustaso säilyy mahdollisimman 
hyvänä. Sivutörmäyksiä silmällä pitä-
en lattiarakenteet on suunniteltu joh-
tamaan törmäysvoimia laajalle alalle 
koria, jotta hetkelliset hidastusvoimat 
ja matkustamon muodonmuutokset 
pysyvät kohtuullisina.

Jalankulkijoiden törmäysturvallisuus 
on myös otettu toteutuksessa huomi-
oon. Konepelti ja etulokasuojat antavat 
helposti periksi ja liukuvat taaksepäin 
törmättäessä jalankulkijaan. 

Vakiovarustukseen kuuluvat mm. 
etu- ja sivuturvatyynyt, ajonvakautus, 
aktiiviset etuniskatuet ja törmäyksessä 
kokoontaittuvat polkimet. Ikkunatur-
vatyynyjen vaikutusalue ulottuu seit-
semänpaikkaisessa mallissa kolman-
nelle penkkiriville saakka. Törmäyksiä 

ennakoiva Pre-Crash -järjestelmä kuuluu Executive-varus-
tukseen.

Helposti muuntuvat oleskelutilat
Tilava matkustamo on hienostunut ja käytännöllinen. Seit-
semänpaikkaisen mallin takimmaiset istuimet taittuvat ta-
varatilan pohjan tasoon saakka. Nahkaverhoilun yhteydessä 
ne lisäksi nousevat ja laskevat sähköisesti tavaratilassa ja mat-
kustamossa sijaitsevista katkaisimista painamalla. Keskirivin 
istuimet säätyvät pituussuunnassa 135 mm ja siirtyvät yhden 
käden otteella, jolloin kulku takimmaiselle penkkiriville on 
vaivatonta. Etumatkustajat saavat halutessaan katsekontaktin 
muihin kyydissä oleviin erillisen, aurinkolasikotelon yhtey-
dessä olevan laajakulmapeilin kautta.

Ohjauspyörässä on monitoimikytkimet, joilla voidaan hal-
lita vaivattomasti useita auton toimintoja. Äänentoistoon on 

mahdollista valita korkealuokkainen 
JBL-järjestelmä. Se toistaa CD- ja DVD-
levyjen äänimaailmaa 17 kaiuttimen 
kautta. Navigointilaitteiston yhteydessä 
olevalle kovalevylle mahtuu jopa 2 000 
kappaleen äänikirjasto. Takamatkustaji-
en ajoelämystä voi täydentää viihdejär-
jestelmällä, josta voi esimerkiksi katsoa 
DVD-elokuvia 9-tuumaiselta näytöltä 
Dolby Surround -äänin. Jos auto on 
seitsemänpaikkainen, niin takamatkus-
tamon ilmanvaihdosta huolehtii kolmi-
alueinen ilmastointilaite.

Käytännöllisyyttä parantavat erilaiset 
säilytyslokerot. Ohjaamossa on yhteen-
sä seitsemän erikokoista mukipidikettä, 
etuovikoteloissa on kaksi pullotelinet-
tä, iPodille on varattu oma lokeronsa 
USB-liittimellä ja latausmahdollisuu-
della. Pitkälläkään matkalla ei jano 
pääse yllättämään, kun sijoittaa keski-
konsolin lokeroon neljä puolen litran 
juomapulloa. Matkalaukut saa kiinnitet-
tyä turvallisesti paikoilleen tavaratilassa 
olevien kuormansidontakoukkujen ja  
-kiskojen avulla. Löytyypä runsaammin 
varustelluista malleista jopa 220 voltin 
sähköpistoke. Sillä voi korvata monessa 
tarpeessa jopa erillisen aggregaatin mu-
kana kuljettamisen.

Takaluukusta saa avattua pelkän ik-
kunaosan, jolloin käytännöllisyys esi-
merkiksi ahtailla parkkipaikoilla pa-
ranee. Luukussa sijaitsevat työkalut ja 

varoituskolmio ovat vaivatta käytettävissä, vaikka auto olisi 
täyteen lastattu.

Järkevän tehokas
Suomessa myytävät Land Cruiserit on varustettu 3,0 D-4D  
-dieselmoottorilla, jonka yhteyteen on saatavilla viisinopeuk-
sisen automaatin ohella myös kuusiportainen manuaalivaih-
teisto. Teknisessä toteutuksessa ilmenee Toyotan kulutus- ja 
päästölukemiin liittyvä kehitystyö. 

Dieselmoottorin teho on 127 kW (173 hv) ja vääntö muh-
keat 410 Nm laajalla 1 600 – 2 800 r/min käyntinopeusalu-
eella. Yhdistetyn ajon kulutus on automaattivaihteisena 8,1 
l/100 km, mikä 10 % aiempaa vähemmän. Vastaavat hiili-
dioksidipäästöt ovat laskeneet 12 % lukemaan 214 g/km. 
Moottorin värinättömän käynnin takeena on kaksi tasapai-
notusakselia. Automaattivaihteinen Land Cruiser kiihtyy 
0 – 100 km/h 11,7 sekunnissa ja saavuttaa 175 km/h huip-
punopeuden. Kuljettajaa kannustetaan järkevään ajotapaan 
Eco-ilmaisimen avulla.

Nelivetojärjestelmän keskitasauspyörästössä hyödynnetään 
Torsen®-luistonrajoitinta. Normaaliajossa jatkuva neliveto ja-
kaa voimasta 40 % etuakselille ja 60 % taka-akselille. Tilan-
teesta riippuen voimajakoa voidaan vaihdella välillä 30/70 ja 
50/50. Nelivedon nopeusalueita ja keskitasauspyörästön lu-
kitustoimintoa hallitaan keskikonsolissa sijaitsevilla, helppo-
käyttöisillä kiertokatkaisijoilla.

Takimmaisten istuinten nostoon ja laskuun  
on saatavana sähköinen ohjausjärjestelmä

Varustetasot ja hinnat
Uuden Land Cruiserin varustetasot ovat 
nimeltään Legend, Luxury ja Executive. 
Kaikkien mallien varustukseen kuulu-
vat mm. korinväriset puskurit, avaime-
ton lukitus- ja käynnistysjärjestelmä, 
kaksialueinen automaatti-ilmastointi, 
CD-audiojärjestelmä bluetooth-toimin-
nolla, ulkoinen AUX-liitäntä, VSC-ajon-
vakautus ja A-TRC-luistonesto.

Luxury-version varusteita ovat lisäk-
si esimerkiksi 18-tuuman kevytmetal-
livanteet, tummennetut takasivulasit, 
kaasupurkausvalot kaarrevalojärjestel-
mällä, pysäköintitutkat edessä ja taka-
na, KDSS-jousitusjärjestelmä sekä pe-
ruutuskamera. 

Executive-mallissa on myös sivu- 
ja etukamerat, navigointijärjestelmä 
DVD-toiminnolla ja kovalevyllä, JBL 
Premium -audiojärjestelmä, 17 kaiu-
tinta, mukautuva vakionopeussäädin, 
adaptiivinen, korin korkeussäädöllä va-
rustettu ilmajousitus, Pre-Crash-järjes-
telmä, sekä takamatkustajien viihdeko-
konaisuus.

Monista merkittävistä tuoteparan-
nuksista huolimatta uudistuneen Land 
Cruiserin alkaen hinta on saatu säi-
lymään lähes edeltäjänsä tasolla, täs-
sä oleellisesti auttoi myös pienentynyt 
CO2-päästötaso. Edullisimman uutuus-
mallin suositushinta on 64 990,43 euroa, 
mikä on vain 1,5 % aiempaa enemmän. 
Lisätietoja www.toyota.fi 

Tavaratilan käytettävyyttä 
parantaa erillisesti aukeava 
takalasi. Lastaus onnistuu 
ahtaillakin parkkipaikoilla.

Keskikonsolin 
säilytyslokeroon mahtuu 
neljä puolen litran 
juomapulloa.

26 TOYOTA Plus TOYOTA Plus 27



Jouko Ryynänen

Talvistartin takeena

Tiensä päähän tullut akku on yksi tavallisimpia 

syitä talvisille käynnistysongelmille.  

Mutta myös polttoaineen ja öljyjen  

laaduilla on merkitystä. Useisiin  

autoihin on saatavana polttoaineella  

toimiva lisälämmitin. Mitä se vaatii autoilijalta?

ylmäkäynnistykset rasittavat auton akkua suu-
resti, sillä käynnistyäkseen moottorin tulee saa-
vuttaa riittävän suuri pyörimisnopeus, minkä 
edellytyksiä ovat akun korkea jännite ja hyvä 
virranantokyky. Kun lähdetään liikkeelle, alkaa 
moottorilta käyttövoimansa saava laturi vara-
ta käynnistyksessä purkautunutta akkua, jotta 
se olisi täydessä terässä taas ennen seuraavaa 
käynnistystä. 

Virran reitillä laturista akkuun on kuiten-
kin monta ”rosvoa”, joista jokainen ottaa osan-
sa. Kylmäkäynnistyksen yhteydessä on auton 
sähkölaitteidenkin kulutus suurimmillaan: ta-
kalasin ja peilien lämmitys sulattaa jäätä lasi-
pinnoista, puhallin poistaa tuulilasista huurretta 
täydellä tehollaan ja istuinlämmittimet hohka-
vat lämpöä viluisille matkalaisille. 

Valitettavasti muutkin tekijät toimivat akun 
varautumista vastaan. Akun varauksen vas-
taanottokyky laskee kylmässä ja kovin lyhyen 

Optifit-akut

ajomatkan aikana akku voi jäädä vajaaksi. 
Useiden vastaavien käynnistys-/ajosykli-
en seurauksena akun varaustila laskee lo-
pulta niin alas, että moottorin käynnistys 
ei enää onnistu. Suunnistanko siis akku-
kauppaan?

Ovatko kaikki osatekijät 
kunnossa?
Moottorin käynnistyminen ei toki ole yksin 
akusta kiinni. Pakkasen paukkuessa tulee 
varmistaa, että perusasiat ovat kunnossa. 

Mikäli liikutaan dieselautolla, tulee tan-
kissa olevan polttoaineen olla sopivaa tal-
vilaatua. Auton säännöllisellä huollolla se-
kä luonnollisesti oikeanlaatuisilla öljyillä 
on myös tärkeä osuus. Siksi Toyotan juuri 
sinun autoosi suunnittelemat TGMO Fuel 
Economy -moottoriöljyt osaltaan varmista-
vat vaivattoman käynnistyvyyden, jouhevan ▶

Talven kylmäkäynnistyksiin kannattaa 
varautua hyvissä ajoin. Tärkeä osatekijä 
on akku, jonka kunnon tarkistaminen 
sujuu nykyaikaisilla testereillä nopeasti 
akun kenkiä irrottamatta. 

K
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liikkeellelähdön sekä pienet päästöt ja 
alhaisen polttoaineenkulutuksen. 

Nykyiset dieselautot on usein varus-
tettu jo tehtaalla polttoaineella toimival-
la lisälämmittimellä. Näihin lämmitti-
miin on saatavana lisävarusteena sar-
ja, joka mahdollistaa esilämmityksen, 
vaikka moottori ei olisi käynnissäkään. 
Mallikohtaiset osat, kuten mm. ajastin ja 
kiertovesipumppu sekä Toyota-korjaa-
mon ammattiasennus varmistavat, että 
laite toimii vaikeissakin ilmasto-oloissa. 
Samat edut saavutetaan myös bensii-
nimoottorin yhteyteen asennettavalla 
lämmittimellä, mikä selittää niidenkin 
kysynnän tasaista kasvua. 

Esilämmitystoiminta lisää merkittä-
västi autoilun mukavuutta ja turvalli-
suutta. Toisaalta on hyvä tiedostaa, että 
laite käyttää auton puhallinta, joka ku-
luttaa virtaa. Lämmitintä käytettäessä 
ajoajan pituus tulisi olla kaksinkertai-
nen lämmitysaikaan nähden. 

Lisälaturit pidentävät 
akun elinikää
Jos polttoainetoimista lisälämmitintä 
käytetään ennen moottorin käynnistä-

mistä 30 minuuttia, tulisi autolla ajetta-
van matkan kestää minimissään tunnin 
verran. Muutoin lisälataukselle voi tulla 
nopeastikin tarvetta. 

Tilapäinen lisälataus voidaan hoitaa 
helposti esimerkiksi Toyota-liikkeistä 
löytyvällä älylaturilla, joka sopii tur-
vallisesti kaikentyyppisten lyijyakkujen 
lataukseen. Älylaturia voidaan käyttää 
myös ylläpitolaturina esimerkiksi au-
tossa, jota seisotetaan talven yli. 

Kiinteästi asennettava akkulaturi yl-
läpitää akun varaustilaa, jolloin se sekä 
varmistaa käynnistyksen että pidentää 
akun elinikää. Perinteisenkin mootto-
rinlämmittimen yhteyteen asennettuna 
akkulaturi on järkevä hankinta.

Ei suinkaan ole hätävarjelun liioitte-
lua valita autoonsa lohkolämmittimen 
yhteyteen akkulaturi tai akkulaturi ja 
polttoainekäyttöinen lisälämmitin tai 
kaikki kolme, ja näin varmistaa aina 
miellyttävät liikkeellelähdöt. Kun säh-
köpistoke on ulottuvilla, on myös ta-
loudellista käyttää verkosta saatavaa 
energiaa. 

”Kyllä tämä akku Toyotaasi 
sopii...”
Akun vaihtamista itse on pidetty asiana, 
jonka tavallinen tee-se-itse-mies uskal-
taa vielä tehdä. Kunhan kapasiteetti on 
varmistettu ohjekirjasta ja ulkoiset mitat 
tarkastettu, voi tarvikeliikkeestä hakea 
huoletta uuden akun kotona tapahtu-
vaa vaihtoa varten. Vai voiko? 

Automiehet tietävät, että pyhävaatteet 
päällä ei akkujen kanssa pidä pelehtiä, 
sillä pienikin määrä akun pinnalle jää-
nyttä happoa syövyttää tekstiilit reikäi-
siksi. Vajaan kahdenkymmenen kilon 
painoinen akku ei myöskään ole mu-
kavimpia nosteltavia. 

Huolehdittavia seikkoja on muitakin. 
Esimerkiksi akun fyysinen koko voi olla 
oikea, mutta navat ovatkin peilikuvana, 
ts. plus- ja miinusnapa ovat vastakkai-
sissa nurkissa (minkä huomiotta jättä-
minen johtaisi pieneen katastrofiin...). 
Vaikka useisiin vanhempiin autoihin 
akun voisikin vaihtaa itse, on muistet-
tava, että akkukaapelien irrottamisessa 
ja kytkemisessä on aina räjähdysvaa-
ra läsnä. 

Myös akun kunnollinen kiinnitys te-
lineeseensä on turvallisuustekijä, minkä 
vuoksi se vuosikatsastuksessakin ko-
keillaan. Akun on oltava muodoltaan ja 
mitoiltaan juuri kiinnityksiinsä sopiva. 
Heikonkin akun oikosulkuvirta nimit-
täin riittää sulattamaan vaivattomasti 
reiän konepeltiin, mikäli kiinnitys ei 
pidä akkua paikallaan äkkijarrutukses-
sa tai törmäystilanteessa. 

Lisää huomioitavaa tuovat kahdel-
la akulla varustetut mallit kuten Hia-
ce, Hilux ja Land Cruiser: ne vaativat 
aina molempien akkujen vaihdon sa-

Akun on oltava 
muodoltaan ja 
mitoiltaan juuri 
kiinnityksiinsä 
sopiva

malla kertaa, sillä akun sisäinen vas-
tus muuttuu käytön myötä. Uusi akku 
vanhan rinnalle kytkettynä aiheuttaisi 
epätasaisen kuormituksen ja tuhoaisi 
molemmat akut nopeasti. 

Uusimpien automallien kohdalla taas 
tulee teknisiä ongelmia elektroniikan 
kanssa: akun kenkien irrottaminen ai-
heuttaa ohjainyksiköiden muistien nol-
lautumisen ja tarpeen ohjelmoida ase-
tukset uudelleen.

Merkkiliike antaa takuun ja 
kierrättää 
Monista ongelmista pääsee eroon, kun 
jättää sähköjärjestelmän tarkastuksen 
ja akun vaihdon Toyota-korjaamon 
huoleksi. Akun vaihto sujuu nopeasti 
ja asiantuntevasti ja samalla vanha, on-
gelmajätteeksi muuttunut akku toimi-
tetaan asianmukaisesti kierrätykseen. 
Näin toimien saat akunkin osalta mie-
lenrauhaa talviautoiluun - kolmen vuo-
den takuulla.

Toyota Optifit -akut ovat laadukkai-
ta Toyota-varaosia. Ne on suunniteltu 
kestämään ja toimimaan äärimmäisissä 
oloissa Suomen talvipakkasia myöten. 
Vahva rakenne tekee niistä pitkäikäi-
siä, eivätkä ne vaadi erityisiä huolto-
toimenpiteitä, kuten nesteen lisäystä. 
Useimmissa Toyota Optifit -akuissa on 
tarkastussilmä, jonka väri kertoo akun 
varaustilan: vihreä tarkoittaa riittävää 
varaustasoa, musta väri kertoo lataus-
tarpeesta ja valkoinen ilmoittaa, että 
akku on vaihdettava. 

Täydellisesti autosi sähköjärjestel-
mään ja kiinnityksiin sopivat Toyo-
ta Optifit -akut on myös hinnoiteltu 
kilpailukykyisiksi. Hintaesimerkkeinä 
mainittakoon Corollaan vm. ’04 (1,4 
tai 1,6 bens.) sopiva akku, svh 81 €, ja 
Avensiksen vm. ’04 (2,0 diesel) akku, 
svh 91 €. 

Ylimääräistä suorituskykyä 
”pätkätöihin”
Alun perin uusia Stop & Start -toimin-
nolla varustettuja automalleja varten ke-
hitetty Optifit Eco Run -akku on uusin 
tulokas Optifit-akkumallistoon. Se on 
suunniteltu kestämään vaativia käyn-
nistyksiä ja sen virran vastaanotto- se-
kä antokyky ovat omaa luokkaansa. 
Akussa on enemmän kapasiteettia, ja se 
on pitkäikäisempi verrattuna ”perintei-
seen” akkuun. 

Paitsi Stop & Start -toiminnolla va-
rustettuihin autoihin, sopii Optifit Eco 
Run erinomaisesti vaativaan käyttöön 
esimerkiksi autoihin, joilla ajetaan ly-
hyitä matkoja tai jotka on varustettu 
polttoainetoimisella lisälämmittimellä. 
Tällä hetkellä sitä voidaan tarjota vaih-
toehtona tiettyihin Auris- ja Avensis-
bensiinimalleihin, mutta mallisto laa-
jenee talven aikana. 

Toyota Optifit 
-akut sopivat 
täydellisesti 
autoosi – myös 
sähköjärjestelmän 
kannalta. Vahvan 
rakenteen 
varmuutena niille 
myönnetään 
kolmen vuoden 
takuu.

Toyotan oma merkkivakuu-
tus tuli täydentämään Toyo-
tan kokonaispalvelua vuo-

den 2008 keväällä. Se sisältää To-
yota-liikennevakuutuksen ja To-
yota-kaskovakuutuksen. 

Toyota-liikennevakuutus kor-
vaa henkilövahingot liikenteessä 
sekä toiselle osapuolelle aiheute-
tut omaisuusvahingot. Kaskova-
kuutuksen saa myös Laajana va-
kuutuksena, jolloin siihen sisältyy 
lisäksi lasivakuutus, luonnonilmi-
övakuutus, eläintörmäysvakuutus, 
laaja sijaisautovakuutus sekä Toyo-
ta Bonusetu. 

Toyota-vakuutus antaa mark-
kinoiden kattavimman vakuutus-
turvan juuri Toyota-autolle. Au-
toilijan matka jatkuu, olipa syynä 
tekninen vika tai kolarivahinko. 
Sijaisauton järjestää Toyota Rent 
-autovuokraamo, joka löytyy lä-
hes jokaisen Toyota-korjaamon 
yhteydestä.

Helsinkiläinen muusikko An-
na Huttunen kysyi tarjouksen 
useammasta vakuutusyhtiöstä va-
kuuttaessaan ensimmäistä omaa 
autoaan, Toyota Aygoa. 

– Halusin itse vakuuttua asiasta, 
että Toyota-vakuutus on kattavin 
ja samalla edullisin, ja näin oli. Va-
kuutusyhtiöiden kanssa asioimi-
nen on minulle tuttua, sillä olen 
hankkinut vuosien aikana useita 
vakuutuksia soittimelleni. Olen 
joutunut punnitsemaan tarkoin eri 
yhtiöiden myöntämän vakuutus-
turvan ja maksujen väliset erot. 

 Hän valitsi Toyota-vakuutuk-
sen, koska vakuutusetuja oli run-

– Sekä soitin että auto  tarvitsevat kunnon vakuutusturvan. Toyota-
vakuutus oli yksinkertaisesti sopivin autolleni. Mahdollisessa 
korvaustapauksessa autoni varmasti korjataan alkuperäisillä varaosilla 
osaavien Toyotan ammattilaiset toimesta, toteaa Anna Huttunen.

Toyota-
vakuutusvakuutus

on tarjota asiakkaalle hyvää va-
kuutusturvaa sekä arvostettua, laa-
dukasta ja helppoa kokonaispalve-
lua. Asiakkaalle tärkeää on myös, 
että autot korjataan Toyota- al-
kuperäisvaraosilla merkkikorjaa-
molla, ja korjaamisesta huolehti-
vat merkkiin pätevöityneet am-
mattilaiset.

Vakuutusta myyvät Toyotan 
jälleenmyyjät ja Toyota-asiakas-
palvelupisteet. Lisäksi asiakkaita 
palvellaan omassa Toyota-puhe-
linpalvelussa sekä vakuutus- että 
korvausasioissa. Toyota-vakuutus 
on tarkoitettu yksityishenkilöiden, 
enintään kymmenen vuotta van-
hoille, Toyota- tai Lexus-merkki-
sille henkilö- tai pakettiautoille. 

Katso lisätietoja osoitteessa 
www.toyota-vakuutus.fi. Siellä ole-

takaa, että matka jatkuu

van laskurin avulla voi laskea hin-
nan tai pyytää vakuutustarjousta. 

Esimerkiksi Vantaalla asuva 51-
vuotias mies, jolla on 1,6 litran Au-
ris, maksaa Toyota-vakuutuksesta 
646 € vuodessa. Jyväskyläläinen 
57-vuotias mies maksaisi vastaa-
vasta Corollastaan 564 € vuodes-
sa. (Molemmissa esimerkeissä bo-
nukset ovat 70 %, mukana ei ole 
muita keskittämisalennuksia).

Kolmekymppisen Annan Toyota 
Aygoon Toyota-vakuutus maksaa 
897 € /v sisältäen liikenne- ja laajan 
kaskovakuutuksen. Hintaa nostaa 
se, ettei hänellä ole vielä bonuksia 
liikennevakuutukseen. Täysillä 
bonuksilla hinta olisi 546 €/v.

Vakuuttaminen tuo turvaa, 
mutta parhaan turvan tuo huolel-
linen ja ennakoiva ajotapa. 

saasti ja hinta oli sopiva.
Mitkä vakuutuksen eduista ovat 

sinulle tärkeitä?
– Sijaisautoturva. Sen saa Toyo-

ta-vakuutuksessa kuulemma myös 
silloin, jos matka katkeaa teknisen 
vian vuoksi. Minulla on auto joka-
päiväisessä käytössä ja olen siitä 
melko riippuvainen. On erittäin 
tärkeää, että saan toisen auton ti-
lalle, jos jotain sattuu omalleni, 
Anna Huttunen toteaa.

Myös asiakkaiden 
huolellisuus palkitaan
Toyota-vakuutuksen on kokenut 
hyvänä lisäpalveluna Toyota Tam-
mer-Auton myyntipäällikkö Jar-
mo Leimu. Hänen mielestään pa-
ketti tukee liikkeen palvelukonsep-
tia. Vahingon sattuessa asiakas saa 
merkkiliikkeen laadukkaat palve-
lut ja sijaisauton.

Miksi mielestäsi Toyota-autoi-
lijan kannattaisi ottaa Toyota-va-
kuutus?

– Edellä mainittujen asioiden 
lisäksi tuotteessa on paljon hyviä 
ominaisuuksia. Esimerkiksi bo-
nusetu, joka tarkoittaa sitä, että 
kuljettajan ajettua kolme vuotta 
vahingotta laajalla kaskolla vakuu-
tetulla Toyotalla, hän voi kuitata 
mahdollisen vahingon aiheutta-
man bonusmenetyksen. Ansaittu 
bonusetu siirtyy myös seuraavaan 
autoon, jos se on Toyota, Leimu 
tähdentää.

Toyota-vakuutuksesta 
hyötyy asiakas
Toyota-vakuutuksen tavoitteena 

Uuden auton hankintaan liittyy useita päätöksiä. 
Yksi päätettävä asia on myös vakuutuksen valinta. 
Usein vakuutuskohta tulee papereita täytettäessä 
kuitattua vain sanomalla, että laitetaan sinne, missä 
entinenkin on vakuutettu.

Vakuutuksia kannattaa kuitenkin vertailla ja 
kilpailuttaa. 
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Optimal Drive
merkitsee ihanteellista 

ajomukavuutta ja taloudellisuutta

Toyota-mallistossa käytetään 

yhä nykyaikaisempia voiman-

lähteitä. Optimal Drive  

-filosofiaa noudattavat 

moottorit tarjoavat hyvää 

suorituskykyä ja erinomaista 

taloudellisuutta. Esimerkiksi 

Auris-mallistoa liikuttavat nyt 

aiempaa vähäpäästöisemmät 

moottorit.

Aurisin bensiinimoottoritar-
jonta uusiutui tänä syksy-
nä. 1,33 litran vaihtoehto 
on jo osoittanut edistyksel-

lisyytensä erilaisissa testeissä. Esimer-
kiksi Toyota Yaris saavutti sen voimin 
Ekoauto 2009 -tittelin Suomessa. Sama 
moottorimalli on mahdollista valita 
myös kaupunkiauto iQ:hun antamaan 
poikkeuksellista puhtia kohtuullisin pa-
kokaasupäästöin. 

Uudet bensiinimoottorit
Dual VVT-i -moottorissa sekä imu- että 
pakoventtiilien ajoitusta muutetaan so-
pivimmaksi kuhunkin ajotilanteeseen. 
1,33:n varustukseen kuuluu Stop & Start 
-järjestelmä, joka sammuttaa moottorin 
aina, kun auto pysäytetään ja kuljettaja 
vaihtaa vaihteen vapaalle sekä nostaa 
kytkinpolkimen. Vastaavasti moottori 
käynnistyy heti, kun kuljettaja painaa 
kytkintä ja aloittaa liikkeellelähdön.

1,33 litran moottori tuottaa 74 kW 
(100 hv) tehoa ja 132 Nm vääntöä. Yh-
distetyn ajon kulutus on Aurisiin istu-
tettuna 5,8 l/ 100 km. Vastaavat hiilidi-
oksidipäästöt ovat 135 g/km.

Aurisin bensiinimallistossa on nyt 
myös aiempaa suurikokoisempi, 1,8 
litran vaihtoehto. Siinä ja 1,6-litraises-
sa pikkuveljessä hyödynnetään Toyo-
tan Valvematic-järjestelmää. Se toimii 
Dual VVT-i -teknologian rinnalla oh-
jaten venttiilien nostoa ja aukioloaikaa. 
Valvematicin avulla moottorien käyt-
töominaisuudet vastaavat hyvin Op-
timal Drive -ajattelun päämääriä. 1,6 
litran vaihtoehto tuottaa tehoa 97 kW 
(132 hv) ja vääntöä 160 Nm. Yhdistetyn 
ajon kulutus on automatisoidulla Multi-
Mode-vaihteistolla vain 6,2 l/ 100 km ja 
manuaalilla 6,5 l/100 km. 1,8-litraisen 
moottorin teho on 108 kW (147 hv) ja 
maksimi vääntömomentti on 180 Nm. 
Yhdistetyn ajon kulutukseksi ilmoite-
taan 6,6 l/ 100 km. 

Kaikki Aurisin vaihteistot ovat nyt 
kuusinopeuksisia, joten taloudellisen 
välityssuhteen löytäminen onnistuu 
vaivatta.

Monipuolinen dieselmallisto
Toyota panostaa kaikista maailman yri-
tyksistä eniten tuotekehitykseen. Hybri-
di- ja bensiinimoottorien ohella myös 

▶
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Toyota Auris -malliston hinnat
 
 

Autoveroton  
hinta  
alv 22%

CO2 Arvioitu 
autovero
€

Kokonais- 
hinta

3-OVINEN
1.33 Dual VVT-i Stop & Start Linea Terra 15 150 135 3 829,67 18 979,67
1.33 Dual VVT-i Stop & Start Linea Sol 15 820 136 4 025,84 19 845,84
1.6 Valvematic Linea Terra 15 720 152 4 461,57 20 181,57
1.6 Valvematic Linea Sol 16 370 153 4 675,11 21 045,11
1.6 Valvematic Linea Sol MultiMode 17 270 146 4 719,13 21 989,13
1.6 Valvematic Linea Sol Plus 17 830 153 5 099,03 22 929,03
1.6 Valvematic Linea Sol Plus MultiMode 18 750 146 5 129,67 23 879,67
1.8 Valvematic Linea Sol 17 350 155 5 042,66 22 392,66
1.8 Valvematic Linea Sol Plus 18 810 155 5 473,68 24 283,68
1.4 D-4D DPF Linea Terra 17 920 127 4 275,79 22 195,79
1.4 D-4D DPF Linea Sol 18 600 128 4 467,96 23 067,96
1.4 D-4D DPF Linea Sol MultiMode 19 310 130 4 697,82 24 007,82
2.0 D-4D DPF 126 Linea Sol 19 990 138 5 165,87 25 155,87
2.0 D-4D DPF 126 Linea Sol Plus 21 490 138 5 558,85 27 048,85
2.2 D-CAT 177 Linea Sol Sport 23 250 154 6 746,88 29 996,88
5-OVINEN
1.33 Dual VVT-i Stop & Start Linea Terra 15 630 135 3 953,28 19 583,28
1.33 Dual VVT-i Stop & Start Linea Sol 16 530 136 4 209,61 20 739,61
1.6 Valvematic Linea Terra 16 190 152 4 597,21 20 787,21
1.6 Valvematic Linea Sol 17 070 153 4 878,47 21 948,47
1.6 Valvematic Linea Sol MultiMode 17 980 146 4 916,17 22 896,17
1.6 Valvematic Linea Sol Plus 18 530 153 5 302,09 23 832,09
1.6 Valvematic Linea Sol Plus MultiMode 19 460 146 5 326,71 24 786,71
1.8 Valvematic Linea Sol 18 050 155 5 249,43 23 299,43
1.8 Valvematic Linea Sol Plus 19 510 155 5 680,14 25 190,14
1.4 D-4D DPF Linea Terra 18 410 127 4 394,45 22 804,45
1.4 D-4D DPF Linea Sol 19 320 128 4 643,31 23 963,31
1.4 D-4D DPF Linea Sol MultiMode 20 040 130 4 877,94 24 917,94
2.0 D-4D DPF 126 Linea Sol 20 710 138 5 354,32 26 064,32
2.0 D-4D DPF 126 Linea Sol Plus 22 210 138 5 747,31 27 957,31
2.2 D-CAT 177 Linea Sol Sport 23 950 154 6 952,20 30 902,20

1,33 Dual VVT-i Stop & Start -moottori siivitti Toyota 
Yarisille Ekoauto 2009 -tittelin Suomessa. Voimanlähde on 
tarjolla myös iQ-, Corolla- ja Auris-malleihin

dieseltekniikkaa kehitetään jatkuvas-
ti. Aurisin dieselmallistossa on kolme 
vaihtoehtoa. Kaikkien versioiden va-
rustukseen kuuluu hiukkassuodatin, ja 
polttoaineen syöttöä hallitaan Common 

Valvematic-järjestelmässä 
sekä imu- että pakoventtiilien 
ajoitus muuntuu kuhunkin 
ajotilanteeseen sopivimmaksi. 
Lisäksi venttiilien nousu 
ja aukioloaika säätyvät 
optimaalisiksi. Omistajan 
etuna on parantunut teho ja 
pienemmät polttoainekulut.

Kiität itseäsi myöhemmin.

rail -järjestelmän sekä pietsosähköisten 
suuttimien avulla. 

Pienikokoisin diesel on 1,4 litran 66-
kilowattinen (90 hv) vaihtoehto, jon-
ka yhteyteen on saatavilla myös auto-

matisoitu MultiMode-vaihteisto. Käsivaihteistolla 
varustettuna yhdistetty kulutus on 4,8 l/ 100 km. 
Poikkeuksellisen taloudellinen moottori tuottaa 
Auris-malliston pienimmät hiilidioksidipäästöt, 127 
g / km. Moottori on erittäin laaja-alaisesti toimiva; 
suurin vääntömomentti, 205 Nm, on käytettävissä 
1 800–3 600 r/min käyntinopeuksilla. Myös tämä 
moottori on saatavissa Yarisiin ja iQ:hun.

2,0 D-4D -moottorin myötä Aurisiin saadaan yh-
distelmä ripeää mukavuutta ja maltillisia kulutus-
lukemia. 93 kW:n (126 hv) tehoinen diesel vääntää 
310 Nm yhdistetyn kulutuslukeman ollessa 5,2 l/ 
100 km. Voimanlähde on saavuttanut suuren suo-
sion etenkin paljon ajavien Avensis- ja Verso-kul-
jettajien keskuudessa.

Tehokkain dieselvaihtoehto, 2,2 D-CAT, tuottaa 
lähes kaksinkertaisen huipputehon (130 kW / 177 
hv) ja väännön (400 Nm) 1,4 D-4D -malliin ver-
rattuna. Silti sen yhdistetyn ajon kulutuslukema on 
vain 5,9 l / 100 km. D-CAT-järjestelmä takaa paitsi 
erittäin alhaiset hiukkaspäästöt, myös poikkeuksel-
lisen pienet typenoksidipäästöt. Tällä tehokkaim-
malla moottorivaihtoehdolla Auris kiihtyy 0–100 
km/h vauhtiin 8,1 sekunnissa sekä saavuttaa 210 
km/h huippunopeuden.

Monikäyttöistä mukavuutta
Auris on hyvä esimerkki Toyotan nykyajattelusta. C-
segmentin edustajan olemus on yksilöllinen, mutta 
kuitenkin helposti hyväksyttävä. Sen korkea vyötä-
rölinja sekä lyhyet etu- ja takaylitykset muodostavat 
ulkonäön, joka houkuttelee ajamaan. Nykyaikaiset 
piirteet on toteutettu tavallista leveämmillä (1 760 
mm) ja korkeammilla (1 515 mm) korimitoilla. Ko-
konaispituus on segmentille tyypillinen 4 220 mm. 
Auris vetoaa perinteisten Toyota-autoilijoiden ohel-
la myös täysin uudenlaiseen, etenkin nuorempaan 
asiakaskuntaan. 

Malli on sisätiloiltaan poikkeuksellisen tilava. Le-
veä ja melko korkea kori mahdollistavat valoisan, 
viihtyisän ja ulkonäköä vastaavan tunnelman mat-
kustamoon. Kuljettajan on helppo löytää miellyttävä 
ajoasento ja tuntea itsensä osaksi toimivaa kokonai-
suutta. Pää- ja hartiatilaa on runsaasti. Koska lattian 

keskitunneli on eliminoitu pois, on myös takamat-
kustajilla reilusti jalkatilaa käytössään. 

Huippulaatu ja omaperäinen sisustus erottuvat 
edukseen. Materiaalivalinnat ovat tyylikkäitä ja 
rohkeita. Suunnittelijat kutsuvatkin kokonaisuutta 
”täydelliseksi epätasapainoksi”. Kojelaudassa huo-
mio kiinnittyy veistokselliseen ja tavallista suuri-
kokoisempaan keskikonsoliin, johon on sijoitettu 
vaihteenvalitsin ja suuri osa hallintalaitteista. 

Aurisin muunneltavuutta erilaisiin kuljetustar-
peisiin parantaa 60:40-suhteessa alaslaskettava ta-
kaselkänoja ja Toyotan Easy Flat -järjestelmä, joiden 
ansiosta tavaratilan lattia on täysin tasainen silloin, 
kun takapenkit ovat alaslaskettuina. Perusasennos-
saankin 354-litraiseen tavaratilaan mahtuu vaivatta 
mukava määrä kuljetettavaa. Lukuisten säilytyslo-
keroiden yhteistilavuus on 32 litraa. 

Kuljettajan on helppo löytää miellyttävä ajoasento ja tuntea  
itsensä osaksi toimivaa kokonaisuutta
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Jos kirjoittaa nimen Marco Hietala netin hakusivul-
le, löytää ohjelma välittömästi 109 000 www-sivua, 
joilla nimi on mainittu. Mikäli haluaa rajata osumat 

vain suomenkielisiin sivuihin, määrä supistuu 20 300:aan. 
Sekin on kunnioitusta herättävä julkisuusmäärä.

Heavy- ja rockmusiikkia kuunteleva yleisö tuntee Mar-
co Hietalan mm. Tarot-, Sinergy-, Nightwish-, Nothern 
King ja Sapattivuosi-yhtyeiden basistina ja laulajana. Pi-
an hän nousee koko suomalaisen tv-yleisön tietoisuuteen, 
kun hän osallistuu helmikuussa Nelosella starttaavaan 
ohjelmasarjaan. 

Marcon ulkoinen olemus pitkine hiuksineen ja rintoi-
hin asti ulottuvine pujopartoineen herättää ristiriitaisia 
mielikuvia. Mutta ennakkoluulot muuttuvat välittömästi, 
kun hän tervehtii lämpimästi. Vilpitön olemus ja hyvän-
tahtoinen hymy sulattavat jään. 

MALLA HUTTUNEN

Laulaja ja basisti Marco 
Hietalalla on perusasiat 
kohdallaan. Hän on unelma-
ammatissaan, josta riittää 
ammennettavaa sekä työhön 
että kotiin.  

Hevi-
miehen 
viisaat 

valinnat

▶
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Marco Hietala
Syntynyt: tammikuussa 1966 

Syntymäpaikka: Tervo, Suomi 

Perhe: vaimo ja 8-vuotiaat 
kaksospojat

Koulutus: Kuopion 
Yhteiskoulun Musiikkilukio,  
yo 1985, Helsingin Pop & jazz  
-konservatorio 1985-86.

Ääniala: tenori

Soittimet: 4 bassoa, 
2 akustista kitaraa, 2 
sähkökitaraa

Yhtyeet: Tarot, Nightwish, 
Northern Kings, Sapattivuosi

Albumit: 23

Palkinnot: Keravan kaupungin 
kulttuuripalkinto 2007, 
Kuopion Yhteiskoulun 
Musiikkilukion Vuoden taiteilija 
2007

Maailman turuilta leipänsä tienaava 
Marco on tyytyväinen, että kahden vuo-
den keikkakiertue on tältä erää ohitse ja 
että hän saa vaihteeksi työskennellä ko-
timaassa.

Mieleltään vihreä
Arvostettu rocktähti elää lähes tavallista 
arkea perheineen Keravalla, jonne hän 
muutti Helsingin Vuosaaresta 4 vuotta 
sitten. Perheeseen kuuluvat vaimo ja 8-
vuotiaat kaksospojat.

Marco saapui tapaamiseen hiljattain 
hankkimallaan Priuksella. 

– Vaimo tällä enimmäkseen ajaa, mutta 
sain lainaksi, kun oli perusteltu tarve liik-
kua, Marco toteaa vaatimattomasti.

Ennen Priusta Marcolla oli Corolla 
Wagon.

– En tarvitse Porschea osoittamaan 
varallisuuttani. En liioin ole vihreä puo-
luetaustaltani, en tiedä edes onko minul-
la sellaista, mutta pyrin ekologiseen elä-
mäntapaan. Esimerkiksi maitopurkit on 
minun mielestäni fiksua panna ryttyyn ja 
oikeaan paikkaan, Marco vakuuttaa.

Autoakin kiireinen laulaja havaitsi tar-
vitsevansa vasta, kun oli kokeillut matkus-
taa muutaman kerran vuodessa junilla ja 
busseilla kaksospoikien kanssa isovan-
hempien luokse Savoon. 

Marcon mukaan omalla autolla mat-
kustelu säästää turhalta stressiltä, kun ei 
tarvitse juosta kilpaa aikataulujen kans-
sa. 

– Priuksen valitsin siksi, että se kuluttaa 
polttoainetta vähemmän ja näin ollen au-
ton käyttö tulee halvemmaksi ja ympäris-
töystävällisemmäksi, Marco toteaa.

Marcon ura autoilijana on varsin nuori, 
sillä hän suoritti ajokortin 40-vuotiaana, 
kolme vuotta sitten. Renkaiden ja öljy-
jen vaihdot ja muutkin auton huoltotoi-
met hän jättää auliisti ammattimiesten 
tehtäväksi.

– Ajokilometrejä minulle kertyy todel-
la vähän, koska auto on päivisin vaimon 
käytössä ja keikkamatkat hoituvat busseil-
la tai lentokoneilla.

Mikäli yhtye matkustaa lentäen, mat-
kaavat soittimet ja lavakoneisto peril-
le konteissa. Esim. Nightwishin Euroo-
pan kiertueella busseja oli käytössä kol-
me-neljä ja lisäksi vielä rekka tarpeistoa 
varten. Keikalle seuraa kaikkiaan 15-17 
ihmisen henkilöstö. Näiden lisäksi mu-
kana on mm. liikkuva keittiö, jonka hen-
kilökunta hankkii ruuat aina paikallisilta 
tarjoajilta.

Pianon äärestä hevimieheksi

Marco on lähtöisin Savosta, Tervon kunnasta. 
Hän aloitti 8-vuotiaana piano-opinnot, mutta 
vaihtoi 11–12-vuotiaana pianon kitaraan. Perus-
koulun jälkeen Hietala opiskeli Kuopion Yhteis-
koulun Musiikkilukiossa klassista kitaransoittoa, 
laulua, äänenmuodostusta ja musiikinteoriaa. 
Myöhemmin hän harjoitteli bassonsoittoa Pop & 
jazz -konservatoriossa Helsingin Oulunkylässä. 

1980-luvun alussa Hietala perusti veljensä 
Zachary Hietalan kanssa Tarotin, joka on yksi 
suomalaisen metallimusiikin pioneereja. Vuo-
den 2001 lopulla hän liittyi kuuluisaan Night-
wish-yhtyeeseen.

Nightwish tunnetaan ennen kaikkea klas-
sisen laulun ja raskaan rockin yhdistämises-
tä. Yhtye on kiertänyt yli 40 maassa ja myy-
nyt lähes kolme miljoonaa levyä. Esim. Dark 
Passion Play -albumi on myynyt Suomessa tä-
hän mennessä nelinkertaisen platinan, lähes  
130 000 kappaletta.

Marco tutustui Nightwishin keulahahmoon 
Tuomas Holopaiseen toimiessaan Sinergy-yh-
teen kanssa viiden viikon ajan Nightwishin lämp-
päribändinä. Kun Sami Vänskä joutui lopet-
tamaan yhtyeessä, Marco lupautui täyttämään 
tyhjän paikan yhtyeessä. 

Siitä lähtien Marcon keikkakalenteria ovat 
täyttäneet Nightwishin, mutta myös Tarotin ja 
Sapattivuoden esiintymiset. Esimerkiksi syksyl-
lä päättynyt Nightwishin massiivinen maailman-
kiertue merkitsi Marcolle 194 keikkaa kahden 
vuoden aikana. 

– Tällä hetkellä Nightwish on keikkatauolla. 
Keväällä kokoonnumme hiomaan demoja ja ke-
sällä toivottavasti päästään jälleen levyttämään. 
Tarot-yhtyeen kanssa on albumi työn alla. Li-
säksi osallistun jo viidettä kertaa järjestettävään 
Raskasta joulua -tapahtumaan, jossa perinteisiä 
joululauluja esitetään uusin sovituksin. Muka-
na on useita esiintyjiä, kertoo Marco tulevista 
töistään. 

Kuorosotaan
Jatkossa Marcoa työllistää Nelosella helmikuussa 
starttaava Kuorosota-sarja. Marco on yksi kuu-
desta muusikosta, jonka johtama kuoro kisaa 
suorissa tv-lähetyksissä. Marco johtaa kuopio-
laista kuoroa. 

– Marraskuussa järjestettyyn koelaulutilai-
suuteen Kuopiossa haki noin 50 henkilöä, joista 
valitsin kuoroon 20 laulajaa, mukana on myös 
joitakin ystäviäni. Valinnassa määräävintä ei ol-
lut lauluääni, vaan otin mukaan sellaisia ihmi-
siä, jotka ovat persoonallisia ja tulevat toimeen 
ryhmässä.

– Jos pysytään mukana niin kuusi viikon-
loppua keväästä eteenpäin on varattu kuoro-
sodalle. 

Entä millaiseen musiikkiin hän aikoo trim-
mata kuoronsa? 

– Säröisen kitaran voimalla rokkia, mutta yl-
lätyksiäkin on suunnitteilla, Marco luonnehtii 
arvoituksellisesti tulevaa ohjelmistoa.

Soinnuista rockiksi
Marco kertoo, että rokkibiisit syntyvät usein ns. 

nuotiomusaperiaatteella. Esim. Nigthwish-yh-
tyeessä useampikin bändin jäsen miettii uusia 
kappaleita ja sanoituksia ja tekee toisinaan de-
mo-versioita. Sitten bändi kokoontuu kimp-
paan ja ryhtyy hiomaan musiikkia yhdessä. 
Kaikkien ehdotusten on ensiksi kuitenkin lä-
päistävä Tuomaksen seula.

Marcon äänitysstudio sijaitsee kotona, osit-
tain jopa vaatehuoneessa, vaimon vaatteiden 
keskellä. Siellä syntyneistä demonauhoista use-
at päätyvät levyiksi saakka. Varsinaisessa albu-
min teossa on studiokin jo toista kokoluokkaa. 
Nightwish on levyttänyt mm. Abbey Roadin 
studiossa yhdessä 100-jäsenisen sinfoniaor-
kesterin kanssa. 

Muusikon työ on yksinäistä puurtamista. 
Soittaminen ja laulaminen vaativat jatkuvaa 
harjoittelua. Myös esiintymistä oli opeteltava. 

– Varsinkin alussa lähdettiin keikoille vain 
oppimismielessä. Palkkio ei ollut tärkeintä vaan 
se, että sai esiintymiskokemusta. Keikkarutii-
nia ei saa kuin keikkailemalla, Marco muistelee 
uransa alkuaikoja.

Marco ei osaa nostaa yhtään esiintymistä yli 
muiden. Hyviä hetkiä on ollut paljon eikä huo-
nojakaan ole ollut. Yksi työvoitoista oli USA:n 
Worchester-nimisessä kaupungissa.

– Sairastuin vatsatautiin ja viruin kuumees-
sa koko päivän vuoteenomana, kunnes 20 
minuuttia ennen keikan alkua nousin ylös ja 
suunnistin lavalle. Vedin keikan läpi. Ääni piti, 
yleisö ei havainnut mitään, vaikka välillä tuntui, 
etten kestä pystyssä. Jälkeenpäin tuli hyvä mieli 
siitä, että kykenin esiintymään. Adrenaliinita-
son nousu lisäsi tässä tapauksessa merkittävästi 
fyysistä suorituskykyä, Marco muistelee.

Perusasiat kohdillaan
Marco taputtaakin olematonta vatsaansa ja 
kertoo, kuinka hän pyrkii kotonaan joka päivä 
kuntoilemaan tunnin verran. Ohjelmassa vuo-
rottelevat kuntopyöräily ja soutulaite – vaihte-
lun vuoksi.

Kiertueella keikkojen välillä hän kertoo luke-
vansa järjettömän paljon kirjoja, lähinnä eng-
lanninkielistä Sci-fi- ja fantasiakirjallisuutta. 
Myös videopelien pelaaminen tuottaa muka-
vaa ajanvietettä.

– Kaikki, millä pääkoppaansa ruokkii, päät-
tyy jollakin tavalla musiikkiin, toteaa Marco 
harrastuksistaan.

Entä, mitä aiot tehdä seuraavaksi? 
– Ensiksi vietetään ihan perinteinen jou-

lu kotona tai mummolassa. Tökätään kinkku 
uuniin, hankitaan kuusen alle lahjoja ja lau-
letaan joululauluja. Uudeksi vuodeksi matka-
taan poikien ja vaimon kanssa Disneyworldiin 
Floridaan. 

– Vakavasti puhuen tämä työ on minulle kut-
sumus ja kaikin puolin palkitsevaa. Olen tyy-
tyväinen nykyiseen elämäntilanteeseen. Koen, 
että minulla on annettavaa sekä perheelle että 
bändin jäsenille. Tiedostan, ettei lavaelämää 
voi jatkua loputtomiin, vaikka esimerkkejä-
kin on. Toivon, että keikkailua voisi rennos-
ti tehdä vielä kiikkutuoli-ikäisenäkin, Marco 
naurahtaa. 

Vakavasti puhuen tämä työ on minulle 
kutsumus ja kaikin puolin palkitsevaa”
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Jo useiden vuosien ajan joka toinen Suomessa ostettu avola-
vapakettiauto on ollut Hilux. Viime vuonnakin niitä rekiste-
röitiin 1 053 kappaletta. Monikäyttöinen Hilux on suosittu 

myös koko Euroopan alueella. Kaikista maanosassamme myy-
dyistä pick-upeista joka neljäs on Toyota Hilux. 

Hilux on osoittanut vahvuutensa ja luotettavuutensa am-
mattilaisten ja yhä enenevässä määrin myös yksityisautoilijoi-
den keskuudessa. Uusin moottoripäivitys pitää myyntitilastojen 
kärkimallin houkuttelevana niin suorituskyvyltään kuin päästö-
lukemiltaankin.

Parantuneet lukemat
Suomessa myydään kahta Hiluxin korimallia. Extra Cab, jonka 
ohjaamossa on käytännöllistä säilytystilaa etuistuinten takana, 

* Varustetasolla DLX
** Varustetasolla SR
Tarkemmat tiedot: www.toyota.fi

Hilux tarjoaa moni-
puolisen malliston ja 
vahvat ominaisuudet 
niin työhön kuin va-
paa-aikaankin. Autol-
la viihdyt yhtä hyvin 
kaupungin kaduilla, 
maanteillä kuin ka-
russa maastossakin. 
Neliovisessa Double 
Cabissä on hyvät tilat 
viidelle matkustajal-
le, kaksiovinen Extra 
Cab puolestaan antaa 
käyttöösi runsaam-
min lavatilaa.

Toyota Hilux, tekniset tiedot
Extra Cab Extra Cab Double Cab Double Cab

Moottori 2,5 D-4D 120 2WD 2,5 D-4D 144 4WD 2,5 D-4D 144 4WD 3,0 D-4D 171 4WD
Polttoaine Diesel Diesel Diesel Diesel
Iskutilavuus cm3 2 494 2 494 2 494 2 982
Iskun pituus x halkaisija, mm 93,8 x 92,0 93,8 x 92,0 93,8 x 92,0 103,0 x 96,0
Suurin teho kW (hv)/r/min 88 (120) / 3 600 106 (144) / 3 400 106 (144) / 3 400 126 (171) / 3 600
Suurin vääntömomentti, Nm /r/min 325 / 2 000 343 / 1 600 – 2 800 343 / 1 600 – 2 800 360 / 1 400 – 3 200
Suorituskyky 5 M/T 5 M/T 5 M/T 5 A/T
Vetotapa Takaveto Neliveto Neliveto Neliveto
Huippunopeus, km/h 165 170 170 175
0-100 km/h, s 13,5 12,5 12,5 11,9
Polttoaineen kulutus, yhdistetty l/100 km 7,4 8,3 8,3 8,9
CO2-päästöt, yhdistetty, g/km 197 219 219 236
Mitat ja massat
Paikkaluku 2 2 5 5
Pituus, mm 5 255 5 255 5 255 5 255
Leveys, mm 1 760 1760* / 1 835** 1760* / 1 835** 1 835
Korkeus, mm 1 680 1 795 1 795 1 810
Akseliväli, mm 3 085 3 085 3 085 3 085
Lavan pituus, mm 1 805 1 805 1 520 1 520
Perävaunumassa, jarrullinen, kg 1 800 2 250 2 250 2 250
Perävaunumassa, jarruton, kg 750 750 750 750

Toyota Hilux -malliston hinnat
Extra Cab Autoverollinen 

kokonaishinta
2.5 D-4D 120 DLX Comfort 26 043,62
2.5 D-4D 144 4WD DLX 31 638,16
2.5 D-4D 144 4WD SR 34 708,50
Double Cab 2,5
2.5 D-4D 144 4WD DLX 39 964,82
2.5 D-4D 144 4WD SR 44 518,94
Double Cab 3,0
3.0 D-4D 171 4WD SR aut. 52 350,82
3.0 D-4D 171 4WD SR+ aut. 53 890,48

Suomen pick-up-markkinoilla on yksi kestosuosikki: 

Toyota Hilux. Nyt malliston suosituimpien, 2,5 litran 

dieselmoottorilla varustettujen, nelivetomallien teho ja 

vääntö kasvavat viidenneksellä.

on valittavissa taka- ja nelivetoisena. Pidemmällä ohjaamolla va-
rustettu, viisipaikkainen, neliovinen ja -vetoinen Double Cab on 
saatavilla 2,5 D-4D tai 3,0 D-4D -moottorilla.

Nelivetoisten 2,5 D-4D -mallien teho- ja vääntöarvot paran-
tuvat merkittävästi. Suurin teho kasvaa 88 kilowatista (120 hv) 
106 kW:iin (144 hv). Maksimivääntömomentti nousee 18 Nm:lla 
lukemaan 343 Nm, johon ylletään jo alhaisella käyntinopeudella 
1 600–2 800 r/min. 

Käyttöominaisuuksia parantavat sähköisesti ohjattu, muut-
tuvasiipinen turboahdin ja entistä tarkempitoimiset ruiskutus-
suuttimet. Muutosten myötä moottori myös reagoi kaasupolki-
men liikkeisiin aiempaa nopeammin.

Voimistuminen tuntuu ajossa ja näkyy suoritusarvoissa. Kiih-
tyvyys 0–100 km/h tapahtuu 2,5 sekuntia nopeammin, 12,5 se-

kunnissa. Huippunopeus kasvaa lähes kymmenyksellä arvoon 170 
km/h. Tästä huolimatta kulutus- ja CO2-päästöarvot pysyvät en-
nallaan. Yhdistetyn ajon kulutus Hilux Extra Cab 2,5 D-4D 4WD:lle 
on 8,3 l/ 100 km. Vastaavat hiilidioksidipäästöt ovat 219 g/km.

Kaikkien nelivetomallien varustukseen kuuluvat esimerkiksi il-
mastointilaite, ohjauspyörän korkeussäätö, monipuoliset ohjaa-
mon säilytyslokerot, lukittava takaluukku ja automaattisesti va-
pautuva etutasauspyörästö. SR-mallissa on lisäksi mm. etusumu-
valot, astinlaudat, korin väriset lokasuojalevikkeet, sähkösäätöiset 
ovipeilit, kauko-ohjattu keskuslukitus, sähkötoimiset sivuikkunat 
ja kytkettävä 100 % takatasauspyörästön lukko.

Tehostuneella moottorilla varustettujen Hiluxien toimitukset 
alkavat helmikuussa. DLX-varusteisten mallien hinnat nousevat 
muutoksen myötä noin 1 000 euroa. 

Hilux on suunniteltu kestämään. Sen raudanluja rakenne koostuu tukevasta 
tikapuurungosta ja sen päällä olevasta jäykästä korista. Päällekkäiset kol-
miotukivarret edessä ja lehtijouset takana varmistavat suuntavakauden ja 
tasapainoisen ajettavuuden kuormituksesta riippumatta

Suomen 

suosituimpaan 

aimo annos

lisäpotkua
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20-vuoden

käyttötesti
Pielaveteläisen Janne Taskisen diesel-Corollaan on kertynyt jo 1 049 000 

kilometriä. Janne kirjasi vuosien ajot yhdeksi tarinaksi. Hän vahvistaa koneen 

hyrisevän kissamaisen pehmeästi vielä eläkkeelläkin ja muistelee, kuinka 

taloudellisesti vempele vei parhaimmillaan perille pelkällä naftan hajulla.

Kun vuonna 1989 ajelin ystäväni Kvickin Sakarin 
kanssa pimeänä syysiltana Pielavedeltä Ylivies-
kaan auton vaihtoon, ei osattu yhtään aavistaa 

sitä, kuinka pitkän ja erikoisen tarinan alku tästä mat-
kasta tulisikaan.

Pohjois-Pohjanmaalta löytynyt, vuoden 1987 mallia 
oleva, 69 000 kilometriä ajettu kulkupeli osoittautui to-
delliseksi teiden timantiksi, sillä nyt 20 vuotta myöhem-
min diesel-Corollan miljoonamittari on ympäriajettu.

Joka autolla ei körötellä ilman koneremonttia kahta-
kymmentäkuutta kertaa maapallon ympäri. Vain kerran 
on hyvin hyrskyttävän moottorin sisätiloihin kurkistettu 
kannentiivisteen takia.

Miljoonan ylitykset ovat nykypäivänä harvinaisuuk-
sia, kun kulkuneuvoissa korostetaan enemmän ympä-
ristöystävällisyyttä, suorituskykyä, huipputekniikkaa 
ja komeaa ulkomuotoa kuin kestävyyttä ja käytännöl-
lisyyttä.

Ruosteenruskean japanilaisen ihmeauton pitkän ja 
terveen iän salaisuuden takaa löytyy uskomattoman 
karu elämänkertomus.

Miljoona kilometriä yhteistä taivallusta
Toyotalla on ajettu vuodesta toiseen ”säälimättömästi” 
huonokuntoisilla ja muhkuraisilla metsäteillä. Pohja on 
paukkunut monet kerrat kovassakin vauhdissa kiviin, 
mutta aina on selvitty kuhmuilla tai tuulilasiin tulleil-
la halkeamilla.

Pahin jysäys sattui yhdeksän vuotta sitten, kun huoli-
mattomasti kiinni laitettu konepelti laukesi uudenvuo-
den yli 30 asteen pakkaspäivänä Pielaveden Lystinkan-
kaan mäessä kahdeksankympin vauhdissa suoraan sil-
mille. Siinä sitten mentiin kuin Timo Mäkinen Suur-
ajoissa konsanaan.

Ojan puolelta on jouduttu hakemaan pehmeästi 
vauhtia vain kerran. Keikaus sattui viisi vuotta takape-
rin Talluskylässä, kun oikean puolen takaiskari kork-
kasi aamuauringon kilossa kotelostaan ulos auton si-
sätilojen puolelle.

OOR-919:n suhteet muihin tiellä liikkujiin, virkaval-
taan ja metsän eläväisiin ovat pysyneet suhteellisen hy-
vässä kunnossa. Isompia törmäilyjä ei ole tullut.

Poliisi on kohdellut nelipyöräisen kuljettajaa hyvin 
armeliaasti, sillä kahdenkymmenen vuoden aikana on 
rapsahtanut vain yhdet rasakat ylinopeussakot, yhdet 
ärtymystä aiheuttaneet parkkisakot ja yksi pieni mak-
sumuistutus loppuun kulutetuista renkaista.

Poliisit kirjoittivat kunniakirjan
Hauskin rupattelutuokio käytiin vuosi takaperin, kun 
Liikkuvan miehet nappasivat legendan kiinni Pielave-
den kylänraitilta. Olihan siinä nopeutta vähän yli sal-
litun. Mutta kun kerroin sedille mittarin lukemat, niin 
he kirjoittivat sakon sijaan kunniakirjan siitä, että tällä 
autolla ylipäätänsä pääsee vielä ylinopeutta.

Tien laitapuolen kulkijoiden kanssa ei ole tarvinnut 
myöskään olla liiemmälti tekemisissä. Mitä nyt kerran 
on hirven kavio kopsahtanut etupuskuriin. Miljoona-
auton käytössä ja huollossa on pidetty tiukasti kiinni 
periaatteista.

Talvella lämmitysjohto on kaivettu esiin vasta yli kah-
denkymmenen asteen pakkasella. Viime vuosina vanhus 
on kuitenkin päästetty säälistä roikan päähän jo hieman 
lauhemmillakin säillä.

Ammattitaitoiset huoltomiehet ovat pitäneet Corollaa 
kuosissaan vaihtamalla jakopään hihnan sadantuhan-
nen ja öljyt 7 500 kilometrin välein.

Vaihdelaatikkoonkaan ei ole tarvinnut liiemmälti 

koskea. Noin 700 000 kilometrin kohdalla ajelin 
ropun tippumisen takia pari päivää ilman öljyjä. 
Huoltomiehet epäilivät, että tuosta ei tule enää ka-
lua tekemälläkään. Eikun aukko umpeen ja uudet 
liemet sisään. Sillä laatikolla sitä edelleenkin aje-
taan ilman ongelmia.

Katsastuksista on selvitty kunnialla, mitä nyt 
kerran Kuopiossa virkaintoinen meisselimies in-
toutui repimään helmat ja pohjat aika pahasti 
hajalle.

Mutta kyläpajan remonttimies Karvosen Seppo 
sanoi, että eiköhän pistetä auto vielä kuntoon. Ja 
niin pistettiin ihan viimeisen päälle. Sen jälkeen ei 
ole ollutkaan leiman kanssa isompia vaikeuksia.

Vähällä kulkee
Löpön loppumisen vuoksi on jääty vain kerran 
tien päälle ja sekin johtui tietämättömyydestä. 
Seuraavan vauhdin hiipumisen yhteydessä hok-
sasin jo kokeilla, että kulkisikohan tämä vempele 
”pelkällä hajulla”.

Ja niin piru vie kulki. Toyotalla pääsi ensimmäi-
sen sammumisen jälkeen vielä 50 kilometriä. Sen 
kun vain starttasi auton uudelleen käyntiin. Tien 
varren lehmätkin katsoivat köröttelyä ihmeissään, 
mutta aina vain perille päästiin.

Eräällä Lapin reissulla piti sitten ihan laskimen 
kanssa todistaa, että kuinka vähällä ruosteenrus-
kea elämänkumppani oikein kulkee. Tulos oli 4,2 
litraa satasella. Se oli uskomaton lukema yli 900 
000 ajetulla koneella.

Mutta kaikki loppuu aikanaan. Niin myös suh-
teeni Corollaan alkoi rakoilla vuosi sitten kor-
roosion puhki polttamien lokarien ja lahonneen 
pohjan takia.

Ajattelin myös sitä, että kai se minullakin on 
oikeus ajaa vähän uudemmalla kärryllä. Ja niin-
hän siinä kävi, että kun Kuopiosta löytyi sopivan 
sininen Avensis, niin rakkaus leimahti 22 vuotta 
nuorempaan lajitoveriin.

Se tiesi sydäntä särkevää teiden eroamista. Ajoin 
armaani kyyneleet silmissä kotipaikkani latoon, 
jossa olen sitä aina silloin tällöin käynyt konepel-
lille taputtelemassa.

Mittarissa olevat miljoona ja 49 000 kilometriä 
saattavat saada vielä joskus jatkoa, sillä kone rous-
kuttaa vähäisestä käytöstä huolimatta yhä edelleen 
kissamaisen pehmeästi. 

Kuopiosta löytyi 
sopivan sininen 
Avensis, niin rakkaus 
leimahti 22 vuotta 
nuorempaan 
lajitoveriin
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Peetun ja kuvassa komeasti 
lentävän Antin sijoitukset Saas 
Feessä varmistivat Suomelle 
neljä maapaikkaa Vancouverin 
olympialaisten lumikouruun.

Toyota Snowboard 
Team Finland
Half Pipe
Antti Autti
Janne Korpi
Markku Koski
Ilkka-Eemeli Laari
Markus Malin
Risto Mattila 
Peetu Piiroinen 

Parisuurpujottelu
Ilona Ruotsalainen 

Lumilautacrossi
Anton Lindfors

Vancouverin olympialaisiin tähtäävän 
Suomen lumilautailun maajoukkueen 
valmistelut talven ykköskisaan ovat 

aikataulussaan. 

olympialaisten
Matkalla

lumi-
kouruun

Toyota Snowboard Team Finlandin joukkue on hionut 
laskuja ja temppuja usealla lumileirillä. Alkukauden 
maailman cupin kisoissa on saavutettu hyviä sijoi-

tuksia ja odotukset ovat rennon toiveikkaita olympialai-
siin. 

– Elokuisen Uuden Seelannin leirin ja maailmancupin 
jälkeen valmistautuminen on jatkunut Euroopan jääti-
köillä ja Kuusamon Rukalla, kertoo maajoukkueen pääval-
mentaja Pekka Koskela syksyn ohjelmasta.

Lokakuun alussa joukkue haki Hintertuxin ja Saas Feen 
jäätiköiltä lumituntumaa ja uusia temppuja lumikourun 
laskemiseen. Säät olivat kuitenkin oikukkaita ja uusimmat 
temput jäivät vielä selkeästi sisäänajovaiheeseen. 

Sveitsin Saas Feessä oli lokakuun lopulla kauden toinen 
lumikourun maailmancup-kisa. Tässä kisassa joukkueen 
jäsenistä kolme pääsi finaaliin. Parhaimman sijoituksen 
otti Peetu Piiroinen sijoittumalla kolmanneksi. 

– Hankala kisa, jossa säät karsinnoissa olivat todella 
vaihtelevat, eli ei aivan tasapuoliset, pohtii Koskela. 

– Joukkueemme Vancouverissa on vielä kovin auki. Nel-
jästä lumikourun edustuspaikasta kilpailee seitsemän tai-
turia. Tämän lisäksi Jyväskylän kokenut Ilona Ruotsalai-
nen tavoittelee paikkaa naisten parisuurpujottelussa ja 
nuori Anton Lindfors yrittää saada kisanäyttöjä lumilau-
tacrossissa.

– Maajoukkue kävi marraskuun lopulla Rukalla reilun vii-
kon leirillä ja jatkoi sieltä Jenkkeihin harjoittelemaan ja kil-
pailemaan vielä pariksi viikoksi ennen joulua, toteaa Pekka 
Koskela ryhmänsä tiukasta ohjelmasta. 

– Helmikuussa on tarkoitus esitellä maailmalle Vancou-
verissa tyylikästä suomalaista lumilautailua ja siinä sivussa 
kirkastaa Torinon olympiapronssi, leukaillee Koskela pilke 
silmäkulmassaan.  

Saas Feessä parhaat 
pisteet ja voiton nappasi 
Japanin Kazuhiro Kokubo. 
Hopea meni Ranskan 
Mathieu Crepelille 
ja prossille itsensä 
taisteli Peetu Piiroinen. 
Neljänneksi laskenut Antti 
Autti jäi Peetusta vain 
puoli pistettä.
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Toyota ei kuitenkaan lopeta mootto-
riurheilua kokonaan, vaan se säilyy 
merkittävänä osana yrityksen kansal-

lista toimintaa. Emoyhtiö aikoo keskittyä ydin-
liiketoimintansa kehittämiseen, mutta myös 
hyödyntää oppimaansa kiehtovissa tuotanto-
malleissa, kuten Lexus LFA -superautossa ja 
tulevassa takavetoisessa kompaktissa urheilu-
autossa. Moottoriurheilu jatkuu voimakkaana 
mm. Amerikan NASCAR-sarjassa sekä Japanin 
Super GT ja Formula Japan -sarjoissa.

Mieluisia muistoja
Toyota aloitti F1-sarjassa vuonna 2002 ja osal-
listui kahdeksan kauden aikana 140 kisaan, 

Kiihdytyskuvat: Jarmo Markkanen

Kohti uusia haasteita

Marraskuun neljäs merkittiin Toyotan moottoriurheilu-

historiaan päivänä, jolloin kahdeksan vuotta kestänyt 

kausi F1-sarjassa päättyi. Pääjohtaja Akio Toyodan 

mukaan yhtiöllä ei ollut muuta vaihtoehtoa tässä 

vaikeassa taloudellisessa tilanteessa. 

Motorsport

joissa se saavutti 13 podium-sijaa ja 87 pistesi-
joitusta. Vain voitto jäi puuttumaan.

Kun Toyota Motorsportin hallituksen pu-
heenjohtaja Tadashi Yamashinalta tiedustel-
tiin, mikä oli muistorikkain kilpailu kahdeksan 
vuoden aikana, hän vastasi:

– Itse asiassa niitä nousee heti mieleeni kol-
me, ja ne kaikki ajoittuivat tälle viimeiselle 
kaudellemme. Ensiksikin, Australian GP:ssä 
jouduimme lähtemään takarivistä sääntöjen 
vastaisiksi tulkittujen takasiipiemme vuoksi. 
Kisassa kuitenkin nousimme upeasti sijoille 
kolme ja neljä. Bahrainissa puolestaan onnis-
tuimme valtaamaan molemmat eturivin paikat 
lähtöruudukossa. Ja sitten tietysti lopuksi oma 
kotikisamme Suzukassa, jossa Jarno Trulli otti 
hienon toisen sijan.

NASCAR rules
Toyotan USA:n moottoriurheilupomo, Lee 
White, sanoo merkin toimivan pitkäjäntei-
sesti. 

– Menestystä meillä ei mitata vain edellisen 
kvartaalin, vaan mieluummin seuraavan vuo-
sikymmenen tai sukupolven aikana. Ja niin teh-
dään myös NASCARin sarjoissa. Sprint Cupis-
sa päättyi nyt kolmas, Nationwidessa neljäs ja 
avolavasarjassa kuudes kautemme.

– Huolimatta siitä, että vuosi 2009 ei tuotta-
nut aivan edellisen kaltaista ennätystehtailua 
(jolloin Kyle Busch voitti kolmessa sarjassa yh-
teensä uskomattomat 21 kisaa ja niistä Sprintis-
sä kahdeksan), oli tämäkin hieno kausi ja saim-
me paljon oppia tulevia kisoja varten, arvioi 
White päättynyttä moottoriurheilukautta. 

Vaikka Sprint Cupin merkkimestaruus an-
taa vielä odottaa itseään, niin kyllä menestystä-
kin kertyi. Viisi eri Camry-kuljettajaa nappasi 

yhteensä 11 osakilpailuvoittoa Sprint Cupissa. 
Kyle Busch voitti henkilökohtaisen Nationwi-
de-mestaruuden, ja Toyota voitti toisen peräk-
käisen merkkimestaruutensa Nationwide-sar-
jassa. Avolava- eli Camping World Truck Series 
-luokassa Toyota on voittanut putkeen jo neljä 
viimeistä vuotta. Yhteensä merkkimestaruuk-
sia on siten kuusi.

Kyle Buschin ennätystenkirja sai jälleen pa-
ri uutta merkintää. Hän mm. rikkoi yhden 
kauden aikana kisan johdossa ajettujen kier-
rosten ennätyksen. Niitä Kylelle kertyi tämän 
vuoden NNS-sarjassa yhteensä 2 698. Edel-
linen – 2 127 kierrosta – ennätys oli peräisin 
vuodelta 1984.

– En olisi lainkaan yllättynyt, vaikka ensi 
kauden lopulla mestaruudesta kilvoittelevien 
Chase-kuskien (12 eniten pisteitä keränneet 
kuljettajat ratkaisevat keskenään mestaruuden) 
joukossa olisi peräti viisi Camryä. Niin upeaa 

kehitystä näimme tällä kaudella monen Toyota-
tallin osalta, ennakoi White vuotta 2010. 

Tuleva tavoitekin on hänelle hyvin kirkas: 
Sprint-mestaruus!

Jarno ja Mika ovaalilla
Jarno Trulli sekä Mika Salo kävivät testaamassa 
itselleen täysin uutta lajia Amerikassa. Marras-
kuun 18. Jarno istuutui ensikertaa elämässään 
NASCAR Sprint Cup -autoon tavoitteenaan 
hakea ensituntuma ovaalirataan. 

Jarnon nopeus oli kolmannesta kierroksesta 
lähtien täysin vertailukelpoista Nationwide-sar-
jassa kilpailevan Trevor Baynen kanssa, joka 
aiemmin samana päivänä oli ajanut samalla 
Waltrip Racingin Camryllä vertailuajan.

Tavoitteena oli ajaa noin 200 kierrosta, mut-
ta mikäpä miehen olisi pitänyt radalta poissa, 
kun sinne oli päässyt, ja kierroksia kertyikin 
lopulta lähes 400.

Denny Hamlin otti 

vuoden viimeisessä, 

Homestead-Miami 

Speedway -kilpailussa 

kauden neljännen 

Sprint Cup -voittonsa 

tiukan taiston jälkeen 

(vas. & oik.). Denny 

starttasi kisaan vasta 

38. lähtöruudusta.

Kyle Busch (tiimi 

oikealla) varmisti 

itselleen ensimmäisen 

NASCAR-sarjan 
mestaruuden 
Nationwide-luokassa. 

Hän osallistui 35 

lähtöön, joista voitti 

yhdeksän, oli 25 

kertaa viiden parhaan 

joukossa ja 30 kertaa 

kärkikymmenikössä. 

Hän teki myös 
uuden ennätyksen 

ajamalla kymmenessä 

perättäisessä kisassa 

sijoille yksi tai kaksi!

Huolimatta siitä, että alussa Jarno oli järkyt-
tynyt Cup-auton ja F1:n huomattavista eroista, 
hän kuitenkin nautti kokemuksestaan. Päivän 
päätteeksi italiaano puhisi innoissaan jopa tu-
levaisuudestaan sarjan kilpailijana.

– Tosin minun on myönnettävä, että tilanne 
kisoissa on aivan toinen. Nyt ajoin yksin, mut-
ta 500 kovavauhtista kierrosta 42 muun kuskin 
rinnalla on aivan toista. Silti haluaisin kokea 
myös kilpailun. Juan Pablo Montoya kertoi 
minulle kisafiiliksen olevan mahtava. Kilpailus-
sahan joutuu taistelemaan asemastaan kaiken 
aikaa – toisin kuin monissa formulakisoissa, 
joissa ajetaan pahimmillaan jonossa lähdöstä 
maaliin saakka, puntaroi Jarno asetelmia.

Mika Salo ajoi testissä noin 300 kierrosta 
hyvin tuloksin. Hän toivoo saavansa paikan 
jostain tallista jo ensi kauden Nationwide-sar-
jaan siirtyäkseen myöhemmin sarjan huipulle 
Sprint Cup -luokkaan. 

Kiihdytyskilpailut ovat 

USA:n toiseksi seuratuin 

moottoriurheilulaji heti 

NASCARin jälkeen. Top fuel 

-luokassa Toyotan tukemat 

kuljettajat Larry Dixon ja Antron 

Brown sijoittuivat tällä kaudella 

toiseksi ja kolmanneksi. Kuvan 

Brown (oikealla) ajoi voittoon 

kauden päättäneessä Pomonan 

osakilpailussa.
Tällä kaudella Funny Car -luokassa aloittanut 

Al-Anabi-tiimi teki hienoa jälkeä ottamalla 

kolme osakilpailuvoittoa Del Worshamin 

kihdyttämänä.
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Tee toiveistasi totta

Toyota Rahoitus

Tule Toyota-liikkeeseen keskustelemaan 
Toyotan joustavasta  rahoituspaketista!

Kiitos asiakas-
palautteesta
Asiakastyytyväisyyskyselyyn 
vastanneiden kesken arvottiin 
marraskuussa yksi 600 euron 
matkalahjakortti ja neljä 100 
euron arvoista polttoainelah-
jakorttia. Kiitos kaikille vas-
tanneille. Onnetar nosti voit-
tajiksi seuraavat:

Matkalahjakortin voittaja
Reijo Peltoniemi, Orivesi

Polttoainelahjakorttien voit-
tajat:
Vuokko Väliniemi, Siivikkala
Juha Harlin, Ivalo
Katja Snell, Kerava
Kari Aronniemi, Salo

Vuoden jälleen-
myyjä 2009

uutiset
Tamperelainen Toyota Tammer-Auto palkittiin marras-

kuun lopulla Toyota-verkoston Vuoden jälleenmyyjä -arvo-
nimellä. Valinta perustui hienoihin toteutumiin liiketoimin-
nan kaikilla osa-alueilla. Osuuksiaankin liike pystyi laskevista 
markkinoista huolimatta nostamaan tämän vuoden aikana. Yli 
tuhannen uuden henkilöauton myynti marraskuun loppuun 
mennessä nosti markkinaosuuden lähes 18 prosenttiin. 

Tavara-autoissa vastaavat luvut olivat 150 ja liki 23 %. Myy-
tyjen autojen ja korjaamon työmääräinten osalta liike on 
maamme suurin ja täysin tyytyväisten asiakkaidenkin osuus ylittää kirkkaasti tavoitteen. 
Toyota Tammer-Autossa työskentelee 98 henkeä. Kuvassa heitä edustavat (vas.) Jarmo Leimu, 
Harri Heinonen, Martti Huttunen ja Jukka Ranne.

Toyota Tsusho Nordic Oy (TTN) vastaa läntisen 
pääkaupunkiseudun Toyota-jälleenmyynnistä 

hankittuaan omistukseensa myös Espoossa sijaitsevan 
Auto-Jalosen Toyota-liiketoiminnot joulukuun 
alussa 2009.  Vuotta aiemmin Toyota Kaivokselan 
liiketoiminnot olivat siirtyneet yhtiön omistukseen.

TTN:n tavoitteena on laajentua autokaupan alalla 
myös muissa Pohjoismaissa sekä Baltiassa toimivaksi, 
10–12 autotalon ketjuksi.  Itäisen puolen myynnistä 
vastaa MetroAuto-konserniin kuuluva MW Finland 
Oy, joka osti Toyota Itäkeskuksen liiketoiminnot 
kesäkuussa ja Tikkurilan Auto-Arita Oy:n 
liiketoiminnot elokuussa. Tikkurilasta liike muuttaa 
vuodenvaihteessa lentokentän läheisyyteen, ja siksi sen 
nimeksikin tuli Toyota Airport. MetroAuto-konsernilla 
on kokemusta merkin myynnistä jo ennestään, koska 
sillä on myös 5 Toyota-autotaloa Ruotsissa.

Toyota on 
Suomen luotetuin 
automerkki

Toyota on valittu Valittujen Palojen 
Luotetuin Merkki -tutkimuksessa 

jo kuudennen kerran Suomen luote-
tuimmaksi automerkiksi. Toyota valit-
tiin kategoriavoittajaksi myös kahdessa 
muussa tutkimuksessa mukana olleessa 
Euroopan maassa.

Omassa kategoriassaan Toyota sai 
Suomessa 20 % maininnoista. 92 % To-
yotaan luottavista sanoi voivansa suosi-
tella merkkiä muille. Tutkimuksen mu-
kaan Toyotaan luottavat sekä miehet että 
naiset ja alle 50-vuotiaat hieman van-
hempia useammin.

Suomessa kyselyyn vastasi 1 514 Va-
litut Palat -lehden tilaajaa.

Myös luotetuin 
ympäristömerkki
Tutkimuksessa pyydettiin vastaajaa ar-
vioimaan kymmenessä eri tuotekate-
goriassa, millä merkillä on hänen mie-
lestään paras maine ympäristöasioista 
huolehtimisen suhteen: Autojen koh-
dalla Toyota sai ylivoimaisesti eniten 
mainintoja.

– Toyotan näkemys on, että autoteolli-
suuden on kannettava oma vastuunsa ja 
otettava keskeinen rooli hiilidioksidi- ja 
muiden päästöjen vähentämisessä. Kes-
tävä taloudellinen kasvu on mahdollista 
vain huomioimalla ja minimoimalla toi-
minnan ympäristövaikutukset eli kehit-
tämällä uusia teknologioita ja vähentä-
mällä luonnonvarojen käyttöä, totesi To-
yota Auto Finland Oy:n toimitusjohtaja 
Kari Skogster Valituissa Paloissa.

Toyota palkitsi Yllätä 
ympäristökeksinnöllä 
-kilpailun voittajan
Vuoden 2008 alussa käynnistyneen, Eco School –kou-
luille suunnatun, Yllätä ympäristökeksinnöllä -kilpailun 
teema oli ajankohtainen: Ilmastonmuutos – säästetään 
energiaa! Suomea kisassa edusti Helsingin Myllypuros-
sa sijaitsevan päiväkoti Neulasen kekseliäs idea: päi-
väkodin lämpöpattereiden eteen asennettiin telineet, 
joihin lapset voivat itse laittaa ulkoleikeissä kastuneita 
vaatteitaan kuivumaan.

Marraskuussa koko kilpailun voittajaksi valittiin 
turkkilaisen peruskoulun energiaprojekti, jossa kou-
lun valokatkaisijat varustettiin kortinlukijoilla. Oppi-
laat vastaavat vuorollaan ennen tunnin alkua valojen 
sytyttämisestä ja vastaavasti tunnin jälkeen niiden 
sammuttamisesta ”valokortin” avulla. Palkinnoksi saa-
mansa 3 000 euroa turkkilaiskoulu käyttää koulun ym-
päristötyöhön. Kilpailun tukijana toimi Toyota.

Pääkaupungin Toyota-
myynnissä muutoksia
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uutiset
Maasturin  
renkaanjälki yllättää

Toyota Land Cruiserin ekologinen renkaan-
jälki on pienempi kuin ison tai keskikokoi-

sen koiran tassunjälki väittävät tutkijat Robert 
ja Brenda Vale. He ovat tutkineet ympäristöys-
tävällistä elämäntapaa Victorian yliopistos-
sa Uudessa Seelannissa. Asiasta uutisoi New 
Scientist -lehti sekä Helsingin Sanomat.

Tutkijat arvioivat, kuinka paljon maata tar-
vitaan lemmikkieläinten ruuan tuottamiseksi. 
Laskelmien mukaan esimerkiksi keskikokoisen 
koiran kuivaruoka sisältää noin 164 kiloa lihaa 
ja 95 kiloa viljatuotteita. Kilo viljaa vie maata 
13,4 neliömetriä ja vastaavasti kilo broilerinli-
haa vaatii 43,3 neliömetriä. Näin ollen ekologi-
seksi tassunjäljeksi tulee 0,84 hehtaaria.

Isokokoisen koiran tassunjäljeksi tutkijat 
saivat 1,1 hehtaaria ja kissan jalanjäljeksi 0,15 
hehtaaria. Hamsterin jalanjälki on pieni, 0,014 
hehtaaria.

Lemmikkieläinten ja  
maasturin ekologinen jalanjälki
Iso koira = 1,1 hehtaaria
Keskikokoinen koira = 0,84 hehtaaria
Toyota Land Cruiser = 0,41 hehtaaria
Kissa = 0,15 hehtaaria
Hamsteri = 0,014  hehtaaria

Toyota Land Cruiserin ekologinen jalanjäl-
ki on tutkijoiden mukaan 0,41 hehtaaria. Jos 
autolla ajetaan 10 000 km vuodessa, energiaa 
kuluu 55,1 gigajoulea. Land Cruiserin jalanjäl-

1,1
0,84

0,41

0,15 0,014

Lyhyesti
Toyotan uusi pääjohtaja Akio Toyoda on For-
bes-lehden mukaan maailman vaikutusval-
taisimpien ihmisten listalla sijalla 28.

Toyota pyrkii monin tavoin varmistamaan 
tuotteidensa laadun, ympäristöystävällisyy-
den ja asiakastyytyväisyyden. Siksi ei olekaan 
ihme, että se käyttää kaikista maailman yri-
tyksistä eniten varojaan tutkimus- ja tuote-
kehitystyöhön. EU-komission laatiman lista-
uksen mukaan viime vuonna Toyota panosti 
kaikkiaan 7,61 miljardia euroa R&D-toimin-
taan. Toiseksi isoimmat tuotekehitysinves-
toinnit olivat Microsoftilla, 6,48 miljardia. 
Nokia sijoittui listalla kahdeksanneksi 5,32 
miljardin euron panostuksellaan.

Aston Martin solmi aiemmin tänä vuonna 
Toyotan kanssa sopimuksen pienten iQ-
mallien ostamisesta ja uudelleen muotoi-
lemisesta sekä markkinoinnista omille asi-
akkailleen Cygnet-nimellä. Alun perin 
valmistusmääräksi kaavailtiin vuositasolla 

1 000–2 000 autoa. Ennusteet ovat kuiten-
kin ylittyneet positiivisesti ja Aston Martin on 
rekisteröinyt jo 6 000 esisopimusta. Määrä on 
uskomaton, sillä Cygnetin ostaminen edel-
lyttää, että asiakkaalla on jo ennestään jokin 
Aston Martinin malleista. Ensimmäiset 3 000 
autoa on jo tilattu Toyotalta, ja ne valmistuvat 
keväiseen lanseeraukseen mennessä.

Puolueettoman Consumer Reports -lehden 
uusimmassa laatuvertailussa seitsemän kär-
kisijaa meni japanilaisille autonvalmistajille. 
Kärkeen nousi Toyotan USA:n markkinoille 
valmistama Scion-merkki. 33 automerkin 
joukossa parhaaksi eurooppalaiseksi merkiksi 
osoittautui yhdeksänneksi noussut Porsche. 
Häntäpäähän jäivät amerikkalaiset Jeep, 
Dodge, Cadillac ja Chrysler.

Ruotsissa Motorföraren-lehti on palkinnut 
Toyota Verson arvonimellä Årets Familjebil 
2009 eli Vuoden perheauto. Seitsemänpaik-
kainen Verso on enemmän järki- kuin tun-
nevalinta, se tarjoaa hyvän turvallisuuden ja 
parantuneen tavaratilan. Korkeammasta hin-
nastaan huolimatta Verso voittaa kilpailijansa 

tarjoamiensa kokonaisturvallisuuden ja -talo-
udellisuuden ansiosta. Valintaraatiin kuului 
11 ruotsalaista moottoritoimittajaa. Toiseksi 
eniten ääniä saivat Citroën C3 Picasso ja Peu-
geot 3008.

Auto Bild jakoi marraskuussa Kultaisia ohja-
uspyöriään. Toyota Verso nousi Suomessa 
tila-autot sarjan voittajaksi, uusi Prius puo-
lestaan sai Vihreän ohjauspyörän.

Toyotan Le Rendez-Vous-näyttelytila sijait-
see Pariisin kuuluisimmalla kadulla Champs-
Elyséesillä. Näyttelyssä on esillä Toyotan kaik-
kein edistyneimpiä malleja ja tekniikkaa. 

Esittelytilat avattiin vuonna 1998, ja pai-
kan suosio on kasvanut tasaisesti. Viime 
vuonna siellä kävi ennätykselliset 1,5 mil-
joonaa vierasta, mutta tänä vuonna ennä-
tyksen odotetaan rikkoutuvan jälleen. Loka-
kuun 26.päivä merkittiin historiankirjoihin, 
kun tiloissa vieraili kaikkiaan jo 10. miljoonas 
vieras. Tuo sattuma ja onni kohtasi portuga-
lilaista Pedro Martinsia, joka sai visiitistään 
muistoksi upean kellon sekä kyydin uudella 
Toyota Priuksella lentokentälle.

jessä on mukana polttoaineen kulutus ja auton 
valmistamisen vaatima energia.

Tutkijapariskunta antoi kirjansa nimeksi:  
Time to Eat the Dog eli Aika syödä koira.

50 TOYOTA PLUS

Kitkaton suhde.
Toyota ja Toyota Motor Oil.

www.toyota.

Toyota Motor Oil on Toyota Genuine Parts -tuoteperheen uusi jäsen. 
Löydät sen vain Toyota-huollosta.
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● Tulevaisuuden Toyotat esillä Tokiossa
● Esittelyssä superauto Lexus LFA

Land Cruiser
Uusi

loistaa haastavilla 
erätaipaleilla

Turvallisesti talviliikenteessä. Toyota.


