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Puhdasta 
suorituskykyä.

Toyota Genuine Motor Oil. 
Toyotan Genuine Motor Oil on erityisesti Toyotaasi kehitetty, 
moottorin taloudellisuuden ja kestävyyden varmistava 
huippuöljy. Autoosi suunnitellut Toyota Genuine Motor Oil 
-tuotteet löydät vain Toyota-huollosta.
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Lehti Toyota-autoilijoille 1/2010

AurisEsittelyssä
uudistunut

● Geneven autonäyttelyn uutuudet
● Prius on tasaisen vahva talvessakin
● Suomalaislautailijoiden ylivoimaa

Viikonloppunäyttely Toyota-liikkeissä 20. – 21.3. Tule mukaan!



Joka päivästä parempi.
Uusi Auris 2010.

Lisävarusteena iloa, menoa, näköä 
ja kattokaiteita.
Poikkea jälleenmyyjäliikkeessäsi tutustumassa uuteen 
Auris 2010 -varustemallistoon ja täydennä päiväsi sujuvuutta 
entisestään, Toyota-lisävarusteilla.

www.toyota. 

01  Taakkateline, kylkilistat, etumaski, roiskelevyt, 
 puskurien kulmasuojat, sumuvalojen kromikehykset, 
 kattospoileri, Rufiji-kevytmetallivanteet 16” sekä 
 etu-, taka- ja sivuhelmat.

02 Taustapeili peruutuskameralla Sol Sport -malliin.

03  Hattuhyllyn lokerikko.

04  Takahelma tuplaputkella.

05  Bluetooth HandsFree.

06  Jalkatilan valosarja.

01

02 03 04 05

06 07 08 09

07  JBL-kaiutinsarja.

08 Aurinkosuojat taka- ja sivuikkunoihin.

09 Koiraverkko erottaa lemmikille turvallisen matkustustilan.
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 Katsastustoiminnan vapauduttua 1994 
on toimipaikkojen määrä lisääntynyt 
huimasti ja palvelujen saatavuus paran-

tunut. Ilmaiseksi eivät nuo yli 200 katsastus-
toimipaikkaa ole nousseet. Katsastushintoja on 
pidetty paikoin kohtuuttomina, koska toisilla 
paikkakunnilla katsastuksen päästömittauksi-
neen saa puoleen hintaan maan keskiarvoon 
nähden, eikä näillä halvimmilla paikoillakaan 
hyväntekeväisyyttä tehdä. Katsastushinta tun-
tuu varsin kovalta, kun sitä vertaa korjaamo-
hintoihin. Korjaamolla tuntiveloitus on samaa 
luokkaa, kun katsastusaseman veloitus alle 
puolessa tunnissa tehtävästä määräaikaiskat-
sastuksesta.

Liikenne- ja viestintäministeriö LVM sekä 
katsastuksen toimiluvat myöntävä Liikenteen 
turvallisuusvirasto Trafi ovat molemmat tie-
dottaneet helmikuun alussa suunnitelmista 
tervehdyttää katsastustoimintaa. 

Mielenkiintoisin ehdotus on katsastusyri-
tysten muuta autoalaa koskevien liiketoimin-
tarajoitusten purkaminen. Kevyen ja raskaan 
kaluston toimilupien eriyttäminen loisi myös 
mahdollisuuksia vain tietyntyyppiseen kalus-
toon erikoistumiseen katsastuksissa. 

Määräaikaiskatsastuksia tekevien katsas-
tusmiesten pohjakoulutusvaatimuksia ollaan 
myös helpottamassa ammattitutkintotasolle, 
jolloin tavalliset automekaanikot pääsisivät 
katsastajakoulutukseen. Kaikki esitetyt muu-
tokset ovat toistaiseksi ehdotuksia, mutta jo-
tain tämänsuuntaista muutosta on varmasti 
luvassa, kun ehdotuksista muodostetaan sää-
döksiä sidosryhmien kuulemisen jälkeen.

Esitetyt muutokset mahdollistaisivat katsas-
tustoiminnan korjaamoille ja huolto- ym. pal-
veluiden tarjoamisen katsastustoimipaikoille. 
Kuluttajan kannalta olisi mukavaa, kun samal-
ta tiskiltä saisi määräaikaishuollon ja määräai-
kaiskatsastuksen. Ensin Antti-asentaja huoltai-
si auton, minkä jälkeen Kalle-katsastaja tekisi 
määräaikaiskatsastukseen kuuluvat tarkastuk-
set. Vikojen ilmetessä auton voisi palauttaa hel-
posti huolimattomalle asentajalle ja katsastaja 
voisi hoitaa jälkitarkastuksen helposti, koska 
auto pysyisi koko ajan samassa hallissa. Perin-
teisten katsastustoimipaikkojen halleissa mah-
tuisi tekemään myös monia huoltotoimenpi-
teitä katsastusten lisäksi. Esimerkiksi syksyllä 
katsastuksen jälkeen autoon voitaisiin vaihtaa 
talvirenkaat alle auton ollessa työtä varten val-
miiksi nosturilla.

Uusissa mahdollisuuksissa piilee myös uu-
sia riskejä, joista suurimmalta tuntuu autoi-
lijoiden tasapuolinen ja oikeudenmukainen 
kohtelu. Toiminnan tulee näyttää myös asi-
akkaalle uskottavalta. 

Aiemmin mainittu Kalle-katsastaja voi arvi-
oida auton tieliikennekelpoisuutta hieman eri 
toleransseilla riippuen siitä, kuka auton korja-
ukset maksaa. Raidetangon pään välys voi tun-
tua hieman erilaiselta, jos vaihtokustannukset 
saa laskuttaa asiakkaalta eikä työ mene hänen 
kiinteähintaiseen huoltosopimukseen eli kat-
sastusta suorittavan yrityksen kuluihin. 

Suurin osa autoalalla toimijoista ajattelee 
toimintaansa pitkällä tähtäimellä ja haluaa pi-
tää huoltosopimusten alaiset autot kunnossa 
eikä pelkästään katsastuksia voimassa. Muu-
tamalla toimijalla on kuitenkin aina mielessä 
vanha sananlasku: rehellisyys maan perii, mut-
ta hyvä koijari saa kartanon ja prinsessan.

Nykyisillä varsin tiukoilla riippumatto-
muuspäätöksillä on haluttu turvata kansa-
laisten puolueeton kohtelu katsastustoimin-
nassa. Lainsäädäntöä tulee kuitenkin aika-
ajoin tarkastella ja tarvittaessa muuttaa tek-
niikan kehityksen mukana. Nyt tarkastellaan 
sitä, ketkä hoitavat tulevaisuudessa Suomessa 
ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnan 
määräaikaiskatsastusten muodossa. 

Malli, missä auto huolletaan ja katsaste-
taan yhdessä paikassa kuulostaa huomatta-
vasti houkuttelevammalta kuin malli, mis-
sä huolto, vaihtoehtoisten energianlähteiden 
(kaasu, akustot) tarkastus ja perinteinen kat-
sastus suoritetaan eri paikoissa. Uudistuksilla 
tavoitellaan mahdollisimman vaivatonta kat-
sastusta autoilijalle ja tervettä hintakilpailua 
koko maahan. 

AUTOILIJAN ASIALL A

Kilpailulla kustannustehokkuutta 
katsastukseen

Toyota-yhtiöiden asiakaslehti • Päätoimittaja Veikko Kuvaja • Toimitussihteeri Malla Huttunen • Ulkoasu Osmo Leivo • Julkaisija Toyota-yhtiöt, 
Korpivaarantie 1, PL 12, 01451 Vantaa, puh. (09) 85 181, Fax (09) 8518 2221, Sähköposti tiedotus@toyota.fi • Osoitteellinen jakelu 201 000 kappaletta 
• Ilmestyy neljä kerta vuodessa • Lehden osoitteet on han kittu Toyota-yhtiöiden asiakastiedostoista ja Ajoneuvorekisteristä maaliskuussa 2010 • 
Ajoneuvorekisteri saa osoitepäivitykset Väestörekisterikeskukselta, joten osoitteenmuutoksesta ei ilmoiteta Toyota-yhtiöihin. Osoitteenmuutokset: www.posti.fi/
netposti tai Suomi.fi/Asiointi ja lomakkeet tai puhelimitse Väestörekisterikeskukseen 0200 71000 (pvm/mpm). • Osoitelähde 
Ajoneuvo rekisteri, Trafi. • Ilmoitusmyynti: Toyota, tiedostusosasto, puh. (09) 85 181 • Lehden autokuvissa saattaa esiintyä 
varusteita yms., jotka eivät kuulu Suomeen tuotaviin malleihin • Painopaikka Punamusta, Joensuu 2010 • ISSN 1238-9102

Olli Lindroos
ylijohtaja
tieliikenne- ja rautatietoimiala
Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi)
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6 Geneven uutuudet
Toyota ensiesitteli Genevessä 
sähköautokonseptin rinnalla kerralla peräti 
kolme uutta täyshybridituotantomallia. 

12 Uudistunut Auris
Aurisin keulan ilmettä on muotoiltu ja 
ergonomiaa ja ajo-ominaisuuksia on hiottu 
huolellisesti. Polttoaineen kulutus on 
parantunut upeasti 17 %.

16 Suomen palkituin kirjailija
Kari Hotakainen luonnehtii itseään toimeliaaksi 
muttei työnarkomaaniksi, ehtiihän hän ajaa 
Toyota Avensiksellaan 30 000 kilometriä 
vuodessa.

20 Uskollinen autoilija
Matti Hietalaa voidaan sanoa merkkiuskolliseksi 
autoilijaksi. Muista poiketen, hän on säilyttänyt 
kaikki hankkimansa 24 Toyotaa.

24 Yaris Sol Edition
Suosituin pieni perheautomallisto sai 
edustavan lisäversion, jonka valtteja ovat värit 
ja varusteet.

26 Rinteisiin Hiluxilla
Tänä talvena lunta on riittänyt. Se on toisille 
riesa, toisille ilo. Hiihtokeskusyrittäjä Niklas 
Blomander huoltaa rinteitä nelivetoisella 
Hiluxilla.

30 Nelivedolla talvisessa metsässä
Islannissa muutettuja Toyota Hilux ja Land 
Cruiser Arctic Trucks -autoja ei luminen metsä 
tai routa pysäytä.

34 TM Talvitesti
Tekniikan Maailman Talvitesti osoitti, että 
hybridivoimalaitteen ansiosta Prius oli 
kokonaishyötysuhteeltaan paras myös kylmällä 
moottorilla.

36 Tärkeä öljynvaihto
Vaikka huollon kilometriraja ei täyttyisikään, 
on öljy syytä vaihdattaa huolto-ohjelman 
mukaisesti vuosittain. Toyotan voiteluöljyt 
on kehitetty yhdessä Toyotan uusien 
moottoreiden kanssa. 

38 Tankatankan uusi elämä
Jaana Kapari-Jatta vei miehensä Samin 
kanssa Suomesta muun kierrätystavaran 
ohessa käytetyn Hiacen Gambiaan, 
jossa pakettimallisesta autosta on tehty 
gambialainen pikkubussi.

42 Korjauskutsulla kuntoon
Korjauskutsulla pidetään huolta asiakkaasta ja 
hänen autostaan. Näin toimien varmistetaan, 
ettei mahdollinen vika yllätä autoilijaa, vaikka 
todennäköisyys ko. vian ilmenemiselle olisikin 
marginaalinen. 

44 Ilmastonmuutos puhuttaa
Yhden kylmän talven tai kuuman kesän 
perusteella ei voi tehdä minkäänlaisia 
johtopäätöksiä siitä onko ilmastonmuutosta 
olemassa. 

46 Voitosta voittoon
Suomen lumilautamaajoukkueen eli Toyota 
Snowboard Team Finlandin talvi on ollut 
voittoisa. Peetu Piiroisen upea hopea 
Vancouverin lumikourusta on varmasti kaikkein 
eniten huomioitu saavutus. Lisäksi Peetu 
onnistui ensimmäisenä lautailijana uusimaan 
arvostetun TTR-kiertueen voiton peräkkäisinä 
vuosina.

20
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oyota, joka on myynyt jo yli 2,2 mil-
joonaa hybridiautoa, tuo lähivuosien 
aikana markkinoille kymmenen uutta 
hybridimallia tavoitteenaan saavuttaa 
miljoonan hybridin vuosimyyntitaso. 
2020-luvun alussa on odotettavissa, et-
tä kaikista mallisarjoista löytyy myös 
hybridivaihtoehto. Viime vuonna Eu-

roopassa myytyjen Toyota-henkilöautojen keskimääräiset 
hiilidioksidipäästöt olivat 130,1 g/km – 21,3 g/km vähem-
män kuin vuonna 2007.

Auris HSD - luokkansa 
pienimmät päästöt
Uuden Auris Hybrid Synergy Drive -version tuotanto alkaa 
kesällä, ja Suomen markkinoille se ehtii alkusyksyyn. Aurisin 
1,8 litran polttomoottori, sähkömoottori- ja portaaton voi-
mansiirto ovat peräisin vähäpäästöisen autoilun esikuvaksi 
nousseesta uusimmasta Priuksesta. 

Tällä erinomaiseksi koetellulla paketilla Auris yltää luok-
kansa pienimpään kulutukseen, 3,8 l/100 km. Hiilidioksidi-
päästöjä tuosta seuraa vain 89 g/km. Erinomaiseen kulutuk-
seen myötävaikuttavat täyshybridin ohella monet seikat, kuten 
pieni ilmanvastuskerroin (0, 283), alhaisen vierintävastuksen 
omaavat renkaat, aerodynamiikkaa parantavat pyörän kap-
selit ja takaspoileri.

Aurisin poltto- ja sähkömoottorin yhteisteho on 100 kW 
(136 hv). Sähkömoottorin tuottama 60 kW:n teho ja 205 Nm:n 
vääntömomentti riittävät hyvin auton vaivattomaan liikutte-
luun ilman polttomoottoriakin. Täyteen latautuneen ajoakun 
turvin matkaa voi taittaa nollapäästöin parin kilometrin ver-
ran noin 50 km/h nopeudella.

nautittavampia
loisteliaampia ja

Puhtaampia, 

autouutuuksia
Ympäristöarvot ja ajamisen ilo olivat pääosassa Toyotan 

ja lexuksen osastoilla Geneven autonäyttelyssä. 

sähköautokonseptin rinnalla valmistaja ensiesitteli 

kerralla peräti kolme uutta täyshybridituotantomallia: 

Toyota Aurisin, Prius PHV:n ja lexus CT 200h:n. 

lisäksi paljastettiin uudistetut Auris- ja 

RAV4-mallit. Autoilijoiden tunteisiin 

vetoavat nautinnollista 

ajettavuutta tarjoavat 

urheiluautot: Toyota 

FT-86 sekä 

lexus lFA. 
T

Toinen Toyotan 
täyshybridi saadaan 
markkinoille ensi 
syksynä, kun 
uuden Auris HSD:n 
myynti alkaa. Auton 
hiilidioksidipäästöt 
ovat vain 89 g/km.

▶
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Prius PHV – 2,6 
litraa sataselle
Toyota on aloittanut maailmanlaajui-
sen käyttötestin uudella sähköverkosta 
ladattavalla Prius PHV -mallilla. Tule-
vaan kesään mennessä niitä on liiken-
teessä 600 kappaletta, Euroopassakin 
noin 200 autoa. 

Toyota käyttää näissä PHV-malleissa 
ensimmäistä kertaa litium-ioni-akkuja. 
Ne voidaan varata täyteen normaalista 
sähköverkosta 90 minuutissa ja niiden 

avulla auto saavuttaa 30 % Priusta pie-
nemmän, noin 2,6 litran kulutuksen ja 
vain 59 g/km CO2-päästöt. 

Akut hybridiautoihinsa Toyota ke-
hittää ja tuottaa yhdessä Panasonicin 
kanssa omistamissaan kahdessa teh-
taassa. Ensi syyskuusta alkaen vuosi-
tuotantokapasiteetti nousee 1,1 miljoo-
naan akkuun.

Riittävän tehokkaiden akkujen ansi-
osta PHV soveltuu erinomaisesti eten-
kin kaupunkiliikenteeseen, vaikka se 
yltääkin jopa 100 km/h nopeuteen säh-
kökäyttöisenä. 

PHV:llä voi matkata noin 20 km pel-
kän sähkömoottorin voimin. Varauk-
sen käydessä vähiin, voi autolla jatkaa 
matkaa vaikka kesämökille tavallisten 
polttomoottoriautojen tapaan. Virran 
ehtyminen ei koskaan keskeytä hybri-
diauton matkantekoa, kuten pelkissä 
sähköautoissa tapahtuu.

Sähköauto  
markkinoille 2012
70 % eurooppalaisista asuu kaupungeissa tai esikaupunkialu-
eilla. Uusimmat Toyotan tekemät tutkimukset osoittivat, et-
tä yli 80 % Ranskan ja Englannin kaupunkialueilla ajetuista 
matkoista ovat alle 25 km:n mittaisia. Ranskassa kaupunki-
ajoista 55 % on alle 10 km:n mittaisia, Englannissa peräti 80 
% kuuluu samaan ryhmään.

Toyotan näkemyksen mukaan sähköautot, kuten messuilla 
esitelty FT-EV II, soveltuvat parhaiten urbaaniin liikennöin-
tiin, jossa pärjää kohtuullisen kokoisilla ja hintaisilla akuilla, 
koska ajomatkat ovat suhteellisen lyhyitä. Pidemmillä mat-
koilla hybridit ovat käytännöllisempiä ja pienempien akku-
jensa ansiosta myös edullisempia.

Toyotalla on pitkä kokemus sähköautojen kehittämisestä. 
Kymmenen vuotta sitten noin 1 900 RAV4-pohjaista sähkö-
autoa myytiin tai liisattiin testikäyttöön Kaliforniassa. Autois-
sa oli isokokoiset akut, ja lataus riitti 160 km:n ajoon. Lähes 
puolet noista autoista on edelleenkin liikenteessä. Toisen laa-
jamittaisen sähköautokokeilun Toyota toteutti kotiseuduillaan 
pienillä e-Com-kaupunkiautoilla. 

Käyttökokemusten perusteella päädyttiin kaupallistamaan 
nimenomaan kaupunkikäyttöön soveltuvin kokoluokka. Pie-
nen FT-EV II -konseptimallin huippunopeus on 100 km/h ja 
se selviytyy noin 90 km:n ajomatkasta yhdellä latauksella. To-
yota esittelee vastaavankokoisen lithium-ioni-akuilla varuste-
tun sähköauton USA:n markkinoille vuonna 2012.

Polttokenno autoja  
käyttötestiin 
Toyota pitää polttokennoa lupaavana ratkaisuna tulevaisuu-
den päästöttömään liikennöintiin. Erityisen hyvin se soveltuu 
pitkien matkojen ajoon tai esim. linjaliikenteeseen. Poltto-
kenno pystyy hyödyntämään jopa 80 % vetyyn sitoutuneesta 
energiasta, mikä on kaksi kertaa enemmän kuin mitä nykyiset 
moottorit saavat irti bensiinistä. 

Toyota on kehittänyt polttokennotekniikkaa jo vuodesta 
1992 lähtien ja toi ensimmäisenä valmistajana markkinoille 
kaupallisen tuotantoversion autostaan peräti kahdeksan vuot-

ta sitten. Nyt tavoitteena on laajamittai-
sempi kaupallistaminen vuonna 2015. 
Sen saavuttamiseksi on tärkeää osallis-
tua aktiivisesti myös vedyn tankkauk-

sessa tarvittavan infrastruktuurin kehittämiseen. 
Merkittävänä osana tätä projektia Toyota laajentaa testi-

käyttöä 120 autolla tästä vuodesta alkaen sekä osallistuu mm. 
Berliinissä järjestettävään käyttötestiin kahdella uusimmalla 
FCHV-adv-polttokennoautollaan.

Toyotan polttokennoauto, joka sekin on yksi lukuisis-
ta täyshybridisovellutuksista, suoriutuu 830 km:n matkas-
ta yhdellä tankillisella ja pystyy operoimaan jopa 30 asteen 
pakkasessa. Vaikka vetykäyttöinen polttokennoauto ei tuota 
ajossa CO2-päästöjä lainkaan, on kemianteollisuudella suuri 
haaste siinä, kuinka vetyä voidaan tuottaa mahdollisimman 
pienin päästöin.

Loisteliaampi RAV4
Uudistuvan RAV4:n keulan ilme on aiempaa tyylikkäämpi. 
Uudet ajovalot, konepelti, etupuskuri ja -lokasuojat sekä kro-
matut sumuvalojen kehykset vahvistavat hienostunutta ulko-
asua. Leveämpi, kromattu jäähdyttäjän säleikkö tuo autoon 
selvää sukunäköisyyttä Avensikseen ja Versoon. ▶

Sähköverkosta 
ladattavan Prius PHV-
mallin litium-ioni-
ajoakut ovat kookkaat. 
Ne on sijoitettu taakse 
tavaratilan alle. Taka-
akselin etupuolella on 
polttoainesäiliö.

Toyota tuo pienen 
sähköauton ainakin 
USA:n markkinoille 
vuonna 2012. 
Kaupunkiautolla ajaa 
yhdellä latauksella  
noin 90 km.

PHV-mallin ajoakut  
ladataan sähköverkos-
ta täyteen 90 minuu-
tissa. Pelkän sähkön 
turvin on mahdollista 
ajaa noin 20 km ajon 
rasittavuudesta riip-
puen.

Vetysäiliöt ja ajoakku 
sijaitsevat taka-
akselin molemmin 
puolin. Keulassa 
on polttokenno ja 
sähkömoottori. 
Yhdellä tankkauksella 
voit taittaa matkaa 
jopa yli 800 km.

Uusi, hienostunut 
sisustusvaihtoehto 
RAV4:ään on Alcan-
taran ja aidon nah-
kaverhoilun yhdis-
telmä.

Uuden RAV4:n 
erottaa helpoiten 
edeltäjästään 
keulasta, jossa 
mm. säleikkö,  
konepelti ja 
ajovalot ovat 
saaneet uuden 
designin.
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Lexuksen monipuoliseen hybridimallistoon kuuluvat 
loisteliaat sedanit GS 450h ja LS 600h sekä crossover RX 

450h. Nyt merkki laajenee uuteen kokoluokkaan tuomalla 
C-segmentiin ensimmäinen premium-luokan täyshybridin, 
joka kantaa nimeä CT 200h. 

Laadun, varustelun ja puh-
tauden puolesta – CT 200h 
Uutuuden pääpiirteet nähtiin jo viime vuonna esillä olleessa 
LF-CH-konseptimallissa. Yksilöllinen, terävän määrätietoi-
nen muotoilu erottaa CT 200h:n kilpailijoistaan. Sisätiloissa 
loistaa kokoluokassaan ennennäkemätön laadukkuus ja hie-
nostuneisuus.

Suorituskyvystä vastaa 1,8 litran bensiinivoimanlähde ja 
tehokas sähkömoottori. Käyttöominaisuuksiltaan Lexus Hy-
brid Drive -toteutus vastaa kaksilitraista autoa, mutta pääs-
töarvoiltaan uutuus on omassa luokassaan. Kuljettajalle tar-
jotaan kahta ajotyylivaihtoehtoa; dynaamista ja rentouttavaa. 
Lisäksi hybriditekniikan toiminnalle on valittavissa neljä eri 
toimintatapaa: puhtaan sähköajon (EV) lisäksi tarjolla on 
Eco-, Normal- ja Sport-painotukset.

Lexus CT 200h:lle suunniteltiin täysin oma alustarakenne. 
Yksilöllinen takajousitus on toteutettu päällekkäisin kolmio-
tukivarsin. Ajo-ominaisuuksia leimaa kaikille Lexuksille omi-
nainen, erittäin mukava, luonteva ja täsmällinen käytös.

Viisiovinen uutuus-Lexus puhuttelee asiakkaita, jotka ha-
luavat vähentää autoilunsa aiheuttamia päästöjä, mutta eivät 
ajamisensa laadukkuutta. CT 200h:n odotetaan houkuttelevan 
aiempaa nuorempia asiakkaita Lexuksen ohjaimiin.

Etuvetoinen CT 200h täydentää Lexuksen tarjontaa maa-
ilmanlaajuisesti. Euroopassa malli tulee olemaan kompaktin 

Luxury-varustelun yhteyteen voi jatkossa tilata loisteliaan, 
nahka- ja Alcantara-verhoilun yhdistelmän. Laajaan, moder-
niin moottorimallistoon sisältyvät bensiinikäyttöinen 116 kW 
(158 hv) 2,0 litran Valvematic-moottori sekä kaksi 2,2 litran 
dieselmoottoria, joiden tehot ovat 110 kW (150 hv) ja 130 
kW (177 hv). Päästöiltään, pienimmillään 150 g/km, RAV4 
kuuluu luokkansa puhtaimpiin nelivetomalleihin. 

RAV4:n manuaalivaihteistot ovat kuusinopeuksisia. Ben-
siinimoottorin yhteyteen saa lisäksi portaattoman CVT-au-
tomaattin ja 110 kW:n dieseliin kuusivaihteisen automaatin. 
Uudistuneen RAV4:n ennakkomyynti alkaa maaliskuussa ja 
ensimmäiset autot saadaan Suomeen toukokuussa.

FT-86 tuo aitoa iloa  
ajamiseen
Toyotan pitkät perinteet urheilullisten mallien valmistajana 
saavat odotettua jatkoa FT-86-konseptimallista. Takavetoi-
sen auton nautinnollinen ajettavuus, käteen käyvät hallinta-
laitteet ja tyylikäs aerodynaaminen muotoilu tekevät uutuu-
desta houkuttelevan.

FT-86 on tehty mahdollisimman kompaktiksi ja kevyek-
si suorituskyvyn, ketteryyden sekä käsiteltävyyden maksi-
moimiseksi. 4 200 mm mittaisen auton akseliväli on pitkä,  
2 570 mm. Niin moottori kuin kuljettajan istuinkin on sijoi-
tettu mahdollisimman alas ja taakse tasapainon, ajovakauden 
ja dynaamisen käytöksen maksimoimiseksi.

Uutta FT-86-konseptimallin pohjalta tehtävää urheiluautoa 
odotetaan markkinoille vuoden 2012 alkupuolella.

Uudistunut Auris
Suosittu Auris-mallisto uudistuu niin ulkonäöltään, sisustuk-
seltaan kuin käyttöominaisuuksiltaankin. Voimalinjaan on 

tarjolla kuusi taloudellista ja tehokasta Toyota 
Optimal Drive -filosofian mukaista bensiini- 
ja dieselvaihtoehtoa. Myöhemmin myyntiin 
tulevan HSD:n avustuksella Auris-malliston 
keskimääräiset CO2-päästöt laskevat vuonna 
2011 arvoon 125 g/km ennakoidulla 130 000 
Aurisin kokonaismyyntimäärällä.

Moni odottaa jo 
innoissaan uuden 
boxermoottorisen 
Toyota-urheiluauton 
markkinoilletuloa. 
Valitettavasti siihen 
menee vielä pari 
vuotta aikaa. 

Auris uudistui 
merkittävästi niin 
ajettavuuden kuin 
visuaalisenkin puolen 
osalta. Lue lisää 
uutuudesta sivulta  
12 alkaen.

Lexus ajaa uusille markkinoille
premium-luokan ainoa hybridivaihtoehto. Uutuusmallin 
valmistus alkaa tämän vuoden lopulla, ja ensimmäiset autot 
saadaan Suomeen alkuvuodesta 2011.

LFA:t myytiin etuajassa
Superauto Lexus LFA:n tuotantomäärä tulee olemaan vain 
500 kpl. Ostajakandidaatteja ja varausrahan maksajia ilmoit-
tautui yli valmistusluvun nopeassa tahdissa, mutta halukkailla 
oli mahdollisuus lisätä nimensä varauskirjaan vielä Geneven 
autonäyttelyn ajan. 325 km/h huippunopeuteen yltävien au-
tojen osto-oikeudet arvotaan huhtikuussa ja harvalukuisille 
onnekkaille vahvistetaan autonsa tuotantoaikataulu touko-
kuun aikana.

Ennakkovarauksen tehneistä 75–80 % ajaa toistaiseksi 
muilla automerkeillä. Mukana on monenlaisia autofanaatik-
koja liikemiehistä kilpa-autoilijoihin. 

Uusimman Lexus-
mallin mitat ovat: 
pituus 4 320, leveys 
1 765, korkeus 1 430 
ja akseliväli 2 600 mm. 
Pyöräkoko on 17”.

LFA-super autot 
myytiin loppuun 
muutamassa 
kuukaudessa. 
Arvonnassa 
osto-oikeuden 
voittavat saavat 
autonsa käyttöön 
aikaisintaan ensi 
vuoden alussa.

Mittariston valais-
tus on sininen, kun 
ajotilaksi on valit-
tu EV, Eco tai Nor-
mal. Sport-tilassa 
taustaväri vaihtuu 
punaiseksi ja va-
semman puolei-
nen hybridinäyttö 
vaihtuu käyntino-
peusmittariksi.
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Auris korvasi kolme vuotta sit-
ten Corollan hatchback-mallin. 
Toteutuksen kulmakiviä olivat 

tilavuus, mukavuus, käytännöllisyys ja 
luotettavuus yhdistettynä turvallisuu-
teen sekä kohtuullisiin käyttökuluihin. 
Uudistunut Auris tarjoaa käyttäjilleen 
yhä vahvemmin näitä arvoja, ja se pu-
huttelee myös uudenlaisia C-segmentin 
asiakkaita.

Muutokset vahvistavat Aurisin Toyo-
ta-ilmettä sekä itsevarmaa ja energistä 
olemusta. Asiakkailta saatu palaute on 
huomioitu monissa parannuksissa. Laa-
dukkuutta, materiaaleja, mukavuutta, 
säilytystiloja ja yleistä olemusta on ko-
hennettu.

Toyotan C-segmentin markkinaosuus 
Euroopassa on noussut kilpailukykyisen 
malliston myötä. Suomessa Auris on 
saavuttanut parhaimmillaan lähes yh-
deksän prosentin osuuden luokkansa 
kokonaismyynnistä, ja teillämme liik-
kuukin jo yli 7 500 Aurisia. ▶

Vuonna 2007 
ensiesitelty Toyota Auris 
uudistui merkittävästi. 
Ulkonäköä, laadukkuutta, 
ergonomiaa ja ajo-
ominaisuuksia on hiottu 
huolellisesti. Nykyaikainen 
moottorimallisto takaa 
matalat kulutus- ja 
päästöarvot.

Uudistunut
Toyota Auris

antaa enemmän
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Nuorekas olemus

Uusi Auris liittyy keulan ilmeeltään tii-
viisti Verson, Avensiksen ja Priuksen 
muodostamaan Toyota-uutuusmallien 
joukkoon. Konepelti muotoiltiin uudel-
leen ja etupuskurin ilmanottoaukkoa 
kasvatettiin. Viirumaiset ajovalokuvut 
ovat entistä suurempikokoiset. Koko-
naisilme on aiempaa nuorekkaampi ja 
jäntevämpi. Kevytmetallivanteet ovat 
uudenmalliset, ja sivuvilkut ovat muut-
taneet sivupeilien ulkolaitoihin.

Takaosan muotoilusta välittyy aiem-
paa jämäkämpi ilme. Takapuskurin kul-
mia on tuotu ulommaksi korostamaan 
leveää otetta tiehen, jota täydentää pus-
kurin alaosan leikkaus. Takavalojen si-
joittelu on uusi, ja niissä erottuu nyt 
selvästi kaksi erillistä aluetta. Muutok-
set toivat Aurisiin 25 mm pituutta lisää. 
Auton yhdeksästä ulkoväristä neljä on 
täysin uusia vaihtoehtoja.

Parantunut ergonomia
Sisätilojen materiaaleihin on tehty muu-
toksia. Kojetaulun päällinen on aiem-
paa korkealuokkaisempi ja pehmeäm-
pi. Etuistuinten välisen säilytyslokeron 
korkeutta on kasvatettu noin 50 mm, ja 
se toimii nyt myös kyynärnojana. Nah-
kapäällysteiseltä ohjauspyörältä voidaan 

ohjata bluetooth-järjestelmää ja ajotie-
tokonetta, jonka säätimet olivat aiem-
min mittariston yhteydessä. Myös ra-
dion säätimet on muutettu helpommin 
käsiteltäviksi.

Optitron-mittariston valaistus on nä-
kyvyyden parantamiseksi muutettu val-
koiseksi. Suurimmalla dieselmoottorilla 
varustetun Sol Sport -mallin mittaris-
tossa on punaiset asteikot ja verhoilus-
sa oranssit tikkaukset. Yksilöllinen, sil-
tamainen keskikonsoli tuo uudelleen-
muotoillun vaihteenvalitsimen, seison-
tajarrun ja monet katkaisijat hyvin kul-
jettajan ulottuville. Paneelien ja säätimi-
en väritystä on uusittu ja yhtenäistetty 
esimerkiksi oviverhousten kanssa.

Taloudellinen moottorimallisto
Toyota on panostanut pitkäjänteises-
ti ympäristöystävällisen autotekniikan 
kehitystyöhön. Euroopassa myytyjen 
Toyota-henkilöautojen keskimääräi-
nen hiilidioksidipäästöarvo on laske-
nut kahden viime vuoden aikana perä-
ti 21,2 g/km – vuonna 2009 keskiarvo 
oli 130,2 g/km. 

Samassa ajassa Aurisin CO2-arvo las-
ki kymmenellä grammalla lukemaan 
142 g/km. Vuoden 2011 aikana, joka on 
uudistuvan Auris-malliston ensimmäi-
nen kokonainen myyntivuosi, se laskee 

lukemaan 125 g/km. Auris on Toyotan 
ensimmäinen malli, jonka kaikki ver-
siot alittavat vuoden 2010 aikana Euro 
5 -päästörajat.

Aurisin voimanlähteitä yhdistää To-
yota Optimal Drive -filosofia. Se tar-
koittaa taloudellisuuden, miellyttävän 
ajokäytöksen ja suorituskyvyn yhdis-
tämistä. Moottoreissa on keskitytty esi-
merkiksi painonsäästöön, mekaanisten 
häviöiden minimointiin ja palotapahtu-
man hyvään hyötysuhteeseen. 

Bensiinivaihtoehdot ovat 1,33 Dual 
VVT-i sekä 1,6 ja 1,8 litran Valvemati-
cit. Pienin moottori siivitti Yaris-mallin 
Ekoauto 2009 -vertailun voittoon. Se 
tuottaa 73 kW (99 hv) huipputehon ja 
128 Nm vääntöä. Dual VVT-i -järjestel-
mä säätää tarpeen mukaan sekä imu- et-
tä pakoventtiilien ajoitusta. 

Yhdistetyn ajon kulutuslukemaksi il-
moitetaan Terra-varustetasolle 5,8 l/100 
km, joka tarkoittaa 135 g/km hiilidiok-
sidipäästöjä. Moottorin yhteydessä on 
Stop & Start -järjestelmä, joka haluttaes-
sa sammuttaa suotuisissa oloissa auton 
esimerkiksi liikennevaloihin pysähdyt-
täessä. Edeltävään, iskutilavuudeltaan 
1,4 litran moottoriin verrattuna Auri-
sin polttoaineen kulutus on parantunut 
upeat 17 %. 

Kahden suurempikokoisen bensii-

nimallin ominaisuuksiin kuuluva Val-
vematic-järjestelmä on seuraava askel 
venttiiliajoituksen kehitystyössä. Val-
vematic säätää myös imuventtiilien au-
keamismäärää ja -aikaa tehostaen siten 
imuilmavirtauksia ja pienentäen pump-
paushäviötä sekä kulutuslukemia. 

1,6 Valvematicin suurin teho on 97 
kW (132 hv) ja 1,8 Valvematicin 108 
kW (147hv). Vastaavat vääntöarvot ovat 
160 Nm ja 180 Nm. 

Dieselmoottoreita on myös tarjolla 
kolme, ja niiden kaikkien varustuk-
seen kuuluu hiukkassuodatin. 67 kW:n 
(91 hv) 1,4 D-4D -voimanlähde tuottaa 
Aurisille yhdistetyn ajon kulutusluke-
maksi 4,7 l/100 km. Vastaavat hiilidi-
oksidipäästöt ovat 124 g/km. 205 Nm 
vääntö johtaa miellyttävän helppoon 
ajokokemukseen.

2,0 D-4D on 40 % pikkuveljeään te-
hokkaampi (93 kW). Vääntöä se tarjo-
aa 310 Nm kierrosalueella 1 800–2 400 
r/min. Kaikkein urheilullisinta voimaa 
uhkuu 2,2 D-CAT -moottori, jonka 
huippuarvot ovat 130 kW (177 hv) ja 
400 Nm. Sen pakokaasuja puhdistaa D-
CAT-järjestelmä, joka madaltaa oleelli-
sesti hiukkaspäästöjen lisäksi myös ty-
pen oksidien määrää.

Kaikki vaihteistot ovat kuusinopeuk-
sisia. Automatisoitu ja pehmeätoiminen 
MultiMode-vaihteisto on saatavilla 1,4 
D-4D sekä 1,6 Valvematic -moottorei-
den yhteyteen.

Ensi syksynä tarjonta täydentyy täys-
hybridimallilla, jonka tekninen toteutus 
pohjautuu vahvasti Priukseen. 

Nautinnollinen ajettavuus
Eurooppalaiset ja japanilaiset suunnit-
telutiimit ovat tehneet yhteistyötä Au-
risin ajo-ominaisuuksien kehittämisek-
si. Asiakaspalautteisiin on paneuduttu 
huolella. Jousitusta ja iskunvaimennusta 
hienosäädettiin uudistuksen yhteydes-
sä paremmin eurooppalaisautoilijoita 
miellyttämään. Sähköisesti tehostetun, 
ajonopeuden huomioivan ohjauksen 
välityssuhde on 14,4:1. Ohjauspyörän 
kierroksia kertyy ääriasennosta toi-
seen 2,9. Auris siirtyy sujuvasti sokke-
loisesta kaupunkiliikenteestä mootto-
ritieoloihin.

Etujousitus on toteutettu MacPher-
son-tuennalla. Tieto auton käytöksestä 
välittyy tehokkaasti kuljettajalle. Taka-
na on yhdystukiakselisto, joka on mah-
dollistanut syvän ja tilavuudeltaan 350 
litran tavaratilan. Tehokkaimmassa Sol 
Sport -versiossa huippukäsiteltävyys 
on asetettu hieman käytännöllisyyden 
edelle, joten sen taka-akseli on toteu-
tettu monivarsituennalla.

Alustan täsmällistä toimintaa täy-
dentävät nykyaikaiset turvallisuusjär-
jestelmät. VSC-ajonvakautuksessa ja 

elektronisessa jarruvoimanjaossa käy-
tetään tuoreinta Bosch ESP 8 -ohjaus-
järjestelmää. Lukkiutumattomien jar-
rujen toimintaa hallinnoi Bosch ABS 
8.1 -järjestelmä.

Monipuolinen mallisto
Kaikki nykyisen Aurisin neljä varus-
tetasoa ovat tarjolla jatkossakin, mutta 
hieman uudistuneilla sisällöillä. Näiden 
lisäksi varustetasovalikoima täydentyy 
yhdellä uudella varustetasolla, Linea 
S:llä, joka asettuu Linea Solin yläpuolelle 
täydentäen sitä näyttävillä ja urheilulli-
silla varusteilla.

Linea Terraan kuuluu nyt esimer-
kiksi nahkaverhoiltu ohjauspyörä au-
dion kauko-ohjauksella, nahkaverhoiltu 
vaihteenvalitsimen nuppi ja audiolait-
teen USB-liitäntä ulkoisille MP3-soit-

timille. Linea Sol tarjoaa lisäksi sähköi-
sesti koria vasten taittuvat sivupeilit, 
korinväriset ovikahvat, etusumuvalot, 
automaatti-ilmastoinnin, sähkötoimiset 
takaikkunat ja kuusi kaiutinta.

Uusi varusteversio, Linea S, sisältää 
myös kattospoilerin, tummennetut ajo-
valojen umpiot, tummennetut takaik-
kunat ja 17 tuuman erikoisvanteet. 

Linea Sol Plussassa on Linea Soliin 
verrattuna lisäksi mm. taustapeilissä 
sijaitseva peruutuskameranäyttö, sade-
tunnistin, Smart Entry & Start -järjes-
telmä, vakionopeudensäädin, Bluetooth 
Handsfree ja takapenkin kyynärnoja.

Sol Sportissa on huippuluokan Xe-
non-ajovalot, urheilullinen mittaristo, 
kattospoileri, tummennetut ajovalojen 
umpiot ja yksilöllinen verhoilu. 

Mallisto ja hinnat
Uudistunut Auris-mallisto tarjoaa kaik-
kiaan 31 eri vaihtoehtoa. Autoveron si-
sältävät kokonaishinnat asettuvat edulli-
simman, kolmeovisen 1,33 Dual VVT-i 
Stop & Start Linea Terran 19 030 euron 
ja malliston huipun, viisiovisen 2,2 D-
CAT 177 Linea Sol Sportin 31 135 eu-
ron välille. Mallikohtaiset hintatiedot, 
varusteluettelot ja tekniset tiedot ovat 
helposti löydettävissä osoitteesta www.
toyota.fi 

Auris-mallisto 
tarjoaa 
kaikkiaan 31 
eri vaihtoehtoa”

Uusiutunut, raikas 
ilme näkyy mm.  
sivuvilkkujen siir-
tymisenä peileihin. 
Sisällä on parannet-
tu niin ergonomiaa 
kuin visuaalistakin 
puolta: ohjauspyö-
rä, mittariston vä-
ritys, keskikonsoli 
ja kojelaudan ver-
hoilu ovat toimivia 
esimerkkejä muu-
toksista. Ulkoa uusi 
Auris eroaa edeltä-
jästään selkeimmin 
keulan muotoilun 
osalta.

Uudelleen muotoiltu 
takapuskuri korostaa 
Aurisin leveää 
otetta tiehen. 
Uudet takavalot ja 
kromilista rekisterin 
päällä piristävät 
ilmettä.
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 Kari Hotakainen on taustaltaan yleiskirjoittaja. Ennen 
siirtymistään vapaaksi kirjailijaksi vuonna 1996 hän 
työskenteli toimittajana mainostoimistossa sekä 

kirjankustantamo WSOY:ssä. Ensimmäiset teoksensa Ho-
takainen julkaisi ollessaan vielä niin sanotusti tavallisessa 
työelämässä. Esikoisteos oli runokokoelma, joka ilmestyi 
vuonna 1982. Kari Hotakainen sanoo, että kirjailijan uralla 
uskoa koeteltiin alkuun aika paljonkin.

– Jos haluaa tähän ammattiin mahdollisimman realis-
tisen alun, kannattaa aloittaa runoilla, koska runoilijan 
leipä on todellakin kapea ja lyhyt. Mutta kirjoittamisen 
laadun kannalta runoilijana aloittamisesta jää hyvässä 
mielessä ikuiset jäljet, koska kieleen suhtautuu sen jäl-
keen aika tarkasti.

Suomen palkituin  
kirjailija Kari Hotakainen ei ole vielä 

kokeillut kaikkia rajojaan

Kari Hotakainen on Suomen 

merkittävimpiä, tunnetuimpia 

ja suosituimpia nykykirjailijoita. 

Hän sanoo, että omia tekemisiään 

kannattaa miettiä, mutta omaa 

merkitystään ei kannata miettiä ikinä.

▶

Nelinkertaisen Finlandia-palkintoeh-
dokkaan tunnetuin ja menestynein ro-
maani on Juoksuhaudantie (2002), joka 
palkittiin Finlandian lisäksi Pohjoismai-
den neuvoston kirjallisuuspalkinnolla. 
Siitä on tehty elokuvakin. Kirja kertoo 
miehestä, joka yrittää kasata perheensä 
hankkimalla talon. Juoksuhaudantie-
tä on myyty pitkälle toistasataatuhatta 
kappaletta, mikä on suomalaiselle kir-
jalle suuri määrä.

Kirjailija itse jarruttelee ja sanoo, että 
teos oli kaikin puolin poikkeuksellinen, 
eivätkä muut kirjat sen jälkeen ole yltä-
neet vastaaviin lukuihin.

Juoksuhaudantie ja sen jälkeiset ta-
pahtumat nostivat perimmältään ujok-
si mieheksi itseään luonnehtineen Kari 
Hotakaisen julkisuuteen.

– Julkisuushan on tullut ainoastaan 
työn mukana. Työn mukana se myös 

lähtee. Ei tästä ole sielulle vahinkoa 
tullut sen enempää kuin mistä tahansa 
työstä sattuman tai onnen kautta.

Vakiintunut lukijakunta
Kari Hotakainen on pokannut kir-
joistaan palkintoja ja palkintoehdok-
kuuksia enemmän kuin kukaan muu 
nykykirjailija. Tuorein oli helmikuussa 
myönnetty Runeberg-palkinto kirjasta 
Ihmisen osa. 

Hotakainen on ollut palkinnoista jos-
sain määrin kiusaantunut.

– Se, että saa palkintoja, on tietenkin 
erittäin myönteistä. Kiusaantunut olen 
ehkä siitä, että minulla ei ole ollut osaa 
eikä arpaa niiden jakamiseen. Minulta 
kysytään, että miksiköhän olet saanut 
palkintoja. Kysymys on suunnattu vää-
rälle henkilölle.

Esimerkiksi Finlandia-palkinto jae-
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taan kirjalle, joka on yhden henkilön 
mielestä paras sinä vuonna ilmestynyt 
romaani.

– En näe palkintoja kirjaimellisesti 
sellaisina kuin ne mielletään. Minul-
la ei ole illuusioita siitä, etteikö puolet 
saamistani palkinnoista olisi voinut 
mennä jollekin muulle, koska valinnat 
ovat niin subjektiivisia, Kari Hotakai-
nen katsoo.

– Siitä olen iloinen, että minulle on 
vakiintunut jonkinlainen lukijakunta. 
Se on tärkeää, koska en julkaise uutta 
kirjaa joka vuosi. Mutta ei minulla ole 
sellaista oloa, että lukijoita pitäisi ol-
la yhtä paljon kuin esimerkiksi Ilkka 
Remeksellä.

”Tunteellinen siili”
Kari Hotakaisesta on sanottu, että hän 
kirjoittaa kirjoja äärettömän tosissaan 
olevista ihmisistä, jotka joutuvat kon-
fliktiin ympäröivän maailman kanssa, 
hän on viehtynyt hulvattomaan fantasi-
aan ja hillittömään ironiaan, hän on pa-
rodiaan taipuvainen velmu kielipeluri, 
joka käyttää paljon vertauksia, sanaleik-
kejä ja aforistisia ilmauksia. Mutta pin-
nan alta paljastuu myös eettinen pohtija 
ja perheen arvostaja – pystytukan alle 
kätkeytyy tunteellinen siili.

Hotakaisen kirjoja on yritetty myös 
luokitella sen mukaan, ovatko ne taidet-
ta tai pelkästään viihdyttäviä. Kirjailijaa 
itseään kiinnostaa vähiten se, mihin ka-
tegoriaan hänet lokeroidaan tai miten 
ulkopuoliset häntä määrittelevät.

– Omia tekemisiään kannattaa miet-
tiä, mutta omaa merkitystään ei kannata 
miettiä, Kari Hotakainen sanoo. 

Hän myöntyy vähän ja toteaa, että jos 

hänet muistetaan sanomalla, että olihan 
se taiteellisesti merkittävä ihminen ja 
helvetin hauskakin, on se kohdallaan. 
Jos sanotaan, että olihan se taiteellises-
ti merkittävä, mutta helvetin tylsä, ei se 
lohduta hirveästi.

Toimelias kirjoittaja
Kun Kari Hotakaiselle soitetaan ja pyy-
detään erilaisia tekstejä, hän vastaa 
yleensä ”kyllä”. Se johtaa siihen, että pro-
jekteja on vuoden aikana paljon. Hota-
kainen luonnehtii itseään toimeliaaksi, 
muttei työnarkomaaniksi. Hänellä on 
samat työajat kuin konttoristilla. Ho-
takainen sanoo, ettei ole vielä kokeillut 
kaikkia rajojaan.

– Olen poukkoillut ja yrittänyt tehdä 
mahdollisimman monia kirjallisuuden 
lajeja. Omaelämäkerta ja oopperalib-
retto ovat sellaisia, jotka voisin jättää 
tekemättä.

Oman muistokirjoituksensa Hotakai-
nen on jo julkaissut. Se ilmestyi NYT-
liitteessä kymmenen vuotta sitten.

Hyvä kirjan aihe Kari Hotakaiselle 
on sellainen, joka on yleinen ja johon 
kirjailijalla on jokin henkilökohtainen 
suhde. 

– Vanha poliittinen mustavalkoinen 
maailma on periaatteessa kadonnut 
ja on vaikea löytää perinteisiä vastak-
kainasetteluja. Maailma on monimut-
kainen. Talouselämään ja sen lainalai-
suuksiin pitää oikeasti perehtyä, että 
niistä voi jotain ymmärtää. Seuraavan 
kirjan aihepiiri on sellainen, että minul-
ta menee tästä vuodesta 6-7 kuukautta 
pelkästään monien erilaisten asioiden 
selvittämiseen.

Luotettava kuin Arvi Lind
Kari Hotakaisen läpimurtoteoksena pi-
detty Klassikko (1997) sijoittuu autojen 
ja automiesten maailmaan. Romaanin 
päähenkilöt ovat hurjaa elämää viettävä 
Kari Hotakainen -niminen kirjailija ja 
hänen autonsa. Kirjan pohjalta on tehty 
myös elokuva.

– Yritin kirjoittaa siihen kaiken, mi-
tä autoista muka tiedän. Teknisessä 
mielessä en ymmärrä autoista mitään. 
Se on harhaluulo, jonka kirja synnyt-
ti. Klassikkohan on valtava liioittelu ja 
kärjistys.

Vaikka Hotakaisen oma suhtautu-
minen autoihin ja autoiluun on varsin 
pragmaattinen, hän sanoo, että se on 
kaikessa mielessä yksi inhimillisen elä-
män värikkäimmistä ja mielenkiintoi-
simmista alueista.

– Pidän siitä maailmasta aika paljon. 
Olen tavannut siellä hullulla tavalla luo-
via, valtavan mielenkiintoisia ja haus-
koja ihmisiä. Huomattavasti hauskem-
pia ja mielenkiintoisempia kuin monet 
taiteilijat.

Kari Hotakainen sanoo olevansa 

tyyppiuskollinen asiakas.
– Olen ollut autokaupoissani uskol-

linen Järvenpään Auto-Aritan Mikko 
Virtaselle. Hän on nuori mies ja per-
soonallisuus, joka on myynyt minulle 
kaikki neljä Toyotaani. 

Hotakaisen nykyinen auto on farma-
ri-Avensis. Ensimmäinen oli Corolla 
80-luvun lopussa.

– Se on edelleen liikenteessä. Olen 
nähnyt sen, Kari Hotakainen kertoo.

Hän kysyy, mikä on yhtä luotettava 
auto kuin Arvi Lind, ja vastaa sen jäl-
keen itse.

– Toyota on luotettava, hiton kestävä 
ja kohtuullisen tyylikäs. Ei tarvita mi-
tään sen kummempaa.

Kari Hotakainen ajaa noin 30 000 ki-
lometriä vuodessa. Liikenne ei aina ole 
rentouttava kokemus. Hotakaisen mu-
kaan Amerikassa keksitty käsite road ra-
ge, tieraivo, on tullut Suomeenkin.

– Mielettömän usein, kun noudattaa 
normaalia varovaisuutta, niin jo tulee 
torvea tai keskisormea, että eikö sun 
lulla liiku lujempaa. Puhumattakaan 
esimerkiksi järkyttävistä ohituksista. 
Kun avaa radion ja siellä sanotaan, et-
tä juhannusliikenteessä menehtyi tänä 
vuonna seitsemän ihmistä, tulee julma 
ajatus, että kolme heistä halusi sitä.

Kari Hotakaisen mukaan autoja tar-
vitaan Suomessa. Monilla ei ole kä-
sitystä siitä, että maaseudulla ei liiku 
enää mikään.

– Jos asuisin Kasarmikadulla ja pi-
täisi käydä Stockalla ruokaostoksilla, 
suosisin erityisen lämpimästi kävelyä ja 
joukkoliikennettä. Jos asuisin Pelkosen-
niemellä ja pitäisi hakea housut jostain, 
niin tiistaina menisi bussi ja perjantaina 
tulisi takaisin. 

Kari Hotakainen
• 53-vuotias. Asuu Helsingin 
Pakilassa.
• Perheessä Tarja-vaimo sekä 10- ja 
18-vuotiaat tyttäret.
• Taustaltaan toimittaja ja copywriter. 
• Ryhtyi vapaaksi kirjailijaksi vuonna 
1996.
• Julkaissut runoja, lasten- ja 
nuortenkirjoja, romaaneja. 
Kirjoittanut draamaa näyttämölle, 
radioon ja televisioon. Kirjoittaa 
kolumneja muun muassa Helsingin 
Sanomiin. Tuotantoa on käännetty  
yli 20 kielelle.
• Palkittu muun muassa Kalevi 
Jäntin palkinnolla (1988), Savonia-
palkinnolla (1993), Nuori Suomi 
-palkinnolla (1999), Topelius-
palkinnolla (2000), Finlandia-
palkinnolla (2002), Varjo-
Finlandialla (2003), Pohjoismaiden 
neuvoston kirjallisuuspalkinnolla 
(2004), Pohjoismaisella näytelmä-
kirjailijapalkinnolla (2006) ja 
Runeberg-palkinnolla (2010).

Oman muistokirjoituksensa 
Hotakainen on jo julkaissut

Kari Hotakaisen 
saattaa tavata 
Pakilan Tebiksen 
baarista. Paikka 
sijaitsee hänen 
kotinsa lähellä ja 
siellä hän usein 
tapaa kavereitaan. 
Autokseen hän 
valitsi dieselin, 
koska ajaa 
suhteellisen 
paljon. Diesel-
Avensis on 
mukava matka-
auto.

Trust the Natives.
www.nokiantyres.com

Nokian Hakka. Lupaus joka pitää. 
Pohjoisen olot vaativat pohjoisen olosuhteisiin suunnitellut renkaat, kesälläkin. Nokian Hakka tarjoaa paitsi 
äärimmilleen vietyä turvallisuutta, myös viimeisintä ympäristöajattelua. Kaikki renkaamme on valmistettu 
ympäristöystävällisistä matala-aromaattisista öljyistä. Renkaiden alhainen vierintävastus alentaa polttoaine-
kulutusta ja vähentää hiilidioksidipäästöjä. Siksi ainutlaatuiseen Hakka-turvaan sisältyy myös lupaus tyyty-
väisyydestä: jos et ole tyytyväinen renkaisiisi, saat uuden rengassarjan tilalle!

*Tyytyväisyyslupaus voimassa 14 pv ostosta.

Pohjoisen ehdoilla.
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Yleisesti totuttuun tapaan autokau-
passa edellinen kulkupeli toimii 
osana kauppahintaa. Joskus perheen 

automäärää kasvatetaan niin, että uusi han-
kinta lisää ajoneuvojen lukumäärää yhdel-
lä. Tällöin tutusta ajokista saadaan esimer-
kiksi perheen nuorisolle auto, jonka histo-
ria tunnetaan. Harvassa ovat kuitenkin ne 
pitkäaikaiset Toyota-kuljettajat, jotka ovat 
säilöneet joka ikisen omistuksessaan tai 
perheen piirissä olleen Toyotan. 67-vuoti-
aan Matti Hietalan kokoelmiin kuuluu yh-
teensä 24 autoa. 

– Toistaiseksi olen säilyttänyt kaikki To-
yotani. Yli 40 vuotta olen niillä ajanut ja 
kaikenlaistahan niiden ohjaimissa on tullut 
nähtyä ja koettua. Tunnen jokaisen autoni 
erittäin hyvin. Kaikki ovat edelleen ajokun-
nossa, ja kullakin olen ajanut vähintään  
10 000 kilometriä. Joidenkin matkamitta-
reissa on jopa yli puoli miljoonaa kilomet-
riä, Matti laskeskelee.

Ihka uusi Corolla
Pitkän työuran Koeampumalaitoksen ja 
Outokummun palveluksessa tehnyt diplo-
mi-insinööri Matti Hietala osti upouuden 
Toyota Corollan Korpivaaran Autotalon 
myymälästä vuonna 1969. Valkoinen kau-
notar vakuutti ominaisuuksillaan, ja senai-

Kalle Kalaja

Toyotat 
veivät mukanaan

Toyota-autoilijat ovat perinteisesti melko merkkiuskollisia. Vanha 

Toyota vaihtuu usein sujuvasti uuteen. Helsinkiläinen Matti Hietala 

on toiminut hieman toisin; hänkin on hankkinut ajoittain seuraavan 

Toyotan, muttei ole vielä koskaan hukannut edellisiä ajokkejaan.

kaiset tilakriteeritkin täyttyivät vaikka per-
heeseen ilmaantui jälkikasvua. Jälkeenpäin 
ajatellen Corolla suoriutui ihmeen hyvin 
kaikista ajotehtävistä, ahdettiinhan siihen 
esimerkiksi kaikki neljä ihmistä ja raken-
nustarvikkeita kesämökkiprojektin aikana 
70-luvun alkukesinä. Vuonna 1976 tuli ajan-
kohtaiseksi hankkia kuitenkin selkeästi suu-
rempikokoinen auto. Sellainen löytyi Fors-
sasta, kun kohdalle sattui Toyota Crownin 
farmarimalli vuodelta 1966. Corolla jäi kui-
tenkin edelleen aktiivikäyttöön.

Muutaman vuoden jälkeen farmari-
Crownille hankittiin varaosa-autoksi sa-
man tyypin sedan-malli, josta tulikin per-
heen kolmosauto, ja niin Toyota-kierre 
pääsi vauhtiin.

Käytännöksi muodostui, että jonkin ai-
kaa aktiivikäytössä ollut auto siirtyi vaihto-
penkille ja uusi hankita otettiin käyttöön. 
Käytöstä poistolle ei ole ollut mitään yh-
tenäistä syytä. 

Hietalan kaikki Toyotat ovat edelleen tek-
nisesti hyvässä kunnossa ja osa ajossa joka-
päiväisesti. Monet yksilöt pääsevät jo huo-
mattavasti helpommalla. Muutaman auton 
Hietala on hankkinut puhtaasti varaosiksi. 
Tärkeintä on huolehtia kulloinkin ajovuo-
rossa olevien ja huolella entisöityjen laittei-
den kunnosta. Museorekisteriin on jo pää-

Vuonna 1981 
matka vei 
Ilmajoelle. 
Hietalan pojat 
poseeraavat silloin 
vasta 15-vuotiaan 
farmari-Crownin 
edessä.

Matti Hietalan Toyotat 
ovat teknisesti hyvässä 
kunnossa. Tälläkin
Cressidalla autoillaan 
myös talvella.

▶
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tynyt kuusi autoa ja mahdollisesti, jos 
kiinnostusta yhä riittää, siihen ryhmään 
ilmestyy lähiaikoina lisää Toyotia.

– Olen aina huolehtinut perheem-
me autojen kunnossapidosta. Nuore-
na korjasin isäni autoa, myöhemmin 
olen sitten hoitanut omaa ajokalusto-
ani ja poikienikin ajoneuvoja. Osien 
sopivuuden ja käyttöiän vuoksi olen 
useimmiten päätynyt käyttämään To-
yotan omia varaosia. Vaihdoin juuri yh-
tenä ajoautonani toimivaan Cressidaan 
kytkinlevyn.

Hietalan omatoiminen ylläpito on ol-
lut edellytys sille, että periaatteessa kaik-
ki Toyotat ovat säilyneet ajokuntoisina. 
Terve järkikin sanoo, ettei suurta ajo-
neuvomäärää kannata pitää jatkuvasti 
rekisterissä ja vakuutuksissa. Parhaillaan 
Hietalan käytössä on kuitenkin neljä 
eri autoa. Niillä kaikilla ajetaan myös 
talvella. Kun siihen lasketaan päälle 
vielä kuusi museorekisteröityä yksilöä, 
on keräilijällä ruhtinaallinen valikoima 
erimallisia, -ikäisiä ja -tyylisiä ajopelejä 

käytettävissään. Corolla, Camry, Cres-
sida, Crown, Carina, Supra, Hiace... Va-
linnan varaa on! 

Isossa vara parempi
Vuosien mittaan mieluisimmiksi Toyo-
ta-malleiksi ovat muodostuneet edus-
tusmalli Crownin eri versiot. Niiden ti-
lavuus, laadukkuus ja ajo-ominaisuudet 
vakuuttivat omistajansa niin vahvasti, 
että sopivia ”Kruunuja” on tullut jopa 
vähän hamstrattua. Runsasvarusteisia 
Crown Super Saloon -malleja voidaan 
pitää jonkinlaisina Lexus-mallien edel-
täjinä. Hienoin ja ainakin Suomen olois-
sa harvinaisin yksilö on Royal Saloon, 
joka toimi maahantuonnin edustusau-
tona 1980-luvulla.

– Nämä ovat tekniikaltaan ja raken-
teeltaan lujia pelejä. Liikuin työmatkoil-
lani 90-luvulla paljon Keski-Euroopassa 
omalla autolla ja silloin pääsin hyödyn-
tämään kuutoskoneiden voimavaroja 
nautinnolla. Matkan varrella on tietys-
ti sattunut monenlaisia erikoistilanteita. 

Kymmenen vuotta sitten jouduin Es-
poon Keilaniemessä vuosimallin 1984 
Crownilla toistaiseksi ainoaan kolariin 
elämässäni. Tulin törmänneeksi liiken-
nevaloissa liukkaalla kelillä jarrutusti-
lanteessa tavallisen henkilöauton pe-
rään. Toyota selvisi pikkuvaurioin, edes 
ajovaloumpiot eivät vaurioituneet, vaik-
ka ne painoivat jäljet edellä olleen auton 
takakonttiin. Vastapuoli menikin sitten 
kurjaan kuntoon, Hietala muistaa.

Poikkeuksellinen Crown-kokoelma 
on saanut huomiota osakseen. Vuonna 
2007 niistä viisi oli esillä Maakunnan 
Auto Oy:n Nostalgia-tapahtumassa. 
Omistajansa asenteesta autojen kun-
nostukseen kertoo se, että yksi hieno-
kuntoisimmista Crowneista on se vuo-
den 1966 sedan-malli, jonka hän hankki 
alun perin työtoveriltaan varaosiksi jär-
jestyksessään toiselle Toyotalleen.

Edustuksellinen autoilu on saanut 
jatkoa rippikouluikäisestä Lexus LS 
400:sta. Sekin kiiltää upeasti ja saa 
osakseen asiaankuuluvaa hoitoa. Hel-

miäisvalkoisen ajokin sisätilatkin ovat 
todella puhtaat. Alkuperäisyyttä kun-
nioittaakseen Matti kunnosti ja maala-
utti auton mukana tulleet Lexuksen al-
kuperäiset alumiinivanteet alla olleiden 
leveiden matalaprofiilirenkaiden tilalle 
heti ostettuaan LS:n.

Teknistä kehitystä 
Autokokoelmasta huomaa hyvin teknii-
kan nopean kehityksen. Kun 60-luvun 
loppupuolen autoja pystyy korjaamaan 
melko suppealla työkaluvalikoimalla ja 
hyvällä autojen yleistuntemuksella, tar-
vitaan kaksikymmentä vuotta tuoreem-
piin ajoneuvoihin jo todellista erikois-
osaamista. Sitä Hietalalle on kertynyt 
merkkiuskollisuuden ja ennakkoluu-
lottomuuden myötä.

– Tuntuu siltä, että aiemmin ymmär-
rettiin paremmin autojen olevan tekni-
siä, huolenpitoa vaativia laitteita. Olen 
minäkin joskus joutunut tekemään kor-
jauksen tien päällä; kaasuttajan palaut-
tajajousi katkesi täyskaasulla ja kaasu-
läppä jäi täysin auki, vaikka nostin jalan 
kaasupolkimelta. Ei autoilijoille silloin 
tullut mieleenkään tehdä moisesta pik-
kuviasta reklamaatiota Toyota-liikkee-
seen tai muualle, Matti naurahtaa.

Sähkö- ja säätötekniikan harppauk-
set näkyvät kiistatta esimerkiksi kulu-
tuslukemissa. Nelilitrainen Lexus syö 
bensiiniä tavallisessa ajossa suunnilleen 
yhtä vähän kuin kaksilitrainen Cressi-
da, vaikka ikäeroa on vain noin viitisen-
toista vuotta. Vanhalla pikku-Corollalla 
pääsi jo 60-luvulla noin 6 l/100 km ku-
lutuslukemiin, joka on varsin hyväksyt-
tävä arvo tänäänkin. Parhaana jatkuvas-

ti käytössä olevana autonaan Matti pitää 
vuoden 1986 turbodiesel-Camryä. Se 
on vaivaton ajettava ja keskikulutus on 
edelleen vain 6 l/100 km dieseliä. Edes 
öljyä ei vielä tarvitse lisätä öljynvaihtojen 
välillä, vaikka mittarissa on jo 515 000 
km. Omistaja pitää kaikista autoistaan 
ajopäiväkirjaa ja tietää siksi kulutukset 
poikkeuksellisen tarkkaan.

Uusi tekniikka ei pelota omistajaa; 
mahdollisiin ongelmiin perehdytään, 
jos sellaisia syntyy. Tarvittaessa apua saa 
merkkiliikkeessä. Jo 80-luvun puolivä-
lissä Crowneihin ilmestyi vikadiagnos-
tiikkaliitin, josta saa purettua moottorin 
ja vaihteiston vikatiedot. Lisäksi Hieta-
la on hankkinut internetin kautta mm. 
Lexukseen täydelliset korjausoppaat 
USA:sta. Muihinkin autoihin hänellä 
on hyvät korjausoppaat.

– Korjaamohinnoitteluun on suhtau-
duttava realistisesti. Ammattilainen saa 
testilaitteineen tunnissa todella paljon 
aikaiseksi. Olen myös kiinnittänyt huo-
miota siihen, että esimerkiksi dieselau-
ton tai vähäpäästöisen katalysaattoriau-
ton, kuten Lexuksen, pakokaasumittaus 
maksaa merkkiliikkeessä vain puolet 
siitä, mitä katsastuskonttorilla peritään, 
Hietala huomauttaa.

Hieman yllättäen hän nostaa yhden 
Toyota-mallin ohjaustuntuman jopa 
huippumallien yläpuolelle; 1980-luvun 
loppupuolen Hiacen ratissa tuntuma 
tiehen on ensiluokkainen. Lisäänty-
neestä autosähkötekniikasta keräilijä 
löytää yhden selkeän negatiivisen seu-
rauksen. Jos Lexusta tai muita uusia au-
toja seisottaa yli kuukauden akkukengät 
kiinnitettyinä, akku tyhjenee hiljalleen. 

Vanhemmille autoille riittää pari kun-
nollista latausta vuodessa toimintakun-
non varmistamiseksi.

Muutakin kuin autoja
Vaikka Hietala on viime vuosina saa-
nut Toyotansa entistä paremmin sa-
maan paikkaan talteen, mahtuu hänen 
elämäänsä paljon muutakin kuin pelti-
katraansa parissa puuhailua. Metsän-
hoito, metsästys ja kesäteatterin taus-
tajoukoissa työskentely ovat myös tär-
keä osa eläkeläisen elämää. Sukutilansa 
kunnostusta hän on tehnyt pitkäjäntei-
sesti ja taidolla. Autot saavat olla välillä 
aivan rauhassa ja pölyn annetaan las-
keutua maalipinnoille. Yhdeksi harras-
tuksekseen Matti mainitsee vuosittaiset 
omatoimimatkat ulkomaille, missä hän 
vuokraa auton ja kiertelee seurueineen 
paikasta toiseen. Kun joka kerta valitsee 
erilaisen vuokra-auton, pysyy myös ajan 
tasalla autotekniikan kehittymisestä.

– Autojen omistaminen ei ole minul-
le mikään pakkomielle. Toyotaan tykäs-
tyin merkkinä jo varhain ja minulla on 
ollut mahdollisuus vierailla esimerkiksi 
Takaokan tehtailla, joilla valmistettiin 
tuolloin Corollaa. Tavakseni on tullut 
olla hukkaamatta auto-ostoksiani ja 
pidän niistä hyvää huolta. Omat lap-
seni ovat seuranneet esimerkkiäni ja 
toimin heidän uskottuna miehenään 
autoasioissa. Viimeaikoina en ole tosin 
enää juurikaan huoltanut heidän auto-
jaan, mutta annan edelleen tarvittaessa 
neuvoja. Kaluston ylläpito onkin ehkä 
keskeisin osa tätä harrastusta, Hietala 
toteaa lopuksi. 

Viisi komeaa Toyota 
Crownia oli esillä  
Maa kunnan Auto Oy:n 
Nostalgia-näyttelyssä 
kesällä 2007.

Mikäli museoikäiset  
Toyotat kiinnostavat, 
niin kannattaa poiketa 
seinäjoella ensi kesä-
kuun toisena viikon-
loppuna 12. – 13.6.  
– silloin siellä järjeste-
tään seuraava Nostal-
gia-näyttely.

Autot saavat olla välillä aivan 
rauhassa ja pölyn annetaan laskeutua 
maalipinnoille. ”
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Edullinen valinta 

Yarisin autoverolliset hinnat alkavat noin 
13 230 eurosta Sol Editionin maksaessa 
hieman alle 16 900 euroa. Mikäli Yarisin 
haluaa omakseen osamaksurahoituksel-
la, on se nyt edullista, koska korko- ja ra-
hoituskulut ovat vain 3,9 % ilman muita 
kuluja.

Katso tarkemmat hinta- ja mallitiedot 
www.toyota.fi 

Sol Edition perustuu Yarisin os-
tetuimpaan varustetasoon, Linea 
Soliin. Uutuudessa upeaa koko-

naisuutta täydentää 15 tuuman kevytme-
tallivanteet, etusumuvalot, hopeanväriset 
ovenkahvat ja tummennetut ajovalojen 
umpioit. Ohjauspyörä sekä vaihdekepin 
nuppi ovat nahkapäällysteiset ja istuinver-
hous on uudentyyppinen. Muissa Yaris-
malleissa mittaristo on digitaalinen, mutta 
Sol Editionissa nopeus- ja kierroslukumit-
tarit ovat analogiset. Ulkoväriksi on tarjolla 
kaksi uutta sinertävää metalliväriä: Island 
Blue ja Polar Blue.

Yaris Sol Edition -mallit ovat viisiovisia. 
Moottoriksi on valittavissa joko bensiiniä 
säästävä, Stop & Start -järjestelmällä varus-
tettu 1,33-litrainen tai hiukkassuodattimel-
la varustettu 1,4 litran diesel.

Toyotan Optimal Drive -filosofian mu-
kaiset moottorit ovat tehokkaita ja talou-
dellisia: 1,33-litrainen tuottaa 74 kW (100 
hv) ja 1,4 litran diesel 66 kW (90 hv). Yh-
distetyn kulutuksen lukemat vaihtelevat 
4,2 – 5,1 l/100 km hiilidioksidipäästöjen 
ollessa enintään 120 g/km.

Luotettava suosikki
Toyota Yaris on osoittanut luotettavuutensa 
ja käytännöllisyytensä lukuisissa asiakas-
tyytyväisyystutkimuksissa ympäri maa-
ilmaa. J.D. Powerin tutkimusraporteista 
ilmenee vuosi toisensa jälkeen, että omis-
tajat arvostavat erityisesti Yarisin nerokasta 
kokoonpanoa, luokkansa parhaimmistoon 
kuuluvia sisätiloja, mukavuutta ja muun-
neltavuutta. Suomessa Yaris valittiin Vuo-
den Ekoautoksi 2009.

Yaris on Euroopan ostetuin Toyota-mal-
li, jonka jo yli 2,2 miljoonaa eurooppalais-
ta on valinnut autokseen. Määrä edustaa 
neljäsosaa Toyotan kokonaismyynnistä 
maanosassamme vastaavana aikana. Suo-
messa Yaris on ollut jo pitkään luokkansa 
ostetuin automalli. Vuonna 2009 noin jo-
ka viides maamme B-segmentin uusista 
autoista oli Toyota Yaris. 

Sol Edition -mallissa 
on analogiset mittarit, 
muissa digitaaliset.

malli on 
Yarisin uusin Sol Edition 

Toyota Yaris on ollut viime vuosien aikana suosituin pieni perhe auto-

malli Suomessa. Tammikuussa mallisto sai edustavan lisä version, Sol 

Editionin. Sen valtteja ovat uudet muodot, värit ja varusteet. 
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Valkean kullan   lumoissa
myös Etelä-Suomessa

Tänä talvena lunta on riittänyt. 

Se ilahduttaa hiihtokeskuksia, 

joille valkea lumi ja raikas ilma 

ovat parhaita ja vieläpä ilmaisia 

myynninedistäjiä. Erityisesti 

Etelä-Suomen rinteet ovat 

lisänneet asiakasmääriään.

Viime talvi oli okei, mutta kaksi edellistä olivat surkeita. Silloin 
mietti, että mitä tässä pitäisi tehdä”, sanoo porvoolaisen Oy 
Kokon-Sport Ab:n toimitusjohtaja Niklas Blomander.

Porvoon Kokonniemi on yksi seitsemästä noin sadan ki-
lometrin säteellä Helsingistä sijaitsevasta laskettelukeskuk-
sesta ja yksi Suomen eteläisimmistä. Lisäksi se sijaitsee kaik-
kein lähimpänä merta ja vain kilometrin päässä Porvoon 
keskustasta.

55 metrin korkeuseron tarjoavassa Kokonniemessä on 
viisi valaistua rinnettä ja yhtä monta hissiä. Lähistöllä kul-
kee kilometrikaupalla Porvoon kaupungin ylläpitämiä la-
tuja. Alueella on välinevuokraamo, ravintola ja hiihtokoulu. 
Kokon-Sportilla on menossa 13:s kausi kaupungilta vuok-
ratuilla rinteillä. Suurin osa asiakkaista tulee lähialueilta ja 
pääkaupunkiseudulta.

– Kilpailu keskusten välillä on kovaa. Valttimme on moni-
puolinen tarjonta koko perheelle. Lippujen hinnoissa ei etelän 

keskusten välillä ole suuria eroja. Asiakkaat ovat aika uskollisia 
suosimilleen rinteille, Niklas Blomander kertoo.

– Etelän asustuskeskusten lähellä olevien rinteiden etuna 
on niiden sijainti. Lyhyen etäisyyden vuoksi laskettelemassa 
voi käydä halutessaan vaikka päivittäin. Lomilla lähdetään 
sitten pohjoisen suuriin keskuksiin. Moni käy ennen reissua 
hakemassa tuntumaa ja testaamassa välineitä.

Kausi kestää yli 4 kuukautta
Uudistuminen on laskettelukeskuksille tärkeää, jotta vanhat 
asiakkaat viihtyvät ja uusiakin saadaan. Blomanderien per-
heyritys on investoinut Kokonniemeen noin 1,5 miljoonaa 
euroa. Lumitykkejä on hankittu lisää, jotta kaudesta tulisi 
mahdollisimman pitkä ja rinteet pysyisivät hyvässä kunnos-
sa. Myös hissejä on hankittu pari lisää. Välinevuokraamon 
kalusto on aina tuoretta.

– Välineiden vuokraaminen on suosittua. Omia ei kan-

▶

Runeberg on 
talviunillaan 
jokirannassa, mutta 
vieressä nautitaan 
täysillä lumesta.

55 metrin korkeuteen kohoavan 
Kokonniemen huipulta avautuu 
upeat näkymät Porvoon 
keskustaan. Niklas Blomander 
näyttää, että nelivetoisella 
Hiluxilla pääsee tarvittaessa 
mukavasti ylös vaikkapa hissin 
huoltoon.

”
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nata ostaa, jos laskettelee vain muuta-
man kerran vuodessa, Niklas Bloman-
der sanoo.

Laskettelukeskuksen investoinnit pi-
tää kuolettaa lyhyessä ajassa.

– Avaamme kauden Porvoossa joulu-
kuussa kelien mukaan. Se jatkuu maalis-
huhtikuulle. Kausi loppuu, kun kevätau-

rinko saa ihmiset muihin harrastuksiin. 
Lunta riittäisi, sillä normaalina talvena 
täällä voisi laskea rinteen ylhäältä alas 
vielä vappuna. Viimeiset lumet sula-
vat juhannuksena, Niklas Blomander 
vakuuttaa.

Etelän hiihtokeskuksissa ei ole pystyt-
ty keksimään hyvää bisnestä talviseson-
gin ulkopuolella.

– Porvoossa jokirannan alue raken-
netaan kokonaan uusiksi ja vierasvene-
sataman paikka muuttuu. Me olemme 
ilmaisseet halumme ottaa vierasvenei-
lijöiden palvelut hoidettavaksemme, sil-
lä sijaitsemme aivan joen rannassa. On 
turhaa, että kiinteistömme ovat kahdek-
san kuukautta vuodesta hyödyntämättä, 
Blomander arvioi.

Laskettelukauden ulkopuolella Ko-
konniemessä on satunnaista toimin-
taa. Promootiotilaisuuksissa rinnettä 
on muun muassa ajettu autoilla ja mön-
kijöillä.

Hiluxilla rinteeseen
Laskettelurinteiden kunnostaminen 
talvea varten tehdään syksyllä. Ko-
kon-Sportilla on sitä varten käytössään 
tuore nelivetoinen Toyota Hilux, joka 
muulloin palvelee tavallisessa päivit-
täiskäytössä.

– Hiluxilla pääsee myös huoltamaan 
rinnettä. Sillä voi tarvittaessa mukavas-
ti ajaa rinteen alhaalta ylös ja takaisin, 
Niklas Blomander naurahtaa.

– Autoa valittaessa oli erilaisia vaihto-
ehtoja, mutta palvelun, huollon ja hin-
nan muodostama kokonaisuus ratkai-
si valinnan Toyotan eduksi. Ja tietysti 

tuttu myyjä.
Myyjä on Niklas Blomanderille hy-

vinkin tuttu, sillä Porvoon Autotarvik-
keen myyntipäällikkö Pasi Hämäläi-
nen on ollut Kokonniemessä hiihdon-
opettajana useita vuosia ja sitä ennen 
muun muassa Saariselällä ja Luostolla. 
Hämäläinen on pujotellut nuoruudes-
saan kilpaa.

– Halusin touhuta vielä rinteessä. 
Laskettelussa kiehtoo vauhdin hurma, 
Hämäläinen sanoo.

Nuorimmat laskettelijat ovat pari-
kolmivuotiaita, ja näkeepä rinteessä yli 
kahdeksankymppisiäkin, joilla jalat ovat 
vielä kunnossa. Kukaan ei siis ole liian 
nuori eikä liian vanha lajin pariin.

– Vasta-alkaja oppii perusasiat; au-
raamisen ja hisseissä käyttäytymisen 
muutamassa tunnissa ja nopeammin-
kin, jos on ennen hiihtänyt murtsikaa. 
Sen jälkeen on itsestä kiinni, kuinka 
paljon haluaa käyttää aikaa edistyäk-
seen lajissa, Pasi vahvistaa kokemuk-
sensa perusteella.

Kokon-Sportin palkkalistoilla on yli 
40 henkeä. Viikonloppuisin ja parhaan 
sesongin aikana töissä on yleensä 15 ih-
mistä kerrallaan.

– Itselleni tämä on väkisinkin vähän 
harrastus, sillä tuntipalkoille ei juuri 
pääse. Kun talvi alkaa, perhekin tie-
tää, missä isä on seuraavat kuukaudet 
aamusta iltaan. Olen koulutukseltani 
rakennusmestari ja teen jonkin verran 
urakoita sesongin ulkopuolella, mut-
ta kesän kolme kuukautta ovat täysin 
lapsille pyhitettyjä, Niklas Blomander 
summaa. 

Palvelun, huollon ja 
hinnan muodostama 
kokonaisuus ratkaisi 
valinnan Toyotan 
eduksi

Rinnekissan 
kabiini on mukava 
työpaikka, mutta 
koneen käyttö 
ei suju ihan yhtä 
helposti kuin 
autolla ajo.

Niklaksen ajoneuvot ovat vahvoja vaativassa maastossa. 
Syksyllä rinteiden kunnostuksessa on apuna neliveto-Hilux. 
Talvella laskettelualueet hoidetaan 250 000 euron arvoisella 
Pisten Bullyllä.

”

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.
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Tuunatut 
tuumat 
auttavat 
maastossa

▶

auttavat 
maastossa
Kuinka alun perin Islannin avarille lumikentille 

ja jäätiköille suunniteltu nelivetokonsepti 

toimii suomen talvisissa metsissä? Tämän 

selvittämiseksi teimme koeajon Arctic Trucks 

Experiencen maastoajoradalla. 

 Islannin äärimmäisen haastavat ajo-olot jäätikköi-
neen, vuolaine jokineen ja heikkoine tieverkkoi-
neen loivat tarpeen erityisen pystyville neliveto-
autoille. 1980-luvun puolivälissä Islannin Toyotan 
aloittamat autojen muutostyöt herättivät kiinnos-

tusta energiayhtiöissä, pelastusalan viranomaisissa 
sekä aktiivisissa harrastajapiireissä. Nykyään Arctic 
Trucks -autoja voi tavata jo ympäri maapallon Brasi-
liaa, Dubaita ja Etelämannerta myöten. 

Mikä maastokykyisestä Toyotasta, esimerkiksi Hi-
luxista tai Land Cruiserista, sitten tekee Arctic Truck-
sin? 

Islantilaisen Arctic Trucksin tuotteita edustavan 
Ville Viikarin mukaan kyse on tarkkaan suunni-
tellusta ja koetellusta kokonaisuudesta. Viimeistely 
ja laatu noudattavat alkuperäisen auton tasoa ja vaa-
timusten mukaisuuden ovat hyväksytyt testilaitokset 
todenneet. 

Hilux Double Cab AT35 -mallilla maastoon
Koeajo-Hiluximme mallimerkinnän numero viittaa 
renkaiden 35 tuuman ulkohalkaisijaan. Renkaat ovat 
tehtaalla asennettuihin verrattuna lähes 14 cm suu-

TEKsTI JOuKO RYYNÄNEN
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remmat! Lisäksi jousitusta on korotet-
tu noin 3 cm, joten yhdessä muutokset 
korottavat autoa kymmenisen sentti-
metriä. Suuret renkaat yhdistettyinä 
reiluihin joustovaroihin vaativat tila-
vat pyöräkotelot ja muhkeat levitykset. 
Kaksitoista ja puoli tuumaa leveät ren-
kaat tulevat reilusti ulos alkuperäisestä 
korilinjasta, niinpä auton leveyskin on 
kasvanut noin 25 cm. 

– Arctic Trucks pyrkii, maavaran 
maksimoinnista huolimatta, pitämään 
autonsa mahdollisimman matalina. Tä-
mä asia, leveyden kasvattamisen ohel-
la, tekee autoista vakaita maantieajos-
sa sekä pienentää kaatumisen vaaraa 
maastoajossa. Tässä kohdin konsepti 
poikkeaa Amerikassa tyypillisestä ko-
ria rungon päällä korottavasta tyylistä, 
kertoo Viikari. 

Valmistaudumme koeajoon laske-
malla renkaiden ilmanpaineen maasto-
ajoa varten vain noin 0,6 bariin, maan-
tieajossa paine on 2,5 baria. Iso rengas 
kantaa nyt kuormaa paremmin uppoa-
matta. Viikarin mukaan vakiorenkaan-
kin painetta voi laskea hieman – jos ajo 
suuntautuu hiekka-aavikolle. Suomalai-
sessa maastossa, missä on teräviä kiviä 
ja kantoja, matala rengaspaine ja pieni 
ilmatila aiheuttavat kuitenkin helposti 
rengas- ja vannerikkoja. 

Terästetty Hilux kestää 
pohjakosketukset
Liikkeelle lähdemme heti vaihteiston 
hitaalla alueella. Suurista pyöristään 
huolimatta testi-Hiluximme ryömintä-
vauhti ei ole noussut, sillä vetopyöräs-
töjen välitykset on vastaavasti vaihdettu 
tiheämmiksi. Auto tuntuu ajossa nor-
maalilta Hiluxilta. Varsinaisella maasto-
reitillä pysäytämme kallion nyppylälle, 
missä joustovarat paljastuvat. Toinen 
takarengas on aivan ”länässä”, samoin 

ristikkäinen eturengas, mutta kaikki 
renkaat ovat kuitenkin painautuneet 
lumeen ja pystyvät siten välittämään 
vetovoimaa. 

– Uusi Hilux joustaa hyvin. Etupään 
erillisjousituksella on toki rajoituksen-
sa, mutta jäykkä taka-akseli elää todella 
paljon. Näin tyhjänä neliovinen Double 
Cab on ehkä hieman Extra Cabia ete-
vämpi, sillä pidempi hytti tuo taka-ak-
selille peruskuormaa, kouluttajamme 
valistaa. 

Pohjakosketuksesta aiheutuvan jy-
mähdyksen jälkeen Viikari kertoo, että 
auton alustan suojaus on moneen ker-
taan testattu. 

– Hiluxin panssarit kehitettiin yh-
dessä Toyota Auto Finlandin kanssa 
alun perin Puolustusvoimien käyttöön. 
Tyypillisesti panssarit ovat alumiinia, 
me käytämme terästä. Teräs on var-
sinkin Suomen oloissa paljon parempi 
materiaali, se luistaa kallion yli toisin 
kuin alumiini, johon kiviaines pureu-
tuu kiinni.

Vauhdilla lumipenkan läpi
Testaamme renkaiden pitoa jyrkässä 
alamäessä, jonka Hilux laskeutuu hitaal-
la ykkösellä varman tuntuisesti. Ison, 
löysän maastorenkaan pito on häm-
mästyttävän hyvä. Reitin edetessä au-
to ottaa kiinni lumipenkkaan, minkä 
seurauksena toinen eturengas pyöräh-
tää tyhjää. Auto uppoaa välittömästi 
pohjansa varaan: näitä tilanteita var-
ten armeijankin Hiluxit on varustettu 
vinssillä. Nyt pelastuksen tuo kuitenkin 
takana tuleva Land Cruiser ja hinaus-
köysi. Uusi yritys, ja ylitämme paikan 
pienellä vauhdilla. 

Lopuksi eteen aukeaa pitkä nousu, 
joka pitää selvittää pysähtymättä. Paksu 
lumi toimii sekä tehokkaana hidastee-
na että pyrkii ohjaamaan sivuun halu-
tulta linjalta. Tasauspyörästö lukittuna 
Hilux raivaa tiensä pöllyävän lumen 
saattelemana perille. Auton etenemis-
kyky lumessa tuntuu reitillä sattunees-
ta pienestä jumittumisesta huolimatta 
käsittämättömältä. Koeajon päätteeksi 
rengaspaineet nostetaan takaisin nor-
maalilukemiin kätevän, autossa mukana 
kulkevan ilmakompressorin avulla. 

Voiko vastaavanlaisen auton 
hankkia Suomessa? 
– Kyllä ja ei, vastaa Viikari. Voimme teh-
dä rakennemuutokset, mutta auton re-
kisteröinti vaatii Trafilta (entinen AKE) 
poikkeusluvan, jotta auton saa katsastet-
tua tieliikenteeseen. Käytännössä lupia 
on myönnetty vain ammattikäyttöön. 
Kansallinen asetuksemme autojen ra-
kenteesta ei salli näin isoa rengasmuu-
tosta, vaikka esimerkiksi auton hallitta-
vuuden ja jarrujen tehokkuuden vaati-
mustenmukaisuudesta meillä on esittää 

todistukset, harmittelee Viikari. 
Arctic Trucksin tärkeimpiä kohde-

ryhmiä ovat ammattikäyttäjät, kuten 
pelastusala ja puolustusvoimat. Puhtaas-
sa maastokäytössä sekä tehdasalueen tai 
lentokentän pelastusautona tai vaikkapa 
laskettelurinteissä, missä autoa ei tarvit-
se katsastaa normaaliliikenteeseen, voi 
tällainen erikoisauto myös olla järkevä 
ratkaisu. Tällöinhän autoveroakaan ei 
tarvitse suorittaa, joten auton kustannus 
muihin erikoisajoneuvoihin verrattuna 
jää varsin kohtuulliseksi.

Mikäli työ vie esimerkiksi metsäko-
neen ääreen, suosittelee Viikari vielä 
toista vaihtoehtoa. 

– AT33 on malli, joka saadaan kat-
sastettua ilman erikoislupia. Jousituk-
sen korotuksesta ja noin kaksi tuumaa 
alkuperäistä korkeammista renkaista 
huolimatta käyttömukavuus on ennal-
laan. Muutos antaa kuitenkin maastoon 
paljon lisäominaisuuksia. Maavara kas-
vaa ja rengas kantaa paremmin niin lu-
messa kuin hiekassakin. Siten auto on 
pystyvämpi vaikkapa kelkkaurilla tai 
sähkölinjoilla ajettaessa.

– Myös Hiaceen pystymme tarjoa-
maan miedosti korottavan ja paremmin 
kuormaa kantavan jousitusratkaisun, 
alustan suojauksen sekä irrotettavan 
vinssin niin auton etu- kuin takapää-
hänkin. Kun Hiace 4WD varustetaan 
vielä karkeampikuvioisella renkaalla ja 
tarvittaessa tiheämmillä perävälityksil-
lä, on sekin varsin pystyvä peli ammat-
tilaisille, vakuuttaa Viikari.

Vakioautollakin pääsee pitkälle
Toyotan laaja nelivetomallisto kattaa 
monen autoilijan tarpeet. Urban Cruiser 
ja RAV4 ovat eteviä etenijöitä lumella, 
jäällä tai muuten huonopintaisella tiellä. 
Vastaavasti Hiace 4WD selvittää tiensä 
kehnojen ajo-olojen läpi, kun etu- tai 
takavetoisen pakettiauton meno on jo 
hiipunut. Todellisten maastoautojen 
ryhmässä Land Cruiserit ja Hiluxit ovat 
valloittaneet maailman kovimpia paik-
koja äärimmäisen lujina ja kestävinä 
maastureina vuosikymmenien ajan.

Neliveto on etenemiskyvyn minimie-
dellytys, mutta mitä muuta autolta tar-
vitaan, kun tie päättyy? 

– Autossa tulee olla alennusvaihteisto, 
joka sekä mahdollistaa riittävän hitaan 
etenemisnopeuden että moninkertais-
taa pyörille välittyvän momentin. Tasa-
uspyörästöjen lukot tai luistonrajoitus 
auttavat tiukemmissa paikoissa. Näillä 
eväillä vakiomallit, kuten Land Cruiser 
ja Hilux, selviytyvät jo varsin haastavis-
ta paikoista eikä esimerkiksi puolimet-
rinen hankikaan ole välttämättä este – 
kunhan lumi on kevyttä pakkaslunta, 
sanoo Viikari.

– Toisaalta kelit voivat muuttua nope-
asti ja kevättalvella reitti, jonka aamul-

la yöpakkasten jälkeen selvitti helposti, 
onkin iltapäivällä auringon pehmittä-
mänä tekemätön paikka. 

Monelta harmilta välttyy, kun aloittaa 
nelivetoauton ominaisuuksien ulosmit-
taamisen kokeneen kouluttajan opas-
tuksella. 

Maastoajoon on tarjolla 
koulutusta
Maastoajo vaatii aina maanomistajan 
luvan. Ville Viikari järjestää maasto-
ajokoulutusta omistamassaan testikes-
kuksessa Porvoossa. Aidossa maastossa 
ajoon saa oikean tuntuman. Yrityksellä 
on autoja harjoitteluun, mutta asiakas 
voi käyttää omaakin autoaan. 

Vieraaseen maastoon tutustuminen 
aloitetaan kävellen. Näin ajolinjat sekä 
lumen kätkemät kivet, kannot ja kuopat 
hahmottuvat paremmin. 

– Perusvauhti on hyvä säilyttää ajet-
taessa pehmeässä maastossa, kuten lu-
messa. Jouheva eteneminen säästää sekä 
autoa että maastoa. Jos auto jää kiinni, 
meidän Bandvagn-telakuorma-autom-
me rientää apuun. 

Usein maastossa liikkuvalle Viikari 
suosittelee alustan panssarointia.

– Laatuun kannattaa panostaa: parin, 
kolmen millimetrin levystä taivutettu 
pelti ei riitä. Suojausta tarvitsevat niin 
öljypohja, vaihteisto ja jakolaatikko kuin 
helmat sekä takatasauspyörästökin. 

Seuraavaksi esille nousee rengasky-
symys. Vaihtoehtoja on paljon, ja tyy-
pillisesti kyse on kompromissista: mikä 
maastossa voitetaan, yleensä maantie-
ominaisuuksissa hävitään. Asiantunti-
jan kanssa neuvottelemalla löytyy pa-
ras vaihtoehto juuri omaan autoon ja 
haluttuun käyttöön. Samalla pidetään 
huoli siitä, että auto säilyy katsastuskel-
poisena. 

Uuden Hiluxin 
taka-akselisto 
mahdollistaa reilut 
joustot. Renkaat 
painautuvat 
tiiviisti lumeen ja 
pitävät hyvin.

Ville Viikari 
pudottaa rengas-
paineet 0,6 
bariin maastoon 
lähdettäessä. Hän 
vertaa lopputulosta 
lumikenkiin: 
kantavaa ja pitävää 
pintaa saadaan 
oleellisesti lisää.

Hiluxin alla oleva, 
maastoajossa vält-
tämätön pohja-
panssarointi on 
kehitetty alunpe-
rin Puolustusvoi-
mien käyttöön

Neliveto on 
etenemiskyvyn 
minimiedellytys”

Viikarin koulutus-
keskuksessa voi 
maastoajoa harjoi-
tella mm. kolmel-
la erilaisella Arctic 
Truck -Toyotalla.
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Tekniikan Maailma -lehdellä on 
pitkä kokemus autojen huolel-
lisesta talvitestauksesta. Helmi-

kuun lopulla julkaistiin jo 30. Talviauto 
-vertailu. Autot testataan hyvin moni-
puolisesti ja tarkasti. Kulutukset, pääs-
töt, talvivarusteet, jarrut, ajokäytös eri-
laisissa ajo-oloissa ja lämmityslaitteisto 
joutuvat perusteelliseen tarkasteluun. 
Ominaisuuksista ja mittaustuloksista 
kerrotaan yksityiskohtaisesti lukijoil-
le; nytkin artikkeli oli peräti 32 sivun 
mittainen.

Polttoaineen kulutuksen paremmuu-
den mittana käytettiin kokonaishyöty-
suhdetta kylmässä. Hyötysuhde on au-

Täyshybridi
Suomen talvessa

toimii erinomaisesti

Hybridiauto Priuksesta kiinnostuneita 
on joskus arveluttanut auton 
talviominaisuudet: lämpeneekö 
matkustamo, käynnistyykö 
voimanlähde ja kuinka akut toimivat 
kireillä pakkasilla? Yksi maailman 
arvostetuimmista talviautovertailuista 
osoitti juuri, että epäilyt ovat turhia.

ton liikuttamiseen tarvittavan energian 
ja moottorin kuluttaman energiamää-
rän suhde. Arvostelutapaan tehty muu-
tos poistaa riippuvuuden absoluuttisista 
litralukemista. Näin ollen pikkuautokin 
voi matalasta litramäärästä huolimatta 
saada huonon arvosanan kulutuksesta, 
jos polttoainetta kuluu auton liikutta-
miseen tarvittavaan energiamäärään 
nähden paljon.

Hybridin edut esiin
Talviajo lisää väistämättä hybridiauton-
kin kulutusta. Bensiinimoottorin läm-
pimäksi käyttö vie pakkasella tavallista 
enemmän aikaa, ja hukkalämpöä tar-

vitaan paljon matkustamon viileyden 
karkottamiseksi. Kun käyntilämpötila 
on saavutettu, alkaa hybridi näyttää to-
dellisen luonteensa. 

Lämpimällä moottorilla Prius saa-
vutti laboratorio-olosuhteissa koko-
naishyötysuhdeluvun 23,0 %, kun kak-
koseksi yltäneelle Honda Insightille 
mitattiin arvoksi 10,5 %. Hybridivoi-
malaitteen ansiosta Prius oli kokonais-
hyötysuhteeltaan paras myös kylmällä 
moottorilla.

EU-normin määrittämä kaupun-
kisykli tuo Priuksen vahvuudet esille. 
Bensiinimoottorin tavallista optimaa-
lisempi kuormitus ja jarrutusenergian 
talteenotto pudottavat lukemia mer-
kittävästi. Sykkivässä ajossa kulutus-
lukemaksi mitattiin alkulämmittelyn 
jälkeen 3,6 l / 100 km. Tulos osoittaa 
että nykymuodossaan Priuksen jär-
kevyys ei painotu mihinkään tiettyyn 
vuodenaikaan.

Hyvä varustelu ja ajokäytös
Hyvään kokonaistulokseen tarvittiin 
myös hyvää lämpenevyyttä, hallitta-
vuutta ja talvivarustelua. Toyota sai läm-
piämisnopeudestaan sekä taajama- että 
maantieajon osalta arvosanaksi hyvä. 

Oman osansa mainioon tulokseen tekee 
jäähdytysnesteen lämmitysjärjestelmä, 
joka hyödyntää tarvittaessa pakokaa-
sujen lämpöä. Priuksen vahvuuksiksi 
talvikeleillä havaittiin myös etenemis-
kyky ja hallittavuus. Liikkeellelähtö ylä-
mäkeen sekä luistonrajoitusjärjestelmän 
ja elektronisen tasauslukituksen toimin-
nat todettiin kiitettäviksi. ”Parhaasta 
päästä oleva vetoluistonrajoitus on he-
reillä ja uskaltaa antaa renkaille riittä-
västi luistoa.”

TM testasi Priuksen myös halogee-
niajovaloin, koska valtaosa Priuksista 
myydään Suomessa niillä varustettui-
na (vertailun Priuksessa oli led-valot). 

Valoista todettiin: lähivalojen rinnalle 
syttyvät kaukovalot ovat halogeenien 
kanssa saman tehoiset; eli täyden kym-
pin arvoiset. Toyota oli tasaisen vah-
va kokonaisarvostelun eri osa-alueilla; 
kaikista osioista annettiin arvosanak-
si kahdeksan tai yhdeksän, joka johti 
yleisarvosanaan 8,5. Samaan tulokseen 
testivoittoa Priuksen kanssa jakamaan 
yltivät myös Mazda3 ja Skoda Yeti.

Priuksen suunnittelussa ja toteu-
tuksessa on huomioitu edistyksellisen 
moottoritekniikan ohella myös muut 
oloissamme tärkeät osa-alueet. Loppu-
arvostelussa todetaan muun muassa: 
”Koska jo suunnitteluvaiheessa on tie-
detty, että moottorilta saadaan lämpöä 
normaalia vähemmän, ohjaamon läm-
mittämistä on pohdittu japanilaisella 
perusteellisuudella.”

Koko artikkeli on luettavissa Teknii-
kan Maailman numerosta 4/2010. Li-
sätietoja löytyy myös internetistä osoit-
teesta: http://www.tmnet.fi/autot/ver-
tailut/talviauto-2010/tm-vertailu-talvi-
auto-2010. 

”Toyota oli   tasaisen vahva kokonaisarvostelun kaikilla osa-alueilla.”
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Toyota ryhtyi kehittämään omia öljyjä yh-
dessä moottori- ja vaihteistoteknologi-
oiden kanssa jo vuonna 1953. TGMO – 

Toyota Genuine Motor Oil – onkin tärkeimpiä 
alkuperäistuotteita, joka on myös testattu Toyo-
tilla. TGMO tukee Toyotan filosofiaa kehittää 
yhä puhtaampia ja taloudellisempia autoja. 

SAE 0W20, API SM, ACEA A5/B5
Voiteluöljyjen luokittelussa näkyy outoja merk-
kijonoja. Ne kertovat, mitä ominaisuuksia öl-
jyissä on ja mitä auton valmistaja sallii tai suo-
sittelee moottorissa käytettäväksi. Tunnetuin 
merkintä on viskositeetti, jonka aiemmin aja-
teltiin olevan määräävä, ellei peräti ainoa tekijä 
öljyn valintaan. 

Viskositeetti on öljyn sisäisen kitkan mitta ja 
se alenee öljyn lämpötilan kasvaessa. Monias-
teöljyssä merkitään kaksi sakeusluokkaa: talvi 
ja kesä. Esimerkiksi SAE 5W30 tarkoittaa, että 
öljyn viskositeetti on kylmänä talvisakeusluo-
kan 5W ja kuumana SAE30 kesäsakeusluokan 
mukainen. Mitä korkeampi luku, sitä paksum-
paa öljy mittauslämpötilassa on. 

Eurooppalaisten autonvalmistajien yhdistys 
ACEA on tehnyt moottoriöljyjen laatuluoki-
tuksia vuodesta 1996 alkaen. ACEA-luokkien 
testauksessa käytettävät moottorit ovat pääosin 
eurooppalaisia, ja yhdessä muiden vaatimusten 
kanssa ne edellyttävät öljyiltä korkeampaa suo-
rituskykyä kuin vanhemmat luokat. Tavallisia 
luokitusmerkintöjä öljykannujen kyljissä ovat 

JOUKO RYYNÄNEN

Öljynvaihtoon yksi auton tärkeimmistähuoltotoimista
Öljynvaihdoista huolehtiminen on edullisin tapa pidentää moottorin 

käyttöikää. Nykyään moottorit suunnitellaan yhdessä tietyn 

voiteluaineen kanssa toimivaksi. Vääräntyyppinen öljy voi jopa 

vaurioittaa moottoria ja pakokaasujen puhdistusjärjestelmää sekä 

lisätä polttoaineenkulutusta.

esimerkiksi A1/B1, A5/B5 ja/tai C2. Valmista-
jan ilmoittamia luokituksia on ehdottomasti 
noudatettava. 

Uudenlaiset moottoriöljyt 
Erityisen tarkkana tulee olla hiukkassuodatti-
mella varustettujen dieselmoottoreiden kohdal-
la, jotka vaativat ACEA C2 -luokan moottori-
öljyn. Näin tilanne on myös Toyotalla, jonka 
DPF-dieselmoottorimalliston voiteluun polt-
toainetta säästävät TGMO 0W30 ja 5W30 Pre-
mium Fuel Economy -öljyt on suunniteltu. 

Eri moottorit tarvitsevat erilaisia voiteluai-
neita. Tarkastellaanpa esimerkiksi uutta Prius-
mallia. Sen hiilidioksidipäästöt ovat 89 g/km, 
mikä on automaattivaihteiselle perheautolle 
lähes käsittämättömän alhainen arvo. Tämän 
saavuttamiseksi auton jokainen osa-alue on 
hiottu loppuun saakka: ilmanvastus, auton 
massa, renkaat – ja tietenkin hybriditekniikka 
1,8 litran bensiinimoottoreineen. 

Oleellisessa roolissa on myös voiteluöljy, jo-
ka on kehitetty yhdessä Toyotan uusien moot-
toreiden kanssa. Priuksessa käytetään Toyotan 
bensiinimoottoreihin suunniteltua matalan vis-
kositeetin erikoisöljyä 0W20 XS. Auton viralli-
sessa eurooppalaisessa hyväksynnässä mitattu 
CO2-lukema on myös ajettu tällä öljyllä. Hyb-
ridin toimintatavan vuoksi bensiinimoottorin 
käynnistyksiä ja sammutuksia on paljon taval-
lista autoa enemmän. Tarve nopealle voitelulle 
korostuu. Siksi täyden öljynpaineen ja voitelun 

ulottamiseksi kaikkiin moottorin osiin heti 
käynnistyksen jälkeen on käytettävä yhä mata-
lamman viskositeettitason öljyjä. Lisäksi notkea 
öljy virtaa öljypohjaan nopeammin ja varmis-
taa öljypinnan riittävän korkean tason. 

Esimerkiksi perinteisen, yleisesti myydyn 
SAE 0W40:n käyttö voi lisätä polttoaineen 
kulutusta Priuksessa jopa yli 10 % sekä hidas-
taa voitelun käynnistymistä. Mutta myös sa-
man viskositeettiluokan öljyt voivat olla täysin 
erilaisia ominaisuuksiltaan. Siksi esimerkiksi 
TGMO 0W30 PFE -öljyä ei voi käyttää kuin 

uusimmissa Toyota-dieselmalleissa. Vaikka 
luokitusten ja viskositeetin perusteella moot-
toriin sopivia yleisöljyjä saattaa löytyä useam-
malta valmistajalta, on autonvalmistajan oma 
tuote varmasti paras kyseiseen tuotteeseen rää-
tälöity erikoisöljy.

Valintaan tarkkuutta myös 
vaihteistoöljyissä
Automaattivaihteistot ovat tulleet varsin moni-
mutkaisiksi autonvalmistajien pyrkiessä lisää-
mään niiden käyttöominaisuuksia sekä mini-

moimaan päästöjä ja polttoaineen kulutusta. 
Vaihteistot ovat kooltaan pienempiä kuin en-
nen, silti ne välittävät yhä korkeampia tehoja. 
Perinteiset automaattivaihteistoöljyt eivät olisi 
mahdollistaneet tällaista kehitystyötä, vaan öl-
jyjä on pitänyt kehittää yhdessä muun tekno-
logian mukana. 

Esimerkiksi ATF WS -automaattivaihteisto-
öljy on Toyotan erikoistuote. Manuaalivaihteis-
toille on myös suunniteltu omia erikoisöljyjä 
kuten mm. kuusivaihteisessa Avensis-dieselis-
sä käytettävä LV 75W. Yhteistä näille kaikille 

uusille öljyille on niiden matala viskositeetti ja 
polttoainetta säästävät ominaisuudet. 

Öljynvaihtovälillä on väliä
Öljynvaihdoista huolehtiminen on edullisin ta-
pa pidentää moottorin käyttöikää. Vaikka huol-
lon kilometriraja ei täyttyisikään, on öljy syytä 
vaihdattaa huolto-ohjelman mukaan vuosittain 
niin öljyn aikaan sidotun vanhenemisen kuin 
maamme vaativien ajo-olojenkin vuoksi. Siksi 
vaikkapa vain 3 000 km ajetut, vuoden vanhat 
öljyt kannattaa vaihtaa. 

JOUKO RYYNÄNEN

Öljynvaihto

Priuksessa käytetään Toyotan 
bensiinimoottoreihin suunniteltua 
matalan viskositeetin erikoisöljyä 
0W20 XS. Hybridin toimintatavan 
vuoksi bensiinimoottorin 
käynnistyksiä ja sammutuksia on 
paljon tavallista autoa enemmän, 
siksi tarve nopealle voitelulle 
korostuu. 
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Auto oli tulossa tarpeeseen. Kontit olivat 
täynnä Suomesta ostettua ja kerättyä 
tavaraa, joista osan myisimme kustan-

nuksiemme kattamiseksi ja osan lahjoittaisim-
me kouluihin, sairaaloihin ja syrjäisempien ky-
lien tarvitsijoille. Gambia on köyhä maa. 

Iloisin mielin satamaan siis. Perillä alkaa hi-
das ja hikinen byrokratia. Kontteja tutkitaan ja 
avataan, autoa samoin ja varsinkin papereita, 
niitä kirjoitetaan, luetaan ja leimataan erinäisis-
sä paikoissa sen verran paljon, että ilman täkä-
läistä apua sotkusta ei voisi kuvitellakaan selviä-

P rojekti on paisunut moninker-taiseksi alkuperäisestä suunni-telmasta. Ja oli alkuperäisessäkin suunnitelmassa kommervenkkejä, joita emme osanneet ennakoida. Hymy huu-lilla tässä kuitenkin koko ajan ollaan ja ajantajulle toivotetaan tätä nykyä piut paut – mitä sillä muka tekee, kun jo-kainen hetki on joka tapauksessa täyn-nä touhua?
Mieheni on kotoisin Gambiasta, joka on pieni ja pitkulainen alle kahden mil-

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

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

Eräänä päivänä mieheni kävi työnsä puolesta kaatopaikalla. Siellä hän näki, mitä suomalaiset olivat heittäneet pois: polkupyöriä, jääkaappeja, televisioita oli pilvin pimein ja kaikki kuin uusia. Päätös syntyi: keräisimme pikkuhiljaa, parin kolmen vuoden mittaan tavaraa niin paljon, että saisimme 20-jalkaisen eli noin seitsemänmetrisen merikontin täyteen. Rintamamiestalon kellariin ja vinttiin voisi varastoida ja farmari-Co-rollalla kuljettaa!
Asiat alkoivat vyöryä ja ajantaju huk-kaantua. Sana levisi ja ystävälliset ihmi-set ilmoittautuivat niin Loviisassa, Por-voossa ja lähiympäristössä kuin Helsin-gissä, Tampereella, Kuopiossa, Turussa ja Hiittisissä asti. 

Neljätsadat silmälasit, uudet kengät ja ylijäämäkaakelitCorollaan pakattiin parhaimmillaan viisi polkupyörää, iso televisio, pari tie-tokonetta ja kassikaupalla pienempää ja pehmeämpää tavaraa. Silloin en minä mahtunut enää kyytiin mukaan. Enkä ollut mukana niilläkään keikoilla, joilla Sam toi korkeita jääkaappipakastimia, yhden kerrallaan toki. Yhtäkkiä tuntui, ettemme ehdi muuta tehdäkään kuin ajella edestakaisin yh-dessä tai erikseen. Pelkäsimme myös 

Corollan iskunvaimentajien puolesta. Pihaan oli jo pystytetty pressutalli, ja lopulta päätimme ostaa Hiacen helpot-tamaan hakureissuja. Ja koska Hiacekin päätyisi lopulta Gambiaan, oli aika arvi-oida kontin koko uusiksi: nelikymmen-jalkainen lähtee.
Polkupyöriä on kertynyt lähes sata, ompelukoneita kymmeniä niin poljet-tavia kuin sähkökäyttöisiäkin, kaikkea on paljon – reilusti enemmän kuin osa-simme aavistaa. Silmälasejakin on noin neljätsadat, ja loviisalainen optikkoliike Jarmo Laine on puhdistanut ja tarkas-tanut ne. Yksityisten ihmisten lisäksi moni muukin kotikaupunkimme liike on osallistunut talkoisiin, mm. kaikki kenkäkaupat ovat antaneet poistopa-rejaan. Kummallisesti aika ja tilat ovat venyneet niin, että lähes kaikki on saatu kotiin konttia odottamaan. Vain yksi ”pikkupaketti” odottaa yhä Värikaupan katoksen alla. Olin tiedustellut, olisiko kaakeleis-ta jäänyt pikkueriä, joilla ei Suomessa enää tee mitään. Niitä oli. Eräänä päi-vänä ajoin Hiacen kaupan takapihaan ja peruutin toiveikkaana melkoisen kaa-kelikasan viereen, mutta kasa olikin 

väärä. Meidän kasamme oli parikym-mentä kertaa isompi ja pakattu siististi kuormalavalle muovin sisään, painoa liki tonni. 
Logistiikkamme petti taas, mutta kunhan kontti saapuu kotipihaamme, pannaan traktori ja trukki töihin ja pa-kataan kaakelit kyytiin. 

Hiacesta tankatankaParin kolmen vuoden sijaan aikaa on kulunut vain jokunen kuukausi ja kon-tin koko on arvioitu vielä kerran uusiksi: matkaan lähtee sekä nelikymmenjalkai-nen että kaksikymppinen.Rahtimaksu tekee suuren loven omaan budjettiimme – suuremman kontin rahti on arviolta 4 000 euroa. Yritämme saada osan rahtimaksuista takaisin esim. Hiacen myynnillä. Kou-lut, sairaalat ja syrjäkylien kylänvanhim-mat saavat tavarat ilmaiseksi, yksityiset ihmiset maksavat pienen hinnan.Hiacesta tehdään perillä neljätoista-paikkainen bussi, paikallisella kielellä tankatanka. 
Tunnelmista Afrikassa kirjoittelen lisää tämän lehden maaliskuun nume-rossa. 

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

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

JAANA KAPARI-JATTA

Kontti

Ajantaju on mennyt. Pitkät päivät ja illat olemme - minä ja mieheni Sam - jo jokusen kuukauden järjestelleet, keränneet ja pakanneet tavaraa vietäväksi laivakontilla Länsi-Afrikkaan, Gambiaan.

Gambiaan

Pieni osa 
polkupyöristä odottamassa pääsyä 

konttiin.

Turun ja Hiittisten reissun jälkeen otetaan tavaraa vielä Paraisiltakin

Hyvinkin tarpeellisia Gambiassa, täällä tarpeettomiksi käyneitä.

Aarre odottaa kuljetusta.
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JAANA KAPARI-JATTA

Tankatankan 
edellisen elämän 
viimeiset ajat
suomesta ostamamme vuoden 1997 Hiace saapui keltaisessa 

merikontissa Gambiaan Afrikan länsirannikolle viime joulukuun 

alkupäivinä. laiva oli päivän etuajassa, hurraa! Äkkiä satamaan 

tullaamaan ja selvittämään kontit mielessä ajatus, että jo seuraavana 

aamuna ajamme omaa pakettiautoa Gambian vaihtelevilla teillä.

Jaana Kapari-Jatta 
keräsi gambialaisen 
miehensä Samin kanssa 
parin kolmen vuoden 
mittaan kaikenlaista 
käyttökelpoista tavaraa 
köyhään Gambiaan 
vietäväksi. Paikalliseksi 
kuljetusvälineeksi 
he ostivat käytetyn 
Hiace-paketttiauton 
vuosikertaa 1997. Toyota 
Plus kertoi matkan 
lähtövalmisteluista 
numerossa 3/2009.

vänsä. Pitkä päivä kuluu äkkiä loppuun. Mutta 
huomenna saamme auton ja tavarat ulos! 

Kun tällaisia toiveikkaissa tunnelmissa al-
kaneita ja päättyneitä päiviä oli kertynyt neljä 
peräkkäin, suomalaiset ripeyteen ja järjestel-
mällisyyteen tottuneet hermot alkoivat osoit-
taa reistailun merkkejä, mutta lopulta kaikki 
saatiin kuin saatiinkin satamasta ulos.

Liian pienet varastot
Kaksi parhaat päivänsä todella kauan sitten 
nähnyttä rekkaa toi kontit Tallindinkiin, josta 

olimme vuokranneet kaksi viereistä varastoa 
myynti- ja antotavaroita varten. Hiace oli on-
neksi ajettu ulos jo satamassa. Kontit nimittäin 
purettiin lavalta, niitä ei laskettu maahan ennen 
kuin tyhjinä toisaalle. Täällä ei ole nostureita 
sellaiseen tarkoitukseen.

Varastot täyttyivät pimeässä illassa kahden-
kymmenen apumiehen eli paikallisen jalkapal-
lojoukkueen voimin ilman ainoatakaan nokka-
kärryä. Kaikki tapahtui riuskasti, äänekkäästi ja 
vahingoitta eikä suomalaisella ollut muut tekoa 
kuin katsella sivusta ja ihmetellä. 

Lapsia kertyy aina 
ympärille, kun 
ajaa auton kylään. 
Tässä Tanjiin.

Banjulundinkin 
sairaalassa 
ilahduttiin 
tuomisistamme.

▶
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Saman tien kävi ilmi, että varastot 
olivat aivan liian pienet, sillä ne tulivat 
niin ääriään ja korkeaa kattoaan myö-
ten tupaten täyteen tavaraa, että olisi ol-
lut mahdotonta etsiä, saati sitten löytää, 
seasta mitään. Vuokrasimme kahden 
kadunvälin päästä ison myymälätilan 
ja päätimme tehdä kaiken tyylillä. Os-
timme lopettaneesta kaupasta myyn-
titiskit ja rakennutimme hyllyt, tangot 

ja seinäkoukut, samoin maalautimme 
seinät ja paikkautimme lattiamuovin. 
Seuraavaksi oli vuorossa tavaroiden 
siirtäminen varastosta kauppaan. Apu-
miehiä riitti ja kaupan ja varaston väliä 
sahattiin tiuhasti vain kaksi päivää.

Tavarat pantiin kauniisti esille, vaik-
ka veikin aikaa opettaa apujoukot kat-
somaan ikkunallisia tiskejä asiakkaan 
suunnasta ja ylipäätään ymmärtämään, 
mitä kaunis esillepano tarkoittaa. Osa 
myyntitavaroistakin jätettiin varastoon, 
josta sitten tuotiin uusia eriä päivien 
mittaan kauppaan. Ompelu- ja tieto-
koneet, jääkaapit, pakastimet, televisi-
ot ja kännykät testattiin ja tarvittaessa 
korjattiin. Sekin työllisti väkeä. Gam-
biasta on helppo löytää taitavia ja mo-
tivoituneita työntekijöitä asiaan kuin 
asiaan – ainakin kun toinen meistä on 

täältä kotoisin.
Pian kauppa oli auki ja toimi hyvin 

yhdeksän työntekijän voimin ilman että 
meidän täytyi olla aina läsnä. Aloitimme 
antamiset toden teolla. Kaupasta emme 
voineet antaa kuin joskus salaa, muuten 
olisimme aiheuttaneet kaaoksen.

Sairaalassa oli vain yksi 
verenpainemittari
Pienessä sairaalassa oltiin erityisen on-
nellisia verenpainemittarista, sillä niitä 
oli ollut vain yksi, vaikka sairaalan vas-
tuulla on myös klinikoiden pitäminen 
ympäristön kylissä, joista on terveiden-
kin työlästä matkustaa minnekään. 
Maata viljelevät naiset olivat kaikkialla 
valtavan innostuneita tuomistamme vi-
hannesten siemenistä ja jotkut alkoivat 
heti muokata uutta maata niille. Kou-

Hiaceen puhkaistaan 
ikkuna käsipelillä. 
Pelti otetaan visusti 
talteen.

lut olivat kiitollisia kynistä, vihkoista ja 
muusta materiaalista. Sanakirjoista olisi 
huutava pula, mutta niitä meillä oli vain 
muutama. Silmälasit menivät kuin kuu-
mille kiville kylässä, jonne matkustimme 
optikon kanssa, loput jätimme isoon sai-
raalaan. Pyörätuoleja ja kyynärsauvoja 
oli onneksi aika paljon, mutta huomat-
tavasti enemmän tarvittaisiin. 

Pakettiautosta on tullut 
tankatanka
Vaikuttaa siis siltä, että konttireissu on 

tehtävä toistekin. Ensin on vain han-
kittava uusi pakettiauto, sillä tämä pal-
jon palvellut ja monenmoista kokenut, 
vuohiakin kuljettanut kärry on koke-
nut muodonmuutoksen: siitä on tullut 
tankatanka eli gelegele eli gambialainen 
bussi, joka mitä todennäköisimmin 
mennä huruuttelee ja lopulta kolisee ja 
rämisee vielä hyvinkin neljäsataatuhatta 
kilometriä lisää, kuljettaa ihmisiä, tava-
roita ja eläimiä paikasta toiseen. 

Rouva Sohnan 
koulun lapset 
laulavat meille 
Tallindinkissa, 
kun veimme heille 
kyniä, vihkoja ja 
muita tarvikkeita.

Innokkaimmat 
alkoivat heti 
raivata siemenille 
tilaa.

Henkilökuntakuva 
kaupan edessä.

Pyörätuoleja ja 
kyynärsauvoja 
tarvittaisiin 
enemmän. ”
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 Kansainvälisesti autojen korjauskutsut tunnetaan 
termillä recall. Uutisoinnissa sana on käännetty 
suomeksi usein yksioikoisesti muotoon takaisin-

kutsu tai jopa myynnistä veto. Terävät ilmaukset synnyttä-
vät helposti mielikuvan tilanteesta, jossa autonvalmistaja 
joutuisi lunastamaan takaisin jo myymiään ajoneuvoja. 
Tällaisesta ei kuitenkaan ole kyse.

Laadun parannusta
Valtaosa autojen korjauskutsuista liittyy laadunvalvontaan 
ja tuotekehitykseen. Toyotan filosofiaan kuuluu jatkuva 
tuotannon ja toiminnan kehittäminen. Vaikka tietyn au-
tomallin ominaisuudet ja ulkonäkö säilyvät tuotannossa 

Autoalan korjauskutsut ovat saaneet viime 
aikoina paljon julkisuutta. Jos autoilija saa 
kehotuksen saapua korjaamolle esimerkiksi 
jonkun yksittäisen komponentin vaihtoa 
varten, on kyseessä laadunvarmistus, jolla 
taataan ajoneuvon moitteeton toiminta. 
Toyota tuntee vastuunsa ja tarkistaa siksi 
aktiivisesti autojensa turvallisuuden.

Kaasupolkimeen tehtävä, häiriömahdolli-
suuden poistava muutos on nopea, mut-

ta tarkka ja tehokas. Polkimeen asennetaan 
säätöpala, jolla mekanismin sisäistä kitkaa 
pienennetään oleellisesti. Ensin poljin mita-
taan rakotulkilla, jonka jälkeen mekaanikko 
valitsee seitsemästä säätöpalavaihtoehdosta 
sopivan. Oikean toiminnan varmistamiseksi 
polkimen lähettämä sähköinen signaalitaso 
tarkastetaan vielä ennen paikalleen asennus-
ta. Asennustyö vie aikaa noin puoli tuntia ja 
se on luonnollisesti asiakkaalle maksuton.

Toyota Auto Finland Oy lähettää kaikil-
le korjauskutsun piiriin kuuluvien autojen 
haltijoille kirjeen, jossa pyydetään ottamaan 
yhteyttä Toyota-korjaamoon kaasupolkimen 
muutosajan sopimiseksi. Jos asiakas haluaa 
tarkastaa omatoimisesti, kuuluuko hänen 
autonsa kaasupoljinmuutoksen piiriin, hän 
voi sen tehdä Toyotan internet-sivuilla ole-
van hakupalvelun kautta. Se sijaitsee osoit-

teessa: www.toyota.fi. Syöttämällä auton 
valmistenumeron palveluun löytyy tulos 
välittömästi.

Toyotan kaasupolkimissa esiintyvät viat 
ovat erittäin harvinaisia. Kulumisen myötä 
tietyt kaasupoljinmallit voivat poik-

keuksellisissa olosuhteissa palautua tavallista 
hitaammin joutokäyntiasentoon tai jumiutua 
mekaanisesti osittain painettuun asentoon. 
Kaasu ei kuitenkaan koskaan itsestään painu 
pohjaan, vaan pahimmassakin tapauksessa 
se jää siihen asentoon, johon kuljettaja on 
sen painanut. Oireet alkavat vähitellen, en-
siksi esiintyy takertelua tai jäykkyyttä pol-
jinta painettaessa. Siten kuljettaja yleensä 
huomaa poikkeuksellisen toiminnan ennen 
yllättäviä tilanteita.

Mikäli kaasupolkimessa ilmenee taker-
telua tai tavallista hitaampaa palautumista 
yläasentoon, kehotamme asiakasta ottamaan 

heti yhteyttä Toyota-
huoltoon, vaikkei kor-
jauskutsua olisi vielä 
tullutkaan.

Näin se tehdään

tietyt kaasupoljinmallit voivat poik- heti yhteyttä Toyota-
huoltoon, vaikkei kor-
jauskutsua olisi vielä 
tullutkaan.

muuttumattomina useita vuosia, tuote-
kehitystä ja tuotannon rationalisointia 
tehdään jatkuvasti. Nämä pienet paran-
nukset tunnetaan Toyota-kulttuurissa 
termillä Kaizen. 

Keskeneräisiä tai puutteellisesti tes-
tattuja autoja ei päästetä myyntiin. Kui-
tenkin vasta tuhansien autojen ollessa 
liikenteessä saatetaan havaita tarve pa-
rantaa tuotetta joltakin osin. Jos muutos 
uusien autojen valmistuslinjalla tode-
taan sellaiseksi, jolla auton turvallisuus-
tasoa tai toimivuutta voidaan keskeisesti 
parantaa, saatetaan aiheesta tehdä kor-
jauskutsu määrätylle, liikenteessä jo ole-
valle autokannalle.

Korjauskutsulla pidetään huolta asi-
akkaasta ja hänen autostaan. Näin toi-
mien varmistetaan, ettei mahdollinen 
vika yllätä autoilijaa, vaikka todennä-
köisyys ko. vian ilmenemiselle olisikin 
marginaalinen. Asiakkaalle ei välttämät-
tä aiheudu ylimääräistä vaivaa, koska 
usein mahdollinen tarkastus, korjaus 
tai osan vaihto voidaan tehdä seuraavan 
määräaikaishuollon yhteydessä. 

Toyota kertoo toimistaan
Viimeaikainen otsikointi autojen laatu-
ongelmista on osittain Toyotan aktiivi-
sen tiedottamisen tulosta. Voimassaole-
vista kampanjoista kerrotaan avoimesti, 
eikä ongelmia pyritä salaamaan. Selkeää 
vikaherkkyyttä havaittaessa ongelmien 
perussyyt selvitetään nopeasti ja perin-
pohjaisesti. 

Toyota Motor Corporationin pää-
johtaja Akio Toyoda on itse kommen-
toinut aktiivisesti esimerkiksi laajaa 

kaasupolkimiin liittyvää korjauskutsu-
aaltoa. Koska Toyota valmistaa suuria 
määriä autoja, ovat laadunparannus-
ten piiriin kuuluvat ajoneuvomäärät 
usein mittavia.

– Meidän toyotalaisten täytyy etsiä 
ikävistäkin episodeista positiiviset puo-
let. Alkuvuoden kampanjoiden myö-
tä meille on auennut vakava tilaisuus 
itsetutkiskeluun, joka samalla antaa 
meille mahdollisuuden vahvistaa yhtä 
tärkeimmistä osa-alueistamme, tuot-
teidemme laatua. Oikein toteutettuna 
lujitamme tällä prosessilla tulevaisuut-
tamme, ja asiakkaamme saavat nauttia 
työmme tuloksista uusissa autoissaan, 
Akio Toyoda toteaa nöyränä.

Hän aloitti isoisänsä perustaman yh-
tiön johdossa viime vuoden kesäkuussa. 
Kun pääjohtaja Toyoda oli Yhdysvalto-
jen kongressin kuultavana, vastaamas-
sa varsin tiukkoihin kysymyksiin, hän 
totesi: ”Jokainen Toyota kantaa minun 
nimeäni, siksi suhtaudun erittäin vaka-
vasti yhtiömme valmistamien autojen 
toimivuuteen ja turvallisuuteen, voitte 
luottaa siihen.” 

Suomessa Liikenteen turvallisuusvi-
rasto Trafi ylläpitää luetteloa valmistaji-
en ilmoittamista korjauskutsuista. Niitä 
on kertynyt noin seitsemässä vuodessa 
yhteensä yli 300. Luku on todellisuudes-
sa paljon tätä suurempi, koska kaikki 
automaahantuojat eivät ole toimitta-
neet tietoja korjauskutsuistaan, vaikka 
ilmoitusvelvollisuus kaikkia koskeekin. 
Kampanjoille on monia syitä, ja vasta 
viimeaikainen julkinen keskustelu on 
havahduttanut autoilijat huomaamaan, 

kuinka yleisiä ne tosiasiassa ovat. 

Kutsua kannattaa noudattaa
Autonvalmistajan pyrkimyksiin paran-
taa valmistamiensa autojen turvallisuut-
ta ja toimivuutta kannattaa suhtautua 
vakavasti. Vain harvoin kysymykses-
sä on välitöntä haittaa aiheuttava oire, 
mutta auton toiminnan ja huolettomuu-
den vuoksi tarvittavat toimenpiteet on 
suoritettava. 

Toyota toimittaa kampanjatietonsa 
Trafille, joka osaltaan valvoo tärkeiden 
korjausten suorittamista autokohtaisesti 
määräaikaiskatsastusten yhteydessä.

Korjauskutsut lähetetään sellaisella 
nopeudella, jolla valtuutetut korjaamot 
pystyvät palvelemaan asiakasta ripeästi 
yhteydenoton jälkeen. Siksi kaikki asi-
akkaat eivät saa kutsukirjettä saman-
aikaisesti. 

Autonvalmistajien korjauskutsut ovat 
vastuuntuntevaa huolenpitoa. Niillä au-
tojen toimivuutta parannetaan ilman 
lisäkustannuksia asiakkaalle. Ajoneu-
vot, myös Toyotat, ovat kuluvia ja huol-
toa vaativia laitteita. Valmistajan halu 
tarkastaa tai korjata yksittäisiä osako-
konaisuuksia takaa auton virheettö-
mämmän toiminnan. Toyota keskittyy 
toimissaan tulevaisuudessa entistäkin 
enemmän Asiakas ensin -filosofiansa 
kehittämiseen.

– Arvojärjestyksessä ensimmäisenä 
on autojemme liikenneturvallisuus, toi-
sena niiden laatu ja luotettavuus, vasta 
sitten tulevat muut tekijät, summaa pää-
johtaja Akio Toyoda. 

varmistaa

matkanteon
luotettavan

korjauskutsulla

Toyota
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PÄÄSIHTEERI LIISA ROHWEDER, WWF SUOMI

Ilmastonmuutos 
puhuttaa
Kylmä talvi on herättänyt keskustelua siitä, onko ilmastonmuutosta olemassa. Yhden 

kylmän talven perusteella ei voi tehdä minkäänlaisia johtopäätöksiä, kuten ei myöskään 

yhden lämpimän talven. Pitkän aikavälin ilmastotutkimukset osoittavat kiistatta, että 

maapallon keskilämpötila on noussut esiteolliseen aikaan verrattuna merkittävästi. 

Kansainvälinen tiedeyhteisö pitää 
kahden asteen keskilämpötilan 
nousua esiteolliseen aikaan ver-

rattuna kriittisenä rajana, joka voi pitää 
ilmastonmuutoksen haitat luonnolle ja 
ihmisille siedettävinä. Pidättäytyminen 
kahden asteen lämpötilan nousussa 
vaatii merkittäviä toimenpiteitä, sil-
lä esimerkiksi yhdysvaltalaisen MIT-
yliopiston tuoreen arvion mukaan il-
masto lämpenisi esiteolliseen aikaan 
verrattuna suurella todennäköisyydellä 
jopa 3,5–7,4 astetta vuosisadan loppuun 
mennessä, ellei päästöjä rajoiteta. 

Kööpenhaminassa joulukuussa 2009 
pidetyn ilmastokokouksen tavoitteena 
oli aikaansaada sopimus, jonka avul-
la maapallon keskilämpötilan nousu 
voitaisiin rajoittaa kahteen asteeseen 
esiteolliseen aikaan verrattuna. Köö-
penhaminassa ei kuitenkaan allekir-
joitettu sopimusta. 

Nyt katseet ovatkin kääntyneet Mek-
sikon kokoukseen, joka pidetään tämän 
vuoden lopussa. Poliittiset päättäjät voi-
vat vielä osoittaa vastuullisuutensa tule-
via sukupolvia kohtaan, mutta sen on 
tapahduttava nopeasti. Jo kymmenen 
vuoden viive toimien aloittamisessa 
voi tehdä lämpötilan nousun rajoitta-
misen kahteen asteeseen mahdotto-
maksi. Poliittisen sitoutumisen lisäksi 
ilmastotalkoisiin tarvitaan elinkeinoelä-
mää sekä kaikkia kansalaisia. Jokaisella 
teolla on väliä! 

Kansalliseksi hyödyksi?
Suomen ilmastopolitiikkaa ohjaavat 
pitkälti EU:n päätökset, mutta myös 
kansallisella tavoitteenasetannalla, oh-
jauksella ja toimeenpanolla on suuri 
merkitys.

Suomi on tällä hetkellä sitoutunut 
vähentämään osana EU:ta vain 20 % 
päästöistään vuoden 1990 tasoon ver-
rattuna, kun tiede edellyttää 25–40 pro-
sentin vähennyksiä hallitsemattoman 
ilmastonmuutoksen välttämiseksi. Esi-
merkiksi Norja on sitoutunut vähentä-
mään päästöjään 40 prosentilla. 

Suomella on kaikki mahdollisuudet 
kääntää ilmastonmuutoksen kunnian-
himoinen hillintä kansalliseksi hyödyk-
si. Siirtymällä vähäpäästöiseen yhteis-
kuntaan nopeammin kuin muut maat 
ja edistämällä ilmastopoliittisin rat-

kaisuin energiatehokkaan teknologian 
kehittämistä, kaupallistamista ja käyt-
töönottoa voidaan ilmastonmuutostoi-
milla edistää vähähiilistä liiketoimintaa 
sekä kansallista kilpailukykyä. 

Suomen poliittisten päättäjien sää-
tämillä ohjauskeinoilla on merkittävä 
rooli tällaisen liiketoiminnan kehittä-
mispotentiaalin realisoitumisessa. 

Esimerkkeinä uusista, vähähiilistä ta-
loutta tukevista liiketoimintamahdolli-
suuksista ovat hybridiautot. Sähköver-
kosta ladattavat plug-in-hybridiautot 
voivat kulkea uusiutuvalla sähköllä ja 
kestävillä biopolttoaineilla.

Pienilläkin teoilla on väliä
Jokaisen ihmisen omilla teoilla on myös 
suuri vaikutus ilmastonmuutoksen hil-
litsemisessä. Kukin meistä voi edistää 
hiilineutraalia Suomea omilla elämän-
tapavalinnoillaan. Yksityisen kulutuk-
sen kasvihuonekaasupäästöistä kolme 
neljäsosaa muodostuu asumisesta, liik-
kumisesta ja ruuasta. Huomiota kan-
nattaa kiinnittää siihen, miten asunton-
sa lämmittää ja millaista sähköä ostaa 
sekä siihen, miten syö ja liikkuu.

Energiansäästöstä voi ottaa oppia 
vaikkapa isovanhemmiltamme, jotka 
usein muistuttivat valojen turhasta polt-
tamisesta ja osasivat elää ilman nykyai-
kaisia sähkölaitteita. Asunnon lämpöti-
la kannattaa pitää noin 20 asteessa, ei-
kä jääkaappia ja liettä kannata sijoittaa 
vierekkäin. Sähkölaitteiden välillä on 
suuria eroja. Uusia laitteita hankkies-
saan kannattaa miettiä niiden todel-
lista tarvetta ja suosia energiaa säästä-
viä laitteita. 

Omakotitalorakentaja ja remontoija 
voi merkittävästi vaikuttaa asuntonsa 
energiankulutukseen. Nolla- ja plus-
energiatalon rakentamisessa suunnit-
telua vaativia asioita ovat mm. raken-
nuksen koko ja muoto, lämmöneristys 
ja ilmanpitävyys, lämmitysjärjestelmä 
ja lämmöntuotantotapa, vedenkulutus 
ja sähköratkaisut. 

Ruokailulla on suuri ilmastovaikutus. 
Lihantuotanto aiheuttaa paljon kasvi-
huonekaasupäästöjä ja sen vuoksi kas-
vispainotteista ruokaa kannattaa suosia. 
Lähiruoka on yleensä paras vaihtoehto, 
sillä lentokoneella Suomeen matkan-
neiden mansikoiden ja tomaattien il-
mastovaikutukset ovat merkittävät.

Suomessa on pitkät etäisyydet ja haja-
asutusalueita on paljon. Julkinen liiken-
ne on ympäristöystävällinen vaihtoehto 
silloin, kun kävelemällä tai polkupyö-
rällä ei pääse. Hybridiauton ostaminen 
on ympäristöystävällisempi vaihtoehto 
kuin perinteisen bensiinikäyttöisen au-
ton ostaminen. Toyota Priuksesta on 
tullut ympäristönsä huomioivan autoi-
lun symboli jo ennen laajaa yhteiskun-
nallista päästökeskustelua.

Tapojen on muututtava
Hallitusten välisen ilmastopaneelin 
(IPCC) tutkimusraporttien mukaan 
ilmaston lämpeneminen tulee edelleen 
kiihtymään. Kun tulevaisuutta ennuste-
taan, on mukana aina myös virhemah-
dollisuus. Vaikka ilmastonmuutokseen 
liittyvissä mittauksissa olisi osittain vir-
heitä esimerkiksi jäätiköiden sulamis-
vauhdin suhteen, eivät ne kuitenkaan 
kumoa sitä, että ilmastonmuutos on 
tosiasia. 

Lisäksi tulee muistaa, että maailman 
väkiluku tulee YK:n maltillisten ennus-
teiden mukaan kasvamaan nykyisestä 
noin 6,9 miljardista 9 miljardiin vuo-
teen 2050 mennessä. Jo tämä aiheuttaa 
meille konkreettisen haasteen; kulutus- 
ja tuotantotapojemme on muututtava, 
mikäli haluamme turvata myös tulevi-
en sukupolvien elinmahdollisuudet pla-
neetallamme. Tähän tarvitaan kaikkia 
mahdollisia ilmastonmuutosta hillitse-
viä toimia! 
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Vancouverin 
olympiatuloksia 
Miesten lumikouru
1. Shawn White, USA
2. Peetu Piiroinen, FIN
3. Scott Lago, USA
…
6.  Markku Koski, FIN
11.  Markus Malin FIN
24.  Janne Korpi FIN

Peetulle
kultaa ja kunniaa

Suomen lumilautamaa
joukkueen eli Toyota Snowboard 
Team Finlandin talvi on ollut 
voittoisa. Peetu Piiroisen 
upea hopea Vancouverin 
lumikourusta nousi varmasti 
huomioiduimmaksi 
saavutuksi. Mutta huomiotta 
ei jäänyt suomalaisten ottama 
kolmoisvoitto Toyota Big Air 
–kilpailussa, eikä varsinkaan 
Peetun uudistama TTR
kiertueen voitto, jonka hän 
saavutti ensimmäisenä 
lautailijana kahtena 
peräkkäisenä kautena.

 Maajoukkueen talvessa oli poikkeuksellisen 
paljon kilpailuja, jotka toimivat katsas-
tuskilpailuina olympialaisiin joukkueen 

sisällä. Tiukka kisarupeama ei kuitenkaan suori-
tuksia haitannut, melkeinpä päinvastoin. Ennen 
joulua joukkue harjoitteli ja kilpaili Coloradossa 
pari viikkoa pitäen Friscon kaupunkia tukikoh-
tanaan. Joulukuu oli haasteita täynnä kun sairas-
telu ja Antti Autin loukkaantuminen sotkivat 
valmistautumista. 

Tammikuussa koko ryhmä oli kuitenkin heti 
kiinni huippusuorituksissa. Kun Anttikin toipui 
loukkaantumisesta, oli kilpailu olympiapaikois-
ta tiukka. 

Markus Malin osoitti loistavaa kisavarmuutta 
maailmancupeissa ja TTR-sarjan (Tickett-to-ri-
de-ammatillaiskiertueen) kisoissa saavuttamalla 
useita top 5 -sijoituksia. Myös joukkueen kuopus, 
Ilkka-Eemeli Laari, löysi aivan uuden vireen 
ja osoitti suurta varmuutta talven hittitempun 
’tuplakorkin’ kanssa sijoittuen upeasti kisoissa. 
Jo joulukuussa olympiajoukkueeseen nimetty 
Piiroinen näytti taitojaan voittamalla kolme pe-

rättäistä TTR-sarjan kisaa – tässä siis oltiin todella 
valmiina Kanadan koitoksiin. 

Näin tammikuun kisarupeaman jälkeen Suo-
men joukkueeksi Vancouveriin nimettiin Peetu 
Piiroinen, Ilkka-Eemeli Laari, Markus Malin ja 
Janne Korpi, joka viimeisessä maailmancupissa 
Stonehamissa nappasi voitot sekä lumikourusta 
että slopestylestä. Parisuurpujotteluun nimettiin 
jyväskyläläinen Ilona Ruotsalainen, joka oli ai-
noa naislautailijamme olympiakisoissa. 

Mitä tapahtui Vancouverissa, onkin sitten jo 
pätkä suomalaista urheiluhistoriaa, jossa on myös 
synkkiä hetkiä, kun Ilkka-Eemeli Laari loukkaan-
tui viimeistelyleirillä. Varamieheksi kutsuttiin To-
rinon pronssimitalisti Markku Koski. 

Keneltäkään ei varmasti ole mennyt ohi hy-
vinkääläisen Piiroisen voittama olympiahopea, 
joka tuli äärimmäisen jännittävän kilpailun jäl-
keen! Kolme suomalaista lautailijaa finaalissa 12 
parhaan joukossa on suoritus, joka osoitti maa-
joukkueemme vahvuuden! 

Kolmoisvoiton kautta mitalijuhlaan
Hopeamitalisti palasi Vancouverista Suomeen 
Japani-koukkauksen kautta. Hän osallistui Sap-
porossa Toyotan kutsukisoihin yhdessä Antti Au-
tin ja Eero Ettalan kanssa.

– Meitä oli siellä kahdeksan muualta kutsuttua 
ja kahdeksan japanilaista kilpailijaa. Ihan jees se 
meni, kun otettiin Suomeen kolmoisvoitto.

– Antti oli kolmas, Eero toinen ja… Mä sen 
sitten voitin, totesi Peetu rennosti hopeamitali-
juhlissaan.

Pitkän kilpailukauden päättää SM-kisat Rukal-
la 25.–28.maaliskuuta. Siellä kilpaillaan viidessä 
eri lajissa, ja yksi himotuimmista titteleistä on 
naisten ja miesten sarjan yleismestaruus, jonka 
voittajat saavat Toyota Aygot käyttöönsä kesäk-
si. Rukalla nähdään Peetun ohella muuta maa-
joukkuettamme kisailemassa nuorempia haas-
tajia vastaan.  

Suomalaislautailijat ovat 
menestyneet hienosti 
aiemminkin Toyota Big Air 
–kisassa. Viime vuonna 
voittoon hypännyt Eero 
Ettala taisteli nyt itsensä 
hopealle. Kolmannen sijan 
jakoivat vuoden 2008 
voittaja Antti Autti sekä 
belgialainen Seppe Smits. 
Markku Koski sijoittui tänä 
vuonna viidenneksi ja Risto 
Mattila kymmenenneksi. 
Voittosekin lisäksi Peetua 
muistettiin uudella Toyota 
Land Cruiserilla.

Suomen lumilautamaajoukkueen 
jäsenillä on hauskaa keskenään. 
Toisten suorituksia kannuste-
taan ja yhdessä pyritään parem-
piin suorituksiin.

Peetu nauttii puoli kiloa 
painavasta hopeamitalistaan. 

Peetu hyppäsi Toyotan Big 
Air –kutsukilpailun voittoon 
Sapporossa. Oslossa hän varmisti 
7. maaliskuuta itselleen jo toisen 
peräkkäisen TTR-kiertueen 
kokonaiskilpailuvoiton, ei 
varmistelemalla vaan voittamalla 
myös kyseisen osakilpailun. 
Saavutuksen arvoa nostaa se, 
ettei kahteen peräkkäiseen 
voittoon ole yltänyt kukaan 
ennen Peetua.
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Titaani-vaihtoautoon saat kahden vuoden takuun 
ilman kilometrirajoitusta – kaikille automerkeille.
Titaani on vaihtoautotakuu, jonka kaltaisesta ovat päässeet nauttimaan vain uuden auton omistajat; yksityiskohtainen 
ja poikkeuksellisen laaja Titaani-takuu on voimassa kaikkialla Euroopassa kahden vuoden ajan ilman ensimmäistäkään 
kilometrirajoitusta. Merkiltään Titaani-vaihtoauto voi olla mikä tahansa auto – kunhan se on alle 7 vuoden ikäinen 
ja läpäissyt ensin Toyotan tiukan tarkastusohjelman. Käy tutustumassa monipuoliseen, alati vaihtuvaan tarjontaan 
lähimmässä Toyota-liikkeessä tai internetosoitteessa toyota. /titaani ja vaihda huolettomampaan autoiluun.

www.toyota.fi/titaani
Titaanit löydät vain Toyota-liikkeistä.

Valitse ihan vapaasti.

TO_Titaani_TPlus_3_10.indd   1 3.3.2010   11.10

Viivi autoilee Aurisilla

▶

Miss Suomi, Viivi Pumpanen ajaa 
missivuotensa Toyota Aurisilla. 

Viivi vastaanotti nimellänsä varustetun 
hopeanharmaan Aurisin tammikuussa 
Toyota Espoon toimitusjohtaja Yudai 
Hatalta ja myyntijohtaja Ismo Johans-
sonilta. 

Viivi osoittautuikin todelliseksi auto-
naiseksi ja hän mm. kiinnitti huomiota 

Toyotan laadukkuuteen ja tyylikkyyteen. 
Aurisin moderni ulkonäkö sai Viivin pu-
humaan Batman-autosta.

Viivi sai ajokortin neljä vuotta sitten, 
ja ajokilometrejä on kertynyt sen jälkeen 
jopa 50 000 km vuodessa. 

– Nyt minulla on Toyota, jolla on hy-
vä ajaa. Auris on mukava ja mahtuu jo-
kaiseen koloon, Viivi hehkuttaa autoaan.

Toyotalla pienimmät 
päästöt
”Saamiemme tietojen perusteella vuoden 2009 
puhtain automerkki Suomessa oli Toyota.”

Näin kerrotaan Tuulilasi-lehden numerossa 
3/2010. Lehti selvitti tutkimuksessaan uusien 
autojen keskimääräiset CO2-päästöt. Tarkas-
telussa oli mukana automerkit, joiden ensire-
kisteröintimäärä viime vuonna oli vähintään 
500 kappaletta.

Toyota esitteli New Delhin autonäytte-
lyssä uuden edullisen automallin, joka 

kantaa nimeä Etios. Näyttelyssä oli esillä 
1,5 litran bensiinimoottorilla varustettu 
sedan ja 1,2 litran bensiinimoottorilla va-
rustettu hatchback. 

Etios on suunniteltu perheautoksi Intian 
kasvaville automarkkinoille. Tavoitteena oli 
luoda auto, joka tarjoaa omistamisen iloa ja 
on luokkaa ylellisempi, tilavampi, suoritus-
kykyisempi ja taloudellisempi. Paikallisten 

Toyota Etios tähtää kasvaville markkinoille
osien ja alihankkijoiden käytön ansiosta 
auto kyetään hinnoittelemaan kuluttajien 
ostokykyä vastaavaksi. 

Etioksen valmistus alkaa Intian Toyo-
ta Kirloskar Motor Private, Ltd. -tehtaalla 
tämän vuoden lopulla uusien tuotanto-
tilojen valmistuttua. Ensimmäiset Toyo-
tat valmistuivat Intiassa jo vuonna 1999, 
ja viime vuoden tuotanto oli 51 133 au-
toa. Uusi tuotantolinja lisää kapasiteettia 
70 000 autolla.

Merkkiuskollisuus 
2009

merkki uskolli-
suus-%

1. Toyota 74,0
2. Skoda 66,0
3. Kia 59,1
4. Ford 55,8
5. Volkswagen 53,7
6. Hyundai 51,1
7. Honda 51,1
8. Subaru 48,3
9. Mercedes-Benz 48,3
10. Audi 48,2

Toyota-autoilija pysyy 
merkissään
Merkkiuskollisuudella mitattuna Toyota on 

ykkönen, ilmenee 121 Median tutkimuk-
sesta. Tutkimuskeskus kävi läpi kaikki vuonna 
2009 Suomessa yksityishenkilöiden tekemät 
uusien autojen kaupat. Yhteenvedon mukaan 
Toyotan omistajat pysyvät omassa merkissään 
useammin kuin muut autoilijat. 

Toyotan merkkiuskollisuusprosentti on 74,0. 
Merkkiuskollisuuden keskiarvo nousi 47,9:ään 
edellisen vuoden 44,2:sta.

Lähde Kauppalehti helmikuu 2010.

Ekomerkki 2010 – Top 5
Sija Merkki  CO2 g/km
1. Toyota 147,9
2. Peugeot 148,3
3. Skoda 150,3
4. Suzuki 150,7
5. Seat 151,0
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Toyota on valittu Valitut Palojen 
Luotetuin Merkki -tutkimuk-

sessa jo seitsemännen kerran Suo-
men luotetuimmaksi automerkik-
si. Merkki palkittiin toistamiseen 
myös parhaiten ympäristöasioista 
huolehtivana automerkkinä.

Luotettavuustutkimuksessa ar-
vioitavat ominaisuudet olivat: laa-
tu, hintansa arvoinen, vahva tuo-
tekuva ja kuluttajien tarpeiden 
ymmärtäminen. Toyota valittiin 
voittajaksi myös kahdessa muus-
sa tutkimuksessa mukana olleessa 
Euroopan maassa.

Omassa kategoriassaan Toyota 
sai Suomessa 19 % maininnoista. 
Peräti 91 % Toyotaan luottavista 
sanoi voivansa suositella merk-
kiä muille. 

Toyota julkisti tammikuussa Detroitin 
autonäyttelyssä pienten perheautojen 

kokoluokkaan kuuluvan FT-CH -hybridi-
konseptin. Mallinimi tarkoittaa tulevaisuu-
den kompaktia hybridiä (Future Compact 
Hybrid). Toyotan ranskalaisen muotoilu-
keskuksen suunnitteleman konseptimallin 
innoittajana toimi osaltaan 80-luvun 8-bit-
tinen videopelimaailma. Se johti hauskaan, 

värikkääseen ja innovatiiviseen toteutukseen. 
Nuorelle asiakaskunnalle suunnatussa FT-

CH:ssa pyritään matkustusmukavuuden ja 
sisätilojen maksimointiin sekä erinomaiseen 
toiminnallisuuteen kaupunkiliikenteessä. 
Priukseen verrattuna konseptimalli on 56 cm 
lyhyempi, mutta vain 2 cm kapeampi. Siten se 
on myös kevyempi, taloudellisempi ja luon-
nollisesti hinnaltaankin edullisempi.

Toyotan uusin hybridiautokonsepti

Toyota kehittää yhä 
tehokkaampia akkuja
Akkutekniikka on keskeisessä ase-

massa monissa lähitulevaisuuden 
autoteknisissä ratkaisuissa. Siksi Toyota 
on mukana kehittämässä akkutekniikkaa 
nykyratkaisujen yläpuolelle. Uusia rat-
kaisuja tullaan hyödyntämään aikanaan 
perinteisissä hybridiautoissa, plug-in-
malleissa sekä sähkö- ja polttokenno-
autoissa.

Yksi Toyotan laajamittaisista sähköau-
totestaushankkeista aloitettiin Kalifor-
niassa jo vuonna 1997. Yhteensä 1 484 
sähkökäyttöistä RAV4-mallia myytiin tai 
liisattiin tuolloisille yhteistyökumppaneil-
le. Autojen toimintasäde oli noin 160 km. 
Nämä verrattain suurikokoisilla akuilla 
varustetut saivat pian henkistä seuraa 
paljon pienemmistä Toyotan sähköau-
toista, jotka tunnettiin nimellä e-com.

Lyhyemmällä toimintasäteellä varuste-
tuille testiautoille rakennettiin latauspis-
teitä, jotka turvasivat käytännöllisyyden 
kaupunkiliikenteessä. Näiden hankkeiden 
tuomat positiiviset kokemukset ovat luo-
neet pohjan nyt käynnissä oleviin nykyai-
kaisempiin tutkimushankkeisiin. 

Suomen 
luotetuin auto- ja 
ympäristömerkki

Toyota huolehtii 
parhaiten ympä-
ristöasioista 

Tutkimukseen osallistuneiden 
mielestä Toyota huolehtii au-

tomerkeistä parhaiten ympäris-
töasioista. Vastaajan piti arvioida 
millä merkillä hänen mielestään 
on paras maine ympäristöasioista 
huolehtimisen suhteen kolmessa-
toista eri tuotekategoriassa, joista 
yksi oli automerkki. 

Tutkimuksessa kysyttiin samaa 
myös ilman kategoriarajausta. To-
yota valittiin myös yleisesti par-
haiten ympäristöasioista huoleh-
tivaksi merkiksi Suomen lisäksi 
kuudessa Euroopan maassa. Ky-
symykset olivat avoimia, eli vas-
taajalle ei annettu valmista listaa, 
josta valita. 

Omassa kategoriassaan Toyota 
sai Suomessa 39 % maininnoista. 
Kysyttäessä millä merkillä ylipää-
tään on paras maine ympäristöasi-
oista huolehtimisen suhteen ilman 
kategoriarajausta, Toyota sai Suo-
messa 10 % maininnoista. 

Kymmenettä kertaa toteutettu 
tutkimus on yksi suurimmista Eu-
roopassa tehtävistä kuluttajatut-
kimuksista. Mukana oli 16 maata 
ja vastaajia yhteensä 32 163. Suo-
messa kyselyyn vastasi 1 338 Va-
litut Palat -lehden tilaajaa. 

Toyota Versolle täydet 
5 tähteä

Uusi tiukennettu Euro NCAP –törmäystestin 
arvosteluasteikko asettaa entistä kovempia 

haasteita autonvalmistajille. Toyota Verso saavutti 
3.3.2010 julkaistuissa tuloksissa viidestä testatusta 
automerkistä ainoana täydet viisi tähteä. Se suo-
riutui hienosti kaikilla testin osa-alueilla. Verson 
matkustamon rakenteet säilyttivätkin törmäyksessä 
erinomaisesti muotonsa, ja lapsinuket pysyivät hy-
vin turvaistuimissaan sivutörmäyksessä.

Jalankulkijatörmäys on noussut tärkeään rooliin 
testiarvostelussa. Toyota Verson puskuri sai täydet 
pisteet jalankulkijan jaloille antamastaan suojasta. 
Konepeitto suojasi hyvin sekä aikuisen että lapsen 
päitä todennäköisissä iskukohdissa.

Vuonna 2009 esitellyistä Toyotan uutuusmal-
leista iQ, Prius ja Avensis saivat myös tuloksekseen 
täydet viisi tähteä
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www.toyota. 

Puhdasta 
suorituskykyä.

Toyota Genuine Motor Oil. 
Toyotan Genuine Motor Oil on erityisesti Toyotaasi kehitetty, 
moottorin taloudellisuuden ja kestävyyden varmistava 
huippuöljy. Autoosi suunnitellut Toyota Genuine Motor Oil 
-tuotteet löydät vain Toyota-huollosta.
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Lehti Toyota-autoilijoille 1/2010

AurisEsittelyssä
uudistunut

● Geneven autonäyttelyn uutuudet
● Prius on tasaisen vahva talvessakin
● Suomalaislautailijoiden ylivoimaa

Viikonloppunäyttely Toyota-liikkeissä 20. – 21.3. Tule mukaan!


