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Valitse Toyota Corolla 
-lisävarusteet.
Voit aina luottaa tulevaan.

www.toyota. 

01  Taakkateline, suksiboksi, kylkilistat, roiskelevyt 
 edessä ja takana, sumuvalot, takaspoileri, Podium-
 kevytmetallivanteet 16” (antrasiitti) ja sivulasien 
 tuuliohjaimet.

02 Suriya-kevytmetallivanne 16”.

03  Polkupyöräteline vetokoukkuun.

04  Vaihdekepin nuppi.

05  Tavaratilan suojapohja.

06  Aurinkosuojat taka- ja sivuikkunoihin.
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07  Peruutustutka.

08 Tavaraverkko vaakatasoon.

09 Murtohälytin.
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 Henkilöautoilu mahdollisti aikoinaan 
entistä vapaamman liikkumisen eikä 
siihen liitetty vakavia yhteiskunnalli-

sia velvoitteita. 1970-luku oli käänteentekevä. 
Koimme ensimmäisen öljykriisin ja vuosi-
kymmen oli muutenkin autoilijan kannalta 
epävarma. Useampia autoveronkorotuksia, de-
valvaatioita, osamaksukaupassa käsirahaosuu-
den tuli olla vähintään 50 % ja ensimmäiset 
tarraverot muutamina esimerkkeinä. Henki-
löautojen määrä oli 700 000 ja kotimaan hen-
kilöliikenne runsaat 30 miljardia kilometriä, 
josta rautatieliikenteen osuus oli noin 5 %.

Vuoteen 2009 mennessä kotimaan henki-
löliikenne oli kasvanut lähes kolminkertai-
seksi, josta henkilöautoilla suoritettujen mat-
kojen osuus oli 83 %, linja-autojen alle 10 % 
ja rautatieliikenteen 5 %. 1970-luvun lopul-
la ja 1980-luvulla huoli oli niin sanottujen 
säänneltyjen päästöjen, kuten typen oksidi-
en vähentäminen sekä liikenteessä että teol-
lisuudessa. Monet tämän päivän uusien auto-
jen päästölukemat ovat ainoastaan sadasosia 
1970-1980-luvun autojen päästöistä.

Liikennekuolemien määrä 1970-luvun alus-
sa oli runsaat 1 100 vuodessa. Liikennemäärän 
kolminkertaistumisesta huolimatta liikenne-
kuolemien määrä on alentunut viime vuo-
den 297:ään. Luonnollisesti tämäkin on vielä 
liian paljon. Ajoneuvon kolarinkestävyys on 
parantunut dramaattisesti, ja turvallisuutta 
parantavat erilaiset laitteistot ovat yleistyneet. 
Keskeinen asia liikenneturvallisuuden kehit-
tymisessä on kuitenkin edelleen kuljettaja ja 
hänen asenteensa.

Seuraavien vuosikymmenien ongelmik-
si nousivat kasvihuonekaasut. Uusien auto-
jen keskimääräiset hiilidioksidipäästöt olivat 
1990-luvulla lähes 200 g/kilometrille, kun ne 
ovat nyt alle 150 g/km, ja näyttävät edelleen-
kin teknisen kehityksen ja vero-ohjauksen 
ansiosta alenevan. Käytettynä tuotujen auto-
jen hiilidioksidipäästöt ovat pysyneet yli 190 
g:n tasolla.

Autojen elinkaarianalyysejä suoritettiin 
2000-luvulla Suomen Ympäristökeskuksen 
toimesta, jolloin todettiin, että valmistuksen 
vaatimat hiilidioksidipäästöt ovat keskimäärin 
selkeästi alle 10 % auton koko elinkaaren aikai-
sista hiilidioksidipäästöistä. Huomioiden edel-
lä mainittu ja uusien autojen yleinen energia-
tehokkuuden parantaminen, on autokannan 
uusiminen keskeinen keino liikenteen kasvi-
huonekaasupäästöjen alentamiseksi.

Sinänsä liikenne ei ole itseisarvo. Se on voi-
teluöljyä yhteiskunnan rattaissa. Liikenne on 
myös aina kustannus, mutta hyvässä ja pahas-

sa se on ollut keskeinen tekijä nykyisen hy-
vinvointiyhteiskunnan ja korkean elintason 
luomisessa. Se on mahdollistanut tavaroiden 
globaalin markkinoille saattamisen ja ihmis-
ten liikkumisen. Mahdollisuus valita työnan-
taja myös kotipaikkakunnan ulkopuolelta on 
edesauttanut mm. työntekijöiden palkkata-
son nousua.

Liikenne on kuin verisuonisto ihmisruu-
missa. Huomioiden liikenteen merkityksen 
hyvinvoinnille on ihmeteltävää, kuinka vähän 
infrastruktuurin parantamiseen ja ylläpitämi-
seen ohjataan varoja. Vaikka liikenne onkin eri 
liikennemuotojen yhteispeliä ja eri liikennevä-
lineitä tarvitaan, tuli vaikutelma viime kesän 
keskusteluista, että, jollei Poriin pääse lento-
koneella tai sinänsä tärkeätä Seinäjoki-Oulu-
rataa paranneta, koko valtakunta pysähtyy. 

Kumipyöräliikenteen merkitystä koko kan-
sakunnan ja kansalaisten hyvinvoinnille ei kui-
tenkaan voida kiistää. Vaikka liikenteen hait-
toja on merkittävästi pystytty vähentämään, 
on esitetty monelta taholta myös liikenteen 
rajoittamista. Toimenpide on suurin piirtein 
sama kuin omaa verisuonistoa tyrehdytettäi-
siin. Sen sijaan olemme voimakkaasti kan-
nattamassa ja tekemässä suunnitelmia liiken-
netarpeen vähentämiseksi mm. yhdyskunta-
rakenteita tiivistämällä ja tätä kautta oikealla 
tavalla vähentämässä liikenteen kustannuksia 
ja haittoja.

Kun lisäksi ajoneuvojen kierrätystoimintaa 
on pystytty merkittävästi parantamaan – tänä 
päivänä 85 % ajoneuvojen painosta kierräte-
tään – olemme voimakkaasti lähestymässä 
suljetun kierron ihannetta.
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6 Toyota Pariisissa
Toyotan sitoutuminen hybriditekniikkaan näkyi sel-
keästi Toyotan osastolla Pariisin autonäyttelyssä. 

12 Toyotalle kaksoisvoitto
Tuulilasi-lehden Merkkien Merkki -tutkimus tuotti 
Toyota-konsernille kaksoisvoiton. Ykkössijan otti 
Lexus jo kolmannen kerran peräkkäin ja toiseksi tuli 
Toyota.

14 Kattava varustus
Toyota Yaris-, Avensis- ja Verso -malleihin on tänä 
vuonna voinut valita Sol Edition -varustetason, joka 
perustuu Linea Solin varusteluun. 

18 Turvaa turvapuhelimella
Esperi Care on Suomen Punaisen Ristin perustama 
yritys, joka tarjoaa asumis-, turvapuhelin- ja koti-
hoitopalveluita ikääntyneille.

20 Kaikki kiertoon
Toyota-huolloissa kaatopaikalle päätyvän jätteen 
osuus on useissa huoltopisteissä saatu puristettua 
reilusti alle kymmeneen prosenttiin. 

24 Crownista tuli perheenjäsen
Toyotan maahantuonti Suomeen alkoi vuonna 
1964. Vuoden 1964 syksyllä Marcus Tammisen äiti 
osti Crownin, joka palvelee yhä uskollisesti samassa 
perheessä vielä yli 45 vuotta myöhemminkin.

28 60 vuotta maastossa
Toyota teki vuonna 1951 uuden aluevaltauksen 
esittelemällä nelivetoisen Land Cruiser -mallin.  
Ensiesiintymisestä lähtien malliin on liitetty poik-
keuksellisen hyvä laatu, kestävyys ja luotettavuus. 

32 Merkkihuollosta mielenrauhaa
Haastattelimme Toyota-autoilijoita ja keräsimme 
tyypillisiä kysymyksiä, jotka askarruttavat vanhem-
man Toyota-auton käyttäjän mieltä.

35 Älä anna talven yllättää
Talvirenkaat voi vaihtaa alle jo, kun syksyn ensim-
mäiset yöpakkaset alkavat. Rengaskaupat ja asen-
nus kannattaa käydä tekemässä ennen huippu-
sesonkia. 

38 Kaikkien aikojen myrskykesä
Yhteiskunnalle tärkeiden sähkö- ja puhelinverkko-
jen kunnossapitotöihin erikoistuneelle Exsanelle 
myrskyt tarkoittivat suurhäiriötilannetta ja paljon 
töitä. Toyotat kuuluvat yrityksen tärkeimpiin työ-
välineisiin.

40 Henkilöt mainosten takana
Tänä syksynä Toyotan monissa mainoksissa on 
nähty Toyotan työntekijöitä kertomassa, millainen 
on heidän henkilökohtainen kädenjälkensä val-
miissa tuotteessa.

44 Lexus LFA
Superauto LFA:n äärimmäinen suorituskyky 
legendaarisilla moottoriradoilla näytti toteen 
mallin lupaukset.

46 40 tuntia matkalla
Uusi-Seelanti on kutakuinkin maailman kaukaisin 
kolkka, jonne Suomesta käsin voi matkustaa. Sinne 
suuntautui Suomen maajoukkueen, Toyota Snow-
board Team Finlandin, harjoitus- ja kisamatka lop-
pukesällä.

51 Peruuta turvallisesti
Joka toinen liikennevakuutuksesta korvattu 
vahinko tapahtuu varsinaisten teiden ja katujen 
ulkopuolella. Helpoin keino ehkäistä kolareita on 
asentaa autoon peruutustutka. Se varoittaa, kun 
este on liian lähellä. 

49 Uutiset
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Pekka Puputti
eläkkeelle siirtyvä 
toimitusjohtaja 
Autotuojat ry.
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Toyota loisti 
Pariisissa

Toyota esitteli Pariisissa Verso-S:n, jonka myötä merkki 

tekee paluun pienten tila-autojen luokkaan. 

FT-CH-konseptiauto puolestaan kertoo Toyotan 

sitoutumisesta hybriditekniikkaan ja viitoittaa merkin 

hybriditekniikan uusia askelia.

Verso-S
Toyota loi Yaris Verso -mallillaan B-segmentin tila-autoluo-
kan vuonna 1999. Muutaman vuoden hiljaiselon jälkeen 
merkki tekee nyt Verso-S-mallillaan paluun tähän tärkeään 
ryhmään.

Pienten tila-autojen myyntiluvut ovat lähes kolminker-
taistuneet Euroopassa vuodesta 2002. Kompaktit ulkomitat 
ja alhaiset kulutuslukemat, käytännöllisyys sekä maltillinen 
hankintahinta tekevät tästä luokasta kuluttajille yhä tärkeäm-
män. Siksi Toyota on panostanut voimakkaasti uutuusmal-
linsa kehitystyöhön.

Verso-S on alle neljä metriä pitkä. Se on helppo ja näppärä 
hallittava kaupunkiliikenteessä. Sisätilojen muunneltavuuteen 
ja viihtyvyyteen on kiinnitetty eritystä huomiota. Etumatkus-
tajien pääntilaa, takajalkatiloja ja tavaratilan vetoisuutta voi-
daan verrata luokkaa suurempien mallien arvoihin.

Uutuuden ulkonäkö on yksilöllinen. Siitä ilmenee tilavuus 
ja monikäyttöisyys, vaikka kyseessä onkin alle nelimetrinen 
malli. Piirteistä on löydettävissä yhtenevyyttä isoveli-Versoon ▶

ja toisaalta myös Yarisiin. Lyhyet etu- ja takaylitykset mahdol-
listavat avarat sisätilat ja helpon äärimittojen arvioinnin. Huo-
lellinen korisuunnittelu on mahdollistanut myös hyvän aero-
dynamiikan, ilmanvastuskerroin on hiottu lukemaan 0,297.

Tilaa nauttia
Etuistuinten, ovien ja verhouspaneelien virtaviivainen muo-
toilu tehostaa sisätilavuutta. Istuinkorkeus on tavallista kor-
keampi, mistä johtuen Verso-S:stä näkee hyvin ulos, ja sen 
kyytiin on helppo mennä. Kuljettajan ajomukavuutta paran-
tavat esimerkiksi istuimen korkeussäätö, kyynärnoja ja lähelle 
ohjauspyörää sijoitettu vaihteenvalitsin.

Takaistuin taittuu lattiatasoon suhteessa 60:40. Kallistus-
mekanismi toimii vaivattomasti yhdellä otteella, ja ainoana 
automallina luokassaan mekanismilla on käyttövipu myös 
tavaratilassa lähellä takaluukkua. Tämä ominaisuus helpot-
taa ja nopeuttaa monikäyttöisyyttä huomattavasti lastausti-
lanteissa. Puskuritasoon ulottuva takaluukku mahdollistaa 
matalan lastauskynnyksen. 

Tavaratila on 760 mm pitkä ja sen lattialevy on asennetta-
vissa kahdelle eri korkeudelle. Pohjan ollessa luukun alareu-
nan tasolla tavaratilan vetoisuus on 336 litraa ja lattian alle jää 

erillinen, suojaisa lokero. Pohja laskeu-
tuu yhdellä kädellä 95 mm alemmaksi, 
jolloin tavaratilan yhtenäinen tilavuus 
kasvaa 430 litraan. Takaistuimet alas 
laskettuina kuormatilan vetoisuus on 
1 388 litraa. 

Lukuisat pullo- ja mukitelineet, kook-
kaat ovitaskut ja esimerkiksi kolmiloke-
roinen hansikaslokero parantavat Ver-
so-S:n käytettävyyttä entisestään.

Kolme varustetasoa
Ensi vuoden maaliskuussa myyntiin tu-
levassa mallissa on vaihtoehtoina kolme 
varustetasoa. Vakiovarustukseen kuulu-
vat esimerkiksi kauko-ohjattu keskus-
lukitus, ilmastointi, ajotietokone, CD/
MP3-audiolaite neljällä kaiuttimella ja 
12 voltin pistokkeet sekä matkustamos-
sa että tavaratilassa. Sisävalaistus on to-
teutettu led-tekniikalla. Turvallisuudes-
ta vastaavat mm. myös jalankulkijatör-
mäykset huomioiva korirakenne, ajon-
vakautus ja yhdeksän turvatyynyä.

Varustusta on mahdollista täydentää 
kyynärnojilla, 6,1 tuuman kosketusnäy-
töllä varustetulla audiolaitteella, peruu-
tuskameralla, nahkapäällysteisellä mo-
nitoimiohjauspyörällä ja etuistuinten 
lehtitaskuilla. 

Korkeimpaan varustetasoon kuuluu 
lisäksi alumiinivanteet, sumuvalot, avai-
meton Smart Entry & Start -järjestelmä, 
sadetunnistin ja tummennetut takasi-
vuikkunat. Myöhemmin ensi vuonna 
vaihtoehdot täydentyvät vielä monipuo-
lisella navigointijärjestelmällä.

Monta ässää hihassa
Verso-S yhdistää monta perheautoon 
liitettyä toivetta. Se on sopusuhtainen, 
suuri sisältä ja sielukas. Moottorivaih-
toehdot ovat 1,33 litran Dual VVT-i 
-bensiini ja 1,4 D-4D -diesel. Niiden 
toteutuksessa on hyödynnetty Toyota 
Optimal Drive -filosofiaa. Se tarkoittaa 
tehokasta suorituskykyä, mutta samalla 
hyvää polttoainetaloutta ja alhaisia pa-
kokaasupäästöjä. Kuusivaihteisen käsi-
vaihteiston ohella bensiinimalliin tarjo-
taan portaatonta Multidrive S -vaihteis-
toa, dieseliin puolestaan automatisoitua 
MultiMode-vaihteistoa. 

Bensiinimallin iskutilavuus on 1 329 
cm3, suurin teho 72,5 kW (99 hv) ja 
vääntö 126 Nm. Miellyttävä suoritus-
kyky yhdistyy maltillisiin kulutus- ja 
päästölukemiin. Tämän hetkisten tie-
tojen mukaan yhdistetyn ajon kulutus 
on 5,0 l/100 km ja hiilidioksidipäästöt 
117 g/km.

Edistyksellinen, hiukkassuodattimel-
la varustettu 1,4 D4-D -dieselmoottori 
tuottaa vääntöä 205 Nm kierrosalueella 
1 800–2 800 r/min. Huipputehoa malli 
kehittää 66 kW (90 hv). Dieselversion 
yhdistetyn ajon kulutuksen luvataan 
käsivaihteistolla painuvan lukemaan 4,3 
l /100 km. Vastaava hiilidioksidipäästö 
on 113 g/km. 

Hallintalaitteet ja vaihteenvalitsin ovat 
helposti kuljettajan ulottuvilla. Panoraa-
makatto lisää avaruutta tuntuvasti. 

Verso-S:n tavaratila on monipuolisesti 
muunneltavissa. Lattialevyn ollessa  
ala-asennossaan vetoisuus on 430 litraa.

Takaistuimet taittuvat yhdellä käden otteella 
lattiatasoon, jolloin kuormaus tilaa on käytet-
tävissä 1 388 litraa. Verso-S saa nimensä englan-

ninkielisistä sanoista small, 
spacious, smart. Malli muis-
tuttaa muotoilultaan isoveli-
Versoa. Uutuus saapuu Suo-
meen maaliskuussa 2011.
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Hybrid Synergy Drive Gallery 
Toyota esitteli interaktiivisella Hybrid Synergy Drive Gallery 
-osastollaan laajasti ja havainnollisesti myös Toyota Optimal 
Drive ja Toyota Hybrid Synergy Drive -tekniikoiden ratkaisuja. 
Näyttelyvieraiden oli mahdollista tutustua jo kuluttaja-
käytössä olevien järjestelmien lisäksi hybriditekniikan 
jatkosovelluksiin: PHV-pistokehybridiin sekä sähköauto- ja 
polttokennoratkaisuihin.

Toyota iQ
Kaupunkiauto iQ on saanut uusia ulko- ja 
sisävärejä. 1,33 litran malliin tulee valitta-
vaksi portaaton Multidrive S -vaihteisto, 
joka helpottaa suurempikokoisella ben-
siinimoottorilla varustetun iQ:n ajamista 
erityisesti taajamaliikenteessä. 

Aygo 1,0 VVT-i
Useita palkintoja voittanutta Toyota 
Aygon 1,0 VVT-i -bensiinimoottoria 
on kehitetty edelleen. Uudistuksessa 
mm. yhdistetyn ajon hiilidioksidipääs-
töjä kyettiin laskemaan 3 g/km arvoon 
103 g/km. Aygon lisävarustevalikoima 
täydentyy 4,3 tuuman TomTom-navi-
goinnilla, johon on yhdistetty myös 
audiolaitteen toiminnot. Järjestel-
mään on helppo liittää muuta viihde-
elektro niikkaa iPod-, USB- ja aux-liit-
timien kautta.

▶

Pääjohtaja Akio  
Toyoda teki pikaisen 
yllätysvisiitin  
Pariisiin auto- 
näyttelyyn. Häntä ilahdutti 
nähdä monipuolisen 
hybridimalliston ohella 
Toyotan urheiluautokonsepti 
FT-86, mikä kuvastaa hänen 
kiintymystään urheiluautoihin.

FT-CH-konsepti
FT-CH-konseptimalli toimii esimerkkinä linjauksesta, 
jolla Toyota kasvattaa hybriditarjontaansa määrätietoi-
sesti. FT-CH on 3 895 mm pituudellaan tuotannossa ole-
via Toyotan täyshybridimalleja pienempi. Tutkielman 
ideana on ollut valottaa lähinnä kaupunkikäyttöön tar-
koitetun hybridiauton olemusta. 

Neljälle matkustajalle on aikaansaatu hyvät tilat käyt-
tämällä pitkää, 2 540 mm akseliväliä. Sisätilan ilmeessä 
on hyödynnetty ennakkoluulottomasti 80-luvun tieto-
konepelien 8-bittistä ajatusmaailmaa. Hallintalaittei-
den sijoittelussa ja käyttökytkimien määrässä on pyritty 
tavanomaista parempaan logiikkaan. Ohjauspyörän kil-

pahenki-
sellä muo-
toilulla ja 
painokytki-
mien ryhmitte-
lyllä vedotaan nuo-
reen ostajakuntaan.

Ulkonäössä erottuvat selkeästi aero-
dynaamiset ratkaisut, jotka ovat tyy-
pillisiä Toyotan muille jo tuotannossa 
oleville hybridimalleille. Esimerkiksi 
ilmanpyörteilyä pyörien ympärillä 
minimoidaan pölykapselien ja vantei-
den tarkalla yhteensovituksella. 

Mittaristossa ja hallintalaitteissa 
on vahvoja vaikutteita 80-luvun 
tietokonepeleistä. 

Konseptiauto FT-CH:ssa on tutkittu 
myös tavallisesta poikkeavaa 
kattorakennetta ja erittäin keveitä 
istuimia. 

FT-86
Toyotan urheiluautokonsepti FT-86 oli näyttävästi esillä 
Pariisissa. Yhtiön johto lupasi nautinnollisen mallin tuotannon 
alkavan lähivuosina. 
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lexus IS 250 A -mallisto
Kokonaishinta

IS 250 A 45 495,77
IS 250 A 17” vanteet 46 046,44
IS 250 A Executive 49 901,14
IS 250 A Executive - navi 53 824,58
IS 250 A F-Sport 52 654,50
IS 250 A F-Sport - navi 56 577,93
IS 250 A luxury 53 893,31
IS 250 A luxury - multimedia 59 124,69
IS 250 A luxury - Pre-Crash 58 298,68
IS 250 A luxury - multimedia,  
Pre-Crash

63 530,06

IS 200d -mallisto
Kokonaishinta

IS 200d 39 353,36
IS 200d  17” vanteet 39 855,06
IS 200d  Executive 43 366,92
IS 200d  Executive - navi 46 941,44
IS 200d  F-Sport 45 875,40
IS 200d  F-Sport - navi 49 449,91
IS 200d  luxury 47 004,08
IS 200d  luxury - multimedia 51 770,19

lexus CT 200h
Lexuksen uusimman hybridimallin, CT 
200h:n myynti alkaa Suomessa loppuvuo-
desta. Pariisin autonäyttely on tämän C-seg-
mentin ensimmäisen premium-tason täys-
hybridin virallinen lähtölaukaus. Malli on 
tarkoitettu laatua arvostaville, tulevaisuutta 
ennakoiville kuljettajille. Se täydentää Le-
xuksen hybriditarjontaa, johon jo kuuluvat 
edustava täyshybridi GS 450h, nelivetoinen 
hybrid crossover RX 450h sekä huipputason 
täyshybridi LS 600h. 

Lexus Hybrid Drive -järjestelmällä varus-
tetussa viisiovisessa uutuudessa on luokkan-
sa alhaisimmat CO2-päästöt ja ilahduttava 
polttoainetalous. 

CT 200h kulkee EV-sähkökäyttötilassa jo-
pa 45 km/h-nopeudella lähes äänettömästi ja 
päästöittä. CT 200h:n poikkeuksellisen ym-
päristöystävällistä suorituskykyä täydentää 
aistikkaan futuristinen ohjaamo. Ergonomia 
ja viimeistely luovat tähän kokoluokkaan uu-
den standardin.

Urheilulliset etuistuimet takaavat erin-
omaisen sivutuen kaarteissa ajettaessa, ja 
älykkäästi muotoillun takaistuimen ansiosta 
matkustajilla on runsaasti jalkatilaa. Sisustus-
materiaaleissa noudatetaan merkille ominais-
ta tyylikkyyttä. Äänieristys, jonka toteutuk-
sessa on hyödynnetty runsaasti uusiutuvia 
materiaaleja, täydentää mukavuustasoa.

Viisiovinen hatchback-kori on monikäyt-
töinen. Keulan ilmeessä on noudatettu si-
sarmallien ilmettä, ja jäähdyttäjän säleikköä 
koristaa itsevarmasti suurikokoinen Lexus-
logo. Sivuprofiilissa huomio kiinnittyy voi-
makkaasti kallistettuun tuulilasiin, pitkään 
kattolinjaan ja takakulmaa kohti venytettyi-
hin sivuikkunoihin. 

CT 200h:n pituus on 4 320 mm, leveys  
1 765 mm ja korkeus 1 430 mm. Ajoakku on 
sijoitettu mahdollisimman alas, jolloin paino-
piste sijaitsee matalalla. Tavaratilan vetoisuus 
on normaaliasennossa 375 litraa. Takaistui-
men selkänoja taittuu alas suhteessa 60:40, 

lexus lFA
Pariisissa on esillä myös ainutlaatuinen 
urheiluauto lFA, jota valmistetaan ennak-
kotilausten pohjalta vain 500 kappaletta 
(ks. sivut 44-45). Se tuo lexuksen osas-
tolle tuulahduksen vauhdikasta glamouria. 
lFA:ssa yhdistyvät korkea teho (412 kW/ 
560 hv), erinomainen alustarakenne ja pik-
kutarkka aerodynamiikka. Super-lexuksen 
kokonaismassasta 48 % on etuakselilla, 52 
% taka-akselilla.

Se on saavuttanut tänä vuonna menes-
tystä esimerkiksi Nürburgringin 24-tunnin 
kilpailussa, joten superauto on lunastanut 
lanseerausvaiheessa annetut lupaukset. 

Vaikka 4,5-metrinen auto on vain 1 220 
mm korkea, on urheilullisessa matkusta-
mossa ylellisen hyvät tilat kahdelle. Tätä 
lexus-mallia varten kehitetty moottori 
tuottaa maksimiväännöstään (480 Nm) 90 
% kierrosalueella 3 700–9 000 r/min. 4,8 
litran V10-voimanlähde on tehty erittäin 
kompaktiksi. Se vie vähemmän tilaa kuin 
perinteinen V8. Tehokas tilankäyttö mah-
dollistaa optimaalisen painonjaon ja poik-
keuksellisen hyvän teho/painosuhteen.

lexus IS
Uudistuva IS-mallisto kokee suurim-
mat muutokset sitten alkuperäislan-
seerauksen. IS-valikoimaa täydentää 
uusi IS 200d, jossa on 110 kW:n (150 
hv) dieselmoottori. Tämän myötä 
tarjolla on kolme moottorivaihto-
ehtoa: IS 200d, IS 220d ja IS 250 A. 
Voimanlähteiden suorituskyvyt ovat 
säilyneet ennallaan, vaikka taloudel-
lisuutta ja päästötasoja on paran-
nettu merkittävästi. Uutuusdieselin 
hiili dioksidipäästöt ovat yhdistetyssä 
ajossa vain 134 g/km. IS 250 -mal-
lin kuusinopeuksisen automaatti-
vaihteiston toimintaherkkyyttä on 
parannettu ennakoimaan erilaiset 
ajotilanteet tehokkaammin.

Koko IS-mallisto on uudistunut 
sekä sisältä että ulkoa vastaamaan 
asiakkaiden vaatimuksia. Tyylikäs 
sedan-korimalli viestii dynaami-
suutta ja yksilöllisyyttä. Sisätiloja on 
ajanmukaistettu esimerkiksi useilla 
metallinsävyisillä panelointi- ja ko-
risteosilla. Keulan ilmettä on päivi-
tetty muotoilemalla uudelleen jääh-
dyttäjän säleikkö, puskuri ja ilman-
ottoaukko. Takavalojen toteutus on 
uusi, myös vanteiden ulkonäköä on 
uudistettu. 

Urheiluversio IS F on antanut vah-
voja piirteitä F-Sport-varustetasolle, 
joka on aiempaa kattavampi ja ylel-
lisempi. Uusi etusäleikkö ja taka-
spoileri luovat jännittävän ja urhei-

jolloin tilavuutta on mahdollista tarvit-
taessa kasvattaa 985 litraan asti.

Tyylikkäästi taloudellinen 
Lexus Hybrid Drive -järjestelmän 1,8 
litran bensiinimoottori yhdessä tehok-
kaan sähkömoottorin ja edistyksellisen 
ajoakun kanssa muodostavat tehokkaan 
ja taloudellisen kokonaisuuden. Kaksi 
tehonlähdettä tekevät saumatonta yhteistyötä ja tuot-
tavat 100 kW:n kokonaistehon. Portaaton automaat-
tivaihteisto ja älykäs moottorikokonaisuus vastaavat 
kuljettajan toiveisiin valppaasti.  

Yhdistetyn ajon kulutukseksi luvataan 3,8 l/100 km. 
Vastaavat hiilidioksidipäästöt ovat 89 g/km. Taloudel-
lisuudestaan huolimatta CT 200h kiihtyy 0–100 km/h 
nopeuteen 10,3 sekunnissa. Huippunopeus on 180 
km/h. Ajo-ominaisuudet ovat täsmälliset ja ajaminen 
on miellyttävää niin kaupunkiliikenteessä, mutkikkailla 
maisemareiteillä kuin moottoritienopeuksissakin. 

Kuljettaja voi halutessaan valita neljästä eri ajotilasta 
sopivimman (Normaali, EV, Eco ja Sport). Niiden va-
litseminen on tehty helpoksi erillisen kiertokytkimen 
avulla. Mittariston taustavalo muuttuu ajotilan mukaan 
sinisestä punaiseksi, ja Eco-asennossa taloudellisuutta 
kuvaava mittari muuttuu Sport-tilassa bensiinimoot-
torin kierroslukumittariksi.

Varustelussa on paljon nykyaikaisia ratkaisuja. Tuu-
lilasin kosteudentunnistin mittaa kosteutta sekä lasin ja 
matkustamon lämpötiloja. Hyvän näkyvyyden takaa-
vaan ilmanvaihtoon käytetään näin mahdollisimman 
vähän lämpöenergiaa. Korin ulkopuolisissa valoissa 
käytetään yhteensä 89 led-valoyksikköä. Ne kulutta-
vat 45 % vähemmän sähköä kuin tavanomaiset halo-
geenipolttimot. 

Myös esimerkiksi äänentoistolaitteistossa on käytet-
ty komponentteja, joiden avulla mukavuuselektronii-
kan energiankulutusta on pienennetty laadun säilyessä 
halutulla tasolla. Korkealuokkaisen navigointijärjes-
telmän yhteydessä varustusta parantaa Remote Touch 
-ohjaus, jolla hallitaan vaivattomasti audio-, navigoin-
ti-, puhelin- ja ilmastointijärjestelmiä sekä auton ylei-
siä asetuksia. 

Lexus CT 200h:n hinnat julkaistaan Suomessa lo-
kakuussa. Ensimmäiset autot saapuvat maahamme 
alkuvuodesta.

lexus CT 200h:n  
tuotantoversio sai ensi-iltansa  
Pariisin autonäyttelyssä. Osaston 
vetonaulana oli superauto lexus lFA, 
mikä veti yleisöä puoleensa tungoksiin 
asti. Esillä oli myös uudistettu lexus IS 
-mallisto.

lexukselta perheautoluokkaan  
premium-hybridi

Aiempia Lexus-malleja pienemmässä CT 200h:ssa 
on selvää sukunäköä. Viisiovinen korimalli on 
käytännöllinen. 

Takatilat ovat mukavat ja 
lunastavat tyylikkyydellään 
premium-luokan odotukset. 

Korkeasti varustetuissa 
malleissa mukavuus-
toimintoja ohjataan 
helppokäyttöisellä Remote 
Touch -ohjaimella.

Mittariston tyyli 
ja taustavalaistus 
vaihtuvat valitun 
ajotilan mukaisesti. 

lullisen ulkonäön, jota korostavat 18 tuuman 
kevytmetallivanteet. Sisätilat on verhoiltu Al-
cantaran ja nahan yhdistelmällä. Urheilullinen 
ohjauspyörä ja vaihteenvalitsin sekä musta 
kattoverhoilu lisäävät sporttista vaikutelmaa. 
Kaikissa F-Sport-malleissa on matalampi jou-
situs, IS 250 F-Sport -mallissa on lisäksi IS F 
-malliin perustuva jäykempi takajousitus. F-
Sport-varustetaso on saatavilla koko IS-mal-
listoon. 

Lexus IS -mallistossa 
on muotoiltu uudelleen 
jäähdyttäjän säleikkö, 
puskuri ja ilmanotto-
aukot. Mallivalikoimaa 
täydentää IS 200d 
-diesel.

Huippuversio IS F:n 
5,0-litrainen V8-moottori 
täyttää nyt Euro 5 
-päästövaatimukset.
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Sitoutu-
minen
37 %

Auto 52 %

Tyytyväisyys rakentuu neljästä osa-alueesta, 
joista merkittävin on itse auto. Toiseksi eniten 
tyytyväisyyttä lisää autoilijan sitoutuneisuus 
merkkiin. Huollon ja myynnin palvelukokemukset 
vaikuttavat selvästi vähemmän tyytyväisyyteen.

Merkki pisteet

Lexus 901

Toyota 821

BMW 808

Subaru 793

Volvo 788

Jaguar 786

Audi 784

Saab 781

Suzuki 779

Skoda 778

Mercedes 776

Honda 771

Mazda 769

Citroën 761

Volkswagen 759

keskiarvo 757

Chrysler 744

Nissan 742

Hyundai 739

Land Rover 739

Opel 733

Seat 730

Alfa Romeo 725

Ford 719

Kia 717

Mitsubishi 716

Chevrolet 709

Peugeot 702

Fiat 698

Renault 679

Merkkien Merkki 2010

Sitoutuminen pisteet

BMW 894

Lexus 891

Alfa Romeo 857

Audi 849

Mercedes 827

Subaru 822

Toyota 818

Volvo 800

Skoda 790

Jaguar 787

...

Keskiarvo 766

Myynti pisteet

Lexus 899

Toyota 803

Jaguar 772

Volvo 768

Subaru 752

Citroen 752

Saab 750

Skoda 745

Suzuki 743

Honda 738

...

Keskiarvo 730

Huolto pisteet

Lexus 904

Toyota 819

Suzuki 765

Jaguar 748

Subaru 745

Skoda 745

Honda 735

Volvo 734

Nissan 732

BMW 728

...

Keskiarvo 716

Auto pisteet

Lexus 912

BMW 887

Saab 865

Audi 855

Subaru 851

Mercedes 850

Volvo 848

Toyota 843

Mazda 841

Jaguar 837

...

Keskiarvo 816

Kokonaistulos

Myynnin 
palvelut

4 %

Huollon 
palvelut

7 %

tolleen 912 indeksipistettä. BMW on kakkonen 
887 ja Saab kolmas 865 pisteellä. Valiomerkkien 
lisäksi kärkikymmenikköön kuuluu vain japa-
nilaisia merkkejä. Toyota sijoittui 843 pisteellä 
kahdeksanneksi. 

Sitoutuminen
Asiakkaan sitoutumiseen vaikuttaa moni asia. 
Näistä esimerkkeinä ovat mm. merkin saama 
arvostus, auton hyvä jälleenmyyntiarvo, myyjän 
luotettavuus, myynnin palvelut ja asiakaslehti.

Sitoutumisen alueella kärjessä ovat BMW ja 
Lexus. Merkit vaihtoivat paikkaa viime vuoteen 
verrattuna.

Huolto
Tyytyväisyys huoltopalveluihin syntyy mm. auton 
omistajan kokemasta hinta/laatusuhteesta. Avain-
tekijöitä ovat myös mekaanikkojen ammattitaito 
ja työn vastaanottajan kyky kuunnella asiakasta. 
Merkittävää on myös se, että kaikki sovitut työt 
tehdään kerralla kuntoon. Huoltopalveluissa kär-
ki erottuu selvästi. Lexus on 904 pisteellä yksin 
omalla sataluvullaan samoin kuin Toyotakin 819 
pisteellään. Kaulaa seuraavana olevaan Suzukiin 
on 54 pistettä.

Myynti
Myyntipalvelujen ylivoimainen ykkönen on Le-
xus, vaikka Toyota yltää samalle sataluvulle. Lexus 
sai myyntipalveluista 899 pistettä ja Toyota 803. 
Ero seuraavana olevaan Jaguariin on 31 pistettä.

”Myyjän merkitys tyytyväisyystekijänä on vä-
hentynyt sinä aikana, jolloin Merkkien Merkki 
-tutkimusta on tehty. Osaltaan se johtuu siitä, 
että myyjä ei ole enää avainasemassa, kun ostaja 
hakee autoa ostaessaan tietoja. Autoilijalle keskei-
nen media tietolähteenä ovat autolehdet”, kirjoit-
taa Tuulilasi-lehti.

Tyytyväisyyden avaimet
Tuulilasi-lehden mukaan autojen suuri myynti-
määrä laskee yleensä asiakkaiden tyytyväisyyttä 
palveluja kohtaan, ja siksi on ymmärrettävää, että 
Lexus on kolmatta kertaa selkeä tyytyväisyyden 
ykkösmerkki Suomessa.

Huomionarvoista on, että myyntitilastojen 
kärkimerkki ja suurimman autokannan omaa-
va Toyota yltää kokonaistyytyväisyydessä piste-
määrään, johon mikään muu volyymimerkeis-
tä ei yllä. 

Tyytyväisyys on vahvasti sidoksissa odotuksiin, 
mikä koskee yhtä lailla autoa kuin palvelujakin. 
Odotusten täyttymistä pidetään normaalisuori-
tuksena, ja huipputyytyväisyyteen päästään vas-
ta kun tuo taso ylitetään. Merkkien Merkki 2010 
-tutkimuksen tulokset osoittavat, että Lexuksen 
omistajille on saatu luotua pitkäjänteisesti ko-
kemusmaailma, jossa odotustaso on kyetty ylit-
tämään tuntuvasti. Toyotan saavuttama selvä 
kakkossija kertoo koko Toyota-organisaation 
onnistumisessa suomalaisessa automarkkina-
kentässä. 

 Merkkien Merkki -tutkimus toteutettiin 
jo 12. kerran. Siinä etsitään vastausta 
kysymykseen, millä automerkillä on 

tyytyväisin käyttäjäkunta Suomessa. Lexus tu-
li mukaan joukkoon kaksi vuotta sitten, ja on 
nyt voittaja jo kolmatta kertaa. 

Tuulilasi toteutti tutkimuksen yhteistyössä 
Shop’in Research Oy:n kanssa. Siihen vastasi 
kevään 2010 aikana noin 12 000 suomalais-
autoilijaa.

Tämän vuoden tutkimustuloksissa keski-
määräinen tyytyväisyystaso on tippunut aavis-
tuksen viime vuodesta. Kärkiryhmässä kamp-
pailevat osapuilleen samat merkit kuin viime 
vuonnakin, mutta Lexus ja Toyota erottuvat 
joukosta selvästi. 

Toyota selkeä kakkonen

”Kiinnostavaa on kuitenkin se, että Lexuksen 
sisarmerkki Toyota on selkeä kakkonen, vaikka 
sen asiakaskunta on moninkertaisesti suurem-
pi. Mikään muu suurista volyymimerkeistä ei 
yllä kokonaistyytyväisyydessä lähellekään To-
yotaa”, toteaa Tuulilasi yhteenvedossaan.

Merkkikohtaisissa tuloksissa on varsinkin 
keskiarvotuloksen alapuolella tapahtunut ha-
jontaa ja sijoituseroja. Lexuksen omistajien 
kokonaistyytyväisyydestä kertova luku on äl-
listyttävän korkea. Se ylittää edelleen 900 pis-
teen rajan. Lexuksen omistajat ovat autoon, 
huoltoon ja myyntipalveluihin ylivoimaisen 
tyytyväisiä. 

Toiseksi sijoittuneen Toyotan kokonaisin-
deksi oli 821. Toyota on palveluasioissa vahvalla 
kakkospaikalle ennen muita merkkejä. 

”Uutta autoa ostavien tyytyväisyyteen vai-
kuttavat voimakkaimmin kokonaislaatutaso, 
auton sopivuus omiin käyttötarkoituksiin, ajo-
ominaisuudet, kestävyys ja hinta-laatusuhde”, 
Tuulilasi kirjoittaa.

Tyytyväisyys autoon
Merkkien Merkki -tutkimuksessa autoa arvioi-
daan 20 erilaisen ominaisuuden osalta. Jokai-
nen vastaaja arvioi tyytyväisyyttään vain oman 
autonsa osalta. Autoon liittyvän tyytyväisyy-
den kärjessä on valioluokan merkkejä. Lexus 
on ykkönen ja merkillä autoilevat antoivat au-

Tuulilasi-lehden Merkkien Merkki -tutkimus tuotti Toyota-konsernille kaksoisvoiton. 

Ykkössijan otti Lexus jo kolmannen kerran peräkkäin ja toiseksi tuli Toyota.

Merkkien Merkki 2010 -tutkimuksessa

Toyotalle 
kaksoisvoitto

Merkkien Merkki 2010 -tutkimuksessa
kaksoisvoitto
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▶

Heikki Laukkanen

Valinnan 
vapautta

Toyota Yaris-, avensis- ja Verso -malleihin on tänä vuonna 
voinut valita Sol edition -varustetason. Sol edition -malleille on 
ominaista runsas varustelu sekä edullinen kampanjahinnoittelu. 
kaikkiaan Toyotan henkilöautomallistossa on valittavana satoja 
eri versioita. kattavasta mallistosta löytyy siis ratkaisuja hyvinkin 
erilaisiin liikkumis- ja kuljetustarpeisiin.

So
l e

di
tio

n 
-v

ar
us

te
ta

so Toyota-mallisto laajentui vii-
me vuoden aikana uusilla 
iQ- ja Urban Cruiser -mal-
leilla. Juuri lanseerattu Au-
ris HSD -täyshybridi kas-

vattaa houkuttelevaa mallistoa entises-
tään. Toyotan henkilöautomallisto käsit-
tääkin nyt 14 eri automallia. Vaihtoehto-
ja on valittavissa näppäristä kaupunki-
autoista ja tilavista perheautoista alkaen 
aina etenemiskykyisiin maastureihin ja 
monipuolisiin tavara-autoihin. 

Malliston päivitysten ansiosta ovat 
useimmat Toyota-mallit nyt tarjolla ai-
kaisempaakin laajemmalla valikoimalla 
uusia Toyota Optimal Drive -filosofial-
la toteutettuja moottoreita ja vaihteis-
toja. Yhteensä mallistosta löytyykin jo 

yli 70 erilaista moottori-, vaihteisto- ja 
korimalliyhdistelmää. Olipa toiveena 
mahdollisimman alhainen kulutus ja 
päästöt, reippaampi suorituskyky tai au-
tomaattivaihteiston sujuvuus ja muka-
vuus, vaihtoehdot eivät lopu kesken.

Mallistojen houkuttelevin 
versio
Sol Edition -varustelu perustuu Aven-
siksen, Yarisin ja Verson kohdalla myy-
dyimmän malliversion, Linea Solin va-
rusteluun. 

Avensis-malleissa Sol Edition -varus-
telu korvaa joitakin Linea Solista tuttuja 
varusteita, mutta tarjoaa niin komeaa 
ulkonäköä ja kuin parantunutta käy-
tännöllisyyttäkin. Vakioina ovat mm. 
näyttävät 17 tuuman kevytmetallivan-

teet, vakionopeudensäädin sekä wa-
gon-korimallin yhteydessä myös ta-
ka- ja takasivulasien tummennukset. 
Kaiken tämän saa vastaavan Linea Sol 
-mallin hinnalla.

Yaris Sol Edition -lisää jo kattavaa Li-
nea Sol -varustelua entisestään. 15 tuu-
man kevytmetallivanteet ja etusumu-
valot sekä hopeanväriset ovenkahvat 
ja tummennetut ajovalojen umpiot ko-
rostavat Yarisin tyylikkäitä linjoja. Uu-
det analogiset mittarit, ohjauspyörän 
ja vaihdekepin nupin nahkaverhoilu ja 
istuinten uudet verhoilut viimeistelevät 
sisätilojen laadukkaan ja tyylikkään il-
meen. Kaiken tämän asiakas saa vain 
noin 250 euron autoverollisella lisähin-
nalla verrattuna Linea Sol -malliin.

17 tuuman kevytmetallivanteet ja takalasien 
tummennukset tuovat Avensis Sol Edition 
Wagoniin dynaamista näyttävyyttä.
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Toyota Verso sai oman Sol Edition 
-mallinsa keväällä, ja se on yllättänyt 
suosiollaan. Ennestäänkin hyvin varus-
teltuun Verso Linea Sol -malliin uusi ta-
so lisää varusteita runsaasti. 16 tuuman 
kevytmetallivanteet korvaavat teräsvan-
teet ja tuovat ulkomuotoon näyttävyyttä 
ja dynaamisuutta. Panoraamakatto on 
tyylikäs varuste, joka lisää avaruutta ja 
valoa sisätiloihin. Vakionopeudensää-
din tekee matka-ajosta entistäkin miel-
lyttävämpää ja sujuvampaa. Korinväri-
sillä sensoreilla varustettu peruutustutka 
puolestaan helpottaa auton näppärän 
käsiteltävyyden maksimaalista hyödyn-
tämistä. Ei ihme, että suurin osa Verson 
ostajista on valinnut varustelutasoksi 
Sol Editionin. 

Toyota Verson Sol Edition -mallin au-
toverollinen lisähinta Linea Soliin ver-
rattuna on noin 380–390 euroa.

Varustelutasoja kannattaa 
vertailla
Kaikista malleista löytyy valmiiksi so-
pivia varustetasoja eri tarpeisiin. Mo-
nipuolisilla turvallisuus- ja tärkeimmillä 
mukavuusvarusteilla varustellut Linea 
Terra – ja muut Toyotan alkaen-mallit 
tarjoavat kustannuksiltaan edullisem-
man vaihtoehdon. Vakiovarusteisiin 
kuuluvat useimmissa malleissa mm. il-
mastointi, ajonvakautus ja kattava tur-
vatyynyjärjestelmä.

Linea Sol -mallien varustelu ei petä 
odotuksia. Painopiste on käytännöllisil-

lä ja hyödyllisillä varusteilla pientä luk-
sustakaan unohtamatta. Tyylikkäämpi 
ulkomuoto ja sisustus, laadukkaammat 
äänentoistojärjestelmät, monissa mal-
leissa automaatti-ilmastointi, Bluetooth-
handsfree sekä vakionopeudensäädin 
tuovat kaikki oman lisänsä auton mu-
kavuuteen ja toimivuuteen.

Linea Sol Plus -mallit edustavat 
useim miten malliston huippua. Nii-
den teknologisesti kehittyneet ja mu-
kavuustasoltaan huippuluokkaiset va-
rusteet kruunaavat mallin kuin mallin. 
Smart Entry ja Smart Start, eli avaime-
ton lukitus- ja käynnistysjärjestelmä, on 
oiva esimerkki Toyota-malliston inno-
vatiivisista ja käytännöllisistä varusteis-
ta. Auto tunnistaa esimerkiksi taskussa 

Verson suuri 
panoraamakatto 
on näyttävä 
varuste, joka saa 
avarat sisätilat 
tulvimaan valoa.

Yarisin ulkomuo-
don viimeistelevät 
hienostuneesti 
15-tuumaiset  
kevytmetallivan-
teet, tummenne-
tut ajovalojen  
umpiot ja hopean-
väriset ovenkah-
vat.  

Yaris Sol Edition

1.33 Dual VVT-i Stop & Start Sol edition 5ov 17 024,96

1.33 Dual VVT-i Sol edition 5ov MultiMode 17 883,63

1.4 D-4D DPF Sol edition 5ov 19 013,12

Avensis Sol Edition

1.6 Valvematic Sol edition 4ov 26 285,23

1.8 Valvematic Sol edition 4ov 27 452,48

1.8 Valvematic Sol edition 4ov Multidrive S 29 833,07

2.0 Valvematic Sol edition 4ov 29 472,90

2.0 Valvematic Sol edition 4ov Multidrive S 31 483,18

2.0 D-4D 126 Sol edition 4ov 28 797,33

2.2 D-4D 150 Sol edition 4ov 32 075,04

2.2 D-4D 150 Sol edition 4ov aut. 35 927,08

1.6 Valvematic Sol edition Wagon 27 696,74

1.8 Valvematic Sol edition Wagon 28 870,78

1.8 Valvematic Sol edition Wagon Multidrive S 31 246,47

2.0 Valvematic Sol edition Wagon 30 874,19

2.0 Valvematic Sol edition Wagon Multidrive S 32 901,93

2.0 D-4D 126 Sol edition Wagon 30 201,95

2.2 D-4D 150 Sol edition Wagon 33 490,97

2.2 D-4D 150 Sol edition Wagon aut. 37 293,89

Verso Sol Edition

1.6 Valvematic Sol edition 27 958,74

1.6 Valvematic Sol edition 7p 28 700,50

1.8 Valvematic Sol edition 29 460,16

1.8 Valvematic Sol edition 7p 30 218,96

2.0 D-4D 126 DPF Sol edition 30 720,15

2.0 D-4D 126 DPF Sol edition 7p 31 465,71

Sol Edition -mallisto ja hinnat  

Suurin osa Verson ostajista on valinnut 
varustelutasoksi Sol Editionin”

tai laukussa olevan, lähettimellä varus-
tetun avaimen ja avaa ovien lukituksen 
automaattisesti heti kun ovenkahvaan 
kosketaan. Auton käynnistäminen ta-
pahtuu käynnistyspainikkeesta, niin 
ikään ilman erillistä avaimen käyttö-
tarvetta. 

Kattavan malliston tarjoama valinnan 

vapaus on etu jokaiselle Toyota-asiak-
kaalle. Monipuolisen valikoiman lisäk-
si Sol Edition -kampanjamallit tarjoavat 
lisäetuja, jotka kannattaa ostotilanteessa 
hyödyntää. Tule tutustumaan uudistu-
vaan Toyota-mallistoon lähimpään To-
yota-liikkeeseen ja kysy Sol Edition – ja 
muita kampanjamalleja! 

Verson komeat linjat 
saavat uuden ulottuvuuden 
näyttävien 16-tuumaisten 
kevytmetallivanteiden myötä. 

kokonaishinta
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– Turvapuhelinpalvelun suosio on 
kasvanut kovaa vauhtia viime ai-
koina, sanoo Esperi Care Oy:n 
turvapuhelinpalvelun palvelupääl-
likkö Arto Vitikka.

Esperi Care on Suomen Punai-
sen Ristin perustama yritys, joka 
tarjoaa asumis-, turvapuhelin- ja 
kotihoitopalveluita ikääntyneille, 
asumispalveluita mielenterveys-
kuntoutujille ja kehitysvammai-
sille sekä sairaankuljetusta yli 150 
kunnan alueella Tammisaaresta 
Muonioon.

Yrityksen liikevaihto oli viime 
vuonna vajaa 40 miljoona euroa 
ja sen palveluksessa on yli tuhat 
työntekijää ympäri Suomea. Es-
peri Care Oy:n omistaa CapMan 
yhdessä Esperi Caren toimivan 
johdon kanssa.

– Toiminta on laajentunut no-
peasti. Kun tulin yhtiöön seitse-
män ja puoli vuotta sitten, yhtiössä 
oli töissä 220 henkilöä ja liikevaih-
to oli noin seitsemän miljoonaa 
euroa, Vitikka kuvaa Esperi Caren 
toiminnan nopea laajentumista.

Turvapuhelinpalveluiden tämän 
hetken suosio kuvastuu Vitikan 
mukaan hyvin siinä, että heillä on 
tällä hetkellä 21 000 asiakasta. Hän 
uskoo toiminnan kasvavan myös 
jatkossa, koska kunnat vähentävät 
koko ajan hoitoalan laitospaikkoja, 
mikä tietysti lisää kotiin tuotetta-
via palveluja.

Toiminnan laajentumisvauhdis-
ta kertoo se, että kuluvan vuoden 
aikana Esperi on valittu mm. Es-
poon, Lappeenrannan, Isokyrön, 
Laihian, Vähäkyrön, Oulunkaaren 
ja Kuopion turvapuhelinpalvelui-
den tuottajaksi. Viime vuonna se 
menestyi turvapuhelinpalveluiden 
kilpailutuksessa mm. Vantaalla, 
Nurmijärvellä, Keravalla, Tuusu-
lassa Salossa, Seinäjoella ja Ää-
nekoskella.

Turvapuhelinpalveluiden lisäk-
si Esperi tarjoaa kotihoitopalvelua. 
Yrityksellä on tällä hetkellä koti-

TeksTi kimmo salin
kuvaT norberT sTrahlendorff

Turvapuhelin
palvelu tuo pikaisen avun 

ikäihmisille

Turvapuhelin on hyvä ja luotettava tapa tukea 
ikäihmisten itsenäistä asumista omassa 
kodissaan tai palveluasunnossa mahdollisimman 
pitkään. Turvapuhelimen avulla apu on saatavissa 
24 tuntia vuorokaudessa viikon jokaisena 
seitsemänä päivänä. 

Pääkaupunkiseudulla apu rientää usein paikalle 
Toyotalla.

hoidon asiakkaita Helsingissä, Es-
poossa, Turussa, Seinäjoella, Lovii-
sassa ja Hämeenlinnassa. 

Asiantuntija auttaa aina
Esperi tarjoaa turvapuhelinpalve-
luita Vitikan mukaan koko maas-
sa sekä yksityisille asiakkaille että 
kunnille. Yhtiöllä on koko maas-
sa yksi hälytyskeskus, joka sijait-
see Hoitopalvelukeskus Tilkassa 
Helsingissä Mannerheimintien 
varrella.

Hälytyskeskuksen lisäksi Hoi-
vapalvelukeskus Tilkassa on yh-
deksän erilaista hoivakotiyksik-
köä sekä erilaisia muita palveluita. 
Tilkka tarjoaa asumispalveluja 150 
asukkaalle.

– Tilkasta löytyy kevythoivaa, 
tehostettuja asumispalveluita sekä 
dementiahoivaa, Vitikka sanoo.

Hoivapalvelukeskus Tilkka tar-
joaa myös tukea ikääntyneiden 
omassa kodissa asumiseen turva-
puhelinpalvelun, päivittäisen ko-
tipalvelukäynnin ja ateriapalvelun 
muodossa.

– Turvapuhelinpalvelulla paran-
namme asiakkaan hyvinvointia. 
Meidän palvelumme mahdollis-
taa neuvottelupuhelut esimerkik-

Hälytyskeskuksessa päivystää koko ajan kolmesta neljään henkilöä. 
Kuvassa Arto Vitikka ja Helena Kangaskorte.

Turva-auttajien käytössä on 
pääkaupunkiseudulla viisi 
Toyotaa. Niko Mäkinen on lähdössä 
asiakaskäynnille. Yhteensä Toyotan 
henkilöautoja on käytössä 15.

si kunnan kotihoidon kanssa. Ts. 
päivystäjä, asiakas ja kotihoidon 
edustaja voivat keskustella asiak-
kaan tilaan liittyvistä asioista yh-
tä aikaa puhelimitse. Pystymme 
myös vastaanottamaan lisälaittei-
den, kuten palovaroittimen, kaatu-
mis- ja ovihälyttimien, lähettämät 
hälytykset turvapuhelimen avulla 
langattomasti, Vitikka kertoo.

Vitikka korostaa, että turvapu-
helin takaa asiakkaalle avun ym-
päri vuorokauden. Turvapuhe li-
men hälytyspainike kulkee ran-
teessa tai roikkuu nauhassa kaulas-
sa. Turvapuhelin voidaan kytkeä 
tavalliseen lankapuhelinliittymään 
tai lisälaiteen avulla gsm-verkkoon 
niillä alueilla, joilla lankaverkkoa 
ei ole.

Hälytyspainiketta painamal-
la avautuu puhelinyhteys Espe-
rin hälytyskeskukseen, jossa koko 
ajan päivystää kolmesta neljään 
henkilöä.

– Päivystäjät määrittelevät avun-
tarpeen ja sen kiireellisyyden asi-
akkaalta saatujen tietojen perus-
teella. Päivystäjällä on käytettävis-
sään myös turvapuhelinasiakkai-
den terveystietoja sekä hälytyshis-
toria, Vitikka kertoo.

Päivystäjä päättää, kuka lähete-
tään asiakkaan avuksi. Se voi olla 
joko Esperin oma tai joku muu 
etukäteen määritelty auttaja. Aut-
tamiskäynnille lähtee etukäteen 
määritelty turva-auttaja, ambu-
lanssi tai joku muu, joka saa päi-
vystäjältä tarvittavat tiedot.

Turva-auttajakäynnin lisäksi Es-
perin turvapuhelinpalveluun kuu-
luu voinnintarkastussoitto esimer-
kiksi sairaalasta kotiutuville tai 
muutoin päivittäisiä voinnintar-
kistuksia tarvitseville. Mikäli asia-
kasta ei Vitikan mukaan sovittuna 

ajankohtana tavoiteta, lähetetään 
turva-auttaja paikalle.

Esperin kaikilla toimialoilla on 
sertifioitu toiminta- ja laatujärjes-
telmä ISO9001:2000.

Luotettavuus ykkösasioita
Turvapuhelinpalvelun turva-autta-
jat tarvitsevat asiakaskäynneilleen 
autoja. Vitikka sanoo, että palve-
lu toimii 15 Toyota-henkilöauton 
voimin. Pääkaupunkiseudulla tur-
vapuhelinpalvelussa on viisi autoa 
ja kodinhoidon puolella kaksi.

– Olemme keskittäneet tällä 
hetkellä autohankinnat Toyotal-
le. Se voitti parisen vuotta sit-
ten tehdyn kilpailutuksen. Toyota 
oli edullisin ja toimivin vaihtoeh-
to. Keskittämisen avulla saamme 
huoltovarmuuden ja turvallisuu-
den, Vitikka kertaa autopolitiikan 
perusteita.

Esperin turvapuhelinpalvelun 
autoilla ajetaan hänen mukaansa 
kolmen vuoden leasingsopimuk-
sen aikana noin 240 000 kilomet-
riä. Autot ovat ajossa 24 tuntia ja 
seitsemän vuorokautta viikossa. 
Autot ovat pääsääntöisesti Toyota 
Yaris -malleja.

– Ympäristöasiat ovat meillekin 
tärkeitä. Autot ovatkin dieselei-
tä. Ehkä tulevaisuudessa voisim-
me ajaa myös hybrideillä, Vitik-
ka sanoo.

– Autojen luotettavuus on meil-
le tietysti tärkeä asia, koska ne ovat 
ympärivuorokautisessa käytössä. 
Samasta syystä autojen turvalli-
suus on ykkösluokan asia. Halu-
amme autojemme olevan myös 
helppokäyttöisiä sekä ketteriä, Vi-
tikka lisää.

Lisätietoja www.esperi.fi 
Turvapuhelinpalvelut  
puh.010 4088 117

Turvapuhelinpalveluita 
tarjoavan Esperin 
hälytyskeskus sijaitsee 
Hoitopalvelukeskus 
Tilkassa Mannerheimintien 
varrella Helsingissä. Yhtiön 
palveluksessa on yli 1 000 
työntekijää.
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TEKSTI JA KUVAT AKI RASK

Suomessa yhdyskuntajätteiden 
määrä jatkaa kasvuaan, mutta 
kaatopaikoille siitä päätyy yhä 
pienempi osa. Vuonna 2008 
kaikesta yhdyskuntajätteestä 
hyödynnettiin materiaalina tai 
polttamalla 49 prosenttia. Myös 
Toyota-huolloissa kierrätykseen 
ja materiaalien sekä osien 
uusiokäyttöön on panostettu 
voimakkaasti.

Hyvä 
talteen ja 
kiertoon

Energiajakeen 
kerääminen 
ei poista tai 
korvaa tutumpaa 
pahvin- ja 
muovinkeräystä. 

Selkeitä ohjeita on helppo seurata. 
Toyota-huolloissa panostetaan kierrätyksen 
sujuvuuteen aina kiinteistöjen suunnitteluvaiheesta alkaen. 

Mekaanikko kerää päivän aikana 
käytetyt öljynsuodattimet pieneen 
keräysastiaan työpisteellään, josta 
ne illalla kipataan keskitettyyn 
kierrätyssäiliöön. 

Kaikki vaihdettavat öljyt, 
jarrunesteet ja muut 
kemikaalit kerätään 
asianmukaisesti talteen 
omiin astioihinsa. 

Tuoreimpia kierrätys-
kohteita ovat tuulilasit. 
Tässä Toyota Kaivokselan 
Eero Vuorinen kantaa 
rikkoutuneen lasin omaan 
keräysastiaansa.

Renkaat lähtevät 
rengaskierrätykseen. 

Jarrulevyjä, 
pohjalevyjä, 
kytkimiä, jousia, 
suolakurkkua. 
Toyota-huolloissa 
kaikki mahdollinen 
metalli kierrätetään.

▶
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Auton huoltotarpeen ilmaan-
tuessa asiakas varaa huolto-
ajan ja tuo menopelin kor-
jaamolle. Pienet korjaukset 

valmistuvat jopa tunneissa – kuluneet 
osat vaihdetaan, nestesäiliöt täytetään, 
öljyt vaihdetaan – ja matka jatkuu taas 
ongelmitta. Tämä on asiakkaalle näky-
vä osa autohuollosta, mutta kulissien ta-
kana koko huoltoprosessi on tarkkaan 
suunniteltu, eikä vähiten ympäristöasi-
oiden näkökulmasta. 

Autohuolloissa syntyy mittava määrä 
erilaista jätettä, esimerkiksi muovia, me-
tallia, lasia, puuta, pahvia, kumia, sekä 
keräyspaperia. Näiden kaikkien hyöty- 
ja uusiokäyttöä tehostamalla Toyota-
huolloissa tuotettavan, kaatopaikalle 
päätyvän jätteen osuus on useissa huol-
topisteissä saatu puristettua reilusti alle 
kymmeneen prosenttiin. Lisäksi tulevat 
vielä erilaiset ongelmajätteet kuten ro-
muakut, käytetyt voiteluaineet, aerosolit 
ja maalit sekä jäähdytin- ja jarrunesteet, 
jotka vaativat oman jatkokäsittelynsä. 

Fiksut toimitukset ja 
tehdaskunnostukset
Ennen vanhaan osia toimitettiin teh-
taalta osien suojaamistarkoituksessa 
massiivisen kokoisissa puulaatikoissa. 
Nykyään tavara kulkee palautettavissa 
muovilaatikoissa ja metallisissa rulla-
koissa, jotka kestävät vuosikymmenien 
kovaa käyttöä. 

Kun varaosia nykyisin toimitetaan 
yhä isompina ja valmiiksi kootumpi-
na kokonaisuuksina, voi sama lähetys 
sisältää mitä erilaisimpia komponent-
teja. Näin vähennetään tuntuvasti pak-

kausmateriaalien käyttöä. Valmiimpien 
osakokonaisuuksien tehdastoimituk-
sista hyötyy ympäristön ohella myös 
asiakas. Esimerkkinä vaikkapa auton 
audiojärjestelmään ilmaantunut vika: 
monimutkaisesta järjestelmästä vikaa 
ei lähdetä etsimään, vaan tilalle asen-
netaan vaihtolaite, jolloin auto saadaan 
ripeämmin tien päälle. 

Osa varaosista lähetetään takaisin 
tehtaalle kunnostusohjelman puitteissa. 
Esimerkiksi kytkinpaketit, puolimoot-
torit, audiolaitteet, starttimoottorit ja 
laturit toimitetaan Suomessa ensiksi 
Korsossa sijaitsevaan varastoon, josta 
ne lähetetään edelleen Euroopassa si-
jaitseville tehtaille. Perusteellisen kun-
nostuksen jälkeen osat ovat jälleen käy-
tettävissä – asiakkaalle uutta osaa huo-

mattavasti edullisempaan hintaan. Kunnostettu 
alkuperäisvaraosa on edullisuuden lisäksi myös 
ympäristöystävällinen vaihtoehto.

Kierrätys palvelee kaikkia
Esimerkiksi Vesijärven Auto Lahdessa on uudessa 
kiinteistössään panostanut kierrätyksen helppou-
teen ja toimivuuteen. Tämän vuoden tammi-hei-
näkuussa jätettä tuotettiin kaikkiaan reilut 46 ton-
nia, joista vain noin 3 tonnia päätyi kaatopaikalle. 
AS-päällikkö Juha Koivuniemen mukaan hyvin 
suunniteltu on puoliksi tehty,

– Vanhoissa tiloissamme oli valtava määrä pieniä 
200 litran keräysastioita, joita huoltomiehet tyhjen-
sivät kerran viikossa isompaan keräyspisteeseen. 
Jos ylipäätään tyhjensivät, sillä se sijaitsi pihan pe-
rukoilla ja talvisin myös kinosten keskellä. Uudessa 
talossa on vain pienet keräysastiat työpöytien alla. 
Nämä on helppo tyhjentää kierrätyskeskukseen jo-

ka ilta, ulos ei käytännössä tarvitse edes mennä. Ti-
lasäästön ansiosta säästyy paitsi luontoa niin myös 
selvää rahaa, mikä tietenkin ilahduttaa yritystä ja 
helpottaa tulevia investointeja. Henkilökuntaa ei 
enää tarvitse erikseen kouluttaa kierrättämiseen, 
sillä siitä on tullut osa talon kulttuuria, josta olem-
me tietysti ylpeitä, Juha Koivuniemi kiittelee. 

Kierrätykseen kelpaamaton jäte koostuu pääosin 
aineista, joita ei voi polttaa, kuten vaikkapa maalaa-
mon jäte, mikä toimitetaan ongelmajätekäsittelyyn. 
Energiajätteeksi kelpaavien osien ja materiaalien 
määrä kasvaa jatkuvasti. Jopa kokonaiset puskurit 
käytetään nykyään hyödyksi ja uusimpana artik-
kelina myös tuulilasien materiaali. 

Ongelmajätteet käsitellään huolellisesti
Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2007 Suomes-
sa syntyi kaiken kaikkiaan 2,2 miljoonaa tonnia 
ongelmajätteitä. Autohuolloissa syntyvistä jätteis-

tä tähän luokkaan kuuluvat esi-
merkiksi akut ja paristot, öljyn- ja 
polttoaineensuodattimet, kaikki 
öljyinen kiinteä jäte, käytetyt öl-
jyt, jäähdytys sekä jarru- ja kyt-
kinnesteet. 

Suomessa on useita ongelmajät-
teiden käsittelyyn ja hyödyntämi-
seen erikoistuneita yrityksiä, jois-
ta merkittävin on valtion, kuntien 
ja teollisuuden yhdessä omistama 
valtakunnallinen ongelmajätelai-
tos Ekokem Oy Riihimäellä. Se 
pystyy vastaanottamaan kaikkia 
tavallisimpia ongelmajätelajeja. 
Kerättyjä aineita käytetään mah-
dollisuuksien mukaan hyödyksi. 
Muut materiaalit, kuten esimer-
kiksi öljyt, poltetaan tai niitä käyte-
tään muiden jätteiden polttamisen 
helpottamiseen. 

Energiajae
Energiajae on jätettä, jota ei voi 
kierrättää materiaalina, mutta sitä 
voidaan hyödyntää voimalaitok-
sissa oheispolttoaineena energian 
tuotannon yhteydessä. Energiajae 
lajitellaan syntypaikalla erilleen se-
kajätteestä. Näihin materiaaleihin 
lukeutuvat esimerkiksi muovia ja 
paperia sisältävät pakkaukset, sty-

roxi, pakkaus- ja kutistemuovit 
ja käsittelemätön puujäte. Ener-
giajätteen keräyksellä ei korvata 
paperin- ja pahvinkeräystä. Suo-
messa energiajae poltetaan luvan 
saaneissa voimalaitoksissa oheis-
polttona korvaamassa muita polt-
toaineita.

Energiajakeen käyttö on mah-
dollista vain joissakin kunnissa, 
mutta sen käyttö on koko ajan li-
sääntymässä. Esimerkiksi Helsin-
kiin on valmistumassa uusi laitos, 
joka aloittanee toimintansa vuon-
na 2014. 

Ennen, tänään ja 
tulevaisuudessa 
Juha Koivuniemen mukaan kier-
rätys- ja uusiokäyttö ovat tulleet 
kuvioihin ryminällä mukaan vii-
meisten 15 vuoden aikana. Taka-
vuosina vain jäteöljy kierrätettiin, 
mikä käytännössä tarkoitti myyn-
tiä siitä eniten maksaneelle taholle. 
Kun valvontaa, tai lainsäädäntöä ei 
ollut, ne voitiin laskea vaikka bitu-
min sekaan.

Parantunut valvonta selittää 
osaltaan asioiden kehittymistä. 
Toyota-liikkeet toimittavat ker-
ran vuodessa raportin toiminnas-

taan Autoalan keskusliitto AKL:lle. 
Kierrätyksen suhteen ei ole ole-
massa varsinaista viranomaisval-
vontaa, mutta jätehuoltoyhtiöt te-
kevät toimituseriin pistokokeita, 
joilla pyritään estämään väärien 
materiaalien joutuminen kierrä-
tysastioihin. Kunnatkin tekevät 
tarkistuksia yrityksiin, joilla täytyy 
olla dokumentointi ympäristöpro-
sessien toimivuudesta. 

Sitoutuminen ympäristövas-
tuullisuuteen on osa Toyotan toi-
mintaperiaatteita. Liikkeet asetta-
vat itselleen ympäristötavoitteet, 
jossa jätehuolto ja kaatopaikka-
jätteen minimointi ovat yhtenä 
osa-alueena. Tavoitteena on teh-
dä selkeästi enemmän kuin mitä 
laki edellyttää.

Iso vaikutus on myös yleisellä 
ympäristötietoisuuden lisäänty-
misellä, jonka ansiosta yritykset 
pyrkivät oma-aloitteisesti paranta-
maan energiatehokkuuttaan. Koi-
vuniemi nostaa esimerkkinä öljyn 
myynnin.

– Me myymme vuodessa noin 
25 000 litraa öljyä. Pienten neljän 
litran pullojen sijaan käytämme 
isoja uudelleentäytettäviä säiliöi-
tä. Jos tyhjä muovipullo painaisi 

Sitoutuminen ympäristö vastuullisuuteen 
on osa Toyotan toimintaperiaatteita”

Erilaisille 
muoveille ja 
aerosoleille on 
omat keräys-
astiat. 

vaikkapa 250 grammaa ja niitä 
myytäisiin kuutisentuhatta vuo-
dessa, syntyisi muovijätettä liki 
1 600 kg, Koivuniemi laskee.

Toyota-huolloissa on käytös-
sä AKL-ympäristöohjelma. Tä-
män lisäksi osa liikkeistä on läh-
tenyt hakemaan ohjelmalleen 
ISO14001-ympäristösertifiointia, 
mikä ennakoi myös tulevaa ke-
hitystä EU-maissa. Toyotan Eu-
roopan laajuisen ympäristöpolitii-
kan mukaisesti liikkeet ovat myös 
sitoutuneet ympäristövaikutus-
ten vähentämiseen toimintaansa 
jatkuvasti kehittäen. Isoin hidas-
te kierrätyksen kehittymiselle on 
Koivuniemen mukaan käsittely-
laitosten puute.

– Ennen tuulilasit kerättiin erik-
seen, mutta ne päätyivät samalle 
kaatopaikalle muun sekajätteen 
kanssa. Vastaavia kehityskohteita 
työstetään jatkuvasti yhteistyössä 
alan toimijoiden kanssa. Esimer-
kiksi musta- ja kirkasöljy olisivat 
helposti lajiteltavissa keräysvai-
heessa. 

Pienillä harkituilla teoilla voim-
me kaikki yhdessä edesauttaa 
luonnon hyvinvointia! 

Kierrätys suuri, sekajäte pieni. Kaatopaikalle päätyvän 
jätteen määrä on Toyota-huolloissa saatu puristettua alle 
kymmeneen prosenttiin kokonaismäärästä. Astioiden 
kokoero kuvastaa trendiä hyvin. 
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erheyhtiö Korpivaara Oy 
aloitti Toyotan maahantuon-
nin Suomeen vuonna 1964. 
Ensimmäinen myyntimalli oli 
Toyota Crown, jonka kysyntä 

käynnistyi rohkeiden ja ennakkoluulotto-
mien asiakkaiden ansiosta ripeästi. He us-
koivat Korpivaara Oy:n tuomien autojen 
olevan laadukkaita ja hintansa arvoisia. 
Jotkut uskalsivat allekirjoittaa tilaussopi-
muksen pelkkien kuvien ja esitetietojen 
perusteella ennen kuin ensimmäinenkään 
Crown oli saapunut maahan. Yksi heistä oli 
loviisalainen rehtori Saara Tamminen. Os-
toksesta tuli vuosien myötä perheenjäsen, 
joka siirtyi myöhemmin hänen poikansa, 
Marcus Tammisen haltuun.

Laadukkuus yllätti
Vuoden 1964 syksyllä parikymppisen teek-
karin silmiin osui mainostekstejä uudesta 
automerkistä, Toyotasta. Marcus Tammi-
nen esitteli autokuvia ja teknisiä tietoja äidil-
leen, joka harkitsi uuden auton hankintaa.

– Sain vakuutettua nyt jo edesmenneen 
äitini Crownin vahvuuksista, ja hän osti 
Toyotan Porvoon Autotarvikkeesta. Se oli 
ensimmäinen kyseisen yrityksen myymä 
Toyota. Auto saapui muiden Crownien mu-
kana Suomeen loppuvuodesta 1964, mutta 
se rekisteröitiin vasta 9.1.1965. Crown va-

TEKsTI JA KuVAT KAllE KAlAJA

Toyota Plus -lehden edeltäjä 
Automies-lehti kertoi 
numerossa 2/1975 rehtori 
Saara Tammisen olevan 
tyytyväinen jo kymmenvuotiaan 
Toyota Crowninsa toimintaan. 
Tuolloin tuskin arvattiin, 
että kyseinen auto palvelee 
uskollisesti samassa 
perheessä vielä yli 35 vuotta 
myöhemminkin.

Crownista tuli
perheenjäsen

Ensimmäisen laivauserän 

P

▶

Tammisten Crownin 
kestävyydestä tehtiin 
artikkeli Automies-lehteen 
jo vuonna 1975.

Pariskunta Tamminen 
voitti tämänvuotisen 
Suur-Saimaan ympäri-
ajon asu-ajoneuvopalkin-
non. Tyylikäs ilmestys!
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kuutti olemuksellaan, ja olimme siihen 
todella tyytyväisiä alusta alkaen, Marcus 
Tamminen muistelee.

Kestävyys ja pitkäaikainen omistaja-
suhde herättivät huomiota jo 1970-lu-
vun puolivälissä, jolloin Automies-
lehdessä julkaistiin artikkeli otsikolla 
”Tammisen Saaran auto täytti 10 vuot-
ta”. Tuolloin omistaja totesi auton, jolla 
oli ajettu jo 140 000 kilometriä, toimi-
neen aivan erinomaisen hyvin. Autojen 
kestävyys ei tuolloin ollut sillä tasoilla 

mihin 2000-luvulla olemme tottuneet. 
Tästä kertoo esimerkiksi rouva Tam-
misen toteamus tuolloisessa haastatte-
lussa: ”Tietenkin pakoputki silloin täl-
löin tipahtaa, mutta sehän nyt menee 
joka autosta”.

Vuosien mittaan Crownin ajomäärät 
lyhenivät, mutta se säilyi hyvässä kun-
nossa ja katsastettuna jatkuvasti. Avain-
asemaan nousi alun perinkin japani-
laistekniikkaan uskonut Marcus, joka 

innostui vaalimaan Crownin kuntoa 
80-luvulla. Kunniakkaan työuran mm. 
Suomen Ulkomaankauppaliitossa (nyk. 
Finpro ry) tehnyt 60-luvun teekkari on 
jo itsekin eläkkeellä. Yhteinen Toyota-
matka jatkuu kauneimpina kesäpäivi-
nä museorekisteröidyllä, 46-vuotiaalla 
Crownilla. Käytännössä tämän pidem-
pää yhtäjaksoista omistajasuhdetta ei 
voi liittyä mihinkään muuhun Toyota-
yksilöön Suomessa.

Kaikki tallessa
Uuden auton osto oli yli 40 vuotta sitten 
erittäin mieleenpainuva asia. Tammis-
ten perheessä esimerkiksi kaikki auton 
asiapaperit taltioitiin huolellisesti, vaik-
kei historiallisen pitkästä omistajasuh-
teesta osattu aavistaakaan. Esimerkiksi 
auton ostosopimus, suomen- ja eng-
lanninkieliset käyttöohjekirjat sekä esi-
te ovat visusti tallessa kansiossa, johon 
Tamminen on kerännyt myös lehtileik-
keitä ja muuta Crown-materiaalia vuo-
sien varrella.

– Auton osista enemmistö on edel-
leen alkuperäisiä. Hankin muutama 
vuosi sitten varaosa-auton, josta sain 
joitakin hyväkuntoisia vara- ja koristeo-
sia. Onneksi autolla ei ole koskaan ajettu 
pahaa kolaria, eivätkä ruostevauriot ole 
päässeet leviämään pahoiksi. Crown on 

ylimaalattu kertaalleen, ja ruoveteläinen 
verhoilijataituri uudisti sisustuksen hie-
nosti, Marcus kiittelee.

Yksilö on siis säilynyt varsin alku-
peräishenkisenä. Crownia ole koskaan 
purettu täysin osiksi entisöintiä varten, 
joten siinä on aistittavissa hienolla taval-
la kaikki 46 vuoden aikana nähdyt seik-
kailut. Ryhdikäs ja siisti auto on viime 
vuosina ilahduttanut omistajiensa ohel-
la säännöllisesti myös yleisöä erilaisissa 
autotapahtumissa. Tänä vuonna se oli 
esillä toukokuussa Lahden Classic Mo-
tor Show’ssa, kesäkuussa Maakunnan 
Auton Nostalgia -näyttelyssä ja heinä-
kuussa Mikkelin Mobilistit ry:n orga-
nisoimassa, järjestyksessään 18. Suur-
Saimaan Ympäriajossa. Siellä omistaja-
pariskunta sai tavoitellun asu-ajoneuvo-
palkinnon. Kaksipäiväinen tapahtuma 
saa osallistujiltaan varauksettomat ke-
hut, kaikki järjestelyt toimivat heidän 
mukaansa ensiluokkaisesti.

Crown vakuutti Tammiset nopeasti 
Toyotien kestävyydestä. Niinpä perhees-
sä on ollut vuosien varrella mm. kolme 
Toyota 1000 pickup-autoa eli Timangia. 
Niillä ajettiin paitsi työajoja, myös pitkiä 
lomamatkoja aina Etelä-Eurooppaan 
saakka. Tarvittaessa katetulla lavalla oli 
mahdollista yöpyäkin. Joskus Timangil-
la vietiin raskaita koneenosia Norjaan, 

eikä ongelmia esiintynyt.
Helsinkiläisperheellä on Kurussa alun 

perin vapaa-ajan käyttöön vuonna 1973 
hankittu vanha maatila, johon yksi Ti-
mangeista on säilötty. Kunnioitus van-
haa ja kestävää kohtaan näkyy myös 
maatilan rakennuksissa; kahden jär-
ven väliselle kannasalueelle on siirretty 
Keurusselällä sijainnut suurikokoinen 
hirsitalo. Talon ensimmäinen omistaja, 
Marcuksen isoäiti, oli voimakas naisper-
soona hänkin.

Sitkeää osien hankintaa
Crownin tarkka ylläpito on ajoittain 
saanut mittasuhteita, jotka tuntuvat 
uskomattomilta. Esimerkkinä toimii 
jarrusylinteri, jollaista ei enää saanut 
1990-luvun lopulla alkuperäisenä va-
raosana. Monen mutkan kautta omis-
taja sai vihjeen Australiassa toimivasta 

yrityksestä, joka oli valmistanut vuoden 
1964 Crownin ensiasennusjarrusylinte-
rit. Sinne siis!

– Vaimoni työskenteli Finnairilla, ja 
koska itsekin olin matkustanut työssäni 
paljon, emme kavahtaneet kaukomat-
koja. Olimme menossa lomamatkalle 
Uuteen-Seelantiin, jolloin yhdistimme 
tuohon reissuun pyrähdyksen Australi-
an Melbourneen. Siellä meitä palveltiin 
todella hyvin, mutta oikeanlaista jar-
rusylinteriä ei löytynyt. Lopulta kunnos-
tutin vanhat jarruosat Suomessa, mutta 
näimmepähän Australian matkallamme 
mm. ikimuistoisen siirtolaismuseon, 
Tamminen naurahtaa.

Tällä hetkellä Crown odottaa asen-
nettavaksi kunnostettua moottoria; keu-
lalla oleva voimanlähde hyrrää nätisti, 
mutta syö liikaa öljyä. Jossain vaihees-
sa Crownia liikutti kuusisylinterinen-

kin moottori, mutta alkuperäistyyppi-
nen, 1,9 litran nelisylinterinen vaihtui 
pellin alle kun museorekisteröinti tuli 
ajankohtaiseksi. 

Pariskunta viettää suurimman osan 
ajastaan nykyään Kurun rauhassa. Pai-
kallinen harrasteautoväki on tullut vuo-
sien varrella tutuksi. Parkanon Seudun 
Mobilistit ry toimii esimerkkinä todel-
la aktiivisesta yhdistyksestä, joka saa 
paljon aikaiseksi. Viime vuonna kerho 
avasi talkoohengellä valtatie 3:n vie-
reen 800-neliöisen automuseon, joka 
on noteerattu ympäri Suomen. Lisäk-
si Marcus kuuluu kotimaiseen Crown 
& Corona Fan Clubiin. Jokapäiväisenä 
käyttöautona pariskuntaa palvelee kym-
menen vuoden ikäinen Toyota Corolla 
farmari. 

Alkuperäistä 
jarrusylinteriä haettiin 
Australiasta asti”

Jo 46 vuoden 
ikään ehtinyt 
auto on yksi 
ensimmäisistä 
Suomeen 
maahantuoduista 
Toyotista. 

Takapuskuri 
on jouduttu 
kromaamaan 
vuosien varrella 
parikin kertaa. 
Alkuperäinen 
kokoonpano 
syövytti sitä 
sisältäpäin, eikä 
ruostepeikon 
ilmaantumista 
pystytty 
estämään.

Sisustan on uusi-
nut ruoveteläinen 
verhoilija. Omis-
taja on luottanut 
samaan taituriin 
myös joidenkin 
antiikkihuone-
kalujen entisöin-
neissä.

Kaikki auton 
viimeistelyosat 
ovat edelleen 
hyvässä kunnossa. 
Maalipinta on 
uusittu kerran.

Autoklubin maskimerkki tuo 
tuulahduksen 1960-luvun 
autokulttuurista. Tuolloin uuden auton 
ostaminen oli hyvin suuri ratkaisu.
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Toyota Land Cruiser
jo 60 vuotta 
maastossa

Toyota teki vuonna 1951 uuden aluevaltauksen 
esittelemällä nelivetoisen Land Cruiser -mallin. 

Olemukseltaan yksinkertainen ja karu maastoauto 
herätti huomiota, etenkin kun sillä valloitettiin 

Japanin korkein vuori Mount Fuji. Ennätyksellinen 
suoritus noteerattiin lehdistössä ympäri maailmaa. 

Ensiesiintymisestä lähtien malliin on liitetty 
poikkeuksellisen hyvä laatu, kestävyys ja 

luotettavuus. Land Cruisereita on myyty 176 
maassa jo yli 5 miljoonaa kappaletta.

 Mallin seitsemäs sukupolvi esiteltiin viime vuo-
den lopulla. Vuosikymmenten ja eri kehitys-
versioiden myötä Land Cruiserista on kehit-
tynyt edustava ja tilava auto. Sen ostajat 

odottavat autoltaan vaivatonta mukavuutta ja suoritus-
kykyä myös oikeissa maasto-oloissa, joissa tarvitaan eri-
tyisiä neliveto-ominaisuuksia.

Land Cruiser Suomessa
Toyotan nelivetovalloitus Suomessa alkoi keväällä 1968, 
kun merkin silloinen maahantuoja, Korpivaara Oy, toi 
ensimmäiset FJ40-sarjan autot Suomeen. Myyntimallis-
ton laajentaminen mm. dieselmoottorisiin autoihin nosti 
Land Cruiserin 70-luvun lopulla maastureiden markkina-
johtajaksi. Nelivetoautojen suosio niin Suomessa kuin 
maailmallakin jatkoi kasvamistaan ja vuonna 1980 
Toyota esitteli täydellisesti uudistuneen, entistä tilavam-
man Land Cruiserin. Mallimerkinnäksi tuli HJ60, jonka 
ennennäkemätön mukavuus ja ylellisyys valloittivat 
asiakkaat sekä Amerikan että Euroopan markkinoilla. 

Nelivetoautojen autoverovapaus 
teki HJ 60:stä eli ns. herrasmies-
maasturista todella suositun 
maassamme 1980-luvun alussa.

Ensimmäiset Suomeen 
maahantuodut Land Cruiserit 
olivat mallia FJ 40, joka saavutti 
hyvän jalansijan maamme 
maasturimarkkinoilla.

Ensimmäinen Toyota Land Cruiser oli 
karu, lähinnä sotilaskäyttöön suunniteltu 
nelivetoauto. Se loi perustan malliin liitetylle 
laadulle, kestävyydelle ja luotettavuudelle.

▶

Vuonna 2003 esitelty LC 120 
-malli nosti mukavuuden 
ja käytännöllisyyden aivan 
uudelle tasolle.

TEKSTI TOTTE RAIVISTO
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LC 150 (man.) Uusi malli

KULUTUS
Yhdistetty kulutus (l/100km) 8,2
Kaupunkiajo (l/100km) 9,8
Maantieajo (l/100km) 7,3
CO2-PÄÄSTÖT
Yhdistetty (g/km) 217
Kaupunkiajo (g/km) 259
Maantieajo (g/km) 193

LC 150 (aut.)

KULUTUS
Yhdistetty kulutus (l/100km) 8,1
Kaupunkiajo (l/100km) 9,7
Maantieajo (l/100km) 7,1
CO2-PÄÄSTÖT
Yhdistetty (g/km) 213
Kaupunkiajo (g/km) 255
Maantieajo (g/km) 189

Tekniset tiedot
LC 150 (aut./man.)

MOOTTORI
Suurin teho hv (kW / r /min) 190hv (140/3400)
Suurin vääntö (Nm / r/min) 420/1600-3000

Land Cruiser -mallisto ja hinnat
CO2 Kokonaishinta € Teho kW/hv

Land Cruiser 3.0 D-4D Legend 5h 217 67 788,48 140/190
Land Cruiser 3.0 D-4D Legend aut. 5h 213 70 945,90 140/190
Land Cruiser 3.0 D-4D Luxury aut. 5h 213 81 942,53 140/190
Land Cruiser 3.0 D-4D Luxury aut. 5h,  
sis. nahkaverhoilun

213 85 627,22 140/190

Land Cruiser 3.0 D-4D Luxury aut. 5h,  
sis. nahkaverhoilun ja navigointijärjestelmä, DVD, HDD,  
Bluetooth, AUX-liitäntä, JBL Premium kaiutinjärjestelmä  
(17 kaiutinta)

213 92 171,11 140/190

Land Cruiser 3.0 D-4D Luxury aut. 7h 213 84 531,68 140/190
Land Cruiser 3.0 D-4D Luxury aut. 7h,  
sis. nahkaverhoilun

213 89 396,96 140/190

Land Cruiser 3.0 D-4D Executive aut. 7h 213 109 483,65 140/190

Suomessa HJ60:sta tuli kautta aikojen myy-
dyin Land Cruiser -malli. Myyntisuosioon 
vaikuttivat auton erinomaisten ominaisuuk-
sien lisäksi edullinen myyntihinta; maasto-
henkilöautot olivat autoverovapaita lokakuun 
loppuun 1983 saakka. Niinpä HJ60 on 30 vuo-
den iästä huolimatta edelleen verrattain tuttu 
näky teillämme.

Isoin harppauksin eteenpäin
Vuonna 1996 esitelty 90-sarja korvattiin vuon-
na 2003 lanseeratulla LC 120 -mallilla. Tuolloi-
nen tuotemuutos oli niin suuri, että Toyotan 
voidaan sanoa hypänneen kehitystyössä yh-
den kokonaisen sukupolven yli. Suunnittelun 
tavoitteena oli edelleen ylläpitää perusideologi-
aa, jossa autolla on mahdollisuus mennä minne 
tahansa ja milloin tahansa mukavuuden kärsi-
mättä olosuhteista. Myynnillisesti uusi LC 120 
-malli oli myös Suomessa menestys. Jo lansee-
rausvuonna sitä rekisteröitiin noin 300 kappa-
letta ja seuraavana vuonna yli 600 autoa. 

Tähän yhden vuoden poikkeukselliseen 
myyntimäärään vaikutti suurelta osin muu-
tosrekisteröinnit pakettiautoiksi, joita tuosta 
myyntimäärästä tehtiin lähes 500 kappaletta. 
Pakettiautojen suureen määrään taas vaikutti 
jälleen kerran kevyempi verotus, jota hyödyn-
nettiin kyseisenä vuonna erityisen ahkerasti.

Lisää mukavuusvarustelua
Viimeisin isompi uudistus tapahtui vuoden 
2010 alussa. Tällöin lanseerattiin uuden su-
kupolven LC 150, jonka myynti on lähtenyt 
jopa ennakko-odotuksia paremmin käyntiin. 
Isokokoisille, täysiverisille maastoautoille löy-
tyy edelleen tarvetta, joten Land Cruisereita 
on rekisteröity Suomeen tänä vuonna yli 200 
kappaletta. 

Malli uudistui alkuvuonna täysin niin ulkoa 
kuin sisältäkin. Auton ulkoinen olemus säily-
tettiin maastoautolle luonteenomaisena helpoi-
ten havaittavien muutosten tapahtuessa auton 
sisätiloissa. Sisusta nykyaikaistui, ja malliin 
suunniteltiin täysin uudenlainen matkustamo. 
Erinomainen muunneltavuus lisäsi käytännöl-
lisyyttä ja mukavuutta entisestään.

Seitsemänpaikkaisen mallin takimmaiset 
istuimet taittuvat tavaratilan pohjan tasoon 
saakka. Istuinten nostoon ja laskuun on saata-
vana lisävarusteena sähköinen ohjausjärjestel-
mä, jonka katkaisimet sijaitsevat tavaratilassa ja 
matkustamossa. Keskirivin istuimet säätyvät 
pituussuunnassa 135 mm ja siirtyvät yhden kä-
den otteella, jolloin kulku takimmaiselle penk-
kiriville on vaivatonta. Etumatkustajat saavat 
halutessaan katsekontaktin muihin kyydissä 
oleviin erillisen, aurinkolasikotelon yhteydes-
sä olevan laajakulmapeilin avulla.

Vakiovarustelussa tapahtui muutos parem-
paan, jolloin nykyaikaiset varusteet, kuten avai-
meton lukitus- ja käynnistysjärjestelmä sekä 
erinomaiset ajonvakautusjärjestelmät sisältyvät 
jo edullisimpaan Legend-versioon. 

Luxury-varustetasoon sisältyvät mm. kaa-
supurkausvalot, elektronisesti ohjattu hydrau-
linen jousitusjärjestelmä (Kinetic Dynamic 
Suspension System, KDSS) ja peruutuskamera 
parkkitutkineen. Edistyksellinen alustarakenne 
ja KDSS-järjestelmä mahdollistavat oikeanlai-
set korin liikkeet hyvin erilaisissa nopeuksissa 
ja ajo-oloissa. Kori kallistelee maantiellä vain 
vähän, mutta maastossa voidaan nauttia mak-
simipidosta. Jousitus toimii aina parhaalla ta-
valla olosuhteisiin nähden.

Executive-mallissa on lisäksi sivu- ja etuka-
merat, navigointijärjestelmä DVD-toiminnolla 
ja kovalevyllä, JBL Premium -audiojärjestelmä, 

17 kaiutinta, mukautuva vakionopeussäädin, 
adaptiivinen, korin korkeussäädöllä varustettu 
jousitus, Pre-Crash-järjestelmä sekä takamat-
kustajien viihdekokonaisuus.

60th Anniversary -juhlamalli
Land Cruiserin 60-vuotisjuhlan kunniaksi To-
yota valmistaa rajoitetun ajan ”60th Anniversa-
ry” erikoismalleja. Juhlamallissa kolmelitraisen 
dieselmoottorin teho on kasvanut 17 hevosvoi-
maa ollen 190 hv (140 kW). Päästöarvoja on 
kuitenkin onnistuttu samalla pienentämään. 
Tehokkaamman moottorin sekä juhlavuosi-
merkintöjen lisäksi vakionopeussäädin kuuluu 
kaikkien versioiden varustukseen. 

Ensimmäiset 60-vuotisjuhlamallit saapuvat 
Suomeen vuodenvaihteessa. 

Vuonna 2009 lanseerattu Land Cruiser 150 
sisältää paljon ajoa helpottavia varusteita, 
joiden ohjauksessa elektroniikalla on vahva 
rooli. 60-vuotisen taipaleen kunniaksi mallista 
tulee myyntiin erikoisversio.

Astu sisään, nauti, 
lähde liikkeelle –
Tätä minä sanon
mukavuudeksi 

Maahantuoja:     Myynti: Valtuutetut Toyota jälleenmyyjät.  Lisätietoja: www.webasto. 

www.lämminauto.fi 
■  Lämpöä alusta lähtien  ■  Näkyvyys tuo turvallisuutta  ■  Ympäristöystävällisyyttä

Uusi entistäkin pienempi ja 
tehokkaampi lisälämmitin 
Thermo Top Evo.

Astu sisään, nauti, 

Autonlämmitin.
Tervetuloa lämpimään autoon.
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Tutkimusten mukaan Toyotan merkkihuoltoon luo-
tetaan ja alkuperäisten Toyota-varaosien laadus-
ta ollaan vakuuttuneita. Auton ikääntyessä hinta-
mielikuva-asiat nousevat kuitenkin vahvasti esiin. 

Haastattelimme Toyota-autoilijoita ja keräsimme tyypillisiä 
kysymyksiä, jotka askarruttavat vanhemman Toyota-auton 
käyttäjän mieltä.

Edullista merkkihuoltoa

Minulla on jo takuuajan ohittanut hyväkuntoinen Toyota. 
Haluan pitää autoni hyvässä kunnossa, mutta autoista pa
remmin perillä olevat tuttavani ovat vakuuttaneet, että mää
räaikaishuollot kannattaa teettää jatkossa edullisemmissa 
paikoissa kuin merkkihuol lossa. Onko korjaamoiden hinta/
laatu suhteesta tehty vertailuja?

Tekniikan Maailman autohuoltovertailussa (11/2010) ver-
rattiin eri automerkkien omia merkkihuoltoja riippumatto-
miin korjaamoihin. Toyotan merkkihuolto teki lehden mu-
kaan täydellistä huoltotyötä ja sai koko testin parhaan arvosa-
nan ja viisi tähteä. Tästä huolimatta huolto maksoi vähemmän 
kuin parhaassa riippumattomassa korjaamossa, joka kuitenkin 
saavutti vain yhden tähden. Muut vertailuun osallistuneet riip-
pumattomat huollot eivät muidenkaan automerkkien kohdalla 
saavuttaneet yhtään tähteä. 

Myös Iltalehti vertaili määräaikaishuoltojen hintoja viime 
keväänä (28.4.2010). Kalleimmassa riippumattomassa korjaa-

TeksTi Jouko Ryynänen

Täydellistä mielenrauhaa – 

edullisemmin  
kuin uskoitkaan

Toyota-autoilijat osaavat tutkitusti 
arvostaa autonsa korkeaa laatua, 
käyttövarmuutta, edullisia 
käyttökustannuksia ja hyvää 
jälleenmyyntiarvoa. siksi ikääntyneenkin 
auton määräaikaishuollot kannattaa 
teettää merkkiliikkeessä.

Suomessa Toyota-
merkkikorjaamon 
tekemiin määräaikais-
huoltoihin on usein 
sisällytetty vaativien 
ilmasto-olojemme 
vaatimia lisätöitä. ▶
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mossa Toyota Avensiksen huolto-
hinta oli yli 25 % Toyota-merkki-
huoltoa kalliimpi ja kaikkiaankin 
kuudesta riippumattomasta kor-
jaamosta kolme oli oman merkin 
korjaamoa kalliimpia.

Tiesitkö, että Suomessa Toyo-
tan huolto-ohjelma on vaativien 
ilmasto-olojemme vuoksi mää-
ritelty perustasoa kattavammak-
si? Vapaissa korjaamoissa näitä 
lisäkohteita ei välttämättä ole si-
sällytetty tarjottavaan huoltoon, 
mikä lisäksi saattaa antaa edulli-
semman kuvan merkkihuoltoon 
verrattaessa. 

Merkkikorjaamoiden työn 
tuntiveloitus puhuttaa
Naapurini ei käyttänyt autoansa 
merkkihuollossa, koska työn tun
tiveloitus muualla oli edullisempi. 
Miksi työ maksaa merkkihuol
lossa enemmän?

Toyota-merkkihuollossa autos-
ta huolehtii Toyotaan erikoiskou-
lutuksen saanut ammattilainen. 
Merkkikohtaisen koulutuksen ja 
kokemuksen sekä valmistajan oh-
jeiden ja erikoistyökalujen avulla 
työ tehdään nopeasti ja kustan-
nusarvio pitää. Auton omistajalle 
ei siten koidu kustannuksia vie-
raan merkin/mallin yhteydessä ta-
pahtuvasta harjoittelusta. Käytössä 
on myös paras apu mahdollisten 
ongelmien ratkaisuun. Työn laa-
dukkuuden lisäksi kannattaa ottaa 
huomioon huollon tai korjauksen 
kokonaiskustannus, mihin vaikut-
taa tuntihinnan lisäksi myös työ-
ajan määrä.

Sain tarkan kustannusarvion 
Toyotamerkkihuollosta, mutta en 
riippumattomasta korjaamosta, 
miksi?

Auton valmistaja määrittelee 
käytännössä kaikille eri työvaiheil-
le ns. ohjeajan. Ohjeaika tarkoittaa 

aikaa, jossa kokeneen asentajan 
tulisi saada määritelty työ tehtyä. 
Valmistajan ohjeaikataulukon pe-
rusteella merkkikorjaamo pystyy 
antamaan tarkan kustannusarvion 
eri töistä. Lisäksi asiakas saa aina 
kirjallisen selosteen tehdyistä töis-
tä. Usean merkin parissa toimival-
le korjaamolle määrittelyt voivat 
olla haastavampia. 

Ennaltaehkäisevä huolto 
maksaa itsensä takaisin 
Mietin, tinkisinkö vanhan Toyota
ni määräaikaishuolloista. Öljyn
vaihdot olen luonnollisesti ajatel
lut teettää, mutta käyttäisin au
toa korjaamossa vasta, kun jotain 
vikaa ilmenee. Säästänkö näin 
käyttökustannuksissa?

Määräaikaishuoltojen ennalta-
ehkäisevillä tarkastuksilla pyritään 
varmistamaan auton turvallisuus 
ja toimivuus koko huoltovälin ajan 
sekä välttämään suuret korjauk-
set. Viat saattavat lisäksi aiheuttaa 
hylkäämisen vuosikatsastuksessa. 
Esimerkiksi ajoissa havaittu veto-
nivelen suojakumin repeäminen 
hoituu kuntoon pelkän suojaku-
min vaihdolla. Mikäli odotettai-
siin, kunnes kuljettaja havaitsee 
vian ajon aikana, olisi edessä huo-
mattavasti kalliimpi vetonivelen 
vaihto tai jopa matkan katkeami-
nen. Kyse on siis vastaavasta asias-
ta kuin vuotuisesta hammaslääkä-
rissä käynnistä: tehdään tarkastus 
ja tarvittaessa korjataan ongelmat 
ennen kuin ne pahenevat. 

Pieni säästö – iso vahinko? 
Läheisessä tarvikeliikkeessä tar
jottu öljynsuodatin olisi maksa
nut selvästi Toyotan alkuperäis
osaa vähemmän. Mistä hintaero 
johtuu?

Toyotan alkuperäisen öljynsuo-
dattimen saa tyypillisesti hieman 
yli 10 eurolla – hintaero tarvike-
osaan ei voi siis olla kovin mon-
ta euroa. Kyseessä on kuitenkin 
moottorin toiminnan kannalta yk-
si tärkeimpiä huolto-osia. Alkupe-
räisen suodattimen oikeanlainen 
ohitusventtiilin rakenne, kapasi-
teetti sekä laadukkaat materiaalit 
varmistavat, ettei epäpuhtauksia 
tai likaista öljyä pääse kiertoon 
aiheuttamaan moottorivauriota. 
Toyota pitää alkuperäisen öljyn-
suodattimen merkitystä mootto-
rin toiminnalle niin tärkeänä, et-

tä pakkauskin on varustettu holo-
grammilla. Näin valmistaja haluaa 
varmistaa, että osa varmasti tun-
nistetaan aidoksi jo pakkauksen 
perusteella.

Merkkiliikkeessäkin on 
vaihtoehtoja
Perheemme iäkäs Toyota kakko
sauto alkoi kärsiä akun latauson
gelmista. Diagnoosiksi määritel
tiin laturin tehottomuus. Tarvi
keliikkeet tarjoavat kunnostettuja 
vaihtoosia, onko merkkiorgani
saatiolla vastaavia vaihtoehtoja?

Toyotalla on tarjota myös teh-
daskunnostettuja osia, joiden avul-
la voi nauttia alkuperäisen osan 
tuomasta mielenrauhasta huomat-
tavasti uutta osaa edullisemmin. 
Kunnostettu alkuperäisvaraosa 
on paitsi edullinen myös ympä-
ristöystävällinen vaihtoehto. Va-
likoimaamme kuuluu niin käyn-
nistysmoottoreita, latureita kuin 
vaikkapa turboahtimia ja moot-
toreitakin. 

Palautettu vaihtolaite puretaan 
osiin, puhdistetaan ja mitataan, 
minkä jälkeen vialliset ja kuluneet 
osat joko kunnostetaan tai vaihde-
taan uusiin. Kokoamisen ja testa-
uksen jälkeen käytössä on jälleen 
korkealaatuinen alkuperäisosa, jo-
ta käyttämällä säästää sekä rahaa 
että ympäristöä.

Pörinää varaosien 
hyväksymismerkinnöistä

Toyotani alkuperäinen pakoput
ki vaurioitui mökkitiellä saamas
taan pohjakosketuksesta. Sain 
paikalliselta korjaamolta tarjouk
sen, jossa pakoputkistoa korjattai
siin ja vaurioituneet osat vaihdet
taisiin yleismallisiin osiin. Tuleeko 
pakoputkiston osien olla hyväk
syttyjä? Entäpä mikä tilanne olisi 
jarruosien kohdalla?

Esimerkiksi ns. yleismallin ka-
talysaattoria ei tyyppihyväksyttyyn 
autoon saa asentaa – osien tulee 
olla hyväksyttyjä. Osissa olevilla 
hyväksymismerkinnöillä voidaan 
osoittaa, että auton moottorin toi-
minta, melutaso ja pakokaasu-
päästöt eivät muutu osan vaihdon 
takia. Sopimattoman tyyppinen tai 
vaurioitunut pakoputkiston osa 
voi aiheuttaa polttoaineen kulu-
tuksen ja päästöjen kasvua ja aikaa 
myöten jopa moottorivaurion. 

Autojen varaosia käsittelevien 
EU-direktiivien mukaan auton ra-
kenteita ei ole saanut heikentää 
tasosta, joka autossa on ollut, kun 
se on tyyppihyväksytty markkina-
alueelle. Esimerkiksi henkilöauto-
jen jarrupalojen osalta hyväksy-
mismerkintävaatimukset ulottu-
vat jo vuosien taakse. Asiakkaan 
on kuitenkin vaikea saada selville 
asennettujen osien vaatimusten-
mukaisuus. 

Alkuperäistä osaa käyttämällä 
voi olla varma, että sopivuus- tai 
hyväksyntäongelmia ei ole ja au-
to toimii valmistajan tarkoittamal-
la tavalla myös ympäristötekijät 
huomioiden. 

Myös ympäristö kiittää
Haluan, että autoni käyttö aihe
uttaa mahdollisimman vähäistä 
rasitusta ympäristölle. Kuinka  
Toyotahuolto huolehtii asiasta?

Toyota-merkkihuolloissa huol-
lot ja korjaukset tehdään valmis-
tajan huolto- ja korjausohjelmien 
mukaisesti – ympäristö aina huo-
mioon ottaen. Ongelmajätehuolto 
ja kierrätys ovat dokumentoidusti 
kunnossa. Näin varmistetaan, että 
esimerkiksi romuakku käsitellään 
oikealla tavalla ja kierrätetään il-
man, että ongelmajätteitä pääsisi 
kulkeutumaan luontoon. 

suomessa Toyotan huolto-ohjelma on vaativien ilmasto- 
olojemme vuoksi määritelty perustasoa kattavammaksi 

Ajoissa 
liikkeelle
Talvirenkaat kannattaa asentaa 
autoon hyvissä ajoin jo ennen 
liukkaiden kelien aiheuttamaa 
ruuhkaa. Talvirenkaat voi vaihtaa 
aivan huoletta alle jo, kun syksyn 
ensimmäiset yöpakkaset alkavat. 
Rengaskaupat ja renkaiden 
vanteille asennus kannattaa 
käydä tekemässä jo etukäteen 
ennen huippusesonkia. Näin 
renkaiden vaihtoajankohdan 
koittaessa selvitään pelkällä 
pyörien vaihtotyöllä. 

TeksTi eeRo ToivAnen

Renkaanvaihto onnistuu 
vaivattomimmin 
ammattiliikkeessä. Useat 
Toyota-liikkeet tarjoavat 
myös kausisäilytystä, jolloin 
asiakkaan ei tarvitse koskea 
renkaisiin lainkaan.

▶
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Lain mukaan talvirenkaita on käytettävä 
joulukuun alusta helmikuun loppuun. 
Nastarenkaita saa käyttää marraskuun 1. 
päivästä maaliskuun 31. päivään. Muul-
loinkin nastarenkaita saa käyttää kaikis-
sa autoissa, jos keli sitä edellyttää. Nas-
tattomien talvirenkaiden käytölle ei ole 
rajoituksia.

Nasta- vai kitkarenkaat?
Mieltymykset, ajosuoritteet ja -olot ratkai-
sevat, millaiset renkaat autoon pitäisi vali-
ta. Liukkaalla jäällä nastarengas pitää aina 
paremmin kuin kitkarengas. Lumioloissa 

parhaat, Pohjoismaisiin oloihin tarkoitetut 
kitkarenkaat pitävät jopa paremmin kuin 
nastarenkaat.

Yleisin syy valita kitkarenkaat on mu-
kavuus ajossa, äänettömyys ja jousta-
va renkaiden vaihtoajankohta. Sellaisten 
autoilijoiden, joilla on tiukat aikataulut 
ja jotka joutuvat ajamaan pitkiä matkoja 
vaihtelevissa talvioloissa, kannattaa valita 
autoonsa nastarenkaat. Ajosäätä ei voida 
valita, mutta renkaat voi, ja silloin valinta 
kannattaa tehdä aina huonoimman ajo-
kelin mukaan. 

Tuotekehittelyssä korostuu 
turvallisuus

Kärjessä kulkevat rengasvalmistajat te-
kevät jatkuvaa kehitystyötä tuotteittensa 
parantamiseksi. Suurimmista merkeistä 
mm. Continental esittelee tulevalle tal-
vikaudelle nastarengasuutuuden, Con-
tileContactin. Yhtiö osti kaksi vuotta 
sitten maailman johtavan nastavalmis-
tajan, suomalaisen Tikka-Spikesin. Saa-
tua tietotaitoa hyödynnettiin rengasuu-
tuuden nastan suunnittelussa. Kattavien 
laboratorio- ja kenttätestien tuloksena 
nastaan kehitettiin profiili ja materiaa-
lit, joiden avulla jääpito voidaan viedä 
aiempaa korkeammalle tasolle. 

Uutuusrenkaassa käytetään ainutlaa-
tuista, epäsymmetristä kulutuspintaa, 
jonka ansiosta erilaisia teknisiä ratkai-
suja saadaan sijoitettua juuri sille kulu-
tuspinnan alueelle, missä ne toimivat 
tehokkaimmin. Kulutuspinnan ulko-
syrjän lamelloidut kuviopalat tukeutu-
vat aina renkaan keskialueelle saakka. 
Jämäkkä rakenne takaa tukevat käsit-
telyominaisuudet ja auton hyvän oh-
jautuvuuden.

Tarkista renkaiden kunto
Renkaan kulutuspinnan kumiseos ko-
vettuu ja vanhenee ajan myötä, varsin-
kin renkaan ollessa käytössä auton alla. 
Oikein kausivarastoidutkin renkaat ovat 
menettäneet parhaat talviominaisuu-
tensa noin viidessä vuodessa käyttöön-
otosta riippumatta siitä, kuinka paljon 
kulutuspintaa on jäljellä.

Tarkista renkaat huolellisesti ennen 
vaihtoa. Onko renkaissa viiltoja, pistoja 
tai patti renkaan kyljessä, joka paljastaa 
runkokudosvaurion. Niitä syntyy voi-
makkaista renkaan sivuun kohdistu-
neista iskuista. Tällaista rengasta ei saa 
enää käyttää.

Tarkista myös nastat. Ovatko niiden 
kovametallitapit tallella, ovatko ne tu-
kevasti kiinni vai heiluvatko rei’issään? 
Muutama puuttuva nasta ei ole vielä 
katastrofi, se on normaalia kulumista, 
mutta jos nastoja on irronnut useita sa-
malta alueelta, on renkaat syytä uusia. 
Laki sallii renkaiden nastamäärän ”hei-
toksi” 25 % siten, että määrä lasketaan 
siitä renkaasta, jossa on eniten nastoja.

Tarkista renkaiden urasyvyys. Au-
tonrengasliiton suositus on, että talvi-
renkaissa tulisi olla vähintään 5 mm 
pintaa, jotta renkaat toimisivat tur-
vallisesti silloin, kun ollaan huonoissa 
ajo-oloissa. 

Jos renkaat ovat kuluneet epätasai-
sesti, on se yleensä merkki auton alus-
tan viasta, esimerkiksi viallisesta is-
kunvaimentimesta. Tällöin auton alus-
ta on syytä tarkistuttaa mahdollisim-
man pian. 

Jos kulutuspintaa on vain vähän tai 

Toyota-kevytmetallivanteiden 
kiristystiukkuudet
Toyota henkilöautot ja RAV4 .... 103 Nm
Hiace ........................................... 100 Nm
Hilux 2WD .................................. 121 Nm
Hilux 4WD .................................. 105 Nm
Land Cruiser 120 ....................... 113 Nm
Land Cruiser 150 ....................... 131 Nm

rengas on muuten huonokuntoinen, 
kannattaa hankkia uudet renkaat. Hel-
poimmalla pääsee, kun renkaiden vaih-
totyö annetaan ammattitaitoisen Toyo-
ta-liikkeen suoritettavaksi, esimerkiksi 
määräaikaishuollon yhteydessä. 

Tarkista ilmanpaineet
Kylmä ilma laskee renkaiden ilmanpai-
netta noin 0,1 baria/ -10 astetta. Läm-
pimässä huoltohallissa oikein säädetyt 
rengaspaineet ovat 20 asteen lämpöti-
lassa 0,4 vajaat. Pohjolan talviolosuh-
teissa kannattaakin käyttää 0,2 - 0,3 
baria korkeampia paineita kuin kesä-
renkaissa. Ilmanpainesuositukset löyty-
vät auton käyttöohjekirjasta sekä usein 
myös esim. etuoven karmiin sijoitetus-
ta kilvestä. 

Liian alhaiset ilmanpaineet ovat selvä 
turvallisuusriski. Lisäksi renkaat kuluvat 
liian alhaisilla ilmanpaineilla nopeasti ja 
epätasaisesti. Käyttämällä oikeita ja riit-
tävän korkeita rengaspaineita vierintä-
vastus pienenee, josta seuraa pienempi 
polttoaineenkulutus sekä pienemmät 
hiilidioksidipäästöt. 

Ilmanpaineet tulisi tarkistaa säännöl-
lisesti. Erityisen tärkeätä se on silloin, 
kun ollaan lähdössä pitemmälle mat-
kalle auto täyteen kuormattuna, jolloin 
paineita on useimmiten lisättävä. 

Riittävä ilmanpaine kantaa kuorman 
ja viimeistelee ajo-ominaisuudet. Ilman-
paineen on oltava aina sama akselin 
molemmissa renkaissa. Myös tasapai-
notus voi olla tarpeen, vaikka renkaat 
eivät olisikaan vielä vaihtokunnossa.

Edestä taakse pyörimissuuntaa 
vaihtamatta
Auton kaikkien neljän renkaan tulisi ol-
la mahdollisimman tasaisesti kuluneita 
ja kulutuspintaa riittävästi jäljellä. Yleen-
sä vetävän akselin pyörät kuluvat nope-
ammin. Renkaiden kulumista voidaan 
tasoittaa vaihtamalla pyörien paikkaa 
n. 7 500 km välein edestä taakse pyöri-
missuuntaa vaihtamatta. Vanha käsitys, 
että kuluneemmat renkaat tulisi turval-
lisuussyistä asentaa aina taka-akselille, 
ei pidä enää paikkaansa autoissa, joissa 
on ajovakauden hallintajärjestelmä. Sen 
sijaan autoissa, joissa ei ole nykyaikaisia 
ajonhallintajärjestelmiä, paremmat ren-
kaat asennetaan aina taka-akselille.

Älä vaihda renkaiden pyörimissuun-
taa, sillä nastarenkaan pyörimissuunnan 

muuttaminen nopeuttaa ratkaisevasti 
nastojen irtoamista renkaista. Jos kit-
karenkaan pyörimissuunta vaihtuu, se 
ei välttämättä pilaa rengasta. Parhaat 
markkinoilla olevat kitkarenkaat on 
suunniteltu siten, että niiden lamelli-
kulmat teroittuvat asfaltilla ajettaessa. 
Näin menetetty suorituskyky palautuu 
jälleen, kun renkaalla ajetaan riittäväs-
ti. Usein tällaisissa tapauksissa saattaa 
esiintyä hieman vetelyä tai normaa-
lista poikkeavaa ääntä, kunnes rengas 
on hakenut oikean kulumismuotonsa 
uudelleen. 

Kausisäilytykseen
Ennen renkaiden vaihtoa merkitse alla 
olevien renkaiden paikka ja niiden pyö-
rimissuunta. Renkaat ja vanteet on hyvä 

pestä miedolla saippualiuoksella. Ren-
kaat säilyvät parhaiten viileässä, pime-
ässä ja kuivassa tilassa. Renkaita on säi-
lytettävä kaukana öljyistä, polttoaineista 
ja liuottimista, koska ne saattavat vahin-
goittaa renkaan kumiseoksia. 

Vanteelle asennetut renkaat säilyvät 
parhaiten ripustettuina vanteista tai kyl-
jellään. Helpoimmalla pääsee, jos antaa 
ammattitaitoisen Toyota-merkkihuol-
lon huolehtia myös renkaiden kausisäi-
lytyksestä. Tämä palvelu löytyy jo usean 
Toyota liikkeen palveluvalikoimasta.  

Pultit kireiksi
Erityisesti kevytmetallivanteiden pul-
tit/mutterit pitäisi kiristää moment-
tiavaimella noin sadan ajokilometrin 
jälkeen. 

Älä vaihda renkaiden pyörimissuuntaa

L

Oikeat rengaspaineet takaavat 
tasaisen kulumisen ja parhaat 
ajo-ominaisuudet. Sään 
viiletessä renkaisiin tulee lisätä 
ilmaa.

Nykyaikainen 
rengasnasta on 
pitkän kehitystyön 
tulos.

36 TOYOTA PLUS TOYOTA PLUS 37



orvoolainen Exsane Oy tarjoaa säh-
könjakelu-, tele- ja valaistusverkkojen 
rakennus-, huolto-, tarkastus ja kun-
nossapitopalveluita sekä suunnittelu-
palveluita. Sähkö- ja televerkkoihin eri-
koistuneiden asentajien lisäksi yhtiöllä 
on palveluksessaan linjanraivausta sekä 
puunkaato- ja myrskytuhoapua yrityk-
sille tarjoavia metsureita, jotka ovat saa-
neet myös sähkötyöturvallisuuskoulu-
tuksen. Exsane tarjoaa palveluja myös 
yksityishenkilöille, esimerkiksi puun-
kaatoavustusta.

– Sähkölinjojen päälle kaatuneiden 
puiden poistaminen on vaarallista ja 

Kaikkien 
aikojen 
myrskykesä

Suomea koettelivat tänä kesänä kaikkien aikojen myrskyt. Puuta kaatui noin kolme 

miljoonaa kuutiota eli 60 000 tukkirekallista, ja vahingot lasketaan kymmenissä miljoonissa 

euroissa. Yhteiskunnalle tärkeiden sähkö- ja puhelinverkkojen kunnossapitotöihin 

erikoistuneelle Exsanelle myrskyt tarkoittivat suurhäiriötilannetta ja paljon töitä.  

Toyotat kuuluvat yrityksen tärkeimpiin työvälineisiin.

ammattitaitoa vaativaa työtä, Exsanen 
toimitusjohtaja Eero Kurko korostaa.

Vikojen korjaus alkaa vaurioiden 
kartoituksella ja vian paikannuksella. 
Joskus sähkölinjan päälle kaatunut puu 
saattaa aiheuttaa oikosulun ilman, että 
linja katkeaa fyysisesti. Katkennut linja 
korjataan liittämällä se yhteen kiilajat-
kolla. Pahimmassa tapauksessa joudu-
taan kuitenkin rakentamaan uudelleen 
pitkät matkat linjoja.

– Linjat ovat yleensä niin vahvoja, 
että ne jaksavat kannattaa yksittäisen 
kaatuneen puun. Jos puita on useita, ne 
retkahtavat maahan asti ja repivät aina 

jotain mennessään. Sähköpylväät saatta-
vat kallistua vaarallisesti, katketa tai kaa-
tua maahan asti linjoineen, jolloin niitä 
ei voida enää korjata, Exsanen projekti-
päällikkö Jukka Samola kuvaa.

Exsanen toimialue kattaa koko maan. 
Yritys on tehnyt Itä- ja Keski-Uudella-
maalla sekä Kymenlaaksossa toimivien 
sähköyhtiöiden kanssa valmiussopi-
muksen, joka tarkoittaa, että yrityksen 
asentajat ja metsurit ovat myrskyn tul-
lessa välittömästi lähtövalmiina maas-
toon. Vaikka myrskyt ovat nykyisin 
hyvin ennustettavissa, niiden voimak-
kuus ei aina ole. Myräkän ei tarvitse 

kestää tunteja, vaan vahingot voivat 
syntyä hetkessä.

Eero Kurko ja Jukka Samola kuvaavat 
kesän Asta-, Veera- ja Lahja-myrskyjen 
tuhoja paikoin totaalisiksi. Pyyntöjä jäl-
kien korjaamiseksi on tullut varsinkin 
mökkiläisiltä ja saaristosta vielä viikkoja 
myrskyjen jälkeen.

– On huomattu, että linjojen päälle 
on jäänyt kaatuneita puita, vaikka sähkö 
kulkeekin niissä, Eero Kurko kertoo.

Hän arvioi, että kaatuneita puita kor-
jataan metsistä vuoden loppuun asti.

Exsane on käynyt siistimässä monia 
pihapiirejä, joiden omistajille pitkään 
vaalittujen puiden menetys on ollut 
suuri surun aihe.

Suomi on täynnä puita
Exsane tarjoaa palveluja maan ja tai-
vaan välillä, sillä yritys tekee asiakkai-
den lukuun myös lentotarkastuksia he-
likopterista. Se on nopea tapa tarkistaa 
sähköverkkojen kunto. Tarkastuksista 
tehdään kuvallinen raportti, jonka pe-
rusteella asentajat lähetetään paikalle. 
Yksi työn määrän mittari ovat puiset 
sähköpylväät. Niitä yhtiö tarkastaa vuo-
sittain jopa yli 20 000. Asiakkaisiin kuu-
luvat useat eri sähköyhtiöt.

Exsanen palveluille on kysyntää, kos-
ka useat tele- ja sähköyhtiöt ovat ulkois-
taneet kokonaan tai osittain verkkojen 
rakentamisen, tarkastukset ja kunnos-
sapidon. Samaan aikaan viranomaiset 
ovat tiukentaneet sähköyhtiöiden vas-
tuuta tilanteissa, joissa sähkönjakelu 
katkeaa. Viat on saatava kuntoon mah-
dollisimman nopeasti.

Häiriöille alttein osa sähköverkkoa 
on keskijänniteverkko, joka yhdistää 
runkoverkon ja käyttäjiä lähinnä olevan 
pienjänniteverkon.

Jukka Samola sanoo, että myrskyjen 
aiheuttamia tuhoja pyritään ehkäise-
mään rakentamalla maakaapeleita. 

– Kaikkia linjoja ei kuitenkaan mis-
sään tapauksessa ole mahdollista kaivaa 
maahan, hän toteaa.

Eero Kurko huomauttaa, että Suomi 
on täynnä puita.

– Pien- ja keskijännitelinjoja ei kos-
kaan saada puuvarmoiksi. Niissä lin-
jojen aukko on enintään kymmenen 
metriä. Vain järeimmät 110-400 kilovol-
tin siirtolinjat ovat täysin puuvarmoja, 
Kurko toteaa.

Toyota takaa matkat maastoon
Toyotalla on ollut iso rooli nyt vajaat 30 
henkeä työllistävän Exsanen toiminnas-

sa. Kun Eero Kurko perusti yrityksen 
vuonna 1989, ensimmäinen hänen os-
tamansa auto oli Toyota. Nyt kalustos-
sa on 27 autoa nostolavoilla varustetut 
kuorma-autot mukaan lukien. Toyoto-
ja on 19. Enemmistö niistä on Hiaceja, 
mutta mukaan mahtuu pari myös Hi-
luxia ja Yarista.

– Toyota on kestävä auto, se on pak-
ko sanoa. Enimmillään niillä on ajettu 
lähes 700 000 kilometriä. Kuluvia osia, 
kuten jarruja, pakoputkia ja kytkimiä on 
vaihdettu, mutta moottoreita ja muita 
keskeisiä osia ei, Eero Kurko kertoo.

Autot kuuluvat yrityksen tärkeimpiin 
työkaluihin.

– Työmaamme eivät ole konttorissa 
vaan maastossa. Jos käytössä ei ole kun-
non kalustoa, töitä ei pääse tekemään, 
Jukka Samola kuvaa.

Useimmat autot ovat nelivetoisia, jol-
loin niillä voidaan liikkua myös talvi-
sissa hangissa ja poiketa sivuun metsä-
autoteiltä. Joissakin on varusteina poh-
japanssarit ja sähköllä toimivat vinssit, 
jotka voivat vetää jopa 3,5-4 tonnin 
kuormia.

– Olemme todenneet erittäin hyviksi 
pikaliittimillä asennettavat vinssit, jot-
ka voi kiinnittää auton eteen tai taakse. 
Muutoin vinssejä säilytetään autossa 
sisällä, jolloin ne pysyvät suojassa lialta 
ja ovat aina käyttökuntoisia, Eero Kurko 
kiittelee. Vinssejä käytetään esimerkiksi 
johtojen kiristämisessä sekä puiden rai-
vaus- ja kaatotöissä.

Toyotoilla ajetaan enimmillään sa-
toja kilometrejä päivässä ja niissä on 
yleensä täysi kuorma päällä raskaita 
työkaluja ja asennustöissä tarvittavia 
osia. Jokaisella autolla on oma nimetty 
kuljettajansa, joka kantaa siitä vastuun. 
Autokohtaisia kuluja seurataan tarkoin 
tietokoneella.

– Ja huolto pelaa. Yhteistyö paikal-
lisen Toyota-liikkeen Porvoon Auto-
tarvikkeen kanssa on sujunut kaikin 
puolin erinomaisesti, Eero Kurko ker-
too. 

P Hankalimpiin 
työkohteisiin 
päästään 
turvallisesti 
nostolava-auton 
korissa.

Nelivetoinen Hiace toimii tehokkaasti raivaustyömailla. 
Vinssillä voidaan esimerkiksi kiristää johtoja.

Jukka Samola (vas.) ja Eero Kurko vastaavat Exsanen 
urakoiden hallinnasta.
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– Olen työskennellyt 18 vuotta korinvalmistuksessa Toyotan Iso-
Britannian tehtaalla. Prässäämö on meluisin työpiste koko teh-
taassa, mutta melua ei edes havaitse, koska olen niin keskittynyt 
siihen, mitä teen. Tehtävänäni on tarkastaa koripaneeleiden laatu, 
toteaa Justin Naylor.

Teräksen laatu on jo tarkastettu sen saavuttua tehtaalle, mutta 
myös prässätyt korin osat joutuvat laatutarkastuksen kohteeksi. 

– Kun koripaneelit tulevat ulos prässistä, ne tarkistetaan käsin. 
Se tapahtuu pienen joustavan kiven avulla. Sivelen kivellä kevyesti 
paneelin pintaa, kivi ei vahingoita peltiä, vaan osoittaa epätasaisuu-
det ja virheet, joita ei kykene havaitsemaan pelkällä silmällä. Kiven 
avulla kykenen havaitsemaan hiuksen hienot virheetkin.

– Saattaa tuntua oudolta, että kaiken tämän teknologiaboomin 
keskellä tarkastamme korinosia vanhanaikaisesti käsin ja kiven 
avulla. Mutta näin jätän jokaiseen paneeliin oman henkilökohtaisen 
kädenjälkeni. 

– Olen itse tyytyväinen laadunvarmistukseeni ja ylpeä siitä, 
mitä teen, koska haluan, että lopputulos on paras mahdollinen 
auto. Voin ylpeänä tunnustaa, että tarkistamiani korinosia liikkuu 
ympäri maailmaa. 

– Kun itse on 18 vuoden ajan etsinyt virheitä koripaneeleista 
tulee väkisinkin etsineeksi niitä myös liikenteessä olevista autoista. 
Tietyssä valossa ja näkökulmassa virheet näkyvät selvästi. Katseeni 
etsii niitä varsinkin vieraanmerkkisistä autoista. Pyrin myös opetta-
maan tyttärilleni, kuinka virheitä voi havaita autojen koripinnoista, 
mutta he hymyilevät minulle ymmärtävästi, Justin Naylor pohtii. 

Henkilöt 
mainos-
kampanjan 
takana

– Olen unelma-ammatissa. Saan suunnitella työkseni autoja. Työpaikkani sijait-
see Toyota Europe Design Centerissä Nizzassa. Olen työskennellyt täällä jo lähes 
10 vuotta. 

– Haaveilin autonsuunnittelijan urasta jo pienenä. Olen piirtänyt autoja siitä 
lähtien, kun kynä pysyi kädessä. Äitini on säästänytkin joitakin varhaisimpia 

luonnoksiani. Niissä autot olivat valtavan suuria, talon kokoisia ja vas-
taavasti renkaat todella pieniä. 

– Auton suunnittelussa pyrimme ihan ensimmäiseksi kartoittamaan 
millaisia asiakkaat ovat, mitä he tekevät, mitkä ovat heidän tarpeensa ja 
mitä toimintoja he odottavat autoltaan ja millaisia ovat heidän mielty-
myksensä muotojen, värien ja materiaalien suhteen.

Toyotan suunnittelijat eri puolilla maailmaa tekevät kiinteätä yhteis-
työtä ja jakavat ideoita keskenään. Euroopan suunnittelukeskuksen 
lisäksi Toyotalla on Design Centerit mm. Japanissa ja USA:ssa. 

Jarno kertoo, että vaikka autojen suunnitteluun on olemassa hienot 
tietokoneohjelmat, itse prosessi saa usein alkunsa hyvin vanhanaikai-
sella ja inhimillisellä tavalla, kynän ja paperin avulla. 

– Ihmiskäden jälki on mukana kaikessa, minkä teemme. Jos auto 
näyttää asiakkaan mielestä tylsältä, se osoittaa, että suunnittelijalta on 
puuttunut intohimo työhönsä. Pyrimme suunnittelemaan autoja, jotka 
ovat kiehtovia ja kiinnostavia ja ilahduttavat asiakasta.

– Insinööritaidon tuottama korkea laatu on inspiroivaa. Auton muo-
toilijana meidän on kyettävä välittämään tämä laatukäsitys edelleen 
kuluttajalle. 

– Kun ryhdyn uuteen työhön, ajattelen usein itseäni, koska autot 
kiehtovat minua. Prosessin loppupuolella kysyn itseltäni, olisiko tämä 
auto hyvä minulle. Jos olen itse lopputulokseen tyytyväinen, uskon sen 
miellyttävän myös asiakkaitamme. 

– Koska tehtävänämme on suunnitella auto annettujen turvallisuus-
vaatimusten ympärille, emme varsinaisesti joudu miettimään auton 
turvallisuuskysymyksiä. Toisaalta pyrimme parantamaan autojemme 
turvallisuutta etsimällä kohteita, jotka voisivat aiheuttaa jossakin vai-
heessa turvallisuusongelmia.

– Jokainen autosuunnittelija pyrkii aina parempaan, se on hänelle 
luonteenomaista. Suunnittelu on itse asiassa asioiden tilan paranta-
mista. Ongelmien ratkaisusta on tullut minulle elämäntapa. Olenpa 
työssä tai vapaa-ajalla, etsin ongelmia ja pyrin ratkaisemaan ne, Jarno 
Lehtinen selvittää.

Jarno lehtinen

Jokaisen valmistuneen Toyotan takana 

on joukko ammattilaisia, jotka tuntevat 

ylpeyttä omasta työstään ja antamastaan 

panoksesta laadukkaan ja luotettavan 

tuotteen valmistumisessa. Tänä syksynä 

Toyotan monissa mainoksissa on nähty 

Toyotan työntekijöitä kertomassa, millainen 

on heidän henkilökohtainen kädenjälkensä 

valmiissa tuotteessa.

Autonvalmistuksen prosessi alkaa pii-
rustuspöydältä, jatkuu prässäämöön 
ja päättyy siihen, kun hohtavat uudet 
autot ajavat linjan toisesta päästä ulos. 
Väliin mahtuu satoja työvaiheita. Niis-

sä jokaisessa kulkee mukana laadunvalvonta.
Seuraavassa ”Sinun Toyotasi on minunkin Toyo-

tani” -mainoskampanjasta tutut toyotalaiset kertovat 
omin sanoin itsestään sekä työstään.

Toyotan Euroopan 
suunnittelu keskus, Ranska

TMUK, autotehdas, 
Iso-Britannia

Justin Naylor 

▶
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– Olen työskennellyt Burnastonin teh-
taalla 14 vuotta ja koko ajan maalaa-
mossa. Tällä hetkellä toimin pilotti-
ryhmässä. 

– Maalaamo poikkeaa täysin muista 
työpisteistä autonvalmistuksessa, koska 
siellä työskentelyyn liittyy paljon varo-
toimenpiteitä. Mukanamme työtilaan 
ei saa kantautua likaa, pölyä, tuoksuja 
tai muita haitallisia aineita.

– Ennen maalaamoon astumista kul-
jemme ilmasuihkun läpi, jossa haala-
rimme puhdistuvat pölystä. Sen jälkeen 
puhdistetaan kengät.

– Lisäksi meidän on varmistuttava 
siitä, että ihomme on puhdas. Myös kä-
sien puhdistamiseen on omat geelinsä, 
näin maalattavaan pintaan ei jää rasvaa 
ihon pinnasta. 

– Työympäristömme on pysyttävä 
lähes steriilinä. Maalattavat tuotteet 
tai maalit eivät saa joutua kosketuksiin 
minkään ylimääräisen kanssa. Pienikin 
pölyhiukkanen voi aiheuttaa maalipin-
taan ikävän jäljen, joten teemme kaik-
kemme, ettei näin pääse käymään.

– Jopa tietyt ruoka-aineet tai ha-
jut reagoivat maaliaineisiin haitalli-
sesti. Esim. jotkut deodoranttimerkit 
ovat kiellettyjen aineiden listalla, kos-
ka ne saastuttavat maalin. Varsinkin 
spraydeodorantin ja partaveden käyttö 
on kiellettyä. Toki vesi ja saippua ovat 
sallittuja aineita.

– Kun ensimmäisen kerran saavuin 
maalaamoon, olin hyvin hämmästynyt, 
kuinka puhdasta siellä on. Ihmetystä 
herätti pienimpienkin yksityiskohtien 
huomiointi.

– Autonostaja odottaa saavansa kor-
kealuokkaisen tuotteen. Me teemme 
kaikkemme, että hänen toiveensa to-
teutuu. 

– Kuluttajana odotan itsekin saava-
ni aina laadukkaan tuotteen, miksi en 
tuottaisi sitä myös muille.

– Ammattini vuoksi tarkkailen usein 
vieraiden automerkkien maalipintoja 
ja erotan usein niissä epätasaisuuksia. 
Hyvän työn jäljen erottaa mm. korin 
saumoista. Työmme jälki kestää kyllä 
vertailun. 

– Ajan itse Toyotalla ja olen autostani 
ylpeä. Minulla on ollut jo kuusi Toyo-
taa, enkä usko ostavani mitään muuta 
merkkiä, Paul Kirgkby toteaa. 

– Olen työskennellyt 18 vuotta Toyotan laatuasioiden parissa. 
Johdan osastoa, joka on vastuussa asiakkaille luovutettavien 
autojen yleisestä laadukkuudesta. Roolimme on tärkeä Toyotan 
tuotannossa, koska asiakkaiden vaatimustaso laadulle on kova. 

– Autoja testataan monilla tavoin ennen kuin ne ovat val-
miita lähtemään kohdemaahansa ja asiakkaille. Valmiita autoja 
otetaan satunnaisesti esimerkiksi ns. suihkuhuoneeseen, jossa 
niitä testataan erilaisten vuotojen varalta suurilla vesimäärillä ja 
-paineilla. Vastaavaa vesimäärää ne tuskin kohtaavat normaali-
käytössä koskaan. 

– Maalipintojen virheettömyys ja koripaneeleiden oikean-
lainen istuvuus tarkastetaan puolestaan erillisessä valotunne-
lissa, jossa havaitaan pienetkin virheet. Asiakkaan, joka maksaa 

auton, täytyy saada virheetön tuote. Toyotalta vaaditaan tässä 
mielessä poikkeuksellisen paljon.

– Olen ylpeä työpaikastani ja siitä panoksesta, jonka saan 
tehdä autojen laadukkuuden eteen. Ajan itsekin Toyotalla, ja 
tuntuu mukavalta ajatella, että kaikki sen valmistamiseen osal-
listuneet henkilöt ajattelevat laadusta samoin kuin minä. Tun-
nen paljon ihmisiä tuotannon eri vaiheista ja kunnioitus työn-
jälkeä kohtaan huokuu heistä. 

– Toyotan tuotantojärjestelmä on mainio, koska jokainen 
työntekijä voi puuttua mahdolliseen hetkelliseen tai laajem-
paankin epäkohtaan heti sellaisen huomatessaan. Uskon että 
tällä on suurta vaikutusta jokaisen asiakkaan aistimaan laaduk-
kuuteen, John Cartwright vakuuttaa.

John Cartwright
John Cartwright ja Bob Chapman 
TMUK, laadunvalvonta, Iso-Britannia

TMUK, automaalaamo,  
Iso-Britannia

Paul Kirgkby
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 U
rheiluautojen eliittiin ei astuta hep-
poisin eväin. LFA suunniteltiin alus-
ta alkaen täyttämään maailman vaa-
tivimpien omistajien toiveet. Mallin 
täysipainoinen tuotanto on parhail-

laan käynnistymässä, ja ostajien määrä on rajat-
tu vain viiteensataan. Viime vuoden lokakuussa 
Tokion autonäyttelyssä lanseeratun auton tilaus-
kirjat täyttyivät nopeasti, joten enää ei ainakaan 
uutta LFA:ta ole koskaan mahdollista hankkia, 
vaikka taskussa polttelisikin muikea lottovoitto. 
Suomessa auton autoverollinen hinta olisi ollut 
yli 700 000 euroa.

Upeasti hallinnassa

Lexus lunasti rohkeasti lupaukset huippumallin 
suorituskyvystä ja ajettavuudesta. Tämän hinta-

luokan autoksi tehdas järjesti medialle poikke-
uksellisen monta mahdollisuutta koeajaa LFA:ta 
aidoilla moottoriradoilla ja kovilla ajonopeuksil-
la. Suurin osa lehdistötilaisuuksista järjestettiin 
legendaarisella Nürburgringillä Saksassa.

Hiilikuituvahvisteinen kori painaa noin 100 
kg vähemmän kuin vastaava teräsrakenne. 4,8 
litran V10-moottori tuottaa 412 kW (560 hv). 
Kokoonpanossa tehtiin poikkeavia ratkaisuja, 
jotta auton painopiste ja ajettavuus saatiin halu-
tulle tasolle. Verrattain raskaat osakokonaisuu-
det, kuten moottori ja vaihteisto, on sijoitettu 
etu- ja taka-akselien välille. Öljy- ja vesipumput 
ovat moottorin takaosassa, vaihteisto ja polttoai-
nesäiliö puolestaan taka-akselin edessä. 

Kokeneet autotoimittajat totesivat lopputu-
loksen olevan huikean tasapainoinen jopa lä-

Lexus LFA
tositoimissa

LexUs teki pitkäjänteistä 

kehitystyötä sUperAUto 

LFA:n kAnssA. LoppU

tULoksenA syntyi koko

nAisUUs, jossA äärimmäi

nen sUoritUskyky yhdistyy 

yLeLLisyyteen. Viime kesäiset 

sUoritUkset LegendAAri

siLLA moottorirAdoiLLA 

näyttiVät toteen mALLin 

LUpAUkset.

hes 300 km/h nopeuksilla. Auton kiihtyvyys, 
käsiteltävyys ja hidastuvuus hämmästyttivät 
esittelytilaisuuksissa ansioituneita kilpa-au-
toilijoitakin. 

Voitto kotiin

Todellinen tulikaste saatiin kuitenkin vasta vii-
me toukokuussa, jolloin kaksi LFA:ta asettui 
mukaan Nürburgringin 24 tunnin kilpailuun 
vastassaan muut huippuluokan kilpa-autot. Ga-
zoo Racing -tiimi ajoi Lexuksilla SP8-luokassa, 
johon kuuluvat teknisesti lähellä tuotantoajok-
keja ovat automallit. Tiimi nappasi LFA:lla ki-
san luokkavoiton ja sijoittui yleiskilpailussa 
hienosti kahdeksanneksitoista.

Varsinaiseen vuorokauden mittaiseen kilpai-
luun mukaan pääseminen edellytti menestystä 
karsintakoitoksissa. Ne eivät sujuneet täysin on-
gelmitta, sillä molempiin LFA-autoihin syntyi 
törmäysten myötä suuria korivaurioita. Niiden 
korjaaminen vei koko yön ennen todellisen 
kilpailun alkamista. Käytännössä kaikki tär-
keimmät korivaraosat jouduttiin käyttämään 
jo karsinta-ajojen aikana syntyneiden kolhujen 
korjaamiseen. Tämä toi oman jännityslisänsä 
starttilipun heilahtamiseen.

Seitsemästä kuljettajasta koostuva tiimi suo-

riutui ajourakasta hyvin. Molemmissa autois-
sa esiintyi ongelmia jarrujen kanssa, mutta ne 
saatiin selvitetyksi. Toisen LFA:n matka katke-
si, kun moottorin öljypumpun toiminta alkoi 
heiketä, eikä huolellinen korjaus onnistunut ki-
reällä aikataululla. Numerolla 51 kisannut au-
to pystyi kiristämään tahtiaan loppua kohden 
kellottaen hyviä kierrosaikoja kymmenen par-
haan auton joukkoon. Vauhdista kertoo se, että 
parhaimmillaan LFA suoriutui mutkikkaasta 
radasta 170 km/h keskinopeudella.

tUotantoaUtolla Goodwoodissa

Gazoo Racingin menestys oli toimittajien mie-
lessä, kun he pääsivät ajamaan Lexus LFA:n 
tuotantomallia heinäkuussa Iso-Britannian 
Goodwoodissa. Paikkakunnalla järjestetään 
vuosittain festivaali, jossa esiintyy paitsi huip-
puharvinaisia kilpa-autoklassikoita, myös joi-
tain superautoja, joita on vaikea nähdä muu-
alla tositoimissa.

LFA:n huippukorkean hankintahinnan pe-
rusteet valkenivat monelle autotoimittajalle 
Goodwoodin radalla. Noin sata prototyyppiä 
vaatinut kehitystyö vakuutti kuljettajien lisäk-
si paikalla olleen yleisön. Viimeistään nopeasti 
ajetun mutkan jälkeen aukeavalla suoralla, va-

paastihengittävän V10-moottorin karjuessa ja 
monipuolisesti ohjelmoitavan automaattivaih-
teiston vaihtaessa suuremmalle välitykselle 0,2 
sekunnissa, mallin syvin olemus hahmottui. 
Lexus on kehittänyt LFA:n suurella antaumuk-
sella, luottaen siihen, että huipputuotteelle löy-
tyy kyllä 500 varakasta autofanaatikkoa.

Moottori-lehden toimittaja kuvasi ajokoke-
mustaan artikkelissaan seuraavasti:

”Oma puolituntiseni radalla LFA:n ratissa 
antoi esimakua rajusta suorituskyvystä, ällis-
tyttävästi pidosta, tarkasta ohjautuvuudesta 
ja uskomattoman tehokkaista jarruista, mutta 
päällimmäiseksi jäi silti mielikuva helppoudesta 
aivan älyttömilläkin nopeuksilla.” 

Goodwoodin moottorirata tarjosi heinäkuussa 
loistavat puitteet testata lFa:n todellisia urheilu-
auto-ominaisuuksia.
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usi-Seelanti jakautuu pohjois- ja ete-
läsaariin, jotka erottaa toisistaan Coo-
kinsalmi. Eteläsaari vuoristoineen on 
jo useana vuonna toiminut sekä am-
mattilaislumilautailijoiden että innok-
kaiden harrastajien kaudenavauskoh-
teena. Pohjoisen pallonpuoliskon pais-
tatellessa loppukesän auringonsäteissä 
ja odotellessa lehtien kellastumista on 
Uudessa-Seelannissa keskitalvi taittu-
massa kevääksi.

Saavuttaessa lentokoneella Uuteen-
Seelantiin laskeutuminen tapahtuu to-
dennäköisimmin pohjoissaarella sijait-
sevaan maan suurimpaan kaupunkiin 
Aucklandiin, pääkaupunkiin Welling-
toniin tai vaihtoehtoisesti eteläsaarel-
la Christchurchiin tai Queenstowniin. 
Matkustusaika Suomesta vaihtelee vuo-
rokaudesta kahteen, eli nopeimmillakin 
reiteillä istumalihakset ovat kovilla. 

Monelle matkaajalle Uusi-Seelanti on 
juuri sijaintinsa vuoksi sananmukaisesti 
vain kaukainen haave, mutta työkseen 
paljon reissaavat maajoukkuelaskijat 
alkavat olla jo varsinaisia Uusi-Seelan-
ti-veteraaneja. Esimerkiksi Janne Kor-
velle tämän vuotuinen matka oli jo jär-

Kolme MM-kultaa,  
kaksi hopeamitalia
Uudessa-Seelannissa kilpailtiin myös nuorten 
lumilautailun MM-kilpailut 21.–31.8.2010. 

Suomalaisten menestys kilpailuissa oli hienoa 
katseltavaa. Enni Rukajärvi taiteili itselleen peräti kaksi 
MM-kultaa, toisen big airista ja toisen slopestylestä. 
Myös poikien puolella päästiin juhlimaan kirkkaimmalle 
palkintopallille Petja Piiroisen eli Peetun nuoremman 
veljen napatessa poikien sarjan MM-kultaa big airista. Big 
airin menestys jatkui vielä Ville Paumolan hopeamitalilla 
ja Saku Tiilikaisen viidennellä sijalla. Nuori lupaus 
Ville Paumola loisti myös slopestylen poikien sarjassa 
taiteilemalla itselleen hopeamitalin.

Lunta, lampaita ja 
neliveto-Hiace

TeKSTi ja KUVaT aNTTi KoSKiNeN

Uusi-Seelanti, tuo tarunhohtoinen 
saaripari lounaisella Tyynellämerellä, 
on neljän miljoonan ihmisen ja 40 
miljoonan lampaan koti, ulkoilmaihmisen 
aktiviteettiparatiisi ja tuttu Taru 
Sormusten Herra -elokuvatrilogiasta. 
Se on myös kutakuinkin maailman 
kaukaisin kolkka, jonne Suomesta käsin 
voi matkustaa. Sinne suuntautui Suomen 
maajoukkueen, Toyota Snowboard Team 
Finlandin, harjoitus-  
ja kisamatka  
loppukesällä.

jestyksessä viides laatuaan. Toki kelta-
nokkiakin joukosta löytyi. Tänä vuonna 
junioreiden maailmanmestaruuskilpai-
lut järjestettiin Uudessa-Seelannissa, ja 
matkaan valituista junioreista kukaan ei 
ollut aikaisemmin vieraillut maassa.

40 tuntia matkalla
Meidän matkustusreitti kulki Frankfur-
tin – Hong Kongin ja Aucklandin kautta 
Queenstowniin, josta määränpäähäm-
me Wanakaan oli vielä reilun tunnin 
ajo. Reilun 40 tunnin matkustuksen 
jälkeen hyppääminen auton rattiin ja 
vasemmanpuoleiseen liikenteeseen ei 
ollut kaikista helpoin tehtävä. 

Vuokra-autoiksemme saimme neli-
veto-Hiacen sekä nelivetofarmariauton. 
Neliveto on lähes pakollinen, jos haluaa 
vierailla alueen hiihtokeskuksissa, sillä 
niihin vievät hiekkatiet ovat melko jyrk-
kiä ja hyvin vaihtelevassa kunnossa. Tiet 
saattavat olla samana päivänä jäässä tai 
mudassa ja lisäksi erittäin epätasaisia. 
Lumiketjut kuuluvat yleensä vakioina 
vuokra-autoihin. 

Vuokra-autokalusto Uudessa-Seelan-
nissa on yleensä hieman vanhempaa 
vuosikertaa kuin muissa maissa. Mei-
dän ensimmäinen Hiace oli vuosimallia 
-87. Sen mittarissa oli lähes puoli mil-
joonaa ajettua kilometriä, mutta siitä 
huolimatta se vei meidät vuoren päälle 
muitta mutkitta. Tämä Hiace oli meillä 
vain viisi päivää, kunnes saimme meil-
le tarkoitetun, 10 vuotta tuoreemman 
Hiacen. Vuokra-autoina näkee myös 
hyvin paljon Toyotan RAV4-malleja, 
jotka nekin ovat hieman vanhempaa 
vuosikertaa.

Helikopterilla ylös – laudalla 
alas
Maajoukkueen päivät kuluvat lähes-
tulkoon poikkeuksetta eteläsaarella ja 
tietysti mäessä. Eteläsaaren Alpit ovat 
vuoristoalueena suurimmat kattaen lä-
hestulkoon koko eteläsaaren. Suosi-
tuimmat laskettelukeskukset löytyvät 
Queenstownin läheisyydestä. Hyppy-
reitä kaipaaville ovat Cardrona ja Snow 
Park omiaan, kun taas vauhdikkaita ja 
jyrkkiä rinteitä etsivät suuntaavat Treble 
Coneen. Eteläsaarella toimii myös use-
ampia helikopterihiihtofirmoja, joiden 
avulla pääsee halutessaan tutustumaan 
rinteisiin, joille hissi ei vie.

Maajoukkue asui Wanaka-nimisessä 
kaupungissa, mistä on hyvät yhteydet 
lähellä sijaitseviin laskettelukeskuksiin. 
Snow Park ja Cardrona sijaitsevat n. 30-
40 minuutin ajomatkan päässä, Treble 
Cone vielä hieman lähempänä. 

Maajoukkue kävi laskemassa Snow 
Parkissa ja Cardronassa, koska molem-
missa on hyvät half pipet ja hyppyrit. 

Cardrona on näistä kahdesta hieman 
isompi keskus, jossa on paljon muuta-
kin laskettavaa, kun taas Snow Park on 
täysin valjastettu half pipelle, hyppyreil-
le ja reileille.

Majoitusvaihtoehtoja Wanakasta löy-
tyy hyvin paljon, aina halvoista hostel-
leista viiden tähden hotelleihin. Vuokra-
taloja on myös saatavilla runsaasti, mikä 
voi pidemmällä reissulla olla mieluisin 
vaihtoehto. Myös maajoukkue oli vuok-
rannut talon oleskelunsa ajaksi.

Pohjoissaarella maasto on eteläsaarta 
alavampaa, mutta korkeuseroja löytyy ja 
paikoin maisemat ovat varsin vuoristoi-
set. Tunnusomaisiksi vuoriksi nousevat 
länsirannikon Mt. Egmont sekä saaren 
keskiosassa vieretysten sijaitsevat Ton-
gariro ja Ruapehu. Nämä kolme aktii-
vista tulivuorta tarjoavat pohjoissaaren 
laskettelumahdollisuudet, Ruapehun 
rinteiltä löytyy Whakapapa sekä Turoa 
ja Mt. Egmontilta taas Manganui.

Bussilippu edullisimmin 
netistä
Paikan päällä suosituimmat kulkumuo-
dot matkailijoiden keskuudessa ovat 
vuokra-auto ja bussi. Kulkuneuvoista 
viimeksi mainittu on edullisuutensa 
vuoksi etenkin reppumatkaajien suo-
siossa. Maasta löytyy parikin budjetti-
matkailuun erikoistunutta bussifirmaa, 
jotka tarjoavat nettisivuillaan nopeim-
mille varaajille huomattavia alennuksia 
normaaleihin reittihintoihin verrattuna. 
Junaliikennettäkin löytyy, mutta kiskot 
kulkevat melko harvassa haastavien 
maasto-olojen vuoksi. 

Maan järinää ja muuta 
jännitystä
Uudessa-Seelannissa on runsaasti maan-
järistyksiä, yli 10 000 vuodessa, mutta 
useimmat energiamäärältään alhaisia. 
Monet järistykset liittyvät magman liik-
keisiin magmapesäkkeissä. Vuosittain 
syntyy muutama yli 5 Richterin asteen 
järistys, onpa maassa sattunut myös yli 8 
Richterin asteikon järistys, joka suuruu-
deltaan tuottaa jo valtavat tuhot. Koska 
Uuden-Seelannin kaikki alueet ovat lä-
hellä merta, tsunamien muodostuminen 
on aina mahdollista.

Viimeisellä leiriviikollamme eteläsaa-
rella koettiin myös voimakkuudeltaan 7 
richterin maanjäristys aamuyöstä pai-
kallista aikaa. Leiripaikassamme Wa-
nakassa maa järisi 4 richterin voimak-
kuudella. Onneksi täristys ei aiheuttanut 
alueellamme suurempaa tuhoa.

Harjoitus- ja kisaleiri onnistui Uudes-
sa-Seelannissa nappiin ja nähtiinpä vila-
ukselta parikin uutta temppua. 

Tästä on hyvä jatkaa matkaamme 
kohti tulevan kauden kilpailuja. 

U

Naisten 
slope stylen 
palkintojenjaossa 
korkeimmalle 
pallille sai nousta 
Enni Rukajärvi.

Sademetsän 
verhoama 
vuorenhuippu 
nähtiin matkalla 
Milfordsoundin-
vuonolle.

 Toyota Hiace kuljetti 
Suomen maajoukkueen 
luotettavasti rinteille. 
Kuvassa vas. Janne 
Lipsanen, Antti Koskinen, 
Petja Piiroinen, Henri 
Laakkonen, Enni Rukajärvi 
ja Saku Tiilikainen

Suomalaiset nuoret 
lumilautailijat hankkivat 
matkamuistoksi mitaleita: 
Ville Paumola pronssia, (vas.) 
Petja Piiroinen kultaa samoin 
kuin Enni Rukajärvikin.

Antti Koskinen ja Saku Tiilikainen tekivät 
tuttavuutta kea-papukaijan kanssa. 
Kea on vuoristopapukaija, joka elää 
lumirajan tuntumassa Uuden-Seelannin 
eteläsaaressa. Kea hakeutuu mielellään 
ihmisen lähelle ruoanjätteiden toivossa. 
Laji on uhanalainen, populaation koko 
on enää noin 5 000 yksilöä ja sitä 
salametsästetään edelleen.
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Hybridejä Ranskasta 

Toyota aloittaa pienen hybridiauton tuotan-
non Ranskan Valenciennesissa sijaitsevassa 

autotehtaassa. Tehtaan tuotanto-ohjelmassa on 
ollut vuodesta 2001 lähtien Yaris. Tuotantolin-
jaan tehtävien muutosten jälkeen pienen hybri-
dimallin valmistus alkaa vuonna 2012. Inves-
toinnin arvo on 53 miljoonaa euroa.

Päätöksen takana on strategia, jonka mukaan 
kaikista Toyota-malleista on tarjolla hybridiver-
sio vuoteen 2020 mennessä. Vuodesta 2000 läh-
tien Toyota- ja Lexus-hybridiautoja on myyty 
Euroopassa yhteensä lähes 300 000 kpl.

– Olemme äärimmäisen tyytyväisiä tähän 
päätökseen, se vahvistaa tehtaamme asemaa 
Toyotan eurooppalaisena autonvalmistajana, 
totesi Toyota Motor Manufacturing Francen 
(TMMF) toimitusjohtaja Makoto Sano.

Toyota valmistaa hybridiautoja kahdessa 
tehtaassa Euroopassa. Auris HSD:n tuotan-
to käynnistyi Englannin tehtaalla kesäkuussa 
2010. Ranskassa pienen hybridimallin valmis-
tus alkaa vuonna 2012.

TMMF on valmistanut Yaris-mallia vuodesta 
2001. Tehtaan kumulatiivinen tuotanto ylittää 
1 820 000 autoa vuosituotannon ollessa 270 000 
autoa. Tuotantolaitos työllistää yli 3 000 hen-
keä. Toyota on investoinut tehtaan toimintaan 
920 miljoonaa euroa. Hybridimallin tuotannon 
aloittaminen merkitsee 53 miljoonaan euron 
lisäinvestointia.

Toyota Prius johdatti Tour de 
Helsinki -pyöräilijät reitille. 
Tapahtumaan osallistui lähes 2 000 
pyöräilijää. (Kuva: Velocitor Oy Ltd)

Tour de Helsingin 
johtoautona Prius

Syyskuun alussa Helsingissä 
järjestetyn pyöräilytapahtu-

man johtoautona nähtiin Toyo-
ta Prius. 

Tapahtumaan oli ilmoittautunut 
1 979 pyöräilijää, joista 1 683 saa-
pui maaliin. Naisten sarjan voitti 
Katariina Laakkonen (IK-32) ja 
miesten sarjan Matti Helminen 
(CCH/CycleCenterCT). 

Tour de Helsingin reitin pituus 
oli 140 km. Se lähti ja päättyi Kä-
pylän olympiavelodromille. Ta-
pahtuma järjestettiin nyt viidet-
tä kertaa.

Auris HSD:n 
suosio yllätti 
Auris HSD:n myyntisuosio on ylittänyt kaik-

ki ennakko-odotukset, sillä vuodelle 2010 
ennakoitu tuotantomäärä on myyty lähes ko-
konaan. Myös Priuksen kysyntä on kasvanut, 
vuoteen 2009 verrattuna kasvu on 50 %. Hybri-
diautot yleistyvät lisäksi Lexus-hybridien ansi-
osta, Euroopan Lexus-myynnistä yli puolet on 
hybridimalleja.

Suomessakin Auris HSD:n myynti käynnis-
tyi odotettua reippaammin. Elo-syyskuussa 
mallista oli saatu jo yli 250 asiakastilausta. 

Yli miljoona Toyota-
hybridiä Japanissa

Toyotan hybridimalleja liikkuu Japanissa jo yli mil-
joona kappaletta, maailmanlaajuisesti hybridejä 

on myyty yli 2,7 milj. kappaletta. Japanissa myynnissä 
on tällä hetkellä 9 henkilöauto- ja 3 pakettiautohybri-
dimallia. 

Noin 80 maata käsittävällä maailmanlaajuisella mark-
kina-alueella Japanin ulkopuolella Toyotan valmistamia 
hybridimalleja on myyty jo yli 1,68 miljoonaa kappalet-
ta. Myyntimallisto käsittää 8 eri hybridimallia. 

Toyotan tavoitteena on myydä miljoona hybridiau-
toa vuodessa, niinpä se on sitoutunut tarjoamaan kai-
kista automalleistaan myös hybridiversion vuoteen 
2020 mennessä.

Toyota arvelee, että sen valmistamien hybridiautojen 
aiheuttamat hiilidioksidipäästöt Japanissa ovat 4 miljoo-
naa tonnia ja maailmanlaajuisesti 15 miljoonaa tonnia 
pienemmät verrattuna vastaavankokoisten normaalilla 
polttomoottoriteknologialla varustettujen autojen aihe-
uttamiin päästöihin.

Toyota on aloittanut 1,4-litraisen die-
selmoottorin valmistuksen Puolassa 

sijaitsevassa moottoritehtaassaan. To-
yota Motor Industries Poland (TMIP) 
toimittaa moottorit Toyotan autoteh-
taisiin Englannissa, Ranskassa, Turkissa 
ja Etelä-Afrikassa. 1,4-litrainen diesel-
moottori tulee olemaan voimanlähtee-
nä Euroopassa valmistettavissa Auris- 
ja Yaris-malleissa sekä Etelä-Afrikassa 
tehtävässä Corollassa. Valmistuskapasiteetti on 
noin 70 000 moottoria vuodessa.

Puolan moottoritehtaalla on aiemmin val-
mistettu 2,0- ja 2,2-litraista D-4D-dieselmoot-

uutiset

toreita. Uusi 1,4-litrainen moottori 
valmistuu samalta tuotantolinjalta. 
Tuotteiden laatu on edelleen tehtaan 
ykkösasia. Korkealaatuisen, luotet-
tavan ja kestävän tuotteen valmis-
tamiseksi kaikki tuotantoprosessit 
arvioitiin uudelleen ja parannettiin 
laadunvalvontaprosesseja.

Vuonna 2009 Puolan tehtaalla 
valmistettiin 69 500 moottoria. Teh-

das on toiminut viisi vuotta ja tehnyt yhteensä 
yli 524 000 moottoria. Ne toimivat voiman-
lähteinä Euroopassa valmistetuissa Avensis-, 
Auris-, Verso- ja Corolla-malleissa.

1,4-litraisia dieseleitä Puolasta
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Toyota-autoja on 
liikenteessä maassamme 

eniten. Yhteensä teillämme 
liikkuu 391 854 Toyota-
henkilö- ja pakettiautoa 
eli 14,1 % koko maan 
autokannasta. Toisena 
on Volkswagen, joita on 
rekisterissä noin 87 400 
vähemmän.

Autokannan kärkimerkit 1.1.2010
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Kiitos asiakas-
palautteesta

Asiakastyytyväisyyskyselyyn vas-
tanneiden kesken arvottiin syys-

kuussa yksi 600 euron matkalah-
jakortti ja neljä 100 euron arvoista 
polttoainelahjakorttia. Kiitos kaikille 
vastanneille. Onnetar nosti voittajik-
si seuraavat:

Matkalahjakortin voittaja
Torsti Olavi Hellstedt, Somerniemi

Polttoainelahjakorttien voittajat:
Heli Turunen, Tampere
Pia Malmberg, Karjaa
Mikko Hakanen, Toivakka
Liisa Niemelä-Piirainen, Seinäjoki

Toyotalla 
suurin 
autokanta

Toyota-mobiilipalvelu kännykkään

Toyota on julkaissut uuden sukupolven mobiilipalvelun. Se 
sijaitsee osoitteessa www.toyota.fi/mobile.

Mobiilipalvelu on erikoisversio Toyota.fi-palvelusta ja sisältää 
seuraavat sisältöosiot ja toiminnallisuudet:
•  Uudet autot (kuvagalleria, ulkovärit, varusteet, tekniset 

tiedot, konfiguraattori)
• Uutiset (tärkeimmät uutiset Toyota.fistä)
•  Jälleenmyyjähaku ja Google-kartat reittitietoineen
• Yhteydenotto Toyota Infoon
Mobiilipalvelu on erityisesti suunniteltu kannettavien 

laitteiden näyttökokoihin ja toiminnallisuuteen. Monipuoliset 
sisällöt loogisesti esitettynä takaavat sen, että saat kattavan 
tietopaketin Toyota-malleista ja palveluista ajasta ja paikasta 
riippumatta.

Akio Toyodalle Lotus

Lotus-yhtymän pääjohtaja Danu Bahar 
luovutti erikoisvarustellun Lotus Elisen R 

-mallin Toyotan pääjohtaja Akio Toyodalle 
Englannin suurlähetystössä Japanissa syys-
kuussa.

Lahjoitus on merkki erään aikakauden päät-
tymisestä ja uuden, entistä voimakkaamman 
yhteistyön alkamisesta. 

– Halusimme osoittaa kunnioituksemme 
ja arvostuksemme yhteistyökumppaniamme 
kohtaan istuttamalla Lotus Eliseen Toyotan 
toimittaman viimeisen Toyota 2ZZ -mootto-
rin, Danu Bahar sanoi.

Toyotan pääjohtaja Akio Toyoda puolestaan 
totesi, että Toyota-moottori ja Lotus tarjoavat 
yhdessä ainutlaatuisen ajokokemuksen, joka on 
aikaansaatu molempien yhtiöiden parhaimpi-
en insinööritaitojen avulla. 

Akio Toyoda kiitti Danu Baharia lahjoituk-
sesta ja kertoi, että auto lähtee Toyotan johta-
jien ajettavaksi, jotta he saavat maistaa sen eri 
vivahteita. 

– Haluan kehittää japanilaista autokulttuu-
ria eurooppalaiseen suuntaan, jossa yhä use-

5 miljoonan 
rajapyykki rikki

Toyotan Puolassa sijaitseva tuotantolaitos 
on valmistanut jo 5 miljoonaa moottoria 

ja vaihteistoa. 
Toyota Motor Manufacturing Poland 

(TMMP) valmistaa vuodessa yli miljoona yk-
sikköä; 360 000 moottoria ja 720 000 vaihteis-
toa. Näin ollen tehdas on Toyota-yhtymän suu-
rin tuotantolaitos Japanin ulkopuolella. Puolan 
tehtaalla työskentelee yli 2 000 henkeä ja inves-
toinnit ylittävät 500 miljoonaa euroa.

TMMP aloitti toimintansa vuonna 2002. 
Tuotanto-ohjelmassa oli aluksi 5-vaihteinen 
manuaalivaihteisto Euroopassa valmistettaviin 
Yarisiin, Corollaan, Corolla Versoon ja Aven-
sikseen. Jo aloitusvuonna tehdasta päätettiin 
kuitenkin laajentaa, ja tuotanto-ohjelmaan tuli 
1,0-litrainen bensiinimoottori ja MultiMode-
vaihteisto Tsekinmaassa valmistettuun Aygoon 
ja sen sisarmalleihin. 

Vuonna 2008 valmistusohjelmaan tuli lisää 
6-vaihteinen manuaalivaihteisto. Se on käy-
tössä Yaris-, Auris-, Corolla-, Verso- ja Aven-
sis-malleissa.

Toyotan pääjohtaja Akio Toyoda vastaanotti val-
koisen Lotus Elisen Englannin suurlähetystössä 
Japanissa. Kuvassa suurlähettiläs David Warren 
(vas.) kättelee Akio Toyodaa, keskellä Lotuksen 
pääjohtaja Danu Bahar.

ammalla autoilijalla on mahdollisuus nauttia 
autosta, johon liittyy omistamisen ja ajami-
sen ilo. 

Toyotan ja Lotuksen yhteistyöllä on pitkät 
perinteet. Tähänastisen hyvien kokemusten 
pohjalta Lotus on päättänyt laajentaa yhteis-
työtään Toyotan kanssa. 

Lotus esitteli Pariisissa uuden mallistonsa ja 
tulevat yhteistyömuodot Toyotan kanssa.

Joka toinen liikennevakuutuk-
sesta korvattu vahinko tapah-

tuu pysäköintialueilla ja muilla 
alueilla – eli varsinaisten teiden 
ja katujen ulkopuolella, ilmenee 
vakuutusyhtiöiden liikenneva-
hinkotilaston vuoden 2009 en-
nakkotiedoista. Pysäköintialueilla 
tapahtuneiden vahinkojen osuus 
kaikista vahingoista on 42 %.
Osuus on kasvanut vuosien 2005 

Korvatuista 
liikennevahin-
goista 40 % ajetaan 
peruuttamalla, useim-
miten pysäköintialueella. 
Helpoin keino ehkäistä 
kolareita on asentaa au-
toon peruutustutka. Se 
varoittaa, kun este on lii-
an lähellä. 

Näissä peruutus-
kolareissa tutkas-
ta olisi varmasti 
ollut apua. Kes-
kimääräinen kor-
jausarvio pysä-
köintivauriolle on 
800–1 000 euroa. 
Lisäksi harmaita 
hiuksia omistajal-
le aiheuttaa au-
ton korjaamolla 
viettämä 2–3 päi-
vän korjausaika. 

Toyota-pysäköinti-
tutkan sensorit on 
yhdistetty ohjaa-
mon hälyttimiin, 
joista kuuluu tihe-
nevä hälytysääni 
esteen lähestyessä. 
Etu- ja takapusku-
rille on määritelty 
erilaiset hälytysää-
net, jotka on helppo 
erottaa toisistaan.

ja 2009 aikana 37 prosentista 42 
prosenttiin. 

Pysäköintivaurio tulee aina kal-
liiksi. Etu- ja takapuskuri ovat 
tärkeitä osia auton muotoilulle ja 
aerodynamiikalle. Usein pusku-
ri peittää suuren osan auton etu- 
ja takaosan pinta-alasta. Lähes 
poikkeuksetta puskuri on muovia 
ja kauttaaltaan maalattu. Tällöin 
pienikin pintakosketus kovaan es-
teeseen tekee siihen kalliin ja ikä-
vän jäljen.

Keskimääräinen korjausarvio 
pysäköintivauriolle on 800–1 000 
euroa. Lisäksi harmaita hiuksia 
omistajalle aiheuttaa auton korjaa-
molla viettämä keskimäärin 2–3 
päivän korjausaika. Moni kuiten-
kin jättää uutta autoa tilatessaan 
pysäköintiavut kokonaan valit-
sematta, koska pitää muutaman 
sadan euron hankintahintaa liian 
korkeana.

Pysäköintiavut vakiona tai 
jälkiasenteisina

Autovalmistajat ovat kehittäneet 
uusia varusteita auttamaan au-
ton pysäköintiä. Markkinoille on 
tullut useita erilaisia, pysäköintiä 
helpottavia laitteita, kuten mm. 
peruutus- ja pysäköintitutka se-
kä peruutuskamera näytöllä. 

Usein jokin pysäköintiä helpot-
tavista laitteista kuuluu jo monen 
premium-tason automallin va-
kiovarusteisiin. Näitä varusteita 
on lähes poikkeuksetta saatavana 
myös jälkiasennettavina. 

Äänimerkki varoittaa
Edullisin vaihtoehto on peruu-
tustutka. Se sisältää korin väriin 
maalatut sensorit auton takapus-
kuriin. Pysäköintitutka sisältää 
sensorit myös etupuskuriin. Lait-
teet varoittavat ajoneuvon takana 
tai edessä olevista esteistä. Esteen 
lähestyessä sensorit aktivoituvat 
ja antavat tihenevän äänimerkin 
sen mukaisesti, miten lähellä lä-
hestyvä este on. Esteen ollessa lä-
hempänä kuin 30 cm äänimerk-
ki on yhtäjaksoinen. 

Peruutustutkasta 
on apua

Peruutuskamera puolestaan on 
järjestelmä, mikä näyttää elävää 
kuvaa auton takaa, joko tausta-
peilin, integroidun navigoinnin 
tai erillisen näytön kautta.

Varsinkin ahtaissa paikoissa py-
säköitäessä pysäköinti- ja peruu-
tustutkasta on apua. Sen tärkein 
tehtävä on kuitenkin auttaa vält-
tämään erityisesti henkilövahin-
koja. Pysäköinti- ja peruutustutka 
helpottaa myös vieraan kuljettajan 
sopeutumista auton käsittelyyn ja 
lisää turvallisuutta ja luottamus-
ta peruutettaessa. Lisäksi laite on 
erittäin helppokäyttöinen, se akti-
voituu, kun peruutusvaihde kyt-
ketään päälle.

Järjestelmän käytössä tulee ot-
taa huomioon auton nopeus. Liian 
nopealla vauhdilla peruuttaessa 
järjestelmä ei ehdi havaitsemaan 
estettä. Siksi myös tämän laitteen 
käytössä rauhallinen ja tarkkaa-
vainen käyttö on suotavaa. 

Esimerkiksi Toyota Avensik-
seen peruutustutkan saa 419 eu-
rolla asennettuna takapuskuriin 
korinvärisillä sensoreilla. Toyota 
Verson Sol Edition -varustetasos-
sa peruutustutka on tällä hetkellä 
vakiovarusteena. 

Peruutuskamera tekee pysäköinnistä vieläkin helpompaa. 
Se välittää reaaliaikaista kuvaa peruutuspeilin monitoriin tai 
Toyota-multimedianavigaattoriin.

TEKSTI HARRI SUTINEN
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Puhdasta 
suorituskykyä.

www.toyota. 

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 3/2010

Pariisin uutuudet:  
Tila-auto Toyota Verso-S 

Ylellinen Lexus CT 200h

Merkkien Merkki 2010: Lexus ja Toyota 
Kestävää kierrätystä Toyota-huollossa 




