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Uusi monipuolinen  
Verso-S 

Prius-perhe kasvaa 

Toyotan täyshybri deille 
kaksoisvoitto Ekoauto 
2011 -vertailusta 



www.toyota. 

01  Taakkateline, suksiboksi, tuuliohjaimet, roiskelevyt, kromatut ovilistat, 
 kylkilistat, puskurien kulmasuojat ja kevytmetallivanteet Silex 15”.

Uusi monipuolinen 
Verso-S.
Niin kuin Styling. 

Täysin uusi Verso-S sisältää luokkaa 
suurempia ominaisuuksia, kuten 
huikean 6,1” kosketusnäytöllisen 
Toyota Touch -multimedia-aseman, 
Easy Flat -istuinjärjestelmän, 
peruutuskameran – ja paljon muuta. 
Verso-S sekä sen näyttävä 
lisävarustevalikoima esillä nyt 
lähimmässä Toyota-liikkeessä.

Vortex-kevytmetallivanne 16”. Vaihdekepin nuppi. Pakoputken jatke. Takapuskurin suojalevy (metallinen). Kynnyslistat. Tavaratilan suojapohja. Aurinkosuojat taka- ja sivuikkunoihin.
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Nuorena aikuisena 1970-luvulla 
asuntooni kuului kirjoituspöytä, 

jonka päällä oli lankapuhelin, kirjoi-
tuskone, kello ja muistio. Hyllyssä oli 
musiikkia varten vinyylilevyjä ja stereot. 
Arvokkain väline ja kallein kulutustuote 
odotteli talon edustalla. 

Jos en ollut kotona, naapurit kuuli-
vat ohi kävellessään puhelimen pirinän 
rappuun. He olivat varmasti tyytyväi-
siä kun en ollut kotona, sillä ronksutin 
kirjoituskonetta tuntikaudet, öisinkin. 
Myöhemmin kirjoituskone muuttui tie-
tokoneeksi ja vaimeni äänettömäksi. 
Puhelin irtosi seinästä ja lähti mukaan 
ensin autoon sitten taskuun. Puhelin 
imaisi itseensä kellon, laskimen, muis-
tikirjan, herätyskellon, kirjelaput, ja nyt 
se jo sisältää romaanit ja tietokirjat, sa-
nakirjat, kompassin, kartat, kameran, 
navigaattorin, se tietää mikä tähti välk-
kyy pakkasyössä edessäni – se ei paljon 
paina, mutta osaa kaiken. 

Sekä puhelin että tietokone ovat liit-
tyneet koko maailman laajuiseen tie-
toverkkoon. Mitä autolleni on tapah-
tunut? Se jää edelleen parkkiin vaito-
naisena kuin kenkä eteiseen. Jos halu-
an auton tietoverkkoon, minun pitää 
kiinnittää matkapuhelin tai navigaattori 
imukupilla tuulilasiin ja työntää mak-
karan kokoinen pistoke antiikin aikai-
seen tupakansytyttimeen, ettei virta 
lopu kesken. Sitten sotkeudun johtoi-
hin. Näin on nyt, mutta ei enää toivot-
tavasti kauan.

Lähivuosina autoilu mullistuu samal-
la tavalla kuin puhelin ja kirjoituskone. 
Mitä kaikkea auto voisi tehdä, jos se olisi 
osa tietoverkkoa – netissä? Ainakin se 
voisi pysytellä yhteydessä ympäröivään 
maailmaan. Seurasin muutama vuosi 
sitten Versailles’issa Ranskassa, miten 
erääseen kokeiluun osallistuneet autot 
muodostivat älykkään verkon. Jos oli 
liukasta, tieto välittyi perässä tuleville 
autoille. Autot keskustelivat keskenään 
myös risteyksissä ja vaihtoivat tarpeel-
lisia tietoja ruuhkista ja muistakin lii-
kennetilanteista.

Koko liikenne voi hyötyä jo silloin, 
kun 10–20 prosenttia autoista ilmai-

see itsensä, kerää tietoa ja on jatkuvas-
sa yhteydessä liikennekeskuksiin. Tien 
ylläpitäjä – esimerkiksi Liikenneviras-
to – tarvitsee ajan tasalla olevaa tietoa 
suoraan liikenteestä, suoraan liikkuvan 
auton pyöristä. ”Tässä on paha kuoppa 
tarkasti sanoen koordinaattien xx,yy 
kohdalla.” ”Keli on normaali, mutta 
mustaa jäätä on sadan metrin matkalla 
tuossa joen ylittävällä sillalla.” 

Tieto pitää tietysti myös saada takai-
sin liikenteeseen autoilijoiden käyttöön 
nopeasti ja käsitettävässä muodossa. 

Pelkän lämpötilan lisäksi verkottunut 
autosi voi olla perillä säästä ja kelistä laa-
jemminkin. Se kertoo, minkälainen lii-
kennetilanne on vakioreitilläsi tänään, 
juuri nyt. ”Autoja on reitillä enemmän 
kuin eilen. Lähtöajan siirtäminen 10 
minuutilla eteenpäin vielä heikentäisi ti-
lannetta, sillä ruuhka kasvaa. Jenni Var-
tiaisen uusi levy ilmestyi eilen Spotify-
palveluun, soitetaanko sitä matkalla?”

Tietysti autosi tietää kaikki sen omaan 
ylläpitoon liittyvät asiat: ”Ajoneuvovero 
erääntyi viime viikolla. Korjaamolta tuli 
tarjous huollosta, siellä on tavallista vä-
hemmän kysyntää ensi viikon puolessa 
välissä, ja auto kaipaa määräaikaishuol-
toa viimeistään kuukauden kuluttua. 
Olet ajanut niin rauhallisesti alkuvuo-
den, että vakuutusmaksuasi alennetaan 
15 prosentilla loppuvuoden ajaksi. Ben-
siiniä saa muuten edullisimmin puolen 
kilometrin päässä määränpäästäsi.”

AUTOILIJAN ASIALLA

Autolla nettiin

Toyota-yhtiöiden asiakaslehti • Päätoimittaja Heikki Freund • Toimitussihteeri Malla Huttunen • Ulkoasu Osmo Leivo • Julkaisija Toyota-yhtiöt, 
Korpivaaran tie 1, PL 12, 01451 Vantaa, puh. (09) 85 181, Fax (09) 8518 2221, Sähköposti tiedotus@toyota.fi • Osoitteellinen jakelu 208 000
kappaletta • Ilmestyy neljä kertaa vuodessa • Lehden osoitteet on han kittu Toyota-yhtiöiden asiakastiedostoista ja Ajoneuvorekisteristä 
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6 Täyshybriditekniikkaa Genevessä
Yaris HSD -konsepti ja uusi Prius+ kertoivat 
Toyotan aikomuksesta tarjota yhä laajemmin 
pienempipäästöisiä automalleja kuluttajille. 

12 Pienempi Verso
Verso-S:n reilut sisätilat, portaaton automaatti-
vaihteisto ja luokkansa huippua oleva taloudellisuus 
kiinnostavat.

18 Vaivaton automaatti
Useisiin Toyotan henkilöautomalleihin on saatavilla 
portaaton Multidrive S -automaattivaihteisto. Se 
huolehtii järkevästä voimansiirrosta mukavasti ja 
taloudellisesti. 

20 Kaikki kiertoon
Auton turvavyöstä voidaan tehdä ostoskassi, 
kassin hihna, reppu, vyö ja jopa koru. Innovointien 
takana on designyritys, joka valmistaa tuotteita 
kierrätysmateriaaleista. 

24 Ekoauto 2011 on Toyota
Motivan ja A-lehtien järjestämään Ekoauto 2011 
-vertailuun otettiin mukaan hiilidioksidipäästöiltään 
alle 100 g/km automallit. Kärkisijoille sijoittuivat 
Toyota Prius ja Toyota Aurisin hybridiversio. 

26 Hiluxilla lunta päin
Talven vaativaan käyttöön varustellut Toyota Hiluxit 
ovat tuttu näky silloin, kun kulkuväylät ja pihat pitää 
saada tehokkaasti aurattua ja hiekoitettua. 

28 Poromiehen ajokas
Lumisilla teillä työkseen liikkuva poromies on 
mieltynyt nelivetoisen Hiacen ominaisuuksiin. 
Auton tavaratilaan mahtuu mm. kahdeksan poroa.

32 Yaris Edition 2011
Yaris tarjoaa ketterän käsiteltävyyden sekä 
suorituskykyiset ja taloudelliset Toyota Optimal Drive 
-moottorit ja -vaihteistot. Yaris-malliston myydyin 
malli tällä hetkellä on Edition 2011. 

34 Pikkurahalla Aygon omistajaksi
Oletko harkinnut uuden auton ostoa? Uuden 
Aygon omistajaksi pääsee nyt entistä edullisemmin. 
Alhainen, 0,3 prosentin korko, 20 prosentin käsiraha 
ja pieni kuukausierä helpottavat ostopäätöstä. 

35 Voittoja lumilautailussa
Toyota Snowboard Team Finlandin eli lumilautailun 
maajoukkue on matkannut pitkin maailmaa 
kisasta toiseen niin lentäen kuin myös mukavan ja 
luotettavan Toyota Hiace -pikkubussin kyydissä. 

38 Vauhdin hurmaa 
Ralliautoilu tunnetaan suomalaisena kansallis-
harrastuksena. Kansainvälisten huippumenestyjien 
takana on koko ajan laaja kansallinen harrastajien 
joukko.

42 Nelivetoiset kaupungin talvessa
Talvikeleistä ei ole ollut pulaa – kinoksia, loskaa, jäätä 
ja kaikkea siltä väliltä oli tarjolla. Pieni Urban Cruiser 
ja verrokkiautona toiminut tuttu RAV4 helpottavat 
talviautoilijan arkea.

46 Aurinkoiseen kevääseen
Kirkas kevätaurinko lämmittää mieltä, mutta 
matalalla paistaessaan auringonvalo paljastaa kaikki 
tuulilasin pienetkin naarmut sokaisten kuljettajan. 
Olisiko aika harkita lasin vaihtoa?

49 Uutiset

51 Puhtaampaa ilmaa
Tehokas sisäilman suodatus vähentää pölyä, 
nokea, allergisia oireita, päänsärkyä ja hajuhaittoja. 
Lisäksi tehokas raitisilmasuodatin suojaa myös 
ilmastointilaitetta.
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Ilpo Mattila
toimittaja, Vantaa
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▶

Täyshybriditekniikka oli Toyotan osastolla 
pääroolissa 3.3.2011 alkaneessa Geneven 
autonäyttelyssä. Yaris HSD -konsepti ja 
Prius+ kertoivat Toyotan aikomuksesta 
tarjota yhä laajemmin pienempipäästöisiä 
automalleja kuluttajille. Esillä oli myös uusi 
urheiluautokonsepti FT-86 II.

Toyota esitteli
täyshybridiuutuuksia 

Genevessä

Prius-perhe laajenee ensi vuonna tila-
autoluokkaan. Seitsemänpaikkainen 
Toyota Prius+ on kokoluokkansa 
ensimmäinen täyshybridi. Litium-
ioniakusto on sijoitettu niin, ettei se  
syö lainkaan kuljetuskapasiteettia.

Uutuusmallin sivuprofiili muistuttaa 
paljon parhaillaan myynnissä olevaa 
Prius-mallia. Tila-autoversio on etenkin 
takaosastaan korkeampi ja leveämpi. 
Silti kokonais ilmeestä on onnistuttu 
luomaan tasapainoinen.
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▶

Suomessakin laajassa testikäytössä olevan pistokehybridi 
Prius PHV:n täysipainoinen tuotanto alkaa ensi vuonna. 
Mallilla on mahdollista ajaa 20 kilometriä pelkän 
sähköenergian voimin, jonka jälkeen matka jatkuu 
normaalisti täyshybridinä ennen seuraavaa latauskertaa.

Prius-perhe kasvaa
Japanissa vuonna 1997 esitelty Toyota Prius rantautui Eu-
rooppaan vuonna 2000. Kun kilpailevat merkit esittelevät 
vasta nyt ensimmäisiä omia hybridimallejaan, on Priuk-
sesta myynnissä menestyksekkäästi jo kolmas sukupolvi. 
Maailmanlaajuisesti mallia on ostettu jo yli 2,1 miljoonaa 
kappaletta. Prius oli joka kuukausi myydyin automalli 
Japanissa toukokuun 2009 ja joulukuun 2010 välisenä 
aikana. Sen edistyksellisyys ja luotettavuus ovat yleisesti 
tunnustettuja seikkoja. Prius jakoi Tekniikan Maailman 
Talviauto 2010 -vertailuvoiton yhdessä Mazda3:n ja Sko-
da Yetin kanssa.

Toyotan täyshybriditekniikka on siis osoittautunut 
erinomaiseksi tekniseksi ratkaisuksi ja kehityssuunnak-
si. Siksi Prius-mallistoa laajennetaan ensi vuoden aikana 

kahdella uutuusmallilla, joissa molemmissa nähdään uuden-
tyyppisiä aluevaltauksia.

Prius Plug-in Hybrid
Täyssähköautojen laajamittaiselle yleistymiselle on olemassa 
vielä merkittäviä esteitä. Teknisen puolen suurimmat haas-
teet ovat akkuun liittyviä: koko, paino ja kustannukset ovat 
vielä suuria. Käyttäjän kannalta tehokas latausverkko ja yleis-
käyttöön riittävä toimintasäde antavat vielä odottaa itseään. 

Verkkovirralla ladattava hybridiauto on ratkaisu, joka mah-
dollistaa päästöttömän kaupunkiajon ja jopa yli 1 000 kilomet-
rin toimintasäteen. Toyota on tehnyt huolellista tutkimustyötä 
pistokehybrideihin liittyen. Maailmanlaajuisesti testikäytössä 
on parhaillaan noin 600 autoa, joista 200 on sijoitettuna 18 eri 
Euroopan maahan. Suomessa Toyotan yhteistyökumppanit 
ovat ajaneet viime toukokuusta lähtien kolmella Prius PHV:llä 
jo yli 60 000 testikilometriä.

Saadun palautteen mukaan 50 % ajomatkoista on ollut ly-
hyempiä kuin Prius PHV:n täyssähköinen toimintasäde (20 
km). Kaksi kolmasosaa käyttäjistä on ollut täysin tyytyväisiä 
sähköajomahdollisuuden kapasiteettiin. 84 % ajajista on la-
dannut auton täyteen vähintään kerran vuorokaudessa. Tämä 
on mahdollista, koska täyteen lataus kestää tavallisesta 230 
voltin pistokkeesta vain noin puolitoista tuntia. Latausmah-
dollisuus laskee jo ennestään mallikelpoisen Priuksen ajokus-
tannuksia ja pakokaasupäästöjä merkittävästi. 

Genevessä esiteltiin paitsi viimeisteltyä Prius PHV:ta, myös 
sen teknisiä ratkaisuja erilaisten havaintovälineiden avulla. 
Toyotan hybriditekniikkaan oli mahdollista tutustua myös 
laadukasta 3D-elokuvaa seuraamalla. Verkkovirralla ladat-
tavat Toyota Priukset tulevat myyntiin ensi vuoden toisella 
puoliskolla.

Prius+
Toyotan tila-autouutuus on monella tapaa ainutlaatuinen mal-
li. Maailman ensi-iltansa Genevessä saanut Prius+ on ensim-
mäinen auto Euroopassa, jossa täyshybriditekniikka yhdistyy 
seitsemänpaikkaiseen matkustamoon. Kuten nimi kertoo, 
uutuudessa on merkittävästi Priusta tilavampi matkustamo. 
Toisen ja kolmannen penkkirivin istuimet taittuvat tarvitta-
essa yksitellen alas, jotta tilankäyttö on mahdollisimman te-
hokasta. Edistyksellinen moottori- ja vaihteistokokonaisuus 
takaavat luokkansa matalimmat kulutus- ja päästölukemat.

Vuoden 2012 alkupuoliskolla myyntiin tuleva malli on 
pikemminkin evoluutio kuin venytetty versio vuonna 2009 
esitellystä Prius-mallista. Tila-auton ilmanvastuskerroin on 
puristettu arvoon 0,29, ja ulkonäössä on havaittavissa selviä 
Prius-piirteitä. Keulassa sukulaisuus on helppo tunnistaa terä-
västi muotoilluista ajovaloista ja esimerkiksi reilusti viistetyistä 
puskurin kulmista. Takaosassa on yksilöllisempää olemusta, 
jota hallitsee käytännöllisen suuri, yläreunastaan saranoitu 
tavaratilan luukku ja sen takavaloumpioita seurailevat reunat.

Uutuusmallissa hyödynnetään HSD-tekniikan uusinta ke-
hitysversiota. Tehokkaan tilankäytön onnistumisen takeena 
on litium-ioniakusto, joka on aiemmin esitelty Priuksen pis-
tokehybridiversiossa. Se on sijoitettu toisen penkkirivin alle. 
Kuljettaja voi valita Priuksen tapaan kuhunkin tilanteeseen 
sopivimman ajotilan EV- (sähkö), ECO- (tavallista taloudel-
lisempi) ja SPORT-vaihtoehdosta (suorituskykyinen). 

Yaris HSD -konsepti 
B-segmentti eli pienten perheautojen luokka on volyymil-
taan suurin Euroopassa. Tämänkokoisten autojen kysyntä on 
edelleen kasvussa. Asiakkaiden joukossa on myös niitä, jotka 
haluavat aiempaa yksilöllisemmän ja hienostuneemman au-
ton. Siksi segmentin yläpäähän on järkevää lisätä tarjontaa. 

Toyota Yaris HSD -konsepti sai maailmanensi-iltansa Ge-
nevessä. Se on täyshybridi, joka jatkaa sitä suosiota, jonka 
Iso-Britanniassa valmistettava Auris HSD on saavuttanut vii-
mesyksyisen lanseerauksensa jälkeen. Konsepti kertoo konk-
reettisesti tyylistä, jolla Toyota Hybrid Synergy -teknologiaa 
sovelletaan nyt ensi kertaa pienempään kokoluokkaan. Eri-
laiset hybridisovellukset ovat saaneet osakseen jo laajaa hy-

Toyota Yaris HSD:n 
konseptimallin keulaa 
hallitsee suurikokoi-
nen ilmanottoaukko 
ja terävät etukulmien 
viisteet. Olemukses-
sa on paljon yhtenäi-
syyksiä ensi vuonna 
lanseerattavaan tuo-
tantoversioon.

Konseptimallin taka-
osassa oli selkeää su-
kunäköä isoveli Auri-
sin kanssa. Tutkielman 
sivupeilinäkymät tuo-
tetaan pienikokoisten 
kameroiden avulla. Ul-
kokuorien sisään on 
mahdutettu kompakti 
täyshybriditekniikka.

Toyota iQ:sta kehi-
tetty nelipaikkai-
nen täyssähköau-
totutkielma totte-
lee ytimekkäästi 
nimeä EV (Elec-
tric Vehicle). Se on 
mahdollista ladata 
80 % varausastee-
seen pikalatauk-
sella 15 minuu-
tissa. Toiminta-
säteeksi luvataan 
105 kilometriä.
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väksyntää, ja nyt niitä pidetään jo luontevina vaihtoehtoina 
perinteisempien bensiini- ja dieselautojen rinnalla.

Konseptimallin olemuksessa ja ulkonäössä oli vahvoja piir-
teitä seuraavan sukupolven Yarisista. Aiempien Yaris-mallien 
vahvuudet on säilytetty, joten uutuus on järkevän kompakti 
ulkomitoiltaan, mutta hyvin valoisa ja avara sisältä. Keulan 
muotoilussa korostuvat puskurin suuri ilmanottoaukko ja 
etukulmien aerodynaamiset leikkaukset. Toyota-logo on upo-
tettu maskiin, joka kaartuu voimakkaasti kohti konepeltiä.

Sivuprofiilissa huomio kiinnittyy pitkään kattolinjaan ja ly-
hyisiin etu- ja takaylityksiin. Pitkä akseliväli kielii matkusta-
mon ja tavaratilan käytettävyydestä. Konseptimallissa on 18 
tuuman vanteet, joiden muotoilussa on ovien ulkokahvojen 
ja sivupeilien tapaan huomioitu ilmanvastuksen minimoimi-
nen. Helmenvalkoinen ulkoväri on sävytetty varta vasten tätä 
yksilöä varten. Konseptia ei ollut rakennettu valmiiksi sisä-
osiltaan, joten ovet pysyivät vielä visusti suljettuina.

Haasteena tiivistys
Täyshybriditekniikan tuominen pienten perheautojen luok-
kaan tarkoittaa uudenlaisten kulutus- ja päästölukemien saa-
vuttamista. Isoveljiensä tapaan Yaris-hybridillä on mahdollista 

ajaa EV-tilassa lyhyitä matkoja pelkän sähköenergian voimalla 
täysin päästöittä. Toyotan pitkä ja suurivolyyminen kokemus 
hybridiautoista takaa luotettavan ja kokonaistaloudellisen au-
ton omistajuuden. Prius on osoittautunut eri yhteyksissä ikä- 
ja kokoluokkansa vähävikaisimmaksi automalliksi.

Muita Toyota-hybridejä pienempi korimalli asetti uusia 
haasteita kehitystyölle. Uusi hybridiyksikkö oli sovitettava 
melko ahtaaseen tilaan ilman, että laadukkuudesta, suoritus-
kyvystä tai matkustamon tilavuudesta tingittiin. Tuloksena on 
automalli, joka vastaa kasvavaan kysyntään ja nykyaikaisten 
kaupunkilaisperheiden vaatimuksiin. 

Konseptiautoon perustuvan tuotantomallin 
myynti alkaa Euroopassa vuoden 2012 toisel-
la puoliskolla. Auton valmistus alkaa Ranskan 
Valenciennessä, joten Toyotasta tulee ensim-
mäinen autonvalmistaja, jonka hybridimalle-
ja valmistetaan useammassa kuin yhdessä eu-
rooppalaistehtaassa.

EV-prototyyppi
Toyota on kehittänyt ja tutkinut sähköautoja jo 
neljän vuosikymmenen ajan. Yhdessä hybri-
di- sekä pistoke- ja polttokennohybridiautojen 
kanssa täyssähkösovellukset edustavat Toyotan 
pitkän tähtäimen ajoneuvosuunnittelua. Kes-
keisissä asemissa erilaisille sovelluksille ovat 
sähkömoottorin ohjaustapa ja akkutekniikka, 
joista valmistajalla on laajaa kokemusta pitkään 
myynnissä olleiden tuotantohybridien kautta.

Vuonna 1997 esiteltyjä kaksipaikkaisia e-
com-täyssähköautoja oli Toyotan yhteistyö-
kumppanien käytössä 30 kappaletta Japanissa. 
Ensimmäisen sukupolven RAV4-malliin poh-
jautuvia sähköautoja myytiin Yhdysvalloissa 
vuosituhannen vaihteessa noin 1 500 kappa-
letta. Toyota solmi viime vuonna RAV4-mal-
lin sähköautoversioon liittyvän yhteistyösopi-
muksen Teslan kanssa. Uutuuden myynti on 
tarkoitus aloittaa Yhdysvalloissa ensi vuonna.

Toyota esitteli Geneven autonäyttelyssä iQ-
malliinsa pohjautuvan täyssähköautoprototyy-
pin. Se on nelipaikkainen auto, jossa kompaktin 

Geneven autonäyttelyssä oli 
mahdollista tutustua myös Toyota 
polttokennotekniikkaan. Vedyllä 
toimivaan FCHV-adv -prototyyppiin 
pohjautuvan mallin luvataan tulevan 
myyntiin jo vuonna 2015. Auton 
polttokennon palamisjätteenä syntyy 
pelkkää vettä.

Uusi kompakti-
luokan premium-
auto Lexus CT 
200h nautti saa-
mastaan huomi-
osta Genevessä. 
Päästö arvoiltaan 
ensiluokkainen 
uutuus on jo saa-
punut Suomeen.

Myös urheiluauto-
konsepti FT-86 
II:n pohjalta tehtä-
vän mallin luvat-
tiin tulevan myyn-
tiin vuonna 2012. 
Suorituskyvys-
tä vastaa 2 litran 
bokserimoottori, 
kuusinopeuksinen 
manuaalivaihteis-
to ja takaveto.

Lexuksen superauto LFA:sta oli esillä Nürburgring 
-erikoisversio. 50 kappaleen valmistuserässä on 
esimerkiksi parannettu aerodynamiikka ja kilpa-ajoon 
tarkoitettu, madallettu jousitus. Valitettavasti kaikille 
yksilöille on jo ostajat.

kaupunkiautoilun näppäryys yhdistyy ajonai-
kaisiin nollapäästöihin ja vähämeluisuuteen.

Etuvetoisen auton suorituskyvystä vastaa 35 
kW (47 hv) kestomagnetoitu sähkömoottori ja 
kapasiteetiltaan 11 kWh:n, 270 voltin litium-
ioniakusto. Älykkäästi muotoiltu, litteä akku-
kokonaisuus on sijoitettu istuimien alle. Se ei 
siis varasta tilaa matkustamosta.

EV (Electric Vehicle, sähköauto) -proto-
tyyppi on tarkoitettu henkilöille, jotka ajavat 
lähinnä lyhyitä matkoja kerrallaan taajamissa. 
EV kiihtyy 0-100 km/h 14 sekunnissa. Huip-
punopeus on 125 km/h ja toimintasäteeksi lu-
vataan JC08-ajosyklin mukaan jopa 105 km. 
EV ottaa energiaa akkuihin talteen moottori- 
ja pyöräjarrutusten aikana.

Auton keulassa on kaksi latauspistoketta. 
Normaalia 230 voltin jännitettä käytettäessä 
täyteen lataus vie neljä tuntia. Pikalatauksella 
80 % varausaste saavutetaan kahvitauon aikana 
eli noin 15 minuutissa. Toyota EV:tä testataan 
tämä vuoden aikana ahkerasti Euroopassa, Ja-
panissa ja Yhdysvalloissa.

FT-86 II -konsepti
Urheilulliset autot ovat olleet osa Toyotan toi-
mintaa jo lähes viiden vuosikymmenen ajan. 
Sports 800 -malli oli vuonna 1965 esitelty, kak-
sisylinterisellä bokserimoottorilla varustettu 
pieni urheiluauto, joka avasi Toyotan menes-
tyksekkään toiminnan kilpa-autoilun parissa.

-Kun Toyota 2000 GT esiteltiin vuonna 1965, 
olin 11-vuotias. Ajattelin, että aikuiseksi kas-
vettuani haluan ajaa jotain vastaavaa autoa. 
Unelmani toteutui täydellisesti, kun sain myö-
hemmin ajaa juuri tuollaisella legendaarisen 
maineen saaneella autolla historic-luokan kil-
pailussa. Toyotan esitellessä nyt Celica-, Sup-
ra- ja MR2-malliensa seuraajan toivon nuorten 
ihmisten tuntevan sitä kohtaan samaa vahvaa 
ihastusta, jota minä sain kokea 1960-luvulla, 
toteaa Toyota Motor Corporationin pääjohta-
ja Akio Toyoda. 

FT-86 II on täysin kuljettajakeskeisesti to-
teutettu automalli, joka vastaa täsmällisesti 
pienimpiinkin kaasunpainalluksiin ja ohjaus-
liikkeisiin. Genevessä esillä ollut malli vastaa 
hyvin pitkälle ensi vuonna tuotantoon tulevaa, 
Euroopassakin myytävää lopullista autoa. Mas-
siivisten korimittojen ja suuren iskutilavuuden 
sijaan urheiluautouutuudessa luotetaan kom-
paktin toteutuksen, keveyden, takavedon ja 
kierrosherkän bokserimoottorin yhdistelmään. 
Voimansiirrossa toimii kuusinopeuksinen ma-
nuaalivaihteisto. 

Konseptiauton pituus on 4 235, leveys 1 790 
ja korkeus 1 270 mm. Akseliväli on 2 570 mm. 
Kuljettajan istuin ja moottori-/vaihteistoyh-
distelmä on sijoitettu hyvän kaarrekäytöksen 
ja ajovakauden vuoksi mahdollisimman taak-
se ja alas. Uutuus on vuonna 2009 julkistetun 
Fuji Heavy Industriesin ja Toyotan yhteistyön 
tulos.  
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Toyota esitteli kansainväliselle lehdistölle 
pienten tila-autojen luokkaan kuuluvan Verso-
S:n Espanjan Toledossa helmikuun lopussa. 
Erityisesti auton reilut sisätilat ja sen tarjoama 
mukavuustaso saivat kiitosta. Myös portaaton 
automaattivaihteisto ja luokkansa huippua oleva 
taloudellisuus keräsivät positiivisia arvioita. 

Verso-S on pieni 
päältä, 

hienostunut 
sisältä

Verso-S:ssä Toyota tuo ensimmäisen kerran markkinoille 
kosketusnäytöllä varustetun Toyota Touch® -multimediajär-
jestelmän, joka sisältää myös peruutuskameran näytön.

Älykäs moottori- ja vaihteistoteknologia
Uutuuden nimessä oleva S-kirjain tulee sanoista small, spaci-
ous, smart – pieni, tilava ja älykäs. Ulkomuodoiltaan Verso-S on 
moderni ja ajaton. Pitkä akseliväli (2 550 mm) ja suorana jatkuva 
kattolinja mahdollistavat avaran matkustamon ja suuren tavara-
tilan. Verso on ulkomitoiltaan segmenttinsä pienin, pituus 3 990, 
leveys 1 695 ja korkeus 1 595 mm. Tehokkaan tilanhallinnoinnin 
ansiosta malli tarjoaa kuitenkin jopa luokkaa suuremman auton 
kuljetuskapasiteetin sekä matkustajille että matkatavaroille. Virta-
viivaisen muotoilun ansiosta Verso-S:n ilmanvastuskerroin on  
vain 0,297.

Verso-S-:n voimanlähteiden toteutuksessa on noudatettu Toyota 
Optimal Drive -filosofiaa, jolla saavutetaan matalat kulutus- ja 
päästölukemat suorituskyvystä tinkimättä. Valittavissa on kaksi 
moottori-, kaksi vaihteisto- ja kolme varustetasovaihtoehtoa. Moot-
torivaihtoehdot ovat 1,33-litrainen bensiini- ja 1,4-litrainen diesel-
moottori. Molemmat voimanlähteet ovat saatavilla 6-vaihteisella 
käsivalintaisella vaihteistolla. Bensiinimoottorin yhteyteen on tar-
jolla myös Multidrive S -automaattivaihteisto, jossa on käsivalinta-
mahdollisuus ja vaihtopainikkeet ohjauspyörässä. Varustetasot 
ovat: Linea Terra, Linea Sol ja Linea Sol Plus.

▶
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Multidrive s -automaatti-
version kulutuslukema ja 

hiilidioksidipäästöt ovat  
alhaisemmat kuin käsivalintai-
sella vaihteistolla saavu tetut 
arvot

Moderni ja innovatiivinen

Kosketusnäytöllä varustettu multime-
diakeskus, Toyota Touch, on vakiona 
Linea Sol -mallista alkaen. 6,1-tuumai-
selta näytöltä voi hallita audio-/MP3-
järjestelmää, ajotietokonetta ja Blue-
toothia sekä nauttia peruutuskameran 
tarjoamasta vaivattomasta pysäköin-
nistä. Toyota Touch tuo yhdellä napin 
painalluksella esille kaikki kuuluvuus-
alueella olevat radiokanavat. Multime-
diakeskukseen voi kytkeä viisi eri pu-
helinta ja tallentaa muistiin yhteensä  
5 000 puhelinnumeroa. Myöskin tietty-
jä auton käyttöön liittyviä asetuksia voi 
hallita järjestelmän avulla. Myöhem-
min järjestelmään on integroitavissa 
navigointilaite.

Sisätilat ovat avarat. Suuret ikkuna-

pinnat ja tavallista korkeampi istuin-
korkeus mahdollistavat hyvän näkyvyy-
den kaikille matkustajille. Oviaukkojen 
suunnittelussa tavoitteena oli mahdol-
lisimman helppo ja vaivaton autoon 
nouseminen. Luokkansa suurin etu- ja 
takamatkustajan välinen etäisyys (910 
mm) ja takamatkustajan reilut polviti-
lat (646 mm) takaavat takamatkustajalle 
väljyyttä, vaikka edessä istuu 190-sent-
tinen matkustaja. 

Sisätiloista huokuu laatu ja korkea-
luokkainen viimeistely. Kojelaudan 
suunnittelussa on korostettu laaduk-
kuutta ja sitä peittää pehmeä polyure-
taanipehmuste, kuten ovipaneeleitakin. 
Istuinten materiaali on laadukasta kan-
gasta, ja oven sisäkahvat ja muut somis-
teosat ovat kromia. Sopivan ajoasennon 
löytymistä helpottaa varustellumpien 

versioiden ohjauspyörän korkeus- ja 
etäisyyssäädöt.

Suunniteltua 
monikäyttöisyyttä
Verso-S:n monikäyttöisyys toteutuu 
matkustamon muuntelun helppoute-
na. Tavaratilan luukku on ylhäältä sara-

Verso-S-mallisto ja hinnat
CO2 kokonaishinta €

1.33 Dual VVT-i

Verso-s 1.33 Dual VVT-i linea Terra *) 125 19 671,43

Verso-s 1.33 Dual VVT-i linea sol 125 20 198,55

Verso-s 1.33 Dual VVT-i linea sol Multidrive s 117 21 358,03

Verso-s 1.33 Dual VVT-i linea sol Plus *) 125 22 455,00

Verso-s 1.33 Dual VVT-i linea sol Plus Multidrive s *) 117 23 590,22

1.4 D-4D

Verso-s 1.4 D-4D DPF linea Terra *) 113 23 634,65

Verso-s 1.4 D-4D DPF linea sol *) 113 24 155,80

*) tehdastilausmalli

noitu, ja se avautuu tavaratilan  
lattiaan saakka. 

Ainoana luokassaan Verso-S:ssä 
on Easy Flat -istuinjärjestelmä, jossa 
taka penkit taittuvat suhteessa 40/60 täysin  
tasaiseksi lattiaksi yhden käden otteella tavaratilassa sijaitse-
van kahvan avulla. Tällöin tavaratila kasvaa 1 388 litran ve-
toiseksi. Lisäksi tavaratilan lattian korkeus on säädettävissä. 
Tarpeen mukaan voi valita tasaisen, lastausta helpottavan lat-
tian tai syvemmän, maksimitilavuuden antavan vaihtoehdon, 

Suuret ikkunapinnat ja tavallista 
korkeampi istuinkorkeus mahdol-
listavat hyvän näkyvyyden kaikille 
matkustajille. Luokkansa suurin 
etu- ja takamatkustajan välinen 
etäisyys ja takamatkustajan reilut 
polvitilat takaavat takamatkustajalle 
väljyyttä, vaikka edessä istuu 
190-senttinen matkustaja. Kuvassa 
oleva panoraamakattoikkuna ei kuulu 
Suomen tuontimallistoon.

Bensiinimoottorin 
yhteyteen on tar-
jolla myös Multi-
drive S -automaat-
tivaihteisto, jossa 
on käsivalinta-
mahdollisuus ja 
vaihtopainikkeet 
ohjauspyörässä. 

jolloin tilaa on käytössä 430 litraa. Säilytystiloja 
on lisää esimerkiksi etumatkustajan penkin alla 

ja kojelaudassa.
Ajomukavuuteen ja alhaiseen sisämeluun on kiinni-

tetty paljon huomiota. Tehokkaiden äänieristysmateriaalin 
lisäksi tuulilasiin on asennettu kalvo, joka vaimentaa tuuli-, 
moottori- ja tiemelua. Sähkötoiminen ohjaustehostin takaa 
helpon käsiteltävyyden kaupunkiajossa ja vakaan ohjaus-
tuntuman maantieajossa. Alustarakenteen toteutuksessa on 
huomioitu vaihtelevat kuormaustarpeet sekä miellyttävät is-
kun- ja kallistuksenvaimennukset niin hidastetöyssyissä kuin 
moottoriteillä.

Luokkansa paras taloudellisuus
1,33-litrainen bensiinimoottori käyttää hyödykseen Dual 
VVT-i-tekniikkaa, ja yhdessä uudistetun Stop & Start -järjes-
telmän kanssa lopputuloksena on parempi suorituskyky (99 
hv), erinomainen polttoainetaloudellisuus (5,4 l/100 km) ja 
pienemmät CO2-päästöt (125 g/km). Stop & Start -järjestel-
mä sammuttaa suotuisissa olossa auton esimerkiksi liiken-
nevaloihin pysähdyttäessä. Järjestelmä on toteutettu niin, et-
tä sammutustoimintoa hyödynnetään myös pakkaskeleillä.

1,4-litrainen D-4D-dieselmoottori edustaa common rail 
-dieselteknologiaa, joka tarjoaa puhdasta suorituskykyä. Suu-
rin teho on (90 hv) ja kulutus ainoastaan 4,3 l/100 km CO2-
päästöjen jäädessä 113 g:aan/km. 

Bensiinimoottorin yhteydessä tarjolla oleva portaaton Mul-

Tavaratilan lattialla 
on kaksi korkeut-
ta. Tarpeen mukaan 
voi valita tasaisen, 
lastausta helpotta-
van lattian tai sy-
vemmän, maksimi-
tilavuuden antavan 
vaihtoehdon, jol-
loin tilaa on käytös-
sä 430 litraa. 

Takapenkit taittuvat suhteessa 40/60 
täysin tasaiseksi lattiaksi yhden käden 
otteella tavaratilassa sijaitsevan kahvan 
avulla. Tällöin tavaratila kasvaa 1 388 
litran vetoiseksi.

▶

Toyota Touch 
-multimediakes-
kuksen kosketus-
näytöltä voi hal-
lita audio-/MP3-
järjestelmää, 
ajotietokonetta 
ja Bluetoothia. 
Myöhemmin jär-
jestelmään on in-
tegroitavissa na-
vigointilaite.
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Toyota Verso-S,  tekniset tiedot
MOOTTORIT 1.33 l Dual VVT-i S&S 1.33 l Dual VVT-i S&S 1.4 l D-4D DPF

6 M/T M/D s 6 M/T

Iskutilavuus, cm3 1329 1329 1364
sylinterin halkaisija x iskunpituus, mm 72,5 x 80,5 72,5 x 80,5 73,0 x 81,5
suurin teho, kW/rpm 73 (99 hv)/6000 73 (99 hv)/6000 66 (90 hv)/3800
suurin vääntömomentti, Nm/rpm 125/4000 125/4000 205/1800–2800
SUORITUSKYKY
Huippunopeus km/h 170 165 175
0–100 km/h, s 13,3 13,7 12,1
POLTTOAINEEN KULUTUS, l/100 km
Yhdistetty  5,4 5,0 4,3
Kaupunki 6,5 5,7 5,0
Maantie  4,8 4,7 3,9
HIILIDIOKSIIDIPÄÄSTöT, CO2
Yhdistetty, g/km 125 117 113
Kaupunki, g/km 150 130 132
Maantie, g/km 111 109 102
MITAT JA MASSAT Pituus Leveys Korkeus
Kokonaismitat, mm 3990 1695 1595
Omamassa, kg 1070 – 1145 1075 – 1150 1135 – 1200

M/T = Käsivalintainen vaihteisto     M/D s = Multidrive s

tidrive S -automaattivaihteisto on yksi markkinoiden talou-
dellisimpia. Automaattiversion kulutuslukema, 5,0 l/100 km, 
ja hiilidioksidipäästöt, 117 g/km, ovat alhaisemmat kuin kä-
sivalintaisella vaihteistolla saavutetut arvot. Vaihteisto on en-
simmäinen portaaton automaatti, jossa hyödynnetään Stop 
& Start -järjestelmää. Ajamisen helppoutta selvästi lisäävän 
ja taloudellisuutta parantavan vaihteiston lisähinta on aino-
astaan reilu 1 000 euroa.

Verso-S:n omapaino on vain 1 070 kg, mikä tekee siitä 
kevyimmän auton luokassaan. Painon minimoimiseksi 45 
prosenttia auton korin osista on valmistettu korkealujuuste-
räksestä. Myös etu- ja takaistuimet ovat tavanomaista kevy-
emmät. Tavaratilan lattian kansi on valmistettu ympäristöys-
tävällisestä biokuitumateriaalista.

Turvallista matkustamista
Uusi Verso-S on suunniteltu tarjoamaan korkeimman mah-
dollisen aktiivisen, passiivisen ja jalankulkijan turvallisuu-
den. Kori on suunniteltu ottamaan vastaan törmäysvoimia 
järkevästi eripuolilta autoa. Ainoana luokassaan Verso-S:ssä 

on VCS+ -ajonvakautus, joka luistojen 
hillitsemisen lisäksi keventää ohjaus-
pyörän kääntöä oikeaan suuntaan saa-
vuttaakseen pidon. 

Turvallisuudesta huolehtivat kaikissa 
malleissa myös seitsemän turvatyynyä, 

ABS, hätäjarrutehostin (BA) ja elektro-
ninen jarruvoiman jako (EBD). 

Tuulahdus ylellisyyttä
Kilpailijoihinsa verrattuna Verso-S on 
varusteltu kattavasti. Linea Terra -mallin 
vakiovarusteita ovat mm. yhden käden 
liikkeellä kääntyvät takapenkit, talou-
delliseen ajoon opastava vaihtamisen 
merkkivalo, ohjauspyörän korkeussää-
tö, 12 voltin ulosotto etukonsolissa ja 
tavaratilassa, LED-koristevalot keski-
konsolissa, kauko-ohjattu keskuslukitus 
ja sähkötoimiset ikkunat edessä. 

Linea Sol -versiossa mukavuutta li-
säävät Toyota Touch -multimediajär-
jestelmä, peruutuskamera, säädettävä 
tavaratilan pohjakorkeus, kyynärnojat 
edessä ja takana, ohjauspyörän korke-
uden ja etäisyyden säätö, nahkaverhoil-
lut ohjauspyörä ja vaihdekepin nuppi.

Linea Sol Plus -mallin mukavuusva-
rusteita ovat mm. Smart Entry -avai-
meton sisäänkäynti ja käynnistyspaini-
ke, automaattisesti tummentuva tausta-
peili, hämärä- ja sadetunnistimet, tum-
mennetut takaikkunat ja sähkötoimiset 
ikkunat takana. Vakiona ovat myös 
etusumuvalot sekä 185/60R16-kevyt-
metallivanteet.

Segmentti kasvussa
Pienten tila-autojen segmentti on Eu-
roopassa lähes kolminkertaistunut vuo-
desta 2002. Asiakasprofiilissa korostuvat 
monipuolista ja laadukasta ykkösautoa 
hakevat pariskunnat sekä pienet per-
heet. Käyttäjäryhmään kuuluvat myös 
1–2 hengen kotitaloudet ja pienyrityk-
set, jotka hakevat taloudellista, mut-
ta monipuolista käyttöautoa. Luokkaa 
suuremman auton käyttäjät arvostavat 
B-segmentin tila-auton tarjoamaa käy-
tännöllisyyttä ja taloudellisuutta. 

Suomessa pieniä tila-autoja myytiin 
vuonna 2010 noin 3 000 kpl. Verso-S 
tuo nyt Toyotan takaisin tähän luok-
kaan, jonka se loi Yaris Versollaan vuon-
na 1999.

Verso-S:n myynti alkoi kaikissa Suo-
men Toyota-liikkeissä maaliskuun en-
simmäisenä viikonloppuna. 

Linea Sol -versiossa ohjauspyörän 
korkeutta ja etäisyyttä voidaan säätää. 

Peruutuskameran 
avulla peruuttami-
nen on helppoa.

Pikkutavaroiden säilytystiloja on etu-
matkustajan penkin alla ja kojelaudassa.

Suomessa on koko Euroopan korkein asennusaste moottorilämmittimissä. 
Suomalaiset autoilijat kantavat vastuuta liikenneturvallisuudesta ja 
ympäristöstä, sillä lämpötilan laskiessa alle +5 asteen laitamme lämmittimen 
johdon seinään huippuprosentilla. Sisätilalämmittimen, kuten DEFA Terminin, 
asentaa yhä useampi ja ikkunat ovat huurteettomat heti ajoon lähdettäessä. 
Yhdessä parannamme liikenneturvallisuutta ja vähennämme päästöjä.

Kiitos.
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Toyota Multidrive S

Toyotan portaaton Multidrive S -auto-
maattivaihteisto on saatavilla Verso-
S-, Verso-, Avensis- ja RAV4-mallien 
bensiinimoottorien yhteyteen. Myös 

Toyota-täyshybrideissä on jatkuvasti järkevin-
tä välityssuhdetta käyttävä portaaton vaihteisto, 
mutta niissä käytetty toteutus perustuu voimak-
kaan sähkömoottorin olemassaoloon. Toyota-
hybridien e-CVT-vaihteistot ovat toisentyyppi-
siä kuin nyt tarkastelussa oleva Multidrive S. 

Helppoa ja hienostunutta
Portaatonta vaihteistoa käytetään aivan kuten 
perinteisempää automaattia, jossa ohjauslogiik-
ka hallinnoi tiettyä määrää kiinteitä välityksiä. 
Eteenpäin ajettaessa vaihteenvalitsimesta kyt-
ketään yksinkertaisesti D-asento päälle ja kaa-
supoljinta painettaessa auto lähtee hienostu-
neesti liikkeelle. Nopeuden kasvaessa välitystä 
säädellään Multidrive S:ssä jatkuvasti niin, että 
moottorin pyörintänopeus pysyy mahdollisim-
man taloudellisella ja hiljaisella tasolla.

Välitystä muutetaan kahden hihnapyörän le-
veyttä muuttamalla. Niiden välillä kulkeva kii-
lahihna työntää moottorin voimaa kohti vetäviä 
pyöriä. Liikkeellelähdössä ensiöhihnapyörän 
halkaisija on pieni ja toisiohihnapyörän suuri: 
näin välityssuhde on riittävän tiheä puhdikkaan 
kiihtyvyyden takaamiseksi. Kytkimen sijaan 
vaihteistossa on hydraulinen momentinmuun-
nin, joka lukitaan kiinteäksi heti kun se on ko-

konaisuuden toiminnan kannalta mahdollista.
Ajonopeuden kasvaessa välityssuhdetta 

muutetaan niin, että korkealla nopeudella hih-
napyörien leveysmitat ovat päinvastaiset kuin 
alkutilanteessa. Käytännössä tämä tarkoittaa si-
tä että esimerkiksi 2 litran bensiinimoottorilla 
varustetussa Avensiksessa ohjauselektroniikalla 
on mahdollisuus säätää välityssuhde maantie-
ajossa 5,6 kertaa pidemmäksi verrattuna liik-
keellelähtövälitykseen.

Saumaton reagointi
Portaattomassa vaihteistossa moottorin voimaa 
voidaan syöttää jatkuvasti kohti renkaita. Voi-
makkaassa kiihdytyksessä moottorin tehokkain 
käyntinopeusalue otetaan käyttöön parhaan 
mahdollisen suorituskyvyn aikaansaamiseksi. 
Vastaavasti normaalissa ajotilanteessa ohjaus-
järjestelmä säätää moottorin toimimaan talou-
dellisimmalla tavalla. Moottorin käyntinopeus 
ei siis kiihdytystilanteissa välttämättä nouse 
ajonopeuden kasvaessa. Tämä on ominaisuus, 
johon tottuu nopeasti.

Vaihteisto huomioi ajetaanko autolla ylä- tai 
alamäkeä, jotta ajo on mahdollisimman tasais-
ta. Haluttaessa vaihteistoa voidaan ohjata myös 
manuaalisesti, jolloin käyttöön tulee seitsemän 
ennalta määrättyä välityssuhdetta. Niistä on 
hyötyä jos kuljettaja tavoittelee urheilullisem-
paa ajotuntumaa tai haluaa moottorijarruttaa 
tavallista voimakkaammin.

Tavallista taloudellisempi

Aikaisemmin automaattivaihteiston valinta tar-
koitti suurempien tehonsiirtohäviöiden takia 
käsivaihteista autoa korkeampia kulutusluke-
mia. Multidrive S:n älykäs toimintatapa mah-
dollistaa normaalia taloudellisempien, siis jopa 
käsivaihteistoakin matalampien kulutuslukemi-
en saavuttamisen. Hyvien tulosten aikaansaa-
mista edesauttaa jatkuvasti optimaalisimman 
välityssuhteen käyttäminen ja esimerkiksi ta-
vallista laajempi polttoaineen syötön katkaisu 
moottorijarrutuksissa. Kun käsivaihteisella au-
tolla rullataan kohti risteystä, bensiinisyöttö voi 
olla katkaistuna vain silloin, kun kytkinpoljinta 
ei paineta – muuten moottori sammuu. Multi-
drive S:n avulla polttoaineen syöttö katkaistaan 
tauotta koko moottorijarrutustilanteen ajaksi, 
hyvin lähelle auton liikkeen pysähtymishetkeä.

Nykyaikaisen portaattoman automaattivaih-
teiston valitseminen Toyotaan ei maksa koh-
tuuttomasti. Esimerkiksi juuri lanseerattuun 
Verso-S -tila-autoon sen lisähinta on alle 1 200 
euroa. Helppouden, hiljaisuuden ja taloudel-
lisuuden lisäksi valintaa voi perustella myös 
ergonomialla: iltapäiväruuhkassa jää helposti 
sata kytkimen painalluskertaa tekemättä, kun 
vaihteisto huolehtii aktiivisesti liikkeelleläh-
döistä. 

TEKSTI KALLE KALAJA

Älykäs 
automaatti-
vaihteisto
Useisiin Toyotan henkilöautomalleihin on saatavilla portaaton Multidrive S 

-automaattivaihteisto. Se huolehtii järkevästä voimansiirrosta mukavasti 

ja taloudellisesti. Miksi tämä vaihteisto on parempi kuin perinteisemmät 

vaihtoehdot?

Portaatonta Toyota Multi-
drive S -automaattivaihteistoa 
ohjataan hyvin kuljettajan 
ulottuvilla olevalla valitsimella. 
Toimintaa voidaan muuttaa 
urheilullisemmaksi painamalla 
erillisestä katkaisijasta Sport-
ajotila päälle. Myös vaihteiston 
manuaalinen ohjaus on 
mahdollista, jolloin käyttöön 
tulee seitsemän kiinteää 
välitystä. 

Malli Hinta 
euroa

Kulutus yhd. 
l/100 km

Hiilidioksidi
g/km

Toyota Verso-S 1,33 Linea Sol 20 199 5,4 125

Toyota Verso-S 1,33 Linea Sol Multidrive S 21 358 5,0 117

Toyota Verso 1,8 Sol Edition 7p 30 219 7,0 162

Toyota Verso 1,8 Sol Edition 7p Multidrive S 32 238 7,1 164

Toyota Avensis 2,0 Sol Edition 4ov 29 473 7,0 163

Toyota Avensis 2,0 Sol Edition 4ov Multidrive S 31 483 7,1 164

Toyota RAV4 2,0 4WD 33 270 7,6 178

Toyota RAV4 2,0 4WD Multidrive S 35 626 7,5 177

Toyota Multidrive S

automaatti-
vaihteisto

Portaatonta Toyota Multi-
drive S -automaattivaihteistoa 
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Toiveikkaan nimen omaava yritys, Globe Ho-
pe, saa turvavyöt ja sisärenkaat Autopurkaa-
mojen liiton jäsenyrityksiltä eri puolilta Suo-

mea. Tosin yritys joutuu niistä maksamaan, sillä 
ekologisuus ei ole ilmaista. Kun uusi vastaava tur-
vavyömateriaali maksaa 50 senttiä metriltä, muo-
dostuu käytetyn materiaalin metrihinnaksi 1,50 
euroa. Hintaa lisäävät vielä rahti- ja pesetyskulut.

Turvavyömateriaali on erittäin vahvaa ja se tai-
puu moneksi – siitä saa aikaan tyylikkäitä ja mie-
lenkiintoisia tuotteita moneen eri makuun ja käyt-
tötarkoitukseen. Myös autojen peileistä on tehty 
kokeiluja samoin kuin kumimatoistakin. 

Myös käytetyt purjeet ovat yritykselle mieluista 
raaka-ainetta. Niistä tehdään monenlaisia laukkuja, 
pussukoita, pullonkuljetuskasseja ja reppuja. Tuo-
tekehittelyn huipputuote on juuri venemessuilla 
lanseerattu purjekankaasta valmistettu olkalaukku, 
jonka kylkeen on kiinnitetty aurinkopaneeli tuot-
tamaan virtaa mm. kännykän lataamista varten.

Varasto vihertää
Globe Hope toimii entisessä Martelan kutomossa 
Nummelassa. Kiinteistöön on keskitetty suunnitte-
lu, markkinointi, hallinto, varastointi ja malliompe-
lu. Lisäksi samoissa tiloissa toimii tehtaanmyymälä. 

Varastossa huomio kiinnittyy ruskeisiin, pul-
listeleviin pahvilaatikoihin, joiden muodostama 
torni ulottuu korkeuksiin. Laatikot sisältävät yri-

tyksen toiminnan kannalta elintärkeitä raaka-ai-
neita: käytöstä poistettuja asusteita, ylijäämäkan-
kaita, mainosmateriaaleja, kuten lippuja, viirejä 
ja banderoleja.

Varaston hyllyllä odottavat jatkokäsittelyään val-
tavat kasat Unkarin ja Ruotsin armeijan käytöstä 
poistettuja vaatteita ja varusteita. Värisuora vaih-
tuu eriväriseen vihreään viereisellä hyllyllä, johon 
on niputettu sairaalakäytössä aiemmin olleita leik-
kaussaliliinoja, aamutakkeja ja työvaatteita.  

Tuotannon vastaava ja yritystilauksia hoiteleva 
Sari Kumpula kertoo, että varastot pullistelevat 
aika ajoin. 

– Materiaalin paljous saattaa näyttää kaaos-
maiselta, mutta vielä ollaan toistaiseksi selvitty. 
Joudumme varastoimaan materiaaleja pitkiäkin 
aikoja, sillä tavara on otettava vastaan silloin, kun 
sitä on tarjolla. Muutoin hyvä raaka-aine joutuu 
kaatopaikalle, Sari kertoo.

Kuin näytteeksi hän kykenee kaivamaan esil-
le Toyotan banderolikäärön. Materiaalista yritys 
valmisti viime jouluna jokaiselle Toyota-yhtiöiden 
henkilökuntaan kuuluvalle uniikin kauppakassin. 
Uniikin siksi, että jokainen kassi on leikattu eri 
kohdasta isoa mainoskuvaa.

Yksi nurkka varastosta on varattu silkkipainolle. 
– Kotona painetaan pienten sarjojen painotyöt, 

mallit ja tuotekehittelyt. Näin vältetään tavaran lii-
kuttelemista paikasta toiseen, Sari toteaa.

TeksTi Malla HuTTunen 
kuvaT kalle kalaja

innovoinnin 
uudet tuulet

turva-
vyökassija
aurinkopaneelilaukku
Monia auton osia voidaan 

hyödyntää sen tultua 

matkansa päähän. auton 

turvavyöstä voidaan tehdä 

ostoskassi, kassin hihna, 

reppu, vyö ja jopa koru. 

auton sisärengas puolestaan 

voi jatkaa elämäänsä 

tyylikkäänä naisten 

käsilaukkuna. innovointien 

takana on nummelassa 

toimiva designyritys, 

joka valmistaa tuotteita 

kierrätysmateriaaleista. 

▶

Alla nahkasta 
ja turvavyöstä 
valmistettu 
kassi. Turvavyö 
taipuu myös 
vyöksi. Oikealla 
kierrätetystä 
purjeesta tehty 
olkalaukku, jossa 
aurinkokenno 
tuottaa energiaa 
kännykän 
lataamiseksi. 

Seija Lukkala tutustui verkkovirralla ladattavaan ja 
vielä testikäytössä olevaan Prius PHV -malliin.  
– Tämä auto sopisi meidän yrityksemme ideologiaan 
hienosti, Seija toteaa. 
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Malliompelua ja designia

Ompelimossa koneet laulavat. Työn alla on 
tuotteita seuraavana päivänä alkavaan Finnish 
catwalk -tapahtumaan, jossa esitellään ensi syk-
syn mallistoa. Tilaisuus on avoin yritysostajien 
lisäksi myös kuluttajille.

Malliompelijat Tuija Kallio ja Paula Sohl-
man työstävät kuumeisesti näyttelymallistoa. 
Ompelun ohella he tekevät itse kaavat ja loih-
tivat suunnitelman pohjalta vaatteen lopulli-
sen muodon. Tuijan käsissä armeijan mant-
teli muotoutuu tyylikkääksi naisten ulsteriksi. 
Paula taiteilee neuletunikaa, jossa materiaalina 
on käytetty mm. silkkiä. Molemmat mallityöt 
päätyvät mahdollisesti tuotantoon jossain päin 
Suomea tai Viroa. Yrityksellä on Suomessa yh-
deksän ja Virossa kolme alihankkijaa. 

Joka tuotteella oma tarina 
Globe Hope -tuotteiden suunnittelussa pyri-
tään ottamaan huomioon alkuperäisessä tuot-
teessa olleet yksityiskohdat, jotka uudessa 
ympäristössä nousevat uuteen valoon. Raaka-
aineet puretaan, pestään ja usein värjätäänkin 
uutta käyttötarkoitusta varten. 

Jokaisessa uudessa luomuksessa on nimi-
lappu, missä kerrotaan tuotteen tarina. Yksi 
valmiste on aiemmin lämmittänyt Finnairin 

lentoemännän hartioita, toisessa on vielä jäl-
jellä sotilassäkin nyörirenkaat ja kolmannen, 
vinyylistä tehdyn toalettilaukun materiaali on 
aiemmin somistanut rekan kylkeä. Lisäksi ni-
milapussa esitetään vielä toivomus: Please – 
reuse after use.

Vuoden 2008 alusta Globe Hopen tuotteisiin 
on saatu ripustaa myös Suomalaisen Työn Lii-
ton myöntämä Avainlippu-tunnus. 

Kolmen e:een arvot
Eettisyys, ekologisuus ja esteettisyys ohjaavat 
Globe Hopen toimintaa. Tuotteen tulee lisäksi 
edustaa erinomaista designia ja laatua sekä lu-
nastaa brandin lupaus. 

Globe Hope on perustettu vuonna 2003. Pe-
rustaja Seija Lukkala kertoo, että varsinainen 
idea syntyi jo paria vuotta aiemmin. Vuonna 
2000 hän osallistui TAIK:n järjestämään täy-
dennyskoulutukseen saadakseen lisäideoita 
omistamansa yrityksen, SL Studion, toimin-
taan. Luennoitsijan antamat virikkeet saivat 
hänet kuitenkin laajentamaan näkökulmaa.

– Tajusin, että maailma on täysi tavaraa, en-
kä halua olla täyttämässä sitä omalta osaltani. 
Mietin myös luonnonvarojen hupenemista ja 
jätteiden määrän kasvua. Jouduin kyseenalais-
tamaan myös oman yritykseni toimintaa, jon-
ka olemassa olo perustui aina uutuustuotteen 

markkinoille tuontiin. Tarkoitukseton, uutuuk-
sien perässä juokseminen ei tuntunut enää jär-
kevältä. Tiedostin myös, että tekstiiliteollisuu-
den ekologinen rasittavuus on huippukorkea, 
Seija muistelee heräämistään.

Seija kertoo kysyneensä itseltään, mitä hän 
haluaa suunnitella ja luoda. Onko merkitystä 
sillä, että vain minä teen toisin? 

– Olin lähes umpikujassa, kunnes tajusin, et-
tä voin muuttaa vain itseni ja se riittää.

Oivallus ja brändäys 
Näin syntyi ajatus hylätyn materiaalin uusio-
käytöstä. Ongelmana oli vain, miten materi-
aalista saisi houkuttelevan ja salonkikelpoisen.

– Ymmärsin, että design ja laatu olivat avain-
sanoja. Niillä materiaali lunastaisi uuden elä-
män sosiaalisesti hyväksyttynä ja katu-uskotta-
vana tuotteena. Tiesin myös, että tuote on brän-
dättävä kunnolla – miten se tehtäisiin, minulla 
ei ollut aavistustakaan. Sain tuekseni kump-
panin, Anna-Mari Mattilan, jonka kanssa 
ryhdyimme ideoimaan yritystä vuonna 2001. 

Ensimmäisiä tehtäviä oli tutkia ja määritellä 
kohderyhmä. Perustajat havaitsivat, että otolli-
sin kohderyhmä muodostuisi nuorista, tiedos-
tavista aikuisista. Pian kävi selväksi myös se, et-
tä Suomessa markkinat olisivat marginaaliset ja 
yrityksen tuli tähdätä ulkomaan markkinoille. 

Varsinainen tulikaste muodostui Hel-
sinki Fashion Show’sta, jonne yritys val-
misti malliston Tekesin myöntämän lii-
keidean selvitysrahoituksen avulla vuon-
na 2003.

– Ennen ensiesiintymistä, minuun is-
ki pakokauhu, olinhan jo 15 vuoden ajan 
käynyt tapahtumassa esittelemässä uutta 
mallistoa. Nyt olin menossa esittelemään 
sinne kierrätysmateriaaleista tehtyjä vaat-
teita ja laukkuja, Seija Lukkala muistelee.

Vastaanotto oli kolmijakoinen: kulutta-
jat olivat kiinnostuneita, jälleenmyyjät vä-
hän ymmällään lukuun ottamatta tiedos-
tavien yritysten sisäänostajia, jotka olivat 
heti jyvällä liikeideasta. Vaateteollisuuden 
alalla toimivat muut yritykset pitivät Glo-
be Hopea pesänlikaajana.

– Ideallamme oli myös ymmärtäjä. Ja-
panilainen ostaja tilasi koko malliston, jo-
hon sitten lähdettiin hakemaan rahoittajia 
ja yhteistyökumppaneita. Kolme ensim-
mäistä vuotta meni uskottavuuden hank-
kimiseen, Seija sanoo.

Kierrätys on lisäarvo
Yrityksen aloittaessa toimintaansa vien-
nin osuus liikevaihdosta oli 70 %. Nyt 
osat ovat vaihtuneet, kotimaan myynti 
muodostaa 80 % liikevaihdosta. Yli puo-
let eli 55 % liikevaihdosta tulee yhteistyös-
tä eri yritysten kanssa. Yritykset teettävät 
omista mainosmateriaaleistaan liikelah-
joina annettavia kasseja, pusseja, reppu-
ja, vöitä jne. 

– Vihreä aate lyönyt itsensä läpi, mut-
ta kaikkiin kilvenkiillotusjuttuihin em-
me mekään lähde. Yhteistyötä aloitetta-
essa mietimme yrityksen kanssa yhdessä 
yhteistyön muodot. Kartoitamme esim. 
jääkö yritykseltä itseltään tuotteita tai ma-
teriaalia, jota voidaan hyödyntää ja jatko-
jalostaa. Puntaroimme myös toteutuvatko 
ekologiset arvot oikeasti myös yrityksen 
liiketoiminnassa.

Vuosien saatossa yrityksen asiakas-
kunta on laajentunut. Sen asiakkaita ovat 
kaikki tiedostavat ihmiset. 

Globe Hopella on Suomessa 68 jälleen-
myyjää, joiden joukossa on design- ja mu-
seokauppoja, sisustusliikkeitä, vaate- ja 
kenkäkauppoja, ravintoloita ja jopa kam-
paamoita. Omia myymälöitä on Helsin-
gissä kaksi. Vakinaisen henkilöstön määrä 
on 14, tuntityöläisiä on neljä.

Kesällä 2010 Globe Hope osti toisen 
kierrätysmateriaaleja hyödyntävän yri-
tyksen liiketoiminnot. Secco Finlandin 
tuotevalikoimaan kuuluvat lp-levyistä, 
tietokoneen osista ja autonkumista val-
mistetut tuotteet.

Globe Hope on myös palkittu ekolo-
gisista teoistaan muodin maailmassa. Se 
on saanut mm. Amnesty Internationa-
lin Vuoden suunnittelija 2005 sekä Kult-
tuuriministeriön myöntämän Taiteen ja 
Kulttuurin Suomi 2006 -palkinnot. 

Tajusin, että maailma on täysi tavaraa, enkä halua 
olla täyttämässä sitä omalta osaltani

Sari Kumpula esittelee Toyotan 
mainosmateriaalia, josta yhtiö valmisti 
viime jouluna jokaiselle Toyota-yhtiöiden 
henkilökuntaan kuuluvalle uniikin 
kauppakassin.

Pesu, silitys ja painatus 
tekevät kankaasta 
kuin kankaasta 
salonkikelpoisen.

Tuija Kallion käsissä 
armeijan mantteli 
muotoutuu naisten 
ulsteriksi.

Paula Sohlman koristelee 
neuletunikaa silkillä.
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 Ekoauto-raati koostuu kymme-
nestä Motiva Oy:n valitsemasta 
asiantuntijasta. Vertailussa on 10 

arvosteluperustetta. Suurin painoarvo, 
75 prosenttia, on kulutuksella ja pa-
kokaasupäästöillä. Muita arvosteltavia 
asioita ovat sitkeys, kiihtyvyys, sisätilat, 
tavaratila ja turvavarusteet, jotka vaikut-
tavat tulokseen 25 prosenttia.

Täyshybridiauto Toyota Priuksen 
voitto perustui siihen, että se oli kaikis-
sa arvostelukohdissa hyvin lähellä kär-
keä. Se sai esimerkiksi parhaat pisteet 
sisätiloista ja turvavarusteista. Hybridi-
tekniikka, jossa jarrutusenergiaa ja ben-
siinimoottorin hukkaenergiaa otetaan 
aktiivisesti talteen akkuihin myöhem-

Tuulilasi-lehden päätoimittaja 
Lauri Larmela luovutti 22.2.2011 
Ekoauto 2011 -kunniakirjan Toyo-
ta Auto Finlandin toimitusjohtaja 
Mika Elojärvelle A-lehdet Oy:n toi-
mitiloissa.

Ekoauto 2011 
-vertailun tulokset
Toyota Prius 1,8 HSD 821 pistettä
Toyota Auris 1,8 HSD 794 pistettä
Ford Fiesta 1,6 TDCi Econetic 772 pistettä
VW Polo 1,2 TDI Bluemotion 765 pistettä
Skoda Fabia 1,2 TDI Greenline 753 pistettä
Volvo V50 1,6 Drive 738 pistettä
Audi A3 1,6 TDI e 738 pistettä
Seat Ibiza ST 1,2 TDI Ecomotive 730 pistettä
Dacia Sandero (RE85) 716 pistettä
Toyota iQ 1,0  701 pistettä
Dacia Sandero (Bensiini) 697 pistettä

Ekoauto 2011 -vertailusta
Energia-alan asiantuntijayritys Motivan ja A-lehtien 
järjestämään Ekoauto 2011 -vertailuun otettiin mukaan vain 
vähintään nelipaikkaiset ja hiilidioksidipäästöiltään alle 100 g/
km automallit. Lopputuloksissa kärkisijoille sijoittuivat Toyota 
Prius ja Toyota Aurisin hybridiversio. Merkki voitti vuodesta 
1996 järjestetyn vertailun jo seitsemättä kertaa.

Toyotan 
täyshybrideille 
kaksoisvoitto

pää tarvetta varten, osoittautui jälleen 
varsin toimivaksi tekniikkaratkaisuksi.

Edeltävän sukupolven Toyota Prius 
voitti kolme vuotta sitten Ekoauto 2008 
-tittelin. Malli on menestynyt myös 
muissa kuin ekologisuuteen liittyvis-
sä vertailuissa: se osoittautui koko- ja 
ikäluokkansa luotettavimmaksi autok-
si saksalaisessa TÜV 2011 -katsastus-
raportissa.

Esimerkkinä muille
Tuulilasi-lehden numerossa 3/2011 jul-
kaistun testiartikkelin yhteenvedossa 
todetaan:

”Niin Priuksessa kuin Auriksessakin 
on lisäksi käytetty muitakin energiaa 

säästäviä ratkaisuja. Ne olisivat käyttö-
kelpoisia muissakin autoissa, mutta kus-
tannussyistä niiden käyttö on vähäistä.” 

Yksi näistä hyödyllisistä ominaisuuk-
sista on käynnistys-pysäytysjärjestelmä, 
joka sammuttaa moottorin automaatti-
sesti esimerkiksi liikennevaloissa odot-
telun ajaksi. Sellainen oli jo ensimmäi-
sessä, Japanissa vuonna 1997 lanseera-
tussa Priuksessa.

Vertailussa mukana olleet bensiiniau-
tot osoittautuivat dieselmalleihin verrat-
tuna todella eteviksi häkä-, hiukkas- ja 
typenoksidipäästöiltään. Näidenkin ar-
vojen huomioiminen on tärkeää autoi-
lun ekologisuutta tarkasteltaessa, vaikka 
toistaiseksi autojen välisiä päästöeroja 
käsitellään yleisesti lähinnä hiilidioksi-
dipäästöjen (CO2) osalta. 

Toyota on aiemmin voittanut Ekoau-
to-vertailun vuosina 1996 Corolla 1,4 
Ecotronic, 2003 Yaris 1,4 D-4D, 2005 
Corolla 1,4 D-4D, 2006 Aygo 1,0 VVT-
i, 2008 Prius ja 2009 Yaris 1,33 Dual 
VVT-i. 

Kuvassa vas. uskollisesti palvellut Carina E, Raija 
Hukkanen, Toyota Kaivokselan automyyjä Kari 
Seitsonen, Antti Hukkanen ja uusi Auris HSD.

Carina E:stä suoraan 
hybriditekniikkaan

 Helsinkiläinen pariskunta Raija ja Antti Hukkanen 
hankki vuonna 1997 Toyota Kaivokselasta käyttöönsä 

uuden Carina E -mallin. Nyt he siirtyivät kertaheitolla 
monta autosukupolvea eteenpäin hankkimalla käyttöönsä 
uusinta huipputekniikkaa edustavan ja taloudellisen Auris 
HSD:n. 

Carina on palvellut Hukkasen pariskuntaa uskollisesti 
lähes 300 000 ajokilometriä, ja he ovat olleet todella tyy-
tyväisiä autoonsa. Carina E:llä on tehty monta ulkomaan-
matkaa Nordkapista Itävaltaan.

– Edellisen kerran autokuume iski Anttiin Carinan 
ollessa n. 8-vuotias, mutta silloin ei kuitenkaan löytynyt 
mieluisaa mallia, vaikka eri dieselvaihtoehtoja pohdittiin-
kin. Nyt alkoi uusi hybriditekniikka kiinnostamaan, teh-
tiin kunnon koeajot ja päädyttiin sen pohjalta uuteen Auris 
HSD:hen. Hieman kyllä mietityttää uuden auton automaat-
tivaihteeseen tottuminen, Raija Hukkanen totesi.
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Valtaosa avolava-autoihin tarjolla 
olevista kiinteistöhuoltolaiteista 
ovat kotimaista tuotantoa. Siksi 

ne toimivat luotettavasti ja tehokkaasti 
vaativissa oloissa. Koska autoja käyte-
tään useimmiten hyvin vaihtelevissa 
työtehtävissä, on tärkeää, että laitteita 
voidaan säätää ja vaihtaa kohtuullisel-
la vaivalla. 

Joensuulaisen, vuonna 1998 peruste-
tun Ficon Oy:n valmistamat FC-tuote-
merkillä myytävät lumiaurat, hiekansi-
rottimet, alusterät ja painepesulaitteet 
ovat kotimaisia korkealaatuisia tuotteita. 
Tuotteiden huolellisella suunnittelulla ja 
järkevillä materiaalivalinnoilla niistä on 
saatu kestäviä ja keveitä, näin ne ovat 
myös helppoja ja nopeita kiinnittää ja 
irrottaa. Asiakkaina ovat pääsääntöisesti 
kunnossapitoyritykset. 

Käyttövoimaa moottorista
FC-lumiauroissa auran nosto ja siipien 
käännöt toimivat hydrauliikalla, jon-
ka paine tuotetaan normaalisti auton 
moottorin käyttämästä hydrauliikka-
pumpusta. Tarvittaessa myös sähkö-
hydrauliikka on mahdollinen.

Kiinteistönhuoltokäytössä suosittu, 
monipuolisesti säätyvä nivelaura sai 
tänä talvena rinnalleen edullisemman 
suoran auran sekä muovisiipisen heit-
tävän auran. Heittävällä auralla kevyttä 
lunta ei vain siirretä kulkuväylältä si-
vuun, vaan sen avulla valkoista massaa 
saadaan kauemmas pientareilta.

Erilaiset hiekansirottimet ovat myös 
yleisiä Hiluxien varusteita. Myös niitä 
kehitetään jatkuvasti, jotta työ olisi help-
poa ja hiekoitusteho mahdollisimman 
suuri. Ficon esitteli tälle talvelle uutuu-
tena sähkötoimisen hiekoittimen, mal-
linimeltään S300E. Säilön tilavuus on 
300 litraa ja käyttövoimana toimii siis 
auton normaali 12 voltin sähkö. Lait-
teessa on portaaton pyörimisnopeuden 

Nivelauralla lunta 
voidaan poistaa 
kulkuväyliltä 
halutulla tavalla 
ja tehokkaasti.

Toyota Hilux
ahkeroi ympäri 

vuoden

Erikoisvarusteltu Tämän talven lumiennätykset ovat 
korostaneet tehokkaan kiinteistöhuollon 
merkitystä. Tähän vaativaan käyttöön 
varustellut Toyota Hiluxit ovat tuttu 
näky silloin, kun kulkuväylät ja pihat 
pitää saada tehokkaasti aurattua ja 
hiekoitettua. Kesällä samat autot 
toimivat esimerkiksi pesutehtävissä.

säätö ja pikakiinnitys auton alkuperäi-
sen perälaudan tilalle. Sähkösirottimen 
asennustyö on helppo tehdä, joten hinta 
on hydraulimalleja halvempi, mutta jat-
kuvassa ammattikäytössä hydraulikäyt-
töiset mallit ovat toki tehokkaampia.

Erilaisten polanteiden karhennuk-
seen on olemassa kaksi alusterävaihto-
ehtoa: auton taka-akselin taakse sijoi-
tettava FC R1700 -alusterä sekä uutena 
mallina auton keskelle asennettava FC 
M1800 -keskialusterä. Se sijoitetaan riit-
tävän vinoon, jotta terä purkaa jään ja 
lumen auton alta kunnolla pois. Molem-
mat alusterät on varustettu hydraulisella 
joustolla rikkoontumisen estämiseksi ja 
molempiin on saatavana peruutusau-
tomatiikka, joka nostaa terän ylös aina 
kun peruutusvaihde kytketään päälle.

Laitteita ohjataan vaivattomasti oh-
jaamosta, jolloin niitä voidaan säätää 
aktiivisesti erilaisiin työtilanteisiin so-
piviksi. 

Liikkuvaa painepesua 
Kevään koittaessa huoltoyhtiöiden Hi-
luxeille löytyy aivan toisenlaista käyttöä. 

Erilaiset pesutehtävät sujuvat hyvillä 
laitteilla vaivatta. Ficonin valmistamaa 
avolava- tai umpipakettiautoon asen-
nettavaa painepesuria on kehitetty te-
hokkaammaksi. Laitteisto tuottaa 160 
barin pesupaineen, kapasiteetti on 23 
litraa minuutissa. Hyvästä työulottu-
vuudesta vastaa 20 metrin letkukela ja 
loiskelevyin varustettu, 750 litran vesi-
säiliö riittää yli 30 minuutin työskente-
lyyn maksimikapasiteetilla.

Edellä mainittujen tuotteiden lisäksi 
Ficon Oy valmistaa pickup-autoista kip-
pilavallisia versioita esimerkiksi poltto-
puukauppiaille. Onpa tehtaalta lipunut 
ulos myös esimerkiksi pieniä hinausau-
toja ja muita asiakkaiden erikoistoiveita 
täyttäviä versioita.

Erikoisvarustellun Hiluxin hankki-
minen on vaivatonta. Toyota-jälleen-
myyjät huolehtivat haluttaessa koko 
tuotannosta niin, että asiakas saa liik-
keestä auton sovittuna ajankohtana täy-
sin valmiina työtehtäviin. Suomen suo-
situin avolava-auto taipuu siis moneen 
tarpeeseen – unohtamatta sitä yleisintä 
eli vaivatonta tavarankuljetusta. 

Talvikelien jälkeen 
Hiluxin hydrauliik-
kaa voidaan hyö-
dyntää esimerkik-
si painepesurissa. 
750 litran vesisäi-
liö takaa puhdasta 
jälkeä vaativiinkin 
kohteisiin.

Kolmikaatokippi 
mahdollistaa kuor-
man purkamisen 
hyvinkin ahtailla 
väylillä. 

Oikein toimiva hiekoituslaite 
tekee kerralla pitävää pintaa 
kitkamateriaalia tuhlaamatta.
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TEKSTI JA KUVAT KARI LINDHOLM

▶

Miljoona kilometriä
Hiacen kyydissä

Hiace-
neliveto on 
poromiehen 
ajokas
Poroaidalla paukahtelee kipakka pakkanen. Punaisen 

pakettiauton tavaratilasta kuuluu epämääräistä kopinaa, 

kun poromies Juhani Maijala Sodankylästä lastaa 

porojansa Hiacen kyytiin. 

Nelivetoinen Hiace on etevä peli 
lumessa. Vänkärin penkille on 
tulijoita, kun autoa ei tarvitse 
tuupata kinoksesta, kertoo jo 
kuudennen Hiace-pakettiauton 
yritykselleen Porotokalle 
hankkinut Juhani Maijala.
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 Liukuovi rymähtää kiinni ja pak-
kasen kohmettama dieselmoot-
tori pörähtää käyntiin.

Maijala on noutamassa porojaan Lo-
kan kylän liepeillä sijaitsevalta erotus-
aidalta. Reilun sadan kilometrin matka 
Sodankylän Orajärvelle taittuu viime 
vuoden mallia olevan Toyota Hiacen 
kuskin penkillä joutuisasti. Auto on 
Maijalalle jo neljäs nelivetoinen Hiace.

– Olen ajanut Hiacella jo 31 vuotta, 
matkaa on kertynyt tuona aikana noin 
miljoona kilometriä. Hiace on erittäin 
luotettava ajokas, se on jättänyt minut 
tien päälle vain yhden kerran.

Viime vuonna hankittu Hiace on jär-
jestyksessään Maijalalle jo kuudes. 

– 1970-luvulla porotöissä kuljettiin 
Toyotan maastureilla. Pakettiautojen 
tarve kasvoi, kun poroja ryhdyttiin kul-
jettamaan talvikaudeksi kotiruokintaan.

Ympärillä on luminen metsä ja hiljai-
nen erämaa. Vain muutama auto tulee 
vastaan yksinäisellä tieosuudella. Suurin 
osa sodankyläläisten autoista on Toyota-
merkkisiä, tietää Maijala.

– Se johtuu etenkin Toyotan teknises-
tä luotettavuudesta sekä siitä, että paik-
kakunnalla toimii erinomaisesti palvele-
va merkkiliike, Sodankylän Tojo-Auto.

Neliveto on yliveto
Uraisilla ja lumisilla teillä työkseen 
liikkuva poromies on mieltynyt Hia-
cen ominaisuuksiin. Nelivetoisuuden 
lisäksi auton korkea maavara huojentaa 
Keski-Lapin huonokuntoisia metsäteitä 
ja kinttupolkuja ajavan Maijalan mieltä. 

– Parempi ajettava tämä on kuin mo-
net henkilöautot. Neliveto tekee menos-
ta entistäkin tukevampaa. Tällä pystyy 
ajamaan sielläkin, missä yksipäävetoi-
set ovat jo tarttuneet hankeen, Maijala 
tuumailee.

Hän kertoo, että palkisen poromie-
histä on helppo saada hanttimiehiä ka-
veriksi nelivetoisen ajokkaan vänkärin 
penkille.

– Harva haluaa ryhtyä työntämään 
painavaa autoa, neliveto jää tunnetusti 
kiinni vain harvoin.

Maijalan mielestä nelivetoisuus on 
erityisen tärkeä ominaisuus varsinkin 
silloin, kun kuljettaja liikkuu autol-
la yksin. 

– Minne ikinä porojen perässä men-
nään, sieltä pitää päästä myös pois.

Vahva ja tilava talousihme
Maijala kehuu Hiacen kestävää ja talou-
dellista moottoria. Edellisen Hiacen hän 
vaihtoi uuteen, kun matkamittarissa oli 
623 000 kilometriä.

– Auto lähti Tojo-Autosta saman tien 
uuteen urakkaan Kevitsan kaivokselle. 
Vanhempikin Hiace on kysytty auto, 
kun se on hyvin huollettu. Se ei syönyt 
vielä edes öljyä, Maijala kertoo.

Nykyisessä Hiacessa on riittävästi 
potkua poromiehen tarpeisiin. Voima-
kas 2,5 D-4D-dieselmoottori ei hyydy, 
vaikka takakontti olisi täynnä poroja. 
Hiacen perään kytketään usein myös 
poronkuljetusperävaunu.

– Autolla ja kärryllä voi kuljettaa 
14-15 elävää poroa kerrallaan. Auton 
5 500 litran tavaratilaan mahtuu kah-
deksan poroa.

Maijala kehuu uuden Hiacen 86 kilo-
watin moottoria varsin pieniruokaiseksi 
edeltäjään verrattuna.

– Raskaassa työkäytössä edellinen 
nelivetomalli saattoi syödä jopa 14 lit-
raa sadalle kilometrille, uusi Hiace käy 

samoissa töissä 10-11 litralla. Maantie-
ajossa kulutus putoaa talvikelillä noin 
kahdeksaan litraan, jopa allekin.

Maijala toimi 12 vuotta Oraniemen 
paliskunnan poroisännän virassa. Sil-
loin Hiacen matkamittariin saattoi ker-
tyä jopa 50 000 ajokilometriä vuodessa. 

– Nyt pääsen helpommalla, ajan vuo-
dessa vain noin 30 000 kilometriä. 
Poronhakureissut muodostavat niistä 
suurimman osan. Poroaidoille saat-
taa olla matkaa reilut sata kilometriä 
suuntaansa.

Poroa myydään suoraan tilalta
Juhani Maijala on ollut päätoiminen 
poromies jo kolmisenkymmentä vuot-
ta. Poronlihan suoramyyntiin Maijala 
syttyi 20 vuotta sitten. Sen jälkeen tilal-
ta ei ole toimitettu lihaa ruhojen tuk-
kuostajille. 

– Jotta suoramyynnillä pärjäisi, pitää 
tuotteiden laadun olla korkealla tasolla. 
Lisäksi tuotteille pitää osata sanoa hinta.

Suoramyyntiä varten Maijala on ra-
kentanut Orajärvelle nykyaikaiset tuo-
tantotilat.

– Oman yritykseni, Porotokan, li-
hanleikkaamo seisoo kotipihassa. EU-
direktiivien mukainen siitä tuli vuonna 
2000, viimeisin päivitysremontti valmis-
tui viime kesänä. Nyt leikkaamo täyttää 
kaikki mahdolliset EU:n vaatimukset.

Itse kasvatetut porot myydään paistei-
na, käristyksenä, fileinä ja puolikkaina 
ruhoina, jotka on leikattu osiksi.

– Suoramyynnin tulos tehdään suo-
ramyyntihinnan ja tukkuhinnan väli-
sestä erotuksesta.

Maijalan leikkaamat poronlihat pää-
tyvät suurimmaksi osaksi yksityisten 
suomalaisten ruokapöytiin. Asiakkaita 
on joka puolella Suomea.

– Leikkaamon läpi on kulkenut tähän 
mennessä noin 10 000 poroa ja lisäksi 
300 hirveä.

Porotalous muuttuu, vain 
Hiace pysyy
Maijalan mukaan myös porotalous 
muuttuu muun yhteiskunnan mukana. 
Elinkeinon on pitänyt sopeutua muihin 
alueella toimiviin elinkeinoihin, ja nyt 
myös kaivosteollisuuden tulemiseen. 

Uusia kustannuksia ovat tuoneet 
muun muassa porojen tarhaaminen ja 
lisäruokinta. Lähes kaikki paliskunnat 
joutuvat ruokkimaan poroja metsään 
tai ruokintatarhoihin.

– Ennen porot pärjäsivät metsässä, 
kun siellä oli ruokaa. Nyt poroja ruo-
kitaan läpi talven, luonnonravinnolla 
ne eivät enää selviä. Poromies on kiin-
ni poroissa aivan kuin maanviljelijä 
karjassaan.

Poronlihan kilohinta romahti 
2000-luvun alussa. Lihan hinta on ko-
honnut noista ajoista kaksinkertaiseksi, 

mutta lihan reaalihinta on jäänyt kus-
tannusten nousun jalkoihin.

– Poroja voi ruokkia EU:n tukemal-
la heinällä. Suurin osa poronomistajis-
ta tekee heinänsä itse. Tämä vähentää 
riippuvuutta ostorehusta.

Maijala sanoo, että ainut asia poro-
taloudessa, joka tuntuu pysyvältä, on 
Hiace.

– Se on poromiehen paras ajokas. En 
voisi kuvitellakaan hankkivani muu-
ta autoa.

Tekniikka hiipi porometsään
Maijala kuuluu siihen poromiessuku-
polveen, joka ei ole hiihtänyt poro-
metsässä. 

– Kävelläkään ei ole juuri tarvinnut, 
sillä 20 vuotta sitten porometsiin tulivat 
mönkijät. Se ei väsy, kuten kävelijä, joka 
uupuu vuorokaudessa.

Hän sanoo, että poromies on varsi-
nainen ”tekniikan ihmevärkki”, joka 
käyttää ammatissaan hyödyksi maail-
man viimeisimmät keksinnöt.

– Porojen kaulassa surisevat gps-pan-
nat. Poromies ei tosin itse gepsiä kanna, 
koska me emme eksy koskaan, Maijala 
sanoo ja päästää hersyvän naurun tum-
muvaan pakkasiltaan. 

Ympärillä ruokailevat porot vilkuile-
vat isäntäänsä alta kulmain, aivan kuin 
epäillen tämän tarinointia.

Automaattiset vhf-puhelimet mah-
dollistavat reaaliaikaisen viestiliiken-
teen. Erotuksien aikana taivaalla pörrää 
poroja ettoava helikopteri.

– Ettotöissä yhteyksien pitää toimia, 
jotta työt sujuisivat jouhevasti. Jos kaik-
ki käytössä oleva tekniikka toimisi yh-
tä luotettavasti kuin Hiacessa, olisi työ 
helppoa kuin heinänteko, Maijala sa-
noo. 

Edellisen Hiacen 
matkamittarissa 
oli 623 000 kilo-
metriä

Porot tietävät reitin Maijalan punaisen 
Hiacen kyytiin jo kokemuksesta. Aidan 
portti on muotoiltu Hiacen liukuovelle 
sopivaksi.

– Ennen porot pärjäsivät metsässä, kun siellä oli ruokaa. Nyt 
poroja ruokitaan läpi talven, luonnonravinnolla ne eivät enää 
selviä. Poromies on kiinni poroissa aivan kuin maanviljelijä 
karjassaan, sanoo poromies Juhani Maijala Sodankylästä.

Nelivetoinen Hiace on 
suosituin Lapissa
Toyota Hiace on pakettiautomarkkinoiden 
selkeä ykkönen myös Lapissa, jossa lähes 
kaikki Hiacet hankitaan nelivetoisina.

– Kilpaileviin merkkeihin verrattuna Hia-
cen nelivetomallisto on kilpailukykyinen ja 
kohtuuhintainen. Nelivetoisen Hiacen hinta-
ero takavetoisiin Hiace-malleihin verrattuna 
on varsin pieni, kertoo automyyjä Ossi Ehru-
kainen Sodankylän Tojo-Autosta.

Ehrukaisen mukaan Hiacea myytiin nelive-
toisena jo 1980-luvulla. Merkittävä kasvu neli-
vetoisen Hiacen myynnissä alkoi kuitenkin 
vasta muutama vuosi sitten.

– Kun asiakas vertailee eri pakettiauton val-
mistajien nelivetomallien ominaisuuksia ja 
hintoja, hän tavallisesti päätyy valinnassaan 
Toyotaan. Myös Hiacen legendaarinen kes-
tävyys ja hyvä jälleenmyyntiarvo tekevät siitä 
halutun.

Ehrukaisen mukaan Hiace on Toyotan suo-
situin automalli Sodankylässä. 

– Lapissa myytiin viime vuonna 80 Hiacea. 
Maakunnassa Hiace-pakuja on rekisteröitynä 
yhteensä hieman yli 3 000 kappaletta. Määrä 
on lähes kaksinkertainen verrattuna rekiste-
röintitilastossa toisena olevaan WV Transpor-
teriin.

Pakettiautojen myyntitilaston kärkipaikkaa 
pitävän Toyota Hiacen eri malleja ensirekiste-
röitiin Suomessa viime vuonna yhteensä 
1 905 kappaletta, kasvu edellisvuoteen oli 
30,7 prosenttia.
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 Yaris on muunneltava hatchback, joka kompakteista ulkomitoistaan 
huolimatta on tilava perheauto niin viidelle matkustajalle kuin 
matkatavaroillekin.

Varustetasoista asiakas voi valita monipuolisilla turvallisuus- ja 
tärkeimmillä mukavuusvarusteilla varustellun Linea Terran, joka 

tarjoaa kustannuksiltaan alhaisen vaihtoehdon. 
Mikäli toiveissa on kattavampi vakiovarustelu ja hieman ylellisyyttä, on Yaris 

Edition 2011 oikea valinta. Edition 2011 -mallin vakiovarusteita ovat mm. 
korinväriset ovenkahvat ja sivupeilit, ohjauspyörän syvyyssäätö, ikkunaturva-
tyynyt ja kuljettajan polviturvatyyny sekä radio/CD kuudella kaiuttimella ja 
Aux-In-liitännällä. Lisäksi vakiona ovat nyt myös metalliväri ja talvirenkaat 
ilman lisähintaa. 

Muita varusteita edustavat mm. 15 tuuman 
kevytmetallivanteet, etusumuvalot, LED-taka-
valot sekä hopeanväriset ovenkahvat ja tum-
mennetut ajovalojen umpiot, jotka korostavat 
Yarisin tyylikkäitä linjoja. Uudet analogiset 
mittarit, ohjauspyörän ja vaihdekepin nupin 
nahkaverhoilu sekä istuinten mallikohtaiset 
verhoilut viimeistelevät sisätilojen laadukkaan 
ja tyylikkään ilmeen. Ja turvallisuutta unohta-
matta vakiona on 9 turvatyynyä. Näillä varus-
teilla asiakkaan etu entiseen Sol Edition -mal-
liin verrattuna on peräti 1 440 euroa. 

Viiden tähden turvallisuus
Yaris esiteltiin ensimmäisen kerran keväällä 
1999. Tällä hetkellä myynnissä on toisen su-
kupolven Yaris, joka lanseerattiin vuoden 2005 
lopulla ja johon tehtiin mallimuutos vuonna 
2008. Toisen sukupolven Yaris-malli pysyi tyy-
liltään tunnistettavana, vaikka ulkonäkö päi-
vittyikin dynaamisempaan suuntaan. Lisäksi 
moottoriteknologiaa kehitettiin entistä talou-
dellisemmiksi ja tehokkaammiksi ja varustelua 
parannettiin. 2005 esitelty Yaris olikin luokkan-
sa ensimmäinen auto, jonka turvavarusteisiin 
kuului 9 turvatyynyä ja se saavutti viisi tähteä 
EuroNCAP:n törmäystesteissä samana vuonna.

Lanseerauksesta lähtien Yaris on ollut me-
nestys, ja se onkin vuosi toisensa perään yltänyt 
segmenttinsä kärkisijoille. Ensimmäisen suku-
polven mallia myytiin Euroopassa yhteensä 1,4 
miljoonaa kappaletta. Myös uusi malli on ollut 
myyntimenestys. Viime vuonna Yarisia myytiin 

TeksTi AnnikA RATsulA

Yaris edition 2011:ssä on

kaikki vakiona

Toyotan menestysmalli Yaris tarjoaa ketterän 
käsiteltävyyden sekä suorituskykyiset ja 
taloudelliset Toyota Optimal Drive -moottorit 
ja -vaihteistot. Yaris-malliston myydyin malli 
tällä hetkellä on Edition 2011, joka on korvannut 
mallistossa vuonna 2010 myynnissä olleet Linea 
Sol ja Sol Edition -mallit. 

Yaris-mallisto 5-ovinen CO2 kokonaishinta €

1.33 Dual VVT-i stop & start linea Terra 5 ov 120 15 860,22

1.33 Dual VVT-i stop & start edition 2011 5 ov 120 17 024,96

1.33 Dual VVT-i edition 2011 5 ov MultiMode 119 17 883,63

1.4 D-4D DPF linea Terra 5 ov 110 17 852,62

1.4 D-4D DPF edition 2011 5 ov 110 19 013,12

Suomessa 2 563 kpl, ja se oli Toyotan toiseksi 
myydyin malli heti Avensiksen jälkeen.

Vuoden auto 2000
Yaris on voittanut useita palkintoja elinkaaren-
sa aikana. Vuonna 2000 Yaris valittiin Vuoden 
Autoksi sekä Euroopassa että Japanissa. Yaris 
oli ensimmäinen pieni auto, jonka moottoris-
sa oli muuttuva imuventtiilien ajoitus. Yarisin 
1,0 litran kompakti ja kevyt moottori onkin 
voittanut Vuoden moottori -kilpailussa par-
haan alle yksilitraisen moottorin palkinnon 
kahdesti, vuosina 2007 ja 2008. Lisäksi se oli 
saksalaisen TÜV-raportin mukaan luotettavin 
auto 4-5-vuotiaiden sarjassa 2005.

Yaris soveltuu hyvin niin nuorille pareille, 
pienille perheille tai vaikkapa iäkkäämmille 
pariskunnille. Yaris vakuuttaa niin kattavalla 
vakiovarustelullaan, tehokkailla, mutta vähä-
päästöisillä ja pienikulutuksisilla moottoreillaan 
sekä turvallisuudellaan. Yaris-asiakkaat ovat 
myös kertoneet arvostavansa mallin muunnel-
tavuutta, käyttövarmuutta ja arvon säilymistä. 
Yarisin omistajat ovatkin tutkimusten mukaan 
hyvin tyytyväisiä valintaansa.

Kaksi moottori- ja 
vaihteistovaihtoehtoa
Yaris-malliston kattavista valikoimista jokainen 
löytää varmasti itselleen sopivimman mallin. 

Tarjolla on kaksi eri moottoria. 1,33 litran Dual 
VVT-i -moottori on varustettu polttoainetta 
säästävällä Stop & Start -järjestelmällä. Toyo-
tan innovatiivinen Stop &Start -järjestelmä 
sammuttaa moottorin, kun kuljettaja pysähtyy 
esimerkiksi liikennevaloihin. Järjestelmä käyn-
nistää moottorin automaattisesti, kun kuljettaja 
haluaa lähteä taas liikkeelle mahdollistaen näin 
sekä tasaisen että taloudellisen ajon. 

Voimanlähteeksi voi myös valita 1,4-litraisen 
D-4D-dieselmoottorin, jota on kehitetty inno-
vatiivisen Toyota Optimal Driven avulla vii-
meisimmän sukupolven myötä. Alhaisemman 
kulutuksen lisäksi moottorista saadaan myös 
enemmän tehoa alhaisemmilla kierroksilla. 

Molempien moottoreiden yhteyteen on saa-
tavana manuaalivaihteisto. 1,33-litraiseen ben-
siinimoottoriin on tarjolla myös 6-vaihteinen 
automatisoitu MultiMode-vaihteisto. 

Yaris on auto, joka on vakuuttanut markki-
nat lanseerauksestaan lähtien niin muotoilunsa, 
käytännöllisyytensä kuin ympäristön huomi-
oon ottavan teknologiansa ansiosta. 

Tule tutustumaan Toyotan monipuoliseen ja 
kompaktiin perheautoon lähimpään Toyota-
liikkeeseen ja löydä itsellesi sopivin vaihtoehto 
kattavasta Yaris-mallistosta! 

Edition 2011 -mallin vakiovarustukseen kuuluvat nyt metalliväri ja 
talvirenkaat kevytmetallivanteilla. Lisänä tulevat mm. 9 turvatyynyä, 
korinväriset ovenkahvat ja sivupeilit, ohjauspyörän syvyyssäätö ja radio/CD 
kuudella kaiuttimella ja Aux-In-liitännällä. 
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Toyota Finance Finlandin myöntämän ra-
hoitustarjouksen ansiosta Toyota Aygon 
omistajaksi pääsee nyt jopa 119 euron 

kuukausierällä. Todelliseksi vuosikoroksi muo-
dostuu 0,3 prosenttia. Rahoitustarjous on tar-
jolla vain Aygo-malliin.

Aygo on auto, joka herättää huomiota, missä 
ikinä liikkuukaan. Matala kori, pisaranmuotoi-
nen matkustamo ja lokasuojien levitykset an-
tavat autolle modernin, itseluottamusta uhku-
van ulkonäön.

Aygossa on ripaus urheilullisuutta, mikä il-
menee mm. ketteränä käsiteltävyytenä ja dy-
naamisena ulkomuotoiluna. Kompaktit ul-
komitat ovat edukseen erityisesti kaupunki-
liikenteessä ja pysäköitäessä. Tosin Aygoa ei 
ole ainoastaan suunniteltu kaupunkiautoksi, 
se sopii yhtälailla maantieajoon. Aygo tarjoaa 
laadukkaan vaihtoehdon aktiivisille ihmisille, 
jotka haluavat liikkua vapaasti ja mennä, kun 
siltä tuntuu.

Tyyliä ja laatua
Tilavat sisätilat on suunniteltu neljälle hengelle. 
Aygossa on lyhyet etu- ja takaylitykset, jolloin 
auton akselien välillä oleva tila on saatu mah-
dollisimman tehokkaasti hyödynnettyä avarina 
ja tilavina sisätiloina. Matkustamon sisustusma-
teriaalit on mietitty tarkkaan, ja sisätiloissa ko-
rostuvat muistakin Toyota-malleista tutut omi-
naisuudet: mukavuus, kestävyys, tyyli ja laatu. 

Pirteän suorituskyvyn Aygolle takaa kolmi-
sylinterinen 1,0-litrainen VVT-i-bensiinimoot-
tori. Tehoa on tarjolla 58 kW (68hv)/6 000 r/
min ja vääntömomenttia parhaimmillaan 93 
Nm / 3 600r/min. Toyota Optimal Drive -filo-
sofian ansiosta Aygon kulutuslukemat ovat ai-

noastaan 4,5 l/100km CO2-päästöjen jäädessä 
vain 103g/km.

Turvallisuus etusijalla
Aygoon on tarjolla kaksi eri varustetasoa, Aygo 
ja Aygo+. Varustetasosta riippumatta vakiova-
rustelu on varsin kattava. Turvallisuusvarus-
teista kuljettajan ja etumatkustajan turvatyy-
nyt, sivuturvatyynyt, ABS-lukkiutumattomat 
jarrut sekä EBD-elektroninen jarruvoiman-
jako kuuluvat molempien varustetasojen va-
kiovarusteluun. 

Varustellummassa Aygo+ -varustetasossa va-
kiovarusteita ovat mm. korinväriset ovipeilit ja 
ovenkahvat, sähkötoimiset etuikkunat, kauko-
ohjattava keskuslukitus sekä auton muunnelta-
vuutta entisestään parantavat 50:50 suhteessa 
taittuvat takaistuimet. 

Aygo+:n yhteyteen on mahdollista valita li-
sävarusteena ilmastointi ja molempiin varus-
tetasoihin lisävarusteena on tarjolla VSC-ajon-
vakautusjärjestelmä, joka ohjaa automaattisesti 
auton jarruja ja moottorin tehoa estääkseen au-
ton joutumisen luistoon jyrkästi käännyttäessä.

Stylestä ilmettä
Aygon vakiovarusteiden ja tehdaslisävarus-
teiden lisäksi Aygoa varten on tarjolla Style-
varustepaketti, jonka avulla ostaja voi edelleen 
tehdä omasta autostaan ilmeikkäämmän. Style-

AYGO 1,0 VVT-I 3-ov.
Auton hinta 11 081 €
Toimituskulut 600 €
Käsiraha (20 %) 2 336 €
Rahoitettava määrä 9 345 €
Viimeinen erä (45 %) 5 256 €
Maksuaika 36 kk
Korko 0,3 %
Luottosuhteen perustamiskulu   0 €
Käsittelymaksu 0€/kk
Kk-erät  (1–35) 119 €/kk
KSL:n mukainen luoton hinta 11 747€
Todellinen vuosikorko 0,3 %
Luottopäätösvarauksin. Luotto edellyttää 
kaskovakuutuksen.

paketin varusteluun kuuluvat 14-tuumaiset ke-
vytmetallivanteet, nahkaverhoiltu vaihdekeppi 
ja etukynnyslistat. 

Myös useat muut tarjolla olevat lisävarusteet 
auttavat Aygon omistajaa tekemään autosta yhä 
enemmän omistajansa näköisen kulkupelin. 
Tarjolla on mm. kromikoristeita oviin ja taka-
luukkuun, erilaisia kevytmetallivanteita sekä 
mahdollisuus iPod-liitäntäsarjaan, jolloin au-
ton audiojärjestelmän kautta on mahdollista 
soittaa mielimusiikkia suoraan omasta iPodista. 
Kaikista rohkeimmat autonsa tuunaajat voivat 
asentaa autoonsa koriin sporttisen tai vaihto-
ehtoisesti kukkakuviollisen koristeteippisarjan, 
jonka teema on mahdollista tuoda myös mat-
kustamoon, auton keskikonsoliin. 

Ay
go

–  pieni auto,  
iso persoonallisuus

–  pienellä kuukausittaisella  
maksulla

Oletko harkinnut uuden auton ostoa? 
Uuden Aygon omistajaksi pääsee nyt 
entistä edullisemmin. Alhainen, 0,3 
prosentin korko, 20 prosentin käsiraha 
ja pieni kuukausierä helpottavat 
ostopäätöstä. 

Esimerkkilaskelma

A
yg
o

A
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Aygon itseluottamusta 
uhkuva muotoilu 
kääntää päät.

TEKSTI MIKKO KEKäLäInEn

Europpaa  
ristiin  
rastiin  
hyvällä 
menestyksellä

Toyota Snowboard Team Finlandin eli 
lumilautailun maajoukkueen alkutalvi on 
ollut varsin liikkuvainen – ja täynnä iloa ja 
onnistumisia. Isojen ammattilaiskisojen 
voittoja on kahmittu ja arvokisamitaleja on 
saatu ennätyksellinen määrä.

 Nuoret lautailijat ovat matkanneet pitkin maailmaa 
kisasta toiseen niin lentäen kuin myös mukavan ja 
luotettavan Toyota Hiace -pikkubussin kyydissä. 
Maajoukkueen käytössä ollut Hiace matkasi mar-

raskuun lopussa lautalla Saksaan. Tästä eteenpäin kilometrejä 
on nielty niin Italian, Itävallan, Sveitsin, Ranskan kuin Espan-
jankin maaperällä yhteensä saman verran, mitä monella tulee 
ajettua vuodessa. Täyteen pakattu auto on kiivennyt vaivatta 
Alppien lumiset serpentiinitiet ja tarjonnut mukavaa kyytiä 
Saksan nopeilla autobahnoilla. 

Kisamenestystä
Sveitsin Laaxissa järjestetyt Burton European Openit olivat 
yhtä suomalaisjuhlaa. Peetu Piiroinen nappasi itselleen lu-
mikourun herruuden ja vuorostaan slopestylessa todistettiin 
kaksoisvoittoa suomalaisille. Vasta 18-vuotias Roope Tonte-
ri taiteili itselleen ensimmäisen TTR-sarjan osakilpailuvoiton 
Peetu Piiroisen ollessa hienosti kakkossijalla.

Burton European Openista maajoukkue suuntasi Espanjassa 
käytyihin MM-kilpailuihin ennätyssuurella joukkueella; muka-
na oli jopa 21 laskijaa. Lopputuloksena kahmittiinkin yhteensä 
neljä mitalia, joista kaksi kultaista ja kaksi pronssista. Lopulta 
Suomi kohosi mitalitaulukossa peräti kolmannelle sijalle.

TEKSTI jA KuVAT InKA PORTTILA,  
MATS LIndFORS, juhA GuTTORM

Suomelle MM-kisojen 
ensimmäisen kullan 
voittanut Petja Piiroisen 
tyylinäyte.

▶

20-vuotias Enni 
Rukajärvi on maailman 
paras slopestyle-
naislumilautailija, 
sillä hän on voittanut 
tällä kaudella TTR:n 
kokonaiskisan, 
X-Gamesin ja MM-
kultaa. 

Peetu Piiroinen nappasi 
itselleen lumikourun 
herruuden. Markus 
Malin taiteili pronssisen 
mitalin.
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Petja Piiroinen avasi Suomen mitali-
tilin näyttävässä big air -kisassa Barce-
lonan Olympiastadionilla taiteilemalla 
kisojen ensimmäisen kultamitalin. Kuu-
samolainen Enni Rukajärvi jatkoi Pii-
roisen jalanjäljissä nappaamalla kultaa 
naisten slopestylestä. Suomalaiset näyt-
tivät kyntensä myös MM-lumikourussa, 
jossa Markus Malin taiteili pronssisen 
mitalin. Kisat saatiin hienoon päätök-
seen miesten slopestylella ja Ville Pau-
molan pronssilla.

Enni  
Rukajärvi
Syntynyt: vuonna 1990
Koulutus: YO, Sotkamon 
Lumilautalukio 2010 
Ammatti: lumilautailija
Asuinpaikka: Kuusamo
Aloittanut lumilautailun: 
10-vuotiaana
Ensimmäinen kisa: 2007
Enimmäinen ulkomaankisa: 
2007 nuorten MM-kisat
Merkittävimmät 
kilpailusaavutukset: TTR 
kokonaisranking 1. 2010,  
MM-kultaa 2011 ja X-Games-
voitto 2011.
Kilpailulajit: Slopestyle ja half 
pipe
Paras laskuseura: poikaystävä 
Saku ja ystävät .

Matkalla MM-kisoi-
hin La Molinaan oli 
hetki aikaa tutustua 
lähes 1 000 vuotta 
vanhaan pikkukau-
punkiin Pyreneitten 
rinteillä. Kuvassa 
Jussi Taka, Elias Koi-
vumaa, Anton Lind-
fors ja Emilia  
Lindfors.

Matkanteon aikana on hyvä välillä 
verrytellä, takavoltin kimpussa 
Jussi Taka.

Enni on luonnon-
lahjakkuus

Kuluva kausi on ollut Enni Rukajärvelle uskomaton. 
Enni aloitti TTR-kiertueella vasta viime kaudella, 

mutta pokkasi omaksi hämmästyksekseen lajin arvos-
tetuimman kiertueen ykköspalkinnon omaan palkin-
tokaappiinsa. Tammikuussa voittokulku jatkui ja hänet 
palkittiin slopestylen maailmanmestaruudella. Lisäme-
riittiä tuli X-Games-ykköstilasta.

Kuusamosta kotoisin oleva Enni aloitti laskettelun 
6-vuotiaana Rukan maisemissa ja siirtyi lumilautailun 
pariin noin 10-vuotiaana vuonna 2000. Hän kirjoitti 
ylioppilaaksi Vuokatin urheilulukiosta vuonna 2008. 
Lukion jälkeen hän muutti takaisin Kuusamoon, missä 
mahdollisuudet harjoitteluun ovat erinomaiset. 

Tulevalla kaudella Enni haluaa laskea mahdollisim-
man paljon. Kisoja hän kiertää poikaporukassa, sillä 
Rukajärvi on Suomen harvoja menestyviä naislautaili-
joita.

Enni korostaa, että tärkeämpää kuin menestyä on 
kehittyä.

– Onhan kisasaavutukset tärkeitä juttuja sikälikin, 
että saan näkyvyyttä. Ainakin sponsorit tykkäävät, 
sanoo Suomen naislautailun maailman kartalle tuonut 
Rukajärvi.

Suomen pääval-
mentaja Pekka Kos-
kela on mielissään 
Rukajärven saavu-
tuksista. 

– Enni teki muu-
taman tempun jopa 
paremmin kuin 
miesten finalistit. 
Hän on kerta kaik-
kiaan tyylikäs las-
kija, päävalmen-
taja hehkutti Ennin 
X-Games voittoa. 

Osa maajoukkueesta suuntasi suo-
raan Espanjan lämmöstä Yhdysvaltojen 
Aspeniin, jossa järjestettiin järjestykses-
sään 15. X-Gamesit. Se on maailman 
ehkä arvostetuin extremelajien yhteis-
tapahtuma. Suomalaisista kutsun olivat 
saaneet Markus Malin, Peetu Piiroinen 
ja Enni Rukajärvi. 

Enni Rukajärvi todisti olevansa yk-
si tämän hetken maailman parhaista 
naislaskijoista slopestylessa ottamalla 
ensimmäisenä rookie-kilpailijana eli 
ensikertalaisena X-Games-kultaa. Myös 
miesten puolella nähtiin vahvoja suori-
tuksia Markus Malinin laskiessa neljän-
nelle sijalle X-Gamesin lumikourussa ja 
Peetu Piiroisen ollessa kuudes.

SM-taisto Rukalla
Lumilautailun SM-titteleistä kilpail-

laan Rukalla 7.-10.4.2011. Rukan 
loistopuitteet ja kolme tapahtu-
mantäyteistä päivää kokoavat 
yhteen niin tulevaisuuden sta-
rat kuin tämän hetken suoma-
laiset huippulaskijatkin. Ru-
kan aurinkoisessa keväässä 
viihtyvät sekä kilpailijat että 
katsojat. Mukana on jälleen 
seuraskaba sekä yleismestarin 
titteli kaikissa sarjoissa. 

Tervetuloa kannustamaan 
nuoria harrastajia huippusuo-

rituksiin! 

Paras turva, parhaalle autolle!
TOYOTA-VAKUUTUS

Toyota autoilija ansaitsee autolleen parasta turvaa ja palvelua kaikissa 
tilanteissa. Toyota-vakuutus on kattava paketti yksityishenkilöille 
kaikkiin enintään 10-vuotiaisiin Toyota-autoihin. Toyota vakuutuksen 
saa Toyota-jälleenmyyjältä tai Toyota-asiakaspalvelusta.

Tutustu Tekniikan Maailma -lehden auto- ja liikennevakuutus-
katsaukseen (Tekniikan Maailma 15/2010).

Toyota-vakuutuspalvelun tuottaa Tapiola. 
Lisätietoja osoitteessa 

www.toyota-vakuutus. 

TOYOTA-VAKUUTUS 
ON EDULLISIN!

TEE VAKUUTUSHINTA-
VERTAILU omalle autollesi: 
www.toyota-vakuutus. 

TO_03_11_VAKUUTUS_TPlus.indd   1 2.3.2011   11.13
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 Harrastuksena ei rallin ajaminen ole mikään edulli-
nen valinta. Auton hankinta, ylläpito, kilpailumat-
kat, kilpailujen ilmoittautumismaksut, renkaat. 
Näiden kulujen kanssa moni harrastaja tuskailee tä-

näkin päivänä. Mutta silti monikaan rallin ajamisen makuun 
päässyt ei vaihtaisi harrastustaan esimerkiksi pilkkimiseen 
tai tikanheittoon, näissä kustannukset jäisivät eri sfääreihin.

– Kyllä rallissa ja autourheilussa yleensäkin on se jokin, 
joka vetää puoleensa. Harrastaminen on mahdollista, jos on 
valmis tinkimään muista kuluista ja tekemään paljon itse. 
Näin kertoo tänä vuonna 28 vuotta täyttävä miehikkäläläi-
nen Timo Ruoppa. Hän ajaa suomalaisen ralliautoilun suo-
situimmassa harrastesarjassa eli F-Cupissa Toyota Starletilla 
varsin menestyksekkäästi. Myös Timon isä, veli ja sisar har-
rastavat autourheilua.

TeksTi ja kuvaT kare asp
ajokuvaT rallifoTo

ralliautoilu tunnetaan suomalaisena 
kansallisharrastuksena. kansainvälisten 
huippumenestyjien takana on koko ajan 
laaja kansallinen harrastajien joukko.

▶

Tiukat ajolinjat. 
Toni Kuhanen ja 
Aki Maaranen 
vauhdissa 
Corollallaan. 
Kausi lähti 
käyntiin kahdella 
luokkavoitolla.

kolmen ralli
harrastajan tarinat

Vauhdin 
hurmaa järki
kustannuksin

Samoilla linjoilla on paimiolainen 32-vuotias tietoliikenne-
asentaja Samuli Nevä. Hän lähti tämän vuoden ensimmäisen 
F-Cupin osakilpailuun numerolla yksi. Myös Toni Kuhanen 
pitää kalustostaan itse huolta.

Pitkä yhteinen taival kilpa-auton kanssa
Suomenniemellä asustava Toni Kuhanen voitti F-Cupin ylei-
sen luokan sarjan vuonna 2006. Sen jälkeen hän on ajanut sil-
loin tällöin, kunnes taas lähti sarjaan tälle vuodelle. 

– Budjetti on aika pieni, niinpä auto on pidettävä kunnos-

sa omin voimin. Ja tietenkin on pyrittävä siihen, että autoon 
ei tule kisassa paljon vaurioita, toteaa Toyota Corolla GT:llä 
Aki Maarasen kanssa kilpaileva 30-vuotias metsäkoneen-
kuljettaja. 

– Tällaisen harrastajien sarjan ajaminen onnistuu juuri ja 
juuri tavallisen työtä tekevän ihmisen resursseilla. Uhrattu 
aika ja raha tulevat sitten takaisin ajamisesta saatavalla nau-
tinnolla ja onnistumisen elämyksinä. Näin kertoo Kuhanen, 
joka on jo ehtinyt perheenisäksi. 

– Olen juuri menossa hankkimaan pojalle uutta DVD-soi-

Pieni ja pippurinen. 
Starletilla ehtii hyvin 
myös isompien autojen 
joukossa, näyttävät 
Timo Ruoppa ja Jaakko 
Tenhonen.

Näyttävä peli. Samuli Nevä 
asettaa Corollan kauniiseen 
luisuun, Juha Kivimäki 
vierellä.
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Toyota ja fCup
Toyotalla on oma vahva kannatuksensa suomalaisten 

ralliharrastajien parissa. Tätä osoittavat tilastot ja historia. Tämän 
vuoden F-Cupin ilmoittautuneista 62 kilpailijaparia luottaa Toyotaan. 
Edustettuna ovat Starlet, Corolla GT, Corolla FX GTi ja Altezza. 
Erityisen suosittuja ovat takavetoiset Starlet ja Corolla GT. Kaikkiaan 
sarjan eri luokkiin ilmoittautui 272 kilpailijaparia.

F-Cup ja sitä edeltänyt F-ryhmän rahasarja on nyt ajettu loppuun 
20 kertaa. Vuosina 1991- 2010 on Toyotalla otettu yleisen luokan 
voitto 11 kertaa. A-juniorien sarja on voitettu kuusi kertaa ja 
B-juniorien sarja viisi kertaa Toyotalla.

Kaksi kertaa yleisen luokan sarjavoiton ovat Toyotalla ottaneet 
Esa Peltonen (1991 ja 1993, Starlet), Petri Kumpulainen (1998 ja 
2002, Corolla GT) ja Juha Högström (2008 ja 2010, Corolla GT). 
Kerran voittoon ovat ajaneet Antti Nikkilä (1995, Starlet), Micael 
Sjöberg (1999, Corolla GT), Jukka Hiltunen (2003, Corolla GT), Toni 
Kuhanen (2006, Corolla GT) ja Jukka Korhonen (2009, Corolla GT).

ralliautoiluun. Hän aloitti Starletilla vuonna 
2000 ja siirtyi Corollan ratin taakse 2008. 

– Starletillakin oli vauhti kohdallaan, mutta 
Corollalla todella nauttii menosta. Moottori 
kiertää pidemmälle, voimaa on enemmän, ja 
isäni kaverin, Lasse Lammen, kanssa on haettu 
alustaan sellaisia säätöjä, että pito on kohdal-
laan. Jokelan Pekan tekemästä moottorista 
irtoaa noin 230 hevosvoimaa, se on aika suuri 
luku 1600-kuutioisesta moottorista. Tähän kun 
yhdistetään suorakytkentävaihteiston sopivat 
välitykset, niin laulu raikaa koko ajan.

Samuli Nevä kertoo, ettei ole koskaan pyrki-
nyt ralliautoilun SM-huipulle, kansainvälisestä 
urasta puhumattakaan. 

– Täytyy tuntea ja tietää omat rajoituksensa. 
Nyt olen mukana F-Cupin kärjessä, jossa löy-
tyy 20-30 sellaista kaveria, jotka voivat hyvänä 
päivänä ottaa yleiskilpailuvoiton. Kisa on ta-
saista, porukkahenki hyvää. Eikä tarvitse aina 
pitää puhelinta vierellä siltä varalta, että joku 
tehdastiimin johtaja soittaa, naurahtaa Nevä.

Myös Nevä on miettinyt harrastuksen mie-
lekkyyttä tavalliselle palkansaajalle. 

– Tämä on juuri ja juuri mahdollista hyvi-

en yhteistyökumppanien ja oman kovan työn 
ansiosta. Parhaita hetkiä ovat tietenkin kovat 
taistelut ja menestys niissä. Ja koska auto on 
kokonsa puolesta altavastaaja isoja Bemarei-
ta, Volvoja ja Mersua vastaan, on tunne hieno, 
kun ne jäävät taakse. Tehoeroa on peräti 60-
160 hevosvoimaa!

Samuli Nevä tunnetaan todella näyttävästä 
kilpakalustostaan. 

– Sileässä, hyvin maalatussa autossa erottuvat 
yhteistyökumppanien mainoksetkin edukseen, 
perustelee Nevä.

Timo taistelee
Timo Ruoppa on menestynyt niin ralliauton ra-
tissa kuin jokamiesluokan puolella. Jokkiksen 
fanit muistavat vielä miehen esityksen vuoden 
2009 SM-liigafinaalissa. Viimeisen lähdön uh-
karohkea ohitus ulkokautta valleja hipoen toi 
joukkueelle SM-pronssimitalin. Myös rallissa 
Ruoppa on nostanut sijoituksiaan viimeisellä 
erikoiskokeella.

– Jotenkin tulee sellainen tunne, että vielä 
on yritettävä!

Ruoppa voi kokemuksensa ansiosta vertailla 

menoa rallissa ja jokamiesluokan kär-
kitaistoissa. 

– Ero on melkoinen, rallissa on koko 
ajan mentävä puiden välissä ja vauhti 
on kovempaa. Molempien lajien har-
rastaminen on tuonut etua, rallissa on 
oppinut vauhdikkaita linjoja jokkik-
seen. Jokamiesluokassa taas on oppi-
nut lähtemään paikaltaan ja risteyksistä 
tehokkaasti.

Timo Ruoppa on vielä poikamies, 
joten aikaa on myös harrastamiseen.

– Jossakin vaiheessa tekisi mieli 
hankkia tehokkaampi kilpuri, mutta 
tällä hetkellä Starletilla ajaminen on 
järkevin vaihtoehto. Tunnen auton tek-
niikan läpikotaisin, tiedän, kuinka sitä 
on ajettava. Starlet on näppärä, hauska 
ajettava, kertoo Ruoppa, jonka auton 
voimanlähteenä on Toyotan 5K-loh-
ko. Sellaisesta saadaan parhaimmillaan 
käyttöön noin 180 hevosvoimaa. 

Ruoppa voitti F-Cupin vuonna 2009 
A-juniorien sarjassa.

– Auto on kevyt, se antaa etua niin 
liikkeellelähdössä, tiukoissa kaarteissa 
kuin jarrutuksissa.

F-Cup on suosituin rallin 
sarjoista
Ralliautoilun F-Cup sai alkunsa vuon-
na 1991. Jo edellisenä vuonna oli ajettu 
parikin kokeilukisaa F-ryhmän autoilla. 
Tarkoituksena oli löytää rallisarja, johon 
voisi osallistua kaksivetoisella, turbotto-
malla autolla, jonka kansainväliset luo-
kitukset olivat vanhentuneet. Näin ne 
olivat monessa tapauksessa myös ulko-
na SM-luokkien taistoista.

Heti alussa sarja sai hyvän suosion. 
Mukana oli myös mielenkiintoinen ra-
ha-elementti. Eli ilmoittautumismak-

suista kerättiin reilu palkintokassa, josta 
kauden päätyttyä palkittiin kulukuitteja 
vastaan sarjan menestyneimmät. Toki 
moni jo tuolloin osasi laskea, että raha-
palkintojen saamiseen kuluisi useimmi-
ten palkintosummia enemmän rahaa. 
Mutta kunnia ja tasaväkisessä taistelussa 
saatu menestys houkuttivat. Ensimmäi-
sen sarjan voitti Iittalan Toyota-virtuoo-
si Esa Peltonen Starletilla.

Sarjan lumo kesti lamavuosien ylitse 
ja osallistujamäärät kasvoivat tultaessa 
90-luvun lopulle. Vuonna 2003 luopui 
toinen sarjan kehittäjistä, Lopella asuva 
Pentti Tarkkala osuudestaan sarjassa. 
Niinpä sarjaan tuli toinen Lopella asuva 
vetäjä, Ilkka Rantala. Rovaniemen ral-
lipäällikkö Heikki Poranen siirtyi sa-
malla hiukan taka-alalle jääden kuiten-
kin sarjan kummisedäksi. Nyt Rantala 

Tarkkaa touhua. 
Rallin katsastuk-
sessa tutkitaan 
niin kilpa-auton 
turvallisuusteki-
jät kuin muu sään-
töjen mukaisuus. 
Aamun esikatsas-
tuksessa huoleh-
ditaan siitä, että 
turvalaitteet ovat 
kunnossa metsä-
poluille lähdettä-
essä.

Täältä tullaan. 
Toni Kuhanen 
työntämässä 
ajokkiaan kohti 
katsastus-
paikkaa. 

pyörittää sarjaa yhdessä Hanaa-lehteä 
toteuttavan Jorma Mikkolan kanssa.

Vuonna 2008 jäivät suorat rahapal-
kinnot pois, mutta palkintojen taso 
pysyi korkealla. Sebastian Lindholm 
ja Michelin-rallirenkaat tulivat päätu-
kijaksi vuonna 2009. Niinpä nykyisin 
sarjan menestyjät saavat palkinnoksi 
rallirenkaita, niitä arvotaan myös kaik-
kien osallistujien kesken.

F-Cupin kehittämä on myös ralliau-
toilun senioriluokka. Siinä 45-vuotiaat 
ja sitä vanhemmat ”ukot” ottavat hy-
myssä suin mutta ”verissä päin” mittaa 
toisistaan rallipoluilla. Lisämausteena 
on ikäkerroin, vanhin osanottaja luo-
kassa antaa vertailupohjan. Häntä nuo-
remmat antavat tasoitusta ikävuosien 
ja ajokilometrien mukaisella kaavalla. 

Muut luokat ovat yleinen, A-juniorit 
ja B-juniorit. Jokaisessa näistä on kaksi 
kuutiotilavuusluokkaa. Sarjapisteitä saa 
niin yleiskilpailusijoituksen kuin luok-
kasijoituksen perusteella. 

Vuonna 2010 F-Cupissa ajettiin erik-
seen yleisen luokan ja juniorien kisat eri 
paikkakunnilla. Sarjan ilmoittautunei-
den määrä nousi yli kolmensadan pa-
rin. Nyt ajetaan taas samoissa kisoissa, 
ilmoittautuneita reilut 270. 

Talvikausi on ohitse, kesäkilpailut aje-
taan 21.5. Uudessakaupungissa, 13.8. 
Koillis-Savon Tuusniemellä ja päätös-
kisa 10.9. Heinolassa. Siellä eivät seni-
orit ole mukana, vaan he ajavat 24.9. 
Jämijärvellä päästellen koko porukan 
ensimmäisinä.

F-Cup kerää kilpailupaikkakunnille 
aina vankan yleisöjoukon. Perinteiset 
takavetoiset autot ja niiden tehokkaas-
ti toimivat ja ääntävät moottorit ovat 
yleisön mieleen. Lumi lentää talvella, 
sora kesällä. Ja yritys on maksimissaa-
an! 

perinteiset takavetoiset autot ja niiden tehokkaasti 
toimivat ja ääntävät moottorit ovat yleisön mieleen. 

tinta, edellinen meni rikki ja poika haluaa kat-
soa rallifilmejä. Tuli vapaapäivä, kun pakkasta 
on täällä 35,5 astetta, siinä ovat koneet turhan 
kovalla koetuksella metsässä, kertoo kauden 
hyvin aloittanut Toni Kuhanen puhelimessa. 

Haastattelua seuraavana päivänä hän oli läh-
dössä Mikkelin SM-ralliin paikallisen Toyota-
liikkeen VIP-tehtäviin Corollan kera. Hänellä 
on pitkä ja luottamuksellinen suhde Toyota 
Corolla GT -ajokkiinsa. 

Kuhanen hankki autonsa vuonna 2005. Ral-
lia sillä oli ajettu jo vuodesta 1997 lähtien. Hän 
voitti sarjan vuonna 2006, jonka jälkeen autoa 
on vuosien varrella kehitetty, huollettu ja paran-
nettu. Vieläkin se on täysin kilpailukykyinen. 
Corolla osoittanut kykynsä ja luotettavuutensa, 
se myös sopii hyvin ajajansa käsialaan.

– Pieni miinus on tällä hetkellä peltiosien 
saatavuus. Malli on jo aika vanha, eikä sitä ole 
tuotu Suomeen valtavia määriä. Niinpä jonkun 
kannattaisi tuoda esimerkiksi lokasuojia ja ovia, 
kyllä käyttäjiä olisi, uskoo Kuhanen.

Starletista Corollaan
Myös Samuli Nevällä on pitkä suhde Toyota-
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TEKsTI JA KuVAT AKI RAsK

Nelivetoiset urban Cruiser ja 
RAV4 kaupungin talvessa

Jos kaupunkiin 
haluat mennä nyt...

...niin takulla yllätyt. Mutta miten, 
se riippuu siitä, millaisella kärryllä 
matkaan on käyty. Koeajojen 
aikaan tammihelmikuussa ei 
haasteellisista talvikeleistä 
todellakaan ollut pulaa – kinoksia, 
loskaa, jäätä ja kaikkea siitä 
väliltä oli tarjolla. Kuinka Toyota
perheen tuore tulokas, pieni 
Urban Cruiser ja verrokkiautona 
toiminut tuttu RAV4 helpottavat 
talviautoilijan arkea? 

▶

 Kiireisten lukijoiden iloksi aloi-
tetaan tarina koeajojen lop-
pulauselmalla. Näillä autoilla 

ajettuaan kysymys ”miksi neliveto, 
miksi katumaasturi” kuuluu var-
masti ”miksi ihmeessä ei”. Ajami-
sen vaivattomuus talvioloissa on 
vertaansa vailla iänikuisen lipsutte-
lun ja parkkiruutuihin juuttumisen 
sijaan. Luistelu todellakin on par-
haimmillaan vain jääkentällä hok-
karit jalassa! 

Vielä parisenkymmentä vuot-
ta sitten sanoja ”katumaasturi” tai 
”SUV” oltiin tuskin keksittykään. 
Vuonna 1994 ensiesitelty Toyota 
RAV4 oli aikanaan muutoksen etu-
rintamassa ollen ensimmäisiä isolla 
volyymilla läpilyöneitä katumaastu-
reita. Sittemmin perinteinen käsite 
autosegmenteistä on saanut venyä 
äärimmilleen erilaisten crossover- 
ja lifestyle-mallien – kuten Toyota 
Urban Cruiser – rynniessä mark-
kinoille. 

Urban Cruiser ja RAV4 ovat pa-
perilla melkoisen kaukana toisis-
taan – ensimmäinen on uudenlaista 
kompaktiutta ja ennenäkemätön-
tä taloudellisuutta korostava mal-
li, jonka ensiesiintyminen tapahtui 
vuonna 2009. Jälkimmäinen taas 
asemansa sementoinut konkari, joka 
on myynyt jo yli miljoona kappalet-
ta yksinään Euroopassa. 

Tekniset yksityiskohdat jätettiin 
tässä koeajossa pienemmälle huo-
miolle, pääpaino annettiin koke-
muksille talviajosta kaupungissa ja 
taajamissa. 

Kaupunkilegenda vai 
katumaasturi
Urban Cruiser on ulkonäöltään 
miehekäs. Kooltaan se on hieman 
Yarisia suurempi ja Aurisia pie-
nempi. Virallinen luokitus eli MPV 
(Multi Purpose Vehicle), kotoisam-
min monikäyttöauto, on todellakin 
Urban Cruiseria parhaiten kuvaava 
termi. Sillä kulkee erinomaisen mu-
kavasti kaksi aikuista etupenkillä, 
asiallisesti kaksi matkustajaa taka-
penkillä ja tavaraakin mahtuu kont-
tiin kohtalaisesti, tarkalleen 305 lit-
raa nelivetomallissa. Etuvetoinen ve-
tää vielä 80 litraa enemmän. Yleinen 
laatuvaikutelma ja ergonomia ovat 
odotetusti kohdallaan. Mallivali-
koima on ilahduttavan selkeä – saa-
tavilla on 1,33-litrainen bensakone 
tai 1,4-litrainen D-4D-diesel, joiden 
molempien kyljessä on 6-pykäläinen 
vaihdelaatikko. Matka-ajossa pitkä 

Urban Cruiser viihtyy 
kaupungissa kuin kotonaan. 
Hyvä näkyvyys, kompakti 
koko, ketteryys ja neliveto 
tekivät sydäntalven 
testiajojaksosta nautinnon.
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kuutosvaihde on mainio lisä – usein 
pienet moottorit kun huutavat moot-
toritiellä kierroslukumittari punaisella. 
Nelivedon saa vain dieselmalliin.

RAV4 tunnetaan kansan suussa ”ravi-
nelosena”. Nippelitietona nimilyhenteen 
alkuperä: Recreational Active Vehicle 
Four-Wheel Drive. Nyt myynnissä on 
auton kolmas sukupolvi, joka ensiesi-
teltiin vuonna 2006. Se on monilta omi-
naisuuksiltaan lähellä todellisia maastu-
reita, kuten Toyota Land Cruiser, mutta 
arki-ajoon paremmin sovitettuna. Ko-
nehuoneeseen on tarjolla moderneja 
Toyota Optimal Drive -malliston mylly-
jä: 2-litrainen Valvematic bensakone tai 
kaksi eri versiota 2,2-litraisesta D-4D-
dieselistä – molemmat nelivetoisina. 

Autojen suosio Suomessa myynti-
määrillä mitaten on lähes tasan; Ur-
ban Cruiseria myytiin vajaat 600 ja 
RAV4:jää vajaat 700 kappaletta vuon-
na 2010. 

RAV4 ei vetele urissa

Aloitimme ajamisen verrokkiautolla eli 
RAV4:lla. Ajoon saatiin kaksi eri mallia, 
automaattivaihteinen bensa- ja manu-
aalivaihteinen dieselversio. 

Kun koeajajan siviiliautona on vuosi-
kausia ollut etuvetoinen, kitkarengastet-
tu farkku, olivat ensimmäiset kilomet-
rit vähintäänkin sykähdyttäviä. Ei sudi 
valoissa, ei vetele urissa, ajonhallinta ei 
nakuta jokaisessa mutkassa. Puhumat-
takaan näkyvyydestä – silmiä kään-
tämällä näkee vaivatta joka suuntaan. 

Ensimmäiset pari päivää molemmilla 
autoilla ajettiin pääkaupunkiamme ris-
tiin rastiin. Vaikka kyseessä ei ole tela-
ketjutettu maastoajoneuvo, rajojen ha-
kemisen nimissä niillä survottiin läpi 
uskomattomista paikoista – auraamat-
tomia satama-alueita, aura-auton hau-
taamia parkkiruutuja, peilijäätyneitä 
ylämäkiä. Kertaakaan ei lapiolle saati 
hinausavulle tullut tarvetta. Vaikutta-

va suoritus!
Myös pitkät matkat taittuivat muka-

vasti – nämä eivät ole janoisia möhkö-
fantteja vaan erittäin taloudellisia kul-
kureita, koosta ja massasta huolimatta. 
Käsivaihteisen dieselin kulutus maan-
tieajossa oli vaivaiset 5,8l/100km, kiitos 
älykkään nelivedon, joka olosuhteiden 
salliessa antaa vetovastuun kokonaan 
etupyörille. 

Harvoin on koeajoautojen palautta-
minen harmittanut näin kovasti, mut-
ta vaihdossa saatu pirteän punainen 
Urban Cruiser oli omiaan piristämään 
tunnelmia. 

Urbaaniuroksen 
monikäyttöauto
Autojen merkittävä pituus- ja korkeus-
ero (4,4 / 3,9 m ja 1,68 / 1,54 m) valke-
ni heti ensimmäisellä ovenavauksella. 
RAV4:ään kavutaan, Urban Cruiseriin 
voi istahtaa melkein kuin pikkuautoon. 

Pieneen nelivetoiseen autoon kestää 

tottua hieman kauemmin. Se ei käänny 
aivan yhtä pienessä tilassa kuin etuvetoi-
set sisarensa, ja mutkissa tulee helpos-
ti tunne, että auto puskee – tämä tosin 
johtuu tottumuksesta siihen, että pikku-
autot pikemmin liukuvat kuin purevat 
kiinni tiehen. RAV4:n tapaan Urban 
Cruiser on pääsääntöisesti etuvetoinen. 
Nelivedon saa kytkettyä kiinteäksi 40 
km/h nopeuteen saakka. 

Aivan samoihin umpihankiin kuin 
RAV4:lla ei Urban Cruiserilla ole asiaa, 

mutta yksikään parkkeeraus tai vaikka-
pa tavaran toimitus kaupunkikorttelei-
den ahtaille sisäpihoille, ei jäänyt koe-
ajon aikana hoitamatta. 

Neliveto, tavallista korkeampi maava-
ra ja erinomainen näkyvyys vievät läpi 
ajo-oloista ja esteistä, joissa tavalliselle 
pikkuautolle pitäisi soittaa hinauspalve-

RAV4 on varsinainen kameleontti 
autoksi – se on yhtä lailla kotonaan niin 
kaupungin loisteessa kuin syrjäseutujen 
kärrypoluilla. 
  

Ei juutu! RAV4 puskee vaivatta läpi kaikista arkiajon 
esteistä – lumihanget, mökkitiet, hinaustarpeet...

Iso lastausluukku, mukava lastaus
korkeus ja 385 litran vetoisuus takaavat, 
että myös tavarat mahtuvat mukavasti 
kyytiin. 

Urban Cruiseriin 
on mahdutettu 
kokoluokassaan 
uskomattoman 
väljät sisätilat. 
188 cm pitkä 
koeajokuskikin 
löysi vaivatta 
mukavan ajo
asennon.

Tilaa edessä,  
tilaa takana. 
Urban Cruiserissa 
mat kustaa muki
sematta neljä 
aikuista – ei ihan 
 arkipäivää 
useimmille tämän 
kokoluokan 
autoille.

lua apuun. RAV4:n kaltaista ”siitä vaan 
läpi” -ajotapaa ei Urban Cruiserilla voi 
harrastaa, mutta monikäyttöisyyden 
ja erinomaisen hinnoittelun ansios-
ta kannattaa kompaktia ja monikäyt-
töistä autoa etsivän katsastaa tämäkin 
vaihtoehto.

Turvallisuus vakiona
Koeajoautoissa olleen älykkään nelive-
don soisi olevan vakiovaruste jokaisessa 
uudessa autossa, niin paljon se lisää ajo-
mukavuutta ja -turvallisuutta. Jos rahtu-
sen kalliimpi hankintahinta mietityttää, 
kannattaa suhteuttaa se tuhansiin tule-
viin ajopäiviin, jotka sujuvat leppoisam-
min. Kun ajaminen on vaivatonta, se 
tekee hyvää kuljettajan vireystilalle – ja 
edelleen ajoturvallisuudelle.

Säännöllisesti paljon ja isoja tavaroita 
kuljettavalle Toyota-mallistosta löytyy 
sopivampia vaihtoehtoja, mutta kaikille 
muille autonkäyttäjille RAV4 ja Urban 
Cruiser ovat järkivalintoja. Niillä pärjää 
poikkeuksellisissa ajo-oloissa kesät tal-
vet matkustusmukavuudesta lainkaan 
tinkimättä.  

Älykkään nelivedon 
soisi olevan vakio
varuste jokaisessa 
uudessa autossa
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Auton tuulilasi on jatkuvasti alttiina 
erilaisille sää- ja ajo-oloille. Syksyllä 
pyyhkimet vilistävät lasilla edestakai-

sin lähes jatkuvasti ja talvella joka-aamuiseen 
rituaaliin kuuluu jään poisto jääraapalla. Ke-
sällä lasi saa osansa niin pölyisistä mökkiteis-
tä kuin hyönteisistäkin, joiden irrottaminen 
huoltoaseman karkealla sienellä tuntuu välillä 
lähes mahdottomalta tehtävältä. Lisäksi tulevat 
harmilliset kivien ja irtonaisten nastojen aihe-
uttamat vauriot. On tosiasia, että tuulilasi ku-
luu ja kaipaa siten tarvittaessa uusimista aivan 
kuten auton renkaatkin. Mutta, mistä saa apua 
lasiongelmiin? Ovatko kaikki lasit samanlaisia 
ja voiko asennustavalla olla merkitystä auton 
turvallisuuteen?

Karkaistusta lasista 
laminoituun turvalasiin
Ajoneuvoissa käytetään sekä karkaistua että 
laminoitua lasia. Tämän päivän autoissa kar-
kaistua lasia käytetään edelleen yleisesti sivu- 
ja takalaseissa. Lasi karkaistaan kuumentamalla 
materiaali n. 650 asteeseen ja jäähdyttämällä se 
ilmapuhalluksella. Tällöin ulkopinnat jäähtyvät 
nopeasti, mutta sisäkerros hitaammin, jolloin 
pintoihin syntyy jännityksiä. Jos lasi särkyy, si-
säkerroksesta vapautuvat jännitykset muren-
tavat lasin pieniksi siruiksi eikä kehyksiin jää 
vaarallisia viiltäviä särmiä. 

Vielä 1960-luvulla tuulilasitkin olivat tyypil-
lisesti karkaistua lasia. Siirtyminen laminoidun 
turvalasin käyttämiseen mahdollisti tuulilasin 
toimimisen osana nykyaikaisen auton lujaa 
korirakennetta. Laminoidussa lasissa lasiker-
rokset liitetään yhteen niiden väliin tulevan 
polymeerikalvon avulla. Valmis laminaatti 
näyttää yhdeltä kiinteältä lasilevyltä. Laminoi-
tu tuulilasi on suunniteltu kestämään kovia is-
kuja ja tukee turvatyynyn laukeamista oikealla 
tavalla. Murtunutkin laminaatti pysyy koossa 
ja estää näin vieraiden kappaleiden tunkeutu-
misen ohjaamoon. 

Lasin käyttö lisääntyy autoissa
Tuulilasien koot ovat kasvaneet viime vuosi-
kymmenet huimaa vauhtia. Syynä tähän ovat 
olleet mm. autojen koon kasvu, aerodynamii-
kan vaatimukset lasin asennolle sekä matkus-
tamon avaruuden tavoittelu. Esimerkiksi vielä 
1980-luvulla markkinoilla olleen legendaarisen 
Land Cruiser BJ40:n pystyllä ja suoralla tuuli-
lasilla oli korkeutta vain alle 40 cm. Siihen ver-
rattuna vaikkapa uuden Priuksen tuulilasi vai-
kuttaa jättimäiseltä: sen korkeus on yli 2,5-ker-
tainen BJ:n lasiin nähden. Lasin käyttö myös 
auton muissa osissa lisääntyy ja niinpä mm. 
Versoon ja Avensis Wagoniin onkin saatavana 
lisävarusteena näyttävä lasikatto. 

Älä riskeeraa autosi 
korirakenteen lujuutta
Yleisen, kaikkia auton korjauksia koskevan 
säännön mukaan auton rakenteita ei saa mil-
tään osin heikentää tasosta, joka siinä on ollut 
uutena. Tuulilasin kohdalla väärä tai huolima-

Miksi lasi särkyy?
 Usein kysytään, rikkoutuvatko tuulilasit 

nykyään helpommin ja onko materi-
aali muuttunut helpommin kuluvaksi? Kari 
From Pilkington Automotive Finland Oy:stä 
vastaa: 

– Nykydesignin mukaiset lasit ovat suu-
rikokoisia ja voimakkaasti taivutettuja. Lasit 
ovat liimakiinnitteisiä ja osa kantavaa korira-
kennetta. Lasille välittyy korin dynaamisia ja 
staattisia rasituksia, jotka oleellisesti vaikut-
tavat nykyauton ajo-ominaisuuksiin ja kola-
riturvallisuuteen. Lasit ovat myös ohuempia 
kuin ennen, minkä taustalla on ajatus auton 
kokonaispainon minimoinnista ja siten 
paremmasta polttoainetaloudesta. Ehjä lasi 
kestää uskomattomia mekaanisia ja termi-
siä rasituksia. Toisaalta valitettavasti pienikin 
ulkoinen vaurio, kuten kiven tai nastan isku 
kriittisessä paikassa kuten lasin reuna-alu-
eella, riittää joskus aiheuttamaan halkeami-
sen, From sanoo.

Myös riski lasin rikkoutumiseen on kas-
vanut. Nykyään tuulilasiin lentää huomat-
tavasti enemmän kiviä, nastoja, kuraa ym. 
Syitä tähän ovat mm. kuraläppien poistumi-
nen, autojen yhä lyhyemmät peräylitykset, 
renkaiden lisääntyneet lamellit ja kasvaneet 
urasyvyydet sekä kasvanut liikennetiheys. 
Myös tuulilasin koko on suurempi, jolloin 
kiven osumisriski on suuri. 

Kirkas kevätaurinko lämmittää mieltä, mutta 
matalalla paistaessaan sen valo paljastaa 

kaikki lasin pienetkin naarmut sokaisten 
kuljettajan. Olisiko aika harkita lasin 

vaihtoa? 

Turvallisesti 
aurinkoiseen 

kevääseen

ton asennus on jopa hengenvaarallinen, sillä 
lasi on osa auton korin passiivista turvajärjes-
telmää ja oleellinen osa korin ylärakenteiden 
lujuutta. Tuulilasin vaihdon onnistumiseksi 
onkin ensiarvoisen tärkeää, että mekaanikko 
tuntee paitsi itse tuotteet sekä oikeat työme-
netelmät, myös ulkoisten olosuhteiden, kuten 
kuivan pakkasilman vaikutukset liimaukseen.

Oikeat esikäsittely- ja puhdistusaineet sekä 
itse liiman tyyppi, liimasauman sijainti ja jopa 
sen muotokin ovat erittäin tärkeitä liimauksen 
onnistumiselle. Epäonnistunut liimaus oirei-
lee yleensä harmillisena vuotona, mutta kielii 
myös siitä, että haluttua rakenteellista lujuutta 
ja siten turvallisuutta ei ole saavutettu. Esimer-
kiksi Tekniikan Maailman tuulilasien vaihtoa 
käsitelleessä testissä (9/2008) todettiin eräässä 
paikassa tehdyn tuulilasin liimauksen olleen 
irti kymmenien senttien matkalta. 

Nykyiset turvajärjestelmät vaativat paljon se-
kä itse lasilta että liimaukselta. Turvatyynyt ovat 
aiempaa suurempia, joten ne myös tukeutuvat 
tuulilasiin entistä voimakkaammin. Vahvalla, 
oikeilla menetelmillä ja liimoilla asennetulla 
tuulilasilla on lisäksi erityisen tärkeä tehtävä 
hirvikolarissa tai ympäripyörähdyksessä, jotta 
katon rakenteet suojaisivat matkustajia.

Vastaavista syistä tuulilasin tarkalleen oike-
at mitat ja muoto ovat tärkeitä, jotta lasi saa-
daan asettumaan aukkoon oikein rakenteita 
tukien. Mikäli lasi ei ole juuri oikea ja oikein 
menetelmin ja ainein asennettu, ei auto enää 
yltäisi alkuperäisiin EuroNCAP-törmäystes-
tin pisteisiin. 

Oikea lasi, oikeilla varusteilla
Nykyaikaiseen tuulilasiin sisältyy useita varus-
teita ja lisäominaisuuksia. Lasin reunassa on 
keraamisella värillä tehty musta silkkipaina-
tus, joka toimii esteettisenä elementtinä mut-
ta myös suojaa asennusliimaa auringonvalon 
UV-säteilyn vaikutukselta. Peruutuspeili kiin-
nitetään suoraan tuulilasiin, kuten monet lis-
tarakenteetkin. Tavallisia lasiin integroituja va-
rusteita ja ominaisuuksia ovat mm. lämmitys, 
auringon lämpösäteilyä heijastava pinnoite, 
radioantenni sekä äänenvaimennus (ns. akus-
tinen tuulilasi). Lisäksi pyyhkijöiden automaat-
tista toimintaa varten lasiin on saatettu asentaa 
myös sadetunnistin. 

Varusteita on paljon mutta niin on samaan 
automallin useita eri vaihtoehtojakin. Esimer-
kiksi vuonna 2003 esiteltyyn toisen sukupol-
ven Avensikseen on tarjolla peräti yhdeksän 
eri alkuperäistä vaihtoehtoa. Toyota-huollos-
sa tiedetään, mitkä ominaisuudet juuri sinun 
autosi tuulilasissa tulee olla ja mitä erikoistoi-
menpiteitä esim. sadetunnistin lasinvaihdon 
yhteydessä vaatii. 

Kulunut tuulilasi 
vaarantaa näkyvyyden
Silmälasien kohdalla huomaamme uusimis-
tarpeen helposti, mutta auton tuulilasia ei vält-
tämättä vaihdeta edes silloin, kun kuljettajan 
näkökenttään tulee häiritsevä kiveniskemä tai 

halkeama. Onnettomuusriski kasvaa myös ku-
luneen tuulilasin aiheuttaman häikäistymisvaa-
ran myötä. Siksi tuulilasin kunto kuuluu niin 
vaurioiden kuin kuluneisuudenkin osalta myös 
vuosikatsastuksessa tarkastettaviin kohteisiin. 

Hyvin pyyhkii
Kun tuulilasi on jälleen saatu uutta vastaavaan 
kuntoon, on hyvä paneutua hetkeksi mietti-
mään, mitä muuta näkyvyyden eteen voisi teh-
dä. Epäilemättä uusi lasi ansaitsee laadukkaat 
pyyhkijän sulat, jotka tuottavat tasaisen pai-
neen koko sulan pituudella. Yleismallisia sul-
kia ei ole suunniteltu automallikohtaiselle lasin 
kaarevuudelle, joten alkuperäisosa on varmin 
valinta. Muista myös huolehtia säännöllisesti 
tuulilasin sisäpuolen puhdistamisesta sekä si-
säilmansuodattimen vaihdosta. 

Mielenrauhaa Toyota-huollosta
Laaja Toyota-huoltoverkosto koulutettuine me-
kaanikkoineen pitää huolen, että kaikki autosi 
tarvitsemat työt lasinvaihtoja myöten tehdään 
juuri valmistajan vaatimusten mukaisesti.

Toyota-huollosta saat arvion lasisi kunnosta 
ja neuvot mahdollisten vaurioiden korjaami-
seksi. Pienet kiveniskemävauriot voidaan useis-
sa tapauksissa korjata edullisesti. Tiesitkö, että 
esimerkiksi Toyota-vakuutukseen saatava laaja 
kaskovakuutus korvaa kiveniskemäkorjauksen 
hinnan ilman omavastuuta.

Kysy tarjousta ja nauti mielenrauhasta, josta 
Toyota-huolto tunnetaan. 

Vinkkejä tuulilasi-
vaurioiden välttä-
miseksi 
1. Pidä riittävä turvaväli edellä ajavaan, 
etenkin sorateillä ja likaisissa ajo-oloissa.
2. Hiljennä vauhtia soratiellä vastaantu-
levan auton kohdalla, autosi oma nope-
us vaikuttaa siihen, kuinka kovaa ilmassa 
lentävä kivi autosi lasiin iskeytyy.
3. Käytä riittävästi lasinpesunestettä. 
4. Käytä laadukkaita pyyhkijän sulkia, 
näin voit vähentää pyyhkimistarvetta. 
5. Käytä pyyhkijöitä ennen pysäköintiä 
yön yli – aamulla jäätä raaputettaessa 
hiekka ei naarmuta. 
6. Vaurion sattuessa suojaa kiveniske-
mäkohta teipillä, joka estää kosteuden 
ja lian pääsyn vaurioon. Ota välittömästi 
yhteyttä ammattitaitoiseen korjaamoon, 
joka opastaa, onko korjaus mahdollista ja 
kannattavaa lasin muu kunto huomioon 
ottaen vai tuleeko lasi vaihtaa uuteen. 

TEKSTI JOUKO RYYNÄNEN
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Helsingin kaupunki myöntää pysäköintietuuden 
vähäpäästöisille autoille 1.4.2011 alkaen. Vä-

häpäästöisyyden kriteerit täyttäville henkilöautoille 
annetaan 50 %:n alennus voimassaolevista pysä-
köintimaksuista sekä oman vyöhykkeensä asukas- 
ja yrityspysäköintitunnuksen lunastushinnasta. 

Vähäpäästöiseksi autoksi luetaan bensiini- ja 
dieselhenkilöautot, joiden hiilidioksidipäästöt ovat 
alle 100 grammaa/kilometri ja päästöt Euro 5 -ta-
soa. Kaasu- ja etanoliautoille sallitaan bensiini- ja 
dieselautoihin nähden korkeampi hiilidioksidi- eli 
CO2-päästö 150 g/km, koska nämä autotyypit voi-
vat käyttää jätteisiin perustuvia biopolttoaineita, 
kuten etanolia ja biokaasua. 

Kaikki täyssähköautot luokitellaan vähäpäästöi-
siksi. Vähäpäästöisyyden kriteerejä tiukennetaan 
kahden vuoden välein, kun lisää vähäpäästöisiä 
autoja tulee markkinoille. 

Bensiiniautoja, joissa CO2 jää alle 100 g/km, on 
tällä hetkellä Suomessa myynnissä yhteensä 28 
mallivaihtoehtoa, joista peräti 10 on Toyotaa ja 4 
Lexusta. Kriteerit täyttäviä dieselautoja on Trafin 
Ekoake-tilastossa 80 mallia. Lisäksi kaasu- ja eta-
noliautoissa pysäköintietuuden saavia autoja (CO2 
alle 150 g/km) on kaikkiaan 16 vaihtoehtoa.

Pysäköintimaksualennus koskee kaikkia yleisten 

liikennealueiden maksullisia pysäköintipaikkoja, 
joita ovat kaikille maksulliset lippuautomaatti- ja 
mittaripaikat sekä maksulliset asukaspysäköin-
tipaikat. 

Maksaminen tapahtuu autokohtaisella maksu-
laitteella tai mobiilipäätelaitteella, joihin on mah-
dollista ohjelmoida alennetut taksat. Alennettuun 
taksaan oikeutetut henkilöautot merkitään visu-
aalisesti erottuvalla tavalla. Vähäpäästöisyyden 
kriteerit täyttäville henkilöautoille perustetaan 
oma merkintäluokka kaupungin pysäköintitun-
nusjärjestelmään. 

Lisätietoa asiasta ja käytännön ohjeistusta on 
tulossa Helsingin Kaupungin Rakennusviraston 
sivuille www.hkr.fi. 

Maalitarra peittää 
pienet naarmut

Toyota on tuonut markkinoille uu-
den tavan pienten maalivaurioiden 

suojaamiseen.
Uuden tee se itse -tuotteen, Toyota 

stickerfixin, avulla voi helposti ja nope-
asti korjata maalipinnan pieniä vaurioi-
ta. Sillä voidaan myös suojata jo ennalta 
kolhuille arkoja kohteita, kuten esim. 
auton oven reunoja.

Toyota stickerfix myydään A5-ko-
koisina arkkeina, joissa on yhteensä 33 
erikokoista ja -muotoista maalitarraa. 

Vähäpäästöinen 
auto saa alennusta 
pysäköintimaksuun 
Helsingissä

Tervetuloa tutustu
maan Lexusmallistoon

Lexus Hybrid Drive 2011 -tapahtuma 
järjestetään kevään aikana kuudella 

paikkakunnalla. Esittelynsä silloin saa 
uusi Lexus CT 200h -täyshybridi. Mu-
kana on myös koko muu Lexus-mallis-
to: täyshybridit RX 450h, GS 450h ja LS 
600h sekä IS 200d ja 250A. 

Kiertueaikataulu
tiistai 3.5. Turku
keskiviikko 4.5. Tampere
torstai 5.5. Vaasa
tiistai 10.5. oulu
keskiviikko 11.5. Kuopio
torstai 12.5. Jyväskylä

Tarkemmat esittelypaikat ja -ajat ilme-
nevät Lexuksen nettisivuilta www.le-
xus.fi ja Facebookista www facebook.
com/lexusfinland.

Epäilyt Toyotan sähkövioista todettiin 

USA:ssa aiheettomiksi 

Yhdysvaltojen liikenneviranomaiset tutkivat yhdessä NAsA:n kanssa Toyotan 

moottorinohjauksen elektroniikkaa kymmenen kuukauden ajan. Autoista ei 

löytynyt sähkövikaa, joka aiheuttaisi kaasun jumittumisen. 

Voimakas mediakohu aiheutti alkuvuodesta 2010 sen, että Yhdysvaltojen 

viranomaiset käynnistivät laajan tutkimuksen Toyotan autoissa ilmenneiden 

kaasupoljinoireiden vuoksi.  

Yhdysvaltojen viranomaiset ovat nyt todenneet kuukausien tutkimusten jälkeen, 

ettei autojen sähköjärjestelmissä ole vikaa, joka aiheuttaisi tahatonta kaasun päälle 

jäämistä. Tutkimuksissa löytyi ainoastaan muutamasta autosta mekaaninen vika, 

joka olisi ajan mittaan saattanut vaikeuttaa kaasupolkimen käyttöä ja joka nyt on jo 

korjattu autojen korjauskutsujen yhteydessä. 

– Arvostamme sitä paneutumista, jolla usA:n viranomaiset tutkivat 

valmistamiemme autojen moottorinohjausjärjestelmiä. uskomme, että 

Yhdysvaltojen huippuasiantuntijoiden tiukan analysoinnin tuloksena tekemät, 

8.2.2011 julkaistut päätelmät vahvistavat asiakkaittemme luottamusta Toyota- ja 

Lexus-autojen laadukkuuteen. 

– Tarkasti suunniteltu ja testattu kaasuläpän ohjausjärjestelmämme ei siis voi 

aiheuttaa tahatonta auton kiihtymistä, totesi Toyota North American laatujohtaja 

Steve St. Angelo.
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uutiset Kiitos asiakas
palautteesta

Asiakastyytyväisyyskyselyyn 
vastanneiden kesken arvot-

tiin helmikuussa yksi 600 euron 
matkalahjakortti ja neljä 100 eu-
ron arvoista polttoainelahjakort-
tia. Kiitos kaikille vastanneille. 
Onnetar nosti voittajiksi seuraa-
vat:

Matkalahjakortin voittaja
Juha Hämynen, Espoo

Polttoainelahjakorttien voittajat:
Hannu Klen, Helsinki
Markku Rainio, Pori
Petra Ritvanen, Mynämäki
Riitta Talvela, Maaninka

Kaksi uutta valtuu
tettua korjaamoa

Toyota Tammer-Auton Elovainion 
huoltopiste on aloittanut toimintan-

sa keskeisellä paikalla Ylöjärven Elovai-
niolla. Kiinteistö sijaitsee Vaasantien ja 
Kuruntien risteyksessä, näkyvällä pai-
kalla osoitteessa Elotie 6, 33470 Ylöjär-
vi. Läheisyydessä on kauppakeskus Elo.

Uudella huoltopisteellä on tilaa 600 
neliötä, josta korjaamon käytössä on 
400 neliömetriä. Korjaamopaikkoja on 
kuusi ja huoltopaikkoja kolme. Pysä-
köintialueella on reilusti parkkipaikko-
ja. Toiminnasta vastaa korjaamopäällik-
kö Martti Huttunen.

Vaunula sijaitsee Helsingin Malmil-
la osoitteessa Takoraudantie 3, 00700 
Helsinki. Yritys tarjoaa Toyota-asiak-
kaille huolto- ja varaosapalveluja. Kor-
jaamopaikkoja on Toyota-asiakkaille 
kuusi. Asiakaspalvelutilat on uudis-
tettu vastaamaan tämän päivän haas-
teita. Korjaamotoimintaa vetää pitkän 
Toyota-taustan omaava korjaamopääl-
likkö Matti Peltonen, joka toiminut 
ennen mm. Toyota Airportin varaosa-
päälikkönä.

Land Cruiser Pradon  
valmistus alkaa Venäjällä

Toyota Motor Corporation on tehnyt aiesopimuksen 
Land Cruiser Pradon kokoonpanosta Vladivostokissa 

sijaitsevan Sollers-Bussan -yhtiön kanssa.
Sopimuksen mukaan Toyota toimittaa osat Sollers-Bus-

sanille, joka kokoaa autot Vladivostokin tehtaassa. Tuo-
tantotahti on 1 000 Land Cruiser Pradoa kuukaudessa, ja 
toiminnan on määrä alkaa keväällä 2012. Autojen myyn-
nistä huolehtivat Venäjällä toimivat Toyota-jälleenmyyjät.

Tämä järjestely nopeuttaa Venäjällä suositun Land 
Cruiser Prado -mallin toimituksia ja huomioi jatkossa 
joustavammin autojen kysynnässä tapahtuvat muutokset. 

Näin arvioidaan liikenne- ja viestintämi-
nisteriön teettämässä sähköautoselvi-

tyksessä, joka luovutettiin 16.2.2011 liiken-
neministeri Anu Vehviläiselle.

Ministeri Vehviläinen tilasi keväällä 2010 
selvityksen sähköautojen laajamittaisen 
käyttöönoton vaikutuksista suomalaiseen 
liikennejärjestelmään. Selvitysmiehenä toi-
mi tutkimusprofessori Nils-Olof Nylund 
Teknologian tutkimuskeskus VTT:stä.

Selvityksen mukaan pitkien välimatko-
jen Suomessa ladattavan hybridin arvioi-
daan olevan käyttökelpoisempi ja kustan-
nustehokkaampi vaihtoehto kuin täyssäh-
köauto, joka soveltuu parhaiten lyhyille 
matkoille ja taajamaliikenteeseen. 

Nils-Olof Nylund suosittelee, että säh-
köautojen ja hybridiautojen tulemiseen 
on syytä alkaa varautua huomioimalla säh-
köautojen lataus rakentamismääräyksissä. 
Jossain vaiheessa on rakennettava myös 
julkinen latausverkosto, jotta sähköautoa 
voi tasapuolisesti käyttää.

Selvitysmies arvioi, että sähköautoja al-
kaa merkittävästi olla liikenteessä vasta tu-
levina vuosikymmeninä eikä niitä tarvita 
vielä vuoden 2020 energia- ja ilmastota-
voitteiden saavuttamisessa.

Elegantti, nykyaikainen ja tyylikäs – sanat 
pätevät sekä Kylieen että Lexus CT 200h 

-malliin. Lexus ja supertähti Kylie Minogue ovat 
solmineet yhteistyösopimuksen, jossa laulajatar 
esiintyy Lexus CT 200h -täyshybridimallin Quiet 
Revolution -markkinointikampanjan keulahah-
mona ja Lexus puolestaan toimii Kylien 2011 
Britannian kiertueen tukijana. 

Maailman tähti-ikoni tullaan näkemään Le-
xus CT 200h:n TV- ja printtimainoksissa, ja Kylie 
saa käyttöönsä juuri hänelle henkilökohtaisesti 

suunnitellun Lexus CT 200h:n.
Kylie Minoguen Les Folies 2011 -kiertueen 

arvellaan olevan visuaalisesti näyttävin ja tek-
nisesti monimutkaisin, mitä kuningaskunnassa 
on koskaan järjestetty.

– Iloitsen yhteistyöstä Lexuksen kanssa ja olen 
mielelläni edesauttamassa uuden täyshybridi-
mallin markkinoille tuloa. CT 200h on tyylikäs, 
elegantti ja varmasti luo hiljaisen vallankumo-
uksen autoilun maailmassa, Kylie sanoi.

Kylie Minogue on Lexuslähettiläs

Hybridi sähkö
autoa parempi 
vaihtoehto

 Matkustamoon ohjattavan korvausilman 
puhtauteen voidaan merkittävästi vaikut-

taa tehokkaalla raitisilmasuodattimella, mikä 
alkaa olla vakiovaruste jo useissa uusissa au-
toissa. Puhtaampi sisäilma vähentää tuntuvas-
ti erilaisia ulkoilmassa olevien epäpuhtauksien 
aiheuttamia ongelmia. Erityisen tärkeää se on, 
jos autossa matkustaa henkilöitä, jotka kärsivät 
jonkinasteisista hengitystiesairauksista. 

Uudet Toyotat Hiacea lukuun ottamatta on 
varustettu jo tehtaalla raitisilmasuodattimella. 
Myös Hiaceen on saatavana lisävarusteena rai-
tisilmasuodatin, joka voidaan helposti asentaa 
jälkeenpäin. 

Useaan Toyota-malliin on lisäksi saatavana 
vakiona olevan suodattimen tilalle lisävarus-
teena vaihtokelpoinen elementti, joka pystyy 
vieläkin tehokkaammin poistamaan sisäilmaan 
kulkeutuvia epäpuhtauksia. Tämän varusteen 
valmistuksessa on käytetty aktiivihiiltä. Sen 
suodatuskyky on todettu autokäytössä huo-
mattavasti normaalia sisäilman suodatinma-
teriaalia tehokkaammaksi. 

Toyota-malleihin suodatinelementin vaihto 
on varsin nopea ja helppo toimenpide. Käy-
tössä jo ollutta suodatinta ei saa käytön välillä 
puhdistaa, koska puhdistuksen aikana suoda-
tinmateriaalissa olevat epäpuhtaudet lähtevät 
liikkeelle ja voivat kulkeutua hengitysteihin. 
Suodatin voi myös vaurioitua puhdistettaessa. 
Suodattimen ainoa oikea huoltotoimenpide on 
elementin vaihto uuteen. 

Ilmastointilaitettakin pitää huoltaa
Vaikka merkittävä osa matkustamoon kulkeu-
tuvasta pölystä ja muista epäpuhtauksista pys-
tytään suodattamaan tehokkaan suodattimen 

Kahdeksan kuukauden ja 10 000 
ajokilometrin jälkeen raitisilmasuodatin 
näyttää tältä.  Vieressä oleva valkoinen on 
uusi vakiomallinen raitisilmasuodatin. 

TEKsTI TIMo sAVoLAINEN

Hengitätkö autossasi 
puhdasta sisäilmaa?
Tehokas sisäilman suodatus vähentää 
mm. pölyä, nokea, allergisia oireita, 
päänsärkyä ja hajuhaittoja. Puhtaampi 
ilma lisää viihtyvyyttä sekä parantaa 
kuljettajan keskittymiskykyä. Lisäksi 
tehokas raitisilmasuodatin suojaa myös 
ilmastointilaitetta.

avulla, se ei kuitenkaan yksin riitä pitämään 
sisätiloja pölystä vapaana. Pölyä ja kosteutta 
kulkeutuu sisätiloihin myös ovista, luukuista 
sekä matkustajien mukana. Auton sisätilojen 
kuivaus ja imurointi onkin syytä suorittaa mää-
räajoin. Myös ilmastointilaitteen säännöllinen 
huolto on erittäin tärkeää. 

Ilmastointi kuivattaa tehokkaasti ilmaa pois-
taen kosteutta, joka kondensoituu ilmastointi-
laitteeseen. Huoltamaton ilmastointi ja tukos-
sa oleva raitisilmasuodatin ovat yhdessä tai jo 
erikseenkin terveydelle haitallisia. Säännöllisen 
huollon laiminlyönti voi aiheuttaa bakteeri-
kasvustoa, hometta sekä erilaisia hajuhaittoja. 

Suodatin vaihtoon kahdesti 
vuodessa
Mitä tehokkaampi suodatin sen helpommin 
se myös tukkeutuu. 

Raitisilmasuodattimen elementti tulisi vaih-
taa säännöllisesti ja vähintään 15 000 km:n 

välein. Olosuhteet, joissa autoa käytetään, vai-
kuttavat kuitenkin erittäin paljon suodattimen 
likaantumiseen. Suositeltavinta olisikin vaihtaa 
elementti vähintään kaksi kertaa vuodessa; 
syksyllä ja keväällä. Näin toimimalla suodatin 
toimii parhaalla mahdollisella tavalla kaikki-
na vuodenaikoina. Kosteina vuodenaikoina 
puhdas suodatin päästää riittävästi korvaus-
ilmaa lävitseen, ja sisätilojen huurteenpoisto 
toimi parhaalla mahdollisella tavalla. Kesällä 
viileää korvausilmaa tarvitaan runsaasti jääh-
dyttämään kuumaa matkustamoa. Silloin on 
tärkeää, että raitisilmasuodatin ja ilmastointi 
toimivat mahdollisimman tehokkaasti. 

Aktiivihiilestä valmistettu suodatinmateriaali 
sisältää lähes 70 % aktiivihiiltä, ja se pystyy suo-
dattamaan n. 90 % partikkeleista, joiden koko 
on 10,0 mikrom, n. 50 % partikkeleista kool-
taan 2,5 mikrom ja vielä n. 33 % partikkeleista 
kooltaan 0,26 mikrom. 
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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 1/2011

Uusi monipuolinen 
Verso-S 

Prius-perhe kasvaa 

Toyotan täyshybri deille 
kaksoisvoitto Ekoauto 
2011 -vertailusta 


