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Maaliskuun 11. päivä Japania kohta-
si luonnonkatastrofi, jonka mitta-

kaavaa vain harva osasi kuvitella. Vaikka 
maanjäristyksen ja sitä seuranneen tsu-
namin jälkeinen uudelleenrakentami-
nen käynnistyi nopeasti, tulee Japanin 
yhteiskunnan lopullinen toipuminen 
tästä tragediasta kestämään vielä var-
sin pitkään. 

Japanin suurimpana autonvalmis-
tajana ja yrityksenä, myös Toyota oli 
monella tapaa näiden tapahtumien vai-
kutuspiirissä. Katastrofin alkupäivinä 
ja -viikkoina yhtiön tärkeimpiä pri-
oriteetteja oli omien työntekijöiden-
sä turvallisuuden varmistaminen sekä 
taloudellisen ja operatiivisen avun an-
taminen kovia kokeneelle yhteiskun-
nalle. Taloudellisen tuen lisäksi Toyota 
toimitti pelastusorganisaation käyttöön 
kuljetuskalustoa, avustustarvikkeita se-
kä työntekijöitä. 

Heti katastrofin alkumetreillä Toyota 
pani etusijalle varaosatuotannon, jotta 
Toyota-asiakkaiden autojen huolto- ja 
korjaustoiminta toimisi globaalisti kes-
keytyksettä. Suomessa varaosien saata-
vuus onkin säilynyt täysin normaalina 
läpi koko katastrofin ja sen jälkeisen 
ajan. Vaikka kaikki Toyotan japanilai-
set tuotantolaitokset itsessään selvisivät 
onnekkaasti tapahtumista lähes vauri-
oitta, aiheutti tuho kuitenkin suuria vai-
keuksia yhtiön lukuisille japanilaisille 
osatoimittajille. Toyotan autotuotanto 
Japanissa seisahtuikin komponenttipu-
lan vuoksi katastrofin jälkeen viideksi 
viikoksi, mutta 18. huhtikuuta alkaen 
ovat kaikki tuotantolaitokset niin Japa-
nissa kuin muualla maailmassa olleet 
normaalissa toiminnassa, joskin suun-
niteltua alhaisemmilla tuotantomäärillä. 

Heinäkuuhun saakka yhtiö kuroo 
kiinni maalis- ja huhtikuun ajalle suun-
niteltua tuotantoa, mikä aiheutti ja tulee 
aiheuttamaan lukuisiin, ennen katastro-
fia tehtyihin, tehdastilauksiin viivästyk-
siä alkuperäisiin arvioihin verrattuna. 
Pahoittelemme tästä asiakkaillemme 
koituvaa vaivaa ja kiitämme kaikkia 
Teitä ymmärryksestä tässä poikkeuk-
sellisessa tilanteessa. Vakuutamme, että 
Toyota tekee parhaillaan kaikkensa mi-
nimoidakseen jokaisen syntyneen vii-

västyksen. Tämän Toyota Plus -lehden 
ilmestymisen hetkellä ei katastrofilla ole 
enää ollut useaan viikkoon minkään-
laista vaikutusta uusien asiakastilausten 
toimitusaikojen tarkkuuteen.

Yleisesti ottaen Toyota-autojen saa-
tavuus Suomessa on tällä hetkellä hyvä, 
mihin luonnollisesti vaikuttaa se, että 
noin 80 % Suomessa myytävistä Toyo-
tista valmistetaan Japanin ulkopuolella, 
pääosin Euroopassa.

Katastrofin aiheuttama Fukushiman 
ydinonnettomuus on herättänyt tiettyä 
epätietoisuutta Japanista toimitettavi-
en autojen ja varaosien mahdollisesta 
radioaktiivisuudesta. Toyota on yhteis-
työssä viranomaisten kanssa jatkuvasti 
seurannut Japanista laivattavien auto-
jen ja osien radioaktiivisuustasoja, eikä 
niissä ole havaittu minkäänlaisia poik-
keamia. Mm. 8. huhtikuuta tehdyissä, 
Japanista laivattavien autojen, tarkas-
tuksissa autojen säteilyarvoksi todet-
tiin 0,03 mikrosievertiä tunnissa, kun 
samana ajankohtana esim. Pariisin ja 
New Yorkin kaupungeissa mitattujen 
normaalien taustasäteilyjen taso oli 0,1 
mikrosievertiä tunnissa.

Toyotan toipuminen katastrofista on 
siis hyvässä vauhdissa, ja sekä auto-
myynti että huolto- ja korjaustoiminta 
toimivat koko Suomen Toyota-jälleen-
myyjäverkostossa aivan normaalisti. 

Haluamme välittää kiitokset kaikille 
asiakkaillemme luottamuksesta Toyotaa 
kohtaan nyt ja tulevaisuudessa!
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4 Perhe koeajolla
Tuusulalaisen viisihenkisen Karin perhe koeajoi Toyota 
Verso Edition 2011 -tila-auton.

10 Ei pelkkää kulutussäästöä
Toyota Hybrid Synergy Driven edistyksellinen tekniikka 
tuo mukanaan monia muita ominaisuuksia, joiden myötä 
autoilun kustannukset pysyvät totuttua matalammalla 
tasolla.

13 Kuka pelkää Hybridikansakoulua?
Rehtori Herkko Wildénin luotsaama Hybridi kansakoulu 
on avannut ensimmäistä kertaa ovensa ulkomaailmaan.

14 Toyota Dyna
Toyota Dynan kevyt ja kestävä alusta antaa erinomaiset 
lähtökohdat päälirakenteiselle hyötyajoneuvolle. 

16 Iskunvaimennin
Pitkä talvi on rapistanut tienpintoja ja röykyttänyt autoja
poikkeuksellisen kovalla kädellä. Korjaamoilla talven vai-
kutus näkyy lisääntyneinä iskunvaimentimien vaihtoina.

18 Aygo Cool
Uusi Aygo Cool -varustetaso nostaa pikkuauton muka-
vuuden uudelle tasolle. Mallin vakio varusteisiin lukeutu-
vat mm. ilmastointi, kauko-ohjattava keskus lukitus ja 
sähkötoimiset etuikkunat. 

20 Turvallista ajokoulutusta
Pieksämäellä lähellä lentokenttää sijaitsee Poliisin Ajo-
koulutuskeskus, jossa vuosien mittaan ajotaitoja on har-
joitellut tuhansia poliiseja.

24 Verso-S pakettiautona
Syksystä 2011 alkaen Verso-S on mahdollista rekiste-
röidä henkilöauton sijaan pakettiautoksi, jolloin yrittäjä 
on oikeutettu vähentämään auton hankintahinnasta 
perittävän arvonlisäveron.

26 Pihistellen pisimmälle
Toyota voitti toistamiseen EcoTourin. Hienossa taloudel-
lisuusajossa saavutettiin jälleen todella alhaisia kulutus-
lukemia. 

28 Mekaanikon taidonnäyte
Janne Sundström käytti noin vuoden ajan kaiken vapaa-
aikansa harrasteauton rakentamiseen. Tuloksena syntyi 
harkitusti muuteltu, suoritus kykyinen ja monesti palkittu 
Toyota Supra.

30 Auton suojaus kannattaa
Pieniä vaurioita voi ennaltaehkäistä Toyotan lisävaruste-
valikoimasta löytyvillä suojausvarusteilla. 

31 Lexus lisäsi etumatkaa
Lexuksen omistajat ovat Suomen tyytyväisimpiä autoili-
joita, aivan kuten kolmena aikaisempanakin vuonna, 
ilmenee Tuulilasi-lehden teettämästä Merkkien Merkki 
-tutkimuksesta. Volyymiluokan kärjessä komeilee 
sisarmerkki Toyota. 

32 Paikkapullo pelastaa
Uusien henkilöautojen varustukseen kuuluu nykyään 
usein renkaan paikkauspullo, jonka sisältämällä nesteellä 
hitaasti tyhjenevä rengas voidaan korjata väliaikaisesti. 

33 Puhtaampaa energiaa
Maailman energiantuotannosta aiheutuvia hiilidioksidi-
päästöjä tulee vähentää yli 80 prosenttia vuoteen 
2050 mennessä, jotta ilmaston lämpeneminen voidaan 
rajoittaa alle kahteen asteeseen esiteolliseen aikaan 
verrattuna.  

34 Puhtaampaa matkaa
Toyota Prius PHV -pistokehybridillä voi ajaa yhtäjaksoi-
sesti jopa 25 km ilman pakokaasupäästöjä. WWF:n pää-
sihteeri Liisa Rohweder ajoi ladattavalla hybridiautolla 
kahden viikon ajan.
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TeksTi ja kuvaT aki Rask

Perhe 
koeajolla

Haaste: kaksi aikuista, kolme lasta ja läjä tavaraa pitää 
saada kulkemaan mukavasti autolla, joka on ketterä 
myös kaupunkien keskustoissa sukkuloimiseen. Tarpeen 
vaatiessa mukaan pitää saada lasten pari kaveriakin. Ja 
vaikka hinnan pitäisi alkaa tukevasti kakkosella, lisätään 
toivelistalle liki täyteen ruksattu lisävarusteluettelo kera 
huippuluokan turvallisuuden. 

Perhe kyytiin ja baanalle. Loistavat 
tilaratkaisut ja vain 4,5 metrin 
kokonaispituus tekevät Versosta 
todellisen kameleontin, joka viihtyy 
niin maanteillä kuin kaupunkien 
keskustoissakin.

▶
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Tuusulalaisen viisihenkisen 
Karin perheen vanhemmil-
la, Mikalla ja Mona-Lisalla, 
ei ole ongelmia vapaa-ajan 

käytössä. Siitä pitävät huolen kolme 
aktiivisesti harrastavaa lasta arkena ja 
pyhänä. Niko, 11, kuuluu ikäluokkan-
sa parhaimpiin kartingkuljettajiin Suo-
messa. Ja kun talvella on maassa hanki 
ja järvessä jää, vaihtuvat ajohaalarit ja 
kypärät jääkiekkokasseihin ja kilpa-ra-
dat jäähalleihin. Pikkusisko Nanette, 
8, harrastaa uintia ja ringetteä. Nuo-
rimmainen Ninni, 4, vasta harkitsee 
harrastevalintojaan, mutta varmaa on, 
etteivät kuljetustarpeet tule lähivuosina 
ainakaan vähenemään.

Isä Mika on ollut kahdeksantoistake-
säisestä saakka innokas automies – ja 
pelloilla kuulemma rällättiin tuhansia 
kilometrejä jo ennen kuin ajokortti oli 
taskussa. Autot ovat vaihtuneet tiuhaan 
niin siviilikäytössä kuin oman yrityk-
senkin puolella – joskus silkasta auto-
kuumeesta johtuen, mutta useimmiten 
kärryä on vaihdettu tarpeiden muuttu-
essa. Autotallissa on majoittunut niin 
saksalaisia, ranskalaisia kuin ruotsalai-
siakin autoja, mutta nykyään Mika li-
puttaa ehdottomasti Toyotan puolesta. 

– Yksikään omistamani Toyota ei 
vielä ole käynyt pajalla vikaantumisen 
takia. Varmasti tuuriakin on ollut mu-
kana, sillä ajan vuodessa 60–70 000 kilo-
metriä, mutta kyllä esimerkiksi TÜV:n 
tilastot kertovat samaa Toyotan laadus-
ta. Yrittäjällä ei ole varaa jäädä tien pos-
keen seisoskelemaan. Myös Toyotan si-
jaisautopalvelu on toiminut loistavasti, 
huollon ajaksi on aina löytynyt sopiva 
menopeli alle, Mika Kari toteaa.

Kommentin antaja ei ole mikään ke-
vyensarjan Toyota-kuski. ”CV:stä” löy-
tyy kaikkiaan peräti toistakymmentä 
Toyotaa. Tällä hetkellä ajossa ovat mm. 
Hiace, Hilux ja Land Cruiser. 

Äiti Mona-Lisa on perheen todelli-
nen tuhattaituri – titteli kuvaa lapsiper-
heen arjen pyörittäjän työtä parhaiten. 
Päivätyön ohella hoituvat mm. kulje-
tukset kouluihin, kerhoihin ja harras-
tuksiin – ja tietysti ruuanlaitto, kodin-
hoito, omat harrastukset ja niin edes-
päin! Tällaisen Oy Lapsiperhe Ab:n 
autolta vaaditaan siis poikkeuksellista 
muunneltavuutta.

Toyota Verso Edition 2011 -tila-auto 
tuntui ainakin paperilla täyttävän per-
heen tarpeet. Niinpä toimitimme auton 
perheelle testattavaksi. 

Näppäriä ominaisuuksia ja 
käyttömukavuutta

– Tästä autosta on mahdotonta uskoa, 
että mittaa sillä on alle neljä ja puoli 
metriä, aloittaa Mona-Lisa. 

– Parhaimmillaan sulloin kyytiin viisi 
lasta ja heidän tavaransa. Eihän tämä ai-
van pakettiauto ole, mutta kaikki mah-
tuivat turvallisesti mukaan. Valitettavan 
usein näkee, että tavaraa pakataan myös 
hattuhyllylle ja keskipenkille. Se on hen-
genvaarallista, ja tuskin kukaan äiti sel-
laista tekisi. Välillä ajattelin, että jousta-
vatko nämä seinät, vai kuinka tällainen 
tila-ihme on mahdollinen! 

Erityistä kiitosta saavat helposti ja 
kevyesti muuteltavat istuinjärjestelyt, 
joiden muuntelu onnistui jopa lapsilta. 
Hienoimmastakaan järjestelmästä kun 
ei ole iloa, jos sen käyttö vaatii työkalu-
ja ja hampaiden kiristelyä. 2011 Edition 
-malliin kuuluu vakiona kolmas, kah-
den istuttava penkkirivi. 

– Pienetkin oivallukset voivat kum-
masti mukavoittaa arkikäyttöä. On hy-
vä, että taaimmaiset penkit saa kaadet-
tua tavaratilan puolelta yhdellä kädel-
lä. Jokainen tietää, millainen rumba 
on tällaisen miehistön lastaus- ja pur-
kuoperaatio. 

Kaikkien istuinten ollessa käytössä ta-
varatilaa jää vielä riittävästi esim. parille 
matkalaukulle. Penkit tasaiseksi lattiaksi 
taitettuna kapasiteetti kasvaa valtavak-
si, peräti 1 696 litraan. Karin perheessä 
tilavuutta tutkitaan aivan omalla me-
netelmällä.

– Kaksipaikkaisena tänne mahtui jo-
pa yksi kartingauto työkaluineen – piti-
hän se toki kokeilla!

Ohjaamosta ei testikuljettajilla ollut 
moitteen sijaa. Kaikki hallintalaitteet ja 
kytkimet löytyivät tutuilta paikoilta. Au-
ton käyttö oli helppoa, eikä ohjekirjaan 
tarvinnut kajota viikon aikana kertaa-
kaan – asia, jota moni on oppinut ar-
vostamaan tällä tietokoneiden, älykän-
nyköiden ja muiden vaikeakäyttöisten 
vempeleiden aikakaudella. 

Suurempikokoisena Mika odotetus-
ti myöntää, että oman Land Cruiserin 
ohjaamo tuntuu vielä kotoisammalta. 
Mona-Lisa puolestaan on tasan päin-
vastaista mieltä. 600 kilometrin mök-
kireissulla kuskia vaihdettiin sekä me-
no- että tulo matkalla, eikä Mika valitel-
lut ahtaut ta tai epämukavaa ajoasentoa.

Mutta, kuinka jaksavat 
takapenkkiläiset? 
Ratkaisuja takapenkkiläisten mahdol-
lisiin konflikteihin löytyy useampikin. 
Ensimmäinen niistä on kaksi takapenk-
kiriviä. Niko, Nanette ja Ninni mahtuisi-
vat koon puolesta hyvin keskirivillekin, 
mutta toista riviä käyttäen matkustus-
väljyyttä on kuin lentokoneen ykkös-

luokassa. Kuusi pientä peukkua nousee 
ylös, kun kysyn ”onko tämä hyvä juttu”... 

Vaikka tilaakin olisi, voi pitkällä 
matkalla aika käydä pitkäksi. Edition 
2011 -mallin vakiovarusteisiin kuulu-
va DVD-järjestelmä nousi nopeasti niin 
etu- kuin takapenkkiläistenkin suosik-
kilistan kärkeen. Video pyörimään, kuu-
lokkeet korville – ja voilà – matkusta-
mossa vallitsee ihana rauha. 

Lisää viihtyvyyttä ja tekemistä lap-
simatkustajille tarjoavat pienet pöydät 
mukitelineineen. Jos juomaa läikkyy 
vähän yli, ei se haittaa, sillä kaikki sisä-
verhoilut on suunniteltu tavallista help-
pohoitoisemmiksi ja kestävämmiksi. 

Taskuparkkiin, kiitos
Kaupungissa pienet ulkomitat nousivat 
arvoonsa. Ja kun varustepakettiin kuu-
luu myös peruutustutka, on taskupark-
keeraus epäröivällekin kuskille helppoa.

– Mikahan survaisee vaikka täys-
perävaunuyhdistelmän taskuparkkiin, 
mutta tällaiselle ”taviskuskille” Verson 
hyvä näkyvyys, mukava istuinkorkeus ja 
peruutustutka ovat mahtava apupaketti 
kaupungissa. Pari kertaa parkkeerasin 
sellaiseen onkaloon, mihin en perheen 
muilla autoilla olisi kokeillutkaan, va-
kuuttaa Mona-Lisa. 

Aurinkoisella testijaksolla Edition 
2011 -varustepakettiin kuuluva, aluk-
si hiukan turhalta lisukkeelta vaikut-
tanut, panoraamakatto pääsi oikeuk-

Oy Lapsiperhe Ab:n autolta 
vaaditaan poikkeuksellista 
muunneltavuutta

Jos tavaratilaa 
tarvitaan 
enemmän, mahtuu 
kolme lasta 
mukavan väljästi 
keskiriville.

Kolmas penkkirivi 
tarjoaa tilat 
kahdelle lapselle.

Korkea luukku 
yhdistettynä 
matalaan 
lastauskorkeuteen 
ja tasaiseen 
lattiaan, tekee 
isompienkin 
laukkujen 
pakkaamisesta 
helppoa.

DVD-järjestelmä 
viihdyttää taka-
penkkiläisiä ja 
miellyttää etu-
penkkiläisiä. 
Win-win-tilanne 
siis – ja mikä 
parasta, se kuuluu 
Edition 2011 
-vakiovarusteisiin!

Edition 2011 
-vakiovarusteisiin 
kuuluva pano-
raama katto 
tuo kesäfiilistä 
ja avaruutta 
matkustamiseen.

▶

6 TOYOTa Plus TOYOTa Plus 7



Varustepaketin hinta, 
autoveroton

Varustepaketin hinta, 
autoverollinen 

Alkaen hinta  
(sis. mahd. paketin) 

Asiakasetu 

Saatavuus 

Sisältö

YARIS

– 

– 

17 024,96 € 

1 650,00 € 

Edition 2011 mallit 
1.33, 1.4D 

Metalliväri, talvi-
renkaat 

TOYOTA EDITION 2011 -mallisto

AURIS

435,00 € 

541,00 – 561,27 €

21 518,66 € 

1 290,00 € 

1.6 Valvematic ja 
1.4 D-4D -mallit (ei 

tehdastilauksia) 

Vakionop.säädin, 
metalliväri, 16" 

erik.vanteet,  
lohkolämmitin,  

sisähaaroitussarja 

COROLLA

435,00 € 

553,66 – 559,17 € 

23 788,94 € 

1 500,00 € 

1.6 Valvematic  
Linea Sol -mallit 

Metalliväri, lohko-
lämmitin, sisähaa-
roitussarja, talvi-

renkaat

URBAN CRUISER

200,00 € 

245,2 – 249,33 € 

21 426,99 € 

1 100,00 € 

Ei tehdastilauksia 

Metalliväri, talvi-
renkaat

VERSO

350,00 € 

442,2 – 459,66 € 

28 418,40 € 

1 100,00 € 

1.6, 1.8 ja 2.0D-4D 
Sol Edition -mallit 

7-paikkaisuus, 
Chrome-paketti, 
DVD-järjestelmä 

edition 2011 -erikois-
varustelu saatavilla 
myös seuraaviin mal-
leihin.
Tarjoukset voimassa 
toistaiseksi.

siinsa. Mukava noja taaksepäin ja katse kohti 
kumpupilvistä taivasta – olo on melkein kuin 
avoautossa, paitsi että sisään ei sada ja tavarat-
kin mahtuvat mukaan! Erikseen sekä pituus- 
että korkeussuunnassa säätyvät keskirivin is-
tuimet ovat omiaan mukavan istuma-asennon 
löytämiseen.  

Keskikulutus 6,5 litraa
Koeajoauto oli varustettu 1,8 litraisella Dual 
VVT-i -bensiinimoottorilla. Mika arvoste-
li moottorin erittäin tarkoituksenmukaiseksi. 

– Selvähän se, ettei pienehkö bensakone tar-
joa urheilullisia ajoelämyksiä auton ollessa pi-
ripintaan lastattu. Mutta kaikki ohitukset esi-
merkiksi rekoista sujuivat vaivatta. Koko koe-
ajoviikon keskikulutus painui ajotietokoneen 
mukaan 6,5 litraan, mikä paitsi pienentää las-
kua niin myös pidentää tankkausvälejä. Kuusi-
pykäläinen vaihteisto oli myös hyvä tuttavuus, 
moottoritienopeuksissakin kierrokset ja melu 
pysyivät hyvin kurissa, Mika Kari myöntää. 

Verso Edition 2011 on valmiiksi hyvin va-
rusteltu. Vakiovarusteita ovat mm. 16 tuuman 
kevytmetallivanteet, vakionopeudensäädin, pa-
noraamakatto, pysäköintitutka, nahkaverhoiltu 
ratti audiosäätimillä, kaksialueinen automaat-
ti-ilmastointi, kuuden kaiuttimen CD/MP3-
audio, Bluetooth handsfree ja VSC+-ajonva-
kautusjärjestelmä. Myös kaikki muut Toyota-

lisävarusteet navigointijärjestelmästä tavarati-
lan suojapohjaan ovat luonnollisesti saatavilla. 

Turvallisinta haetaan
– Auto kuin auto, ensimmäiseksi katson tur-
vavarusteet ja törmäystestitulokset, mikäli ne 
ovat saatavilla, sanoo Mika. 

– Kukapa ei perheelleen turvallisinta haluai-
si. Versossa ei turvallisuudesta ole tingitty. Ver-
so sai viisi tähteä Euro NCAP -törmäystestissä 
ollen luokkansa turvallisin auto. Turvallisuus-
varusteiden lista on vakuuttava: kuljettajan ja 
etumatkustajan etuturvatyynyt, päätä ja varta-
loa suojaavat sivuturvatyynyt sekä kuljettajan 
polviturvatyyny. Esikiristimet ja voimanrajoit-
timet etuistuinten turvavöissä, Isofix-kiinnik-
keet takaistuimilla, elektroninen ajonvakautus-
järjestelmä, aktiiviset pääntuet, automaattisesti 
tummentuva taustapeili. Ja mikä lapsiperheelle 
tärkeää, myös varoitin, mikä ilmaisee takais-
tuinten turvavöiden avaamisen.

Sopivasti kaikkea
Versossa jokainen matkustaja voi nauttia omas-
ta tilastaan. Auto tarjoaa älykkäitä säilytys-
ratkaisuja ja mukautuu nopeasti päivittäisiin 
tarpeisiin. 

– Versossa on sopivassa suhteessa kaikkea, 
mitä tällainen porukka autolta tarvitsee, mut-
ta ei mitään turhaa. Se on tasaisen hyvä niin 
kaupunkipyörityksessä kuin matka-ajossakin. 
Saattaapa olla että tuollainen löytyy pian tal-
lista, Mika ja Mona-Lisa tiivistävät perheen 
tunnelmat. 

Kyllä mahtuu. Takim-
maiset penkkirivit 
taittuvat tasaiseksi 
lattiaksi, jolloin tava-
ratilan vetoisuus kas-
vaa liki 1 700 litraan. 

Niko Kari kuuluu ikä-
luokkansa parhaim-
piin kartingkuljetta-
jiin Suomessa.  

Verso Edition 
2011 on valmiiksi 
hyvin varusteltu

FuelSure®-turvakorkki
dieselautoihin
Turvakorkki vahinkotankkauksen varalta!

Tiesitkö, että vahinkotankkaukset eivät ole niin harvinaisia 
kuin luulisi? Kiireessä tankkiin saattaa lipsahtaa bensiiniä 
dieselin sijaan ja pahimmassa tapauksessa vahingosta voi 
aiheutua moottorin vaurioituminen.

Täyttöaukkoon helposti asennettava FuelSure-turvakorkki 
varmistaa, että tankki täyttyy oikeanlaisesta polttoaineesta.

Lue lisää www.fuelsure.fi 

Kulkevatko polkupyöräsi 
sääntöjen mukaan?

Hanki autoosi lainmukainen ja 
vakaa Thule-polkupyöräteline. 
Vetokoukulliseen autoon sopii 
kätevä kallistettava teline, jos-
sa on takavalot. Thule-teline 
on asetusten mukainen myös 
ulkomailla, joten voit ottaa pyörät 
huoletta mukaan matkoille. 

 ✓ patentoitu koukkukiinnitys, joka sopii useimpiin vetokoukkuihin

 ✓ telinettä voidaan kallistaa pyörien ollessa paikoillaan, jolloin auton 
tavaratilaan pääsee helposti käsiksi

 ✓ irrotettavat ja helposti siirrettävät runkopitimet

 ✓ pyörät kiinnitetään paikoilleen tukevilla hihnoilla

 ✓ määräyksiä vastaava takavalopaneeli

Thule RideOn 9502 -telineeseen mahtuu kaksi pyörää.

Thule RideOn 9502
Käytännöllinen ja helposti asennettava pyöräteline.ja 
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FuelSure sopii tällä hetkellä seuraaviin ajoneuvoihin:
Yaris, Auris, Avensis, Corolla, RAV4, Verso, Hilux, Urban Cruiser, Hiace

Maahantuoja:   Myynti: Valtuutetut Toyota jälleenmyyjät.
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oyotan täyshybridiautoissa vaihteenvalitsi-
men virkaa hoitaa pienikokoinen ohjainvi-
pu. Vaihtoehtoina on N (vapaa), R (peruu-
tus), D (ajo) ja B (tehostettu moottorijar-
rutus). Useimmat symboleista ovat tuttuja 
tavallisimmista automaattivaihteisista au-
toista. Kaikki Toyotan valmistamat hybri-
diautot on varustettu sähköisesti ohjatulla, 
pehmeätoimisella ja portaattomalla auto-
maattivaihteistolla. Tämä kannattaa huo-
mioida tehtäessä hankintahintavertailuja 

▶

Hybridiautoilusta tulee ensimmäisenä 

mieleen tavallista pienemmät 

kulutuslukemat ja pakokaasupäästöt. 

Edistyksellinen tekniikka tuo mukanaan 

kuitenkin monia muita ominaisuuksia, 

joiden myötä autoilun kustannukset 

pysyvät totuttua matalammalla tasolla.

Toyota Hybrid 
Synergy Drive

Ei pelkkää 
kulutus-
säästöä

muihin automalleihin, joiden automaat-
tiversiot ovat useimmiten merkittävästi 
käsivaihteisia kalliimpia.

Hyötyä verotuksessa
Nykyinen suomalaisverotus ottaa vah-
vasti huomioon ajoneuvojen hiilidiok-
sidipäästöt (CO2). Hankintahinnassa 
mukana olevan autoveron määrä on si-
tä pienempi, mitä kohtuullisemmat au-
ton hiilidioksidipäästöt ovat. Vuosittain 
maksettava ajoneuvovero määräytyy 
samaan tapaan, jolloin ylläpitokustan-
nukset muodostuvat ympäristöarvojen 
mukaisesti maltillisemmiksi polttoaine-
taloudellisella autolla ajaville. 

Ero on huomattava, koska esimer-
kiksi Toyota Auris HSD -hybridimallin 
ajoneuvovero on 33,95 euroa vuodessa, 
Toyota Auris 1,6 Valvematic -bensiini-
mallin korkeammista CO2-päästöis-
tään johtuen puolestaan 92,71 euroa 
vuodessa. 

Laskettaessa ylläpidon kustannuksia 
polttoaineen kulutuksen ja verotuksen 
kautta kuroo esimerkiksi Aurisin hybri-
diversio nopeasti hintaeronsa vastaa-
vaan kahden litran dieselversioon kiin-
ni. Koska bensiinihybridistä ei peritä 

käyttövoimaveroa, vuosittainen ajoneu-
vovero on sille 507,71 euroa pienempi 
esim. verrattuna kyseiseen dieselmalliin. 
Ympäristöarvojen kannalta on tärkeää, 
että myös hiukkas- ja typenoksidipääs-
töt ovat täyshybrideillä ratkaisevasti die-
selautoja pienemmät. Kulutusero tuntuu 
mukavalta jokaisella tankkauskerralla, 
varsinkin vastaaviin automaattivaihtei-
siin bensiiniautoihin verrattuna.

Vähemmän kuluvia 
komponentteja
Toyota lanseerasi ensimmäisen suku-
polven Priuksen jo vuonna 1997, ja yli 
kolmen miljoonan hybridiauton valmis-
tusmäärä on tuonut mukanaan vahvan 
kokemuksen tämän ajoneuvoryhmän 
ympäriltä.

Useat katsastustutkimukset kerto-
vat Toyota Prius -täyshybridin olevan 
erittäin luotettava auto. Edistykselli-
nen tekniikka on osoittautunut todella 
kestäväksi, eikä useita satoja tuhansia 
kilometrejä ajetuissa autoissakaan ole 
esiintynyt merkittäviä teknisiä vikoja. 
Ajoakusto kestää myös pitkään – Suo-
messa rekisteröityihin Toyota-hybri-
deihin (yhteensä lähes 3 000 kpl) ei ole 
toistaiseksi jouduttu vaihtamaan hybri-
diakustoa kulumisen vuoksi.

Toyota-hybridimallien jarrutusener-
giaa talteen ottava tekniikka rasittaa jar-
rukomponentteja tavallista vähemmän. 
Kun tavallisessa autossa jokainen jar-
rutus aikaansaadaan yksinomaan jar-
rupaloja ja -levyjä kitkalla lämmittäen, 
esimerkiksi Priuksessa osa etupyörien 
hidastavasta voimasta tehdään sähkö-
moottorilla samalla, kun järjestelmä 
lataa ajoakustoa tehokkaasti. Tästä joh-
tuen jarruosia tarvitsee uusia verrattain 
harvoin. 

Moottorikokonaisuudessa ei ole eril-
listä käynnistinmoottoria tai 12 voltin 
laturia. Siksi tyypillisiä apulaitteiden 

Ajomäärä 
20 000 km/vuosi

Auris 1,8 HSD 
Linea Sol

Auris 1,4 D-4D 
Linea Sol

Auris 2,0 D-4D 
Linea Sol

Hankintahinta 26 978,00 24 161,00 26 100,00

Ajoneuvovero / vuosi 33,95 66,79 77,01

Käyttövoimavero / vuosi 0,00 440,19 464,65

Yhd. kulutus l/100 km 3,80 4,80 5,20

Kulutus litr. (20 tkm / vuosi) 760 960 1 040

Polttoainekulut / vuosi euroa 1 216,00 1 344,00 1 456,00

Verot + pa-kulut vuodessa 1 249,95 1 850,98 1 997,66

Kuluetua hybridille vuodessa 601,03 747,71

Kuluetua hybridille / 3v. 1 803,09 2 243,13

Toyota Auris HSD:n kulut verrattuna dieselvaihtoehtoihin

T

tuen jarruosia tarvitsee uusia verrattain 
harvoin. 

Moottorikokonaisuudessa ei ole eril-
listä käynnistinmoottoria tai 12 voltin 
laturia. Siksi tyypillisiä apulaitteiden 

1 456,00

1 997,66

747,71

2 243,13

Täyshybridiauto soveltuu 
hyvin kaikenlaisiin ajo-
tarpeisiin. Taajama-
ajossa jarrutusenergiaa 
pystytään ottamaan 
talteen huomattavan 
paljon.

Älykkäästi toteutettu, luotettavaksi todet-
tu Toyota HSD -järjestelmä hyödyntää akku-
energiaa aktiivisesti. Vakuuttava polttoaine-
talous ei ole kuitenkaan täyshybridiauton ai-
noa taloudellinen valtti.
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●  Toyota Hybrid Synergy 
-tekniikka on osoittau-
tunut katsastustilastois-
sa erittäin luotettavaksi 
ja ongelmattomaksi voi-
manlähdekokonaisuu-
deksi. Tämä näkyy myös 
niiden huoltohinnoissa.

●  Pehmeätoiminen, 
portaaton 
automaattivaihteisto 

vakiona. ●  Huomattavasti 
tavallista pienempi 
bensiininkulutus ja 
hiilidioksidipäästöt. 
Hiukkas- ja 
typenoksidipäästöt 
ovat moninkertaisesti 
dieselautoja pienemmät.

uusimisia ei ole odotettavissa iäkkäämmis-
säkään Toyota-hybrideissä. Rakenne on li-
säksi toteutettu niin, ettei käyttöhihnoja ole 
lainkaan. Rahallisen säästön lisäksi tämä li-
sää osaltaan auton luotettavuutta.

Hybridien tekniset edut näkyvät myös 
huoltohinnoissa. Jos Toyota Sopimuksen, 
joka sisältää kaikki pakolliset määräaikais-
huollot sekä luonnollisen kulumisen aihe-
uttamat kulut kiinteällä kuukausihinnalla, 
hintoja verrataan hybridimallien ja vastaa-
vien muiden Toyota-mallien välillä, eroa 
syntyy jopa 20 % hybridin hyödyksi. Esim. 
kolmen vuoden aikana tämä tarkoittaa jo 
satoja euroja.

Mukavaa pysäköintiä
Täyshybridiauton, jonka hiilidioksidipääs-
töt ovat alle 100 g/km, pysäköinti on miel-
lyttävää. Sen lisäksi, että parkkiruutuun voi 
kurvata tai peruuttaa päästöittä pelkän säh-
köenergian voimin, ovat pysäköintimaksut 
etenkin Helsingissä tavallista halvemmat. 
Kaikissa Toyota Auris HSD -malleissa on 
peruutuskamera.

●  Suomalaisverotus 
huomioi hybridien 
matalat CO2 -arvot.

●  Edullisemmat 
pysäköintikustannukset 

Helsingissä.

Vaikkei Suomessa olekaan vielä 
omia parkkialueita hybridiautoille, 
alhaisia päästölukemia on 
alettu huomioida pysäköinti-
hinnoitteluissa.

●  Käy osoitteessa www.
toyota.fi tarkastamassa 
etulaskurilla kuinka paljon hybridiauto voi tuoda 
säästöjä juuri nykyiseen 
autoosi verrattuna.

Pysäköintietu, jolla autonsa saa pysäköi-
dä puoleen hintaan, myönnetään autoille, 
jotka täyttävät Helsingin kaupungin aset-
tamat päästökriteerit. Edun saamiseksi au-
tossa tulee olla rakennusviraston myöntämä 
vihreä P-tarra, ja pysäköinti on maksettava 
matkapuhelimella tai ajoneuvokohtaisella 
Comet-laitteella. Etu koskee myös asukas- 
ja yrityspysäköintitunnuksia ja sen saavat 
myös muut kuin helsinkiläiset.

Autoilun ympäristömyönteisyys huomi-
oidaan siis nykyään imagoarvojen ohella 
myös konkreettisesti autoilun kustannuk-
sissa. 

Toyotan täyshybridiedut tiivistetysti

Suomen ylintä hybridistieteellistä va-
listusta antava Hybridikansakoulu on 
suurimmalle osalle lukijoista tuntema-

ton – ja kenties niin onkin ollut parasta. Kysyn-
tä opetukselle on kuitenkin räjähdysmäisessä 
kasvussa Toyotan täyshybridien yleistyessä 
Suomen teillä. 

Rehtori Wildén huitaisee kuvaajaa leikkisästi 
karttakepillä yläreiteen, kun kysymme ovatko 
hybridit vain pienen elitistisen piirin etuoikeus. 

– Me ainakin annamme opetusta ikään ja 
säätyyn katsomatta kaikille, jotka uskaltautu-
vat tykkäämään meistä Facebookissa. Terve-
tuloa tasokokeisiin, hän kuittaa. 

Stipendejä jaossa
Hybridikansakoulun opetusmetodi perustuu 
keppiin ja porkkanaan, kirjaimellisesti. Lah-
jakkaimmat oppilaat palkitaan runsaskätisesti 
koulun pohjattomasta stipendikassasta ja heik-
kolahjaisimpia ojennetaan fyysisesti. 

– No, lähinnä tuo fyysinen rankaiseminen 

Osallistu keskusteluun Hybridi-
kansakoulusta osoitteessa fa-
cebook.com/toyotahybridit

NAZZARENO SIFO

Kuka pelkää 
Hybridi-
kansakoulua? 

Rehtori Herkko Wildénin 
luotsaama Hybridikansakoulu 
on avannut ensimmäistä kertaa 
ovensa ulkomaailmaan – ja on 
ehättänyt jopa Facebookiin. 
Toyota Plus -lehti lähetti 
toimittajan selvittämään, millaista 
opetusta koulu antaa. 

tarkoittaa merenpinnan nousuun ja il-
man lämpenemiseen liittyviä epämuka-
vuustekijöitä, sanoo rehtori tuijottaen 
läpitunkevasti kameran linssiin.

– On olemassa valtavan suuri mää-
rä tietämättömyyttä, typeryyttä ja lais-
kuutta. Ihmisten on jo viimein opitta-
va laajassa mitassa hybridien nerok-
kuus, ihan heidän omaksi parhaak-
seen. Viimeistään siinä vaiheessa, 
kun painellaan tyhjällä lompakolla 
bensapumpun nappeja, hybridien 
kauneus avautuu jokaiselle. 

Kahden asian yhdistelmä 
Hivellessään biologianluokan orkideoita rehtori 
muistuttaa, että ainahan kaikki uusi pelottaa ih-
misiä – ja paukauttaa kepillä pöytään. Nimen-
omaan pelkoa ja ennakkoluuloa poistamaan on 
Hybridikansakoulu perustettu. Ajatuksenahan 
hybridi ei ole mikään uusi keksintö. Esimerkiksi 
höyrymoottorilla varustetut purjelaivat, jotka 
yleistyivät kauppamerenkulussa 1800-luvun al-
kupuoliskolla, ovat loistava esimerkki hybridis-
tä – välillä mentiin hiiltä polttavan moottorin 
varassa ja välillä tuulen noustessa purjehdittiin 
ilman polttoaineenkulutusta.

– Tätä täyshybridikin on, kahden asian yh-
distelmä, ei sen kummempaa, sanoo rehtori. 
Sitten hän huutaa yllättäen keskusradioon: 
– Sirpa – tuotko rusinapullat! 

Kanslisti Sirpan tuotua kaksi rusinapullaa 
rehtori katsoo meitä arvoituksellinen ilme 
kasvoillaan ja alkaa nyppiä pullista rusinoita. 

– Näettekö? Tätä on hybridi! Kahden eri 
teknologian yhdistelmä, jossa voimme hyö-
dyntää molempien tekniikoiden parhaat puo-
let – sähkön energiatehokkuutta sekä bensiinin 
toimintasädettä. 

Nyökyttelemme lujasti. Rehtorin tiedustelles-
sa jäämmekö lounaalle syömään koulun omaa 
hybridikeittoa päätämme poistua. Mutta sitä 
ennen oli meidänkin käytävä antamassa peu-
kut Hybridikoululle. 

Rehtori H. Wildén toivottaa Toyota Plussan 
lukijat tervetulleeksi koulunpenkille. 
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Joissain työtehtävissä lavan 
kippausmahdollisuus lisää auton 
hyödynnettävyyttä ratkaisevasti. 
Dynaan on mahdollista valita 
helppokäyttöinen ja kolmeen 
suuntaan kippaava alumiinilava.

Toyota Dynan kevyt ja kestävä 

alusta antaa erinomaiset 

lähtökohdat päälirakenteiselle 

hyötyajoneuvolle. Uudessa 

3,0-litraisessa D-4D Common 

Rail -dieselmoottorissa myös 

suorituskyky ja taloudellisuus 

ovat luokkansa huippua. 

helppokäyttöinen ja kolmeen 
suuntaan kippaava alumiinilava.

Joissain työtehtävissä lavan 
kippausmahdollisuus lisää auton 
hyödynnettävyyttä ratkaisevasti. 
Dynaan on mahdollista valita 
helppokäyttöinen ja kolmeen 

Toyota 
Dyna

– hyötyajoneuvojen ehdotonta eliittiä

 Nykyisten ajokortti-, ajopiirturi- ja no-
peusrajoitinsäännösten rajoittamilla 
markkinoilla kokonaismassaltaan al-
le 3,5-tonnisten, alustamallisten pa-

kettiautojen kysyntä on kasvanut voimakkaasti. 
Tässä kategoriassa kevyet alustat yhdistettyi-
nä kevyisiin ja kestäviin päälirakenteisiin ovat 
luonnollisesti kaikkein vahvimmilla. 

Dyna tarjoaa ainutlaatuista taloudellisuutta 
ja muunneltavuutta. Voimakas yhteispaine-
ruiskutteinen D-4D turbodiesel merkitsee ta-
loudellisia ja luotettavia kuljetuksia. 

Dynan vankka kippiohjaamo kippaa tar-
vittaessa 45 astetta, jolloin huoltokohteet ovat 
vaivatta esillä. Auton jäykkä palkkirunko mah-
dollistaa monipuoliset päälirakenteet. 3,5 ton-
nin Dyna 150 on varustettu lisäksi paripyörillä.

Ohjaamossa on kestävällä kankaalla verhoil-
lut istuimet pääntukineen kolmelle hengelle. 
Kuljettajan istuin on lämmitettävä, ja istuimes-
sa on säädettävä ristiselän tuki. Ohjauspyörässä 
on korkeuden ja etäisyyden säätö. Kuljettajan 

työtä helpottavia asioita ovat mm. kauko-oh-
jattu keskuslukitus ja tehokas ohjaustehostin.

Turvallisuudesta huolehtivat kuljettajan 
etuturvatyyny ja turvavyön esikiristin, sivu-
törmäyssuojat sekä lukkiutumattomat jarrut. 
Auton ulkomittojen arviointi ja liikenteen seu-
raaminen on helppoa ohjaamon laajojen ikku-
napintojen johdosta. 

Moneen työtehtävään
Toyota Dynaan on saatavana useita erilaisia 
päälirakenteita. Dynan monipuolisesta varus-
telusta vastaa Suomessa Pajakulma Oy. Se on 
80-vuotisella historiallaan yksi kokeneimpia 
toimijoita alallaan.

Mm. Dyna 100 ja 150 -malleihin on saata-
villa täysin alumiininen kevytlava. Sen pohja-
materiaali on perinteisestä vanerista poiketen 
alumiinia ja siksi täysin vettymätön ja ruostu-
maton. Dyna 100 -malliin voi valita myös alu-
miinisen kaatokippilavan.

Alumiinirakenteinen ja kennolevyistä val-

mistettu Dyna 100:n alustalle rakennettu 
kuormakori on täysin ruostumaton ja yleis-
ilmeeltään kokonaan valkoinen. Alumiini-
profiilit on pintamaalattu jo valmistuksen 
yhteydessä. Näin lopputuote on erittäin help-
pohoitoinen ja säilyttää arvonsa pitkäikäisen 
alustan kyydissä. 

Dyna 150:een on mahdollista asentaa 
kappaleiden nostoon tarkoitettu lava nosti-
mineen, joka on Pajakulman maahantuoma 
tuote ja ehdoton markkinajohtaja kevyissä 
kappaletavaranostimissa. Lisäksi Dyna 150 
-malliin on saatavana yli 800 kilon kanta-
vuuteen yltävä kuormakori, joka keveytensä, 
kestävyytensä ja viimeistellyn ulkonäkönsä 
myötä on noussut todelliseksi kuormakori-
en tiennäyttäjäksi.

Kuluvan kevään aikana valikoima täyden-
tyy vielä Dyna 100:n alustalle tehtävästä pie-
nestä jakelukorista. 

Kokonaispainoltaan 3 000 kg:n auto on lä-
hes 1 000 kilon kantavuudella ja 10 kuution 
kuormatilalla vertaansa vailla oleva kuljetus-
väline. Korissa on takalaitanostimen tilalla ta-
kaovet ja lisänä sivuovi oikealla edessä Toyota 
Hiacen tapaan. Käytännön kuljetuskapasi-
teetti on säännöllisen muotoisen kuormati-
lan johdosta poikkeuksellisen reilu. Tuotteen 
valttikortteja ovat lisäksi muistakin Toyotista 
tutut ominaisuudet; moderni moottori, pieni 
polttoaineenkulutus, pienet pakokaasupääs-
töt sekä uskomaton ketteryys kaupungissa. 
Vaihtoehto soveltuu etenkin isoimmissa kau-
pungeissa toimiville jakelufirmoille. 

Päälirakenteissakin laatu ja 
ympäristöarvot tärkeitä 

Alumiini tunnetaan erityisesti kevyenä, mutta 
ajoneuvokäytössä myös suunnittelultaan vaa-
tivana materiaalina. Alumiinin ohella myös 
muut käytettävät materiaalit, kuten kennoy-
din-seinälevyt ja led-valaisimet, täyttävät tiu-
kat laatukriteerit. Lisäksi alumiini on erittäin 
helppohoitoinen, mutta ennen kaikkea sata-
prosenttisesti kierrätettävä materiaali.

Dynan päälirakenteiden ääri- ja sivuvalot, 
kuten myös sisävalaistus toteutetaan nykyai-
kaisesti led-tekniikalla. Vaikka nykyaikaiset 
valot ovat perinteisiä valoja selvästi kalliim-
pia, on niitä energian kulutuksen, valotehon 
ja kestävyyden kannalta perusteltua käyttää. 

Koko varustelun osalta valaistuksen hin-
tavaikutus on melko marginaalinen. Esim. 
kahdeksalla suuteholedillä varustetulle alu-
miinivalurunkoiselle valaisimelle, jonka ener-
giankulutus on erittäin pieni, annetaan 5 000 
tunnin eli käytännössä lähes ikuinen takuu. 
Tällöin olisi hehkulankaisella polttimolla va-
rustetun valaisimen käyttö säästämistä vää-
rässä paikassa.

Järkevällä materiaalinvalinnalla on myös 

vaikutus auton omamassaan ja sitä kaut-
ta polttoaineenkulutukseen. Kevyempi auto 
kuluttaa vähemmän ja tuottaa pienemmät 
hiilidioksidipäästöt. Säästö näkyy suoraan 
polttoainekustannuksissa ja ympäristökuor-
mituksissa.

Varustelu on suomalaista työtä
Korkea laatutaso näkyy myös minimaalisi-
na takuukustannuksina. Kolaritilanteiden ja 
haavereiden varalta jokaisessa Dynan pääli-
rakenteessa on valmistuskilpi, jonka perus-
teella pystytään jäljittämään tuotteen valmis-
tuksessa käytetyt materiaalit ja mitat. Tällöin 
vaurioitunut osa on helppo korvata uudella. 
Pajakulman omien pisteiden ohella päälira-
kenteiden ylläpidosta vastaa Raskonen maan-
laajuinen huoltoverkosto ja Dynan huolloista 
Toyota-verkosto.

Jokainen Dyna varustellaan asiakkaan toi-
vomalla toiminnolla yksilöllisesti. Toyota-
liikkeissä on olemassa jo toteutetuista pääli-
rakenteista esitemateriaaleja, joista selviävät 
tekniset tiedot. Joillakin liikkeillä on käytös-
sä myös esittelyautoina erilaisiin työtehtäviin 
soveltuvia malleja.

Tervetuloa tutustumaan. 

Pajakulmalla on vankka kokemus 
erilaisten tavara-autojen varustele-
misesta. Koritehtaalla on usein monta 
Toyota Dynaa samanaikaisesti työn alla.

Helposti lastattavasta 
kuormatilasta tulee 
tänä kesänä myyntiin 
myös kevyempi ja 
edullisempi versio, 
joka on konkreettinen 
vaihtoehto tavalliselle 
umpipakettiautolle.
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JOUKO RYYNÄNEN

Niin iskunvaimentimen kuin alus-
tan muidenkin osien vaurioitu-
minen on tavallinen hylkäyssyy 

katsastuksessa. 

Mikä ihmeen iskunvaimennin?
Auton jousituksen perusosia ovat jousi 
ja iskunvaimennin. Ilman vaimenninta 
olevalla jousella on ominaisuus jäädä hei-
luttelemaan kuormaansa pitkäksi aikaa. 
Tämän ei-toivotun heilahtelun hillitse-
miseksi jousen yhteydessä on siis oltava 
jousen ominaisuuksien mukaan mitoi-
tettu vaimennin. 

Nimitys iskunvaimennin - tai iskari, 
kuten sitä puhekielessä nimitetään - an-
taakin siten väärän kuvan osan toimin-
nasta. Itse asiassa vaimennin jopa välittää 
osan tien pinnasta välittyvästä iskusta suo-
raan auton koriin ja toimii tällöin iskun-

vahvistimena. Siksi osalle onkin keksitty 
toimintaa paremmin kuvaava ilmaisu, 
heilahduksenvaimennin, mutta kansan 
keskuudessa se ei ole saavuttanut kovin 
suurta suosiota. Nimeä oleellisempaa on 
kuitenkin ymmärtää tämän tärkeän osan 
merkitys auton ajo-ominaisuuksille. 

Ajo-ominaisuuksia ja 
turvallisuutta
Nykyiset iskunvaimentimet ovat tele-
skooppirakenteisia putkivaimentimia, joi-
den toinen pää liikkuu pyörän mukana 
toisen ollessa kiinnitettynä auton kori-
rakenteisiin. Kun pyörä liikkuu tai auto 
kallistelee, virtaa vaimentimen sylinteri/

mäntä-rakenteen sisällä oleva öljy ahtai-
den venttiilien läpi ja hidastaa nopeita 
joustoliikkeitä. Näin iskunvaimentimet 
mm. hillitsevät korin heilahteluja ja var-
mistavat renkaiden tiessä kiinni pysymi-
sen, mitkä seikat ovat oleellisia auton ajo-
ominaisuuksille ja turvallisuudelle.

Nykyauton pyörien tuenta on tarkkaan 
suunniteltu kokonaisuus. Elektronisesti 
ohjatut jarrujärjestelmä ja ajonvakautus 
edellyttävät tehokkaasti toimivia vaimen-
timia. Kunnossa oleva alusta myös ylläpi-
tää ajomukavuutta ja vähentää nyökkimis-
tä, heilahtelua ja tärinää. 

Heikentyneen tai vaurioituneen vai-
mentimen seurauksena renkaiden ote 
tiehen huononee ja johtaa auton ohjat-
tavuuden heikkenemiseen, jarrutusmat-
kan pidentymiseen ja renkaiden epäta-
saiseen kulumiseen. Myös alustan nive-
let rasittuvat enemmän, mikä aiheuttaa 
ennenaikaista kulumista ja lopulta lisä-
kustannuksia. 

Milloin vaihtoon?
On hyvä mieltää, että iskunvaimenti-
met ovat kuluvia osia, kuten renkaatkin: 
renkaista vain on helpompi mitata ku-
luneisuus.

Iskunvaimentimien tehon aleneminen 
tapahtuu yleensä hitaasti niin, ettei kuljet-
taja kiinnitä huomiota muutokseen. Ku-
luneet vaimentimet saattavat tuntua ta-
saisessa ajossa mukavan pehmeiltä, mutta 
sallivatkin äkkitilanteessa suuria, hallitse-
mattomia liikkeitä, mitkä helposti johtavat 
auton hallinnan menettämiseen.

Vaikka kotikonstein ei riittävää vaimen-
nintestiä voikaan suorittaa, kannattaa silti 
esimerkiksi renkaiden vaihdon tai vaikka 
auton pesun yhteydessä kurkkia pyöräko-
telon sisälle ja siellä pilkottavaa vaimen-
ninputkea. Vaimentimien ulkoiset vuodot 
ilmenevät öljyisen likakerroksen kerään-
tymisenä putken ympärille. Samalla voi 
varmistua pölysuojien kunnosta. Niiden 
tehtävänä on estää lian pääseminen vai-
mentimen liikkuvien osien pintaan. Voit 
myös kokeilla keinuttaa autoa pyöräkoh-
taisesti nurkasta painamalla: kori ei saa 
tehdä edestakaista liikettä, vaan korin kei-
numisen tulee loppua heti auton nurkan 
noustessa ylös. Tämä testi ei kuitenkaan 
paljasta esimerkiksi vaimentimien keski-
näisiä eroja. 

Ajon aikana kuluneen iskunvaimen-
timen saattaa tunnistaa mm. heijaamis-
liikkeestä tiessä olevan heiton jälkeen, 

huojahtelevasta ajokäytöksestä tai syväs-
tä niiaamisesta jarrutuksessa. Samoin 
ohjauspyörässä tuntuva ravistus ei vält-
tämättä johdukaan renkaiden epätasa-
painosta vaan mahdollisesti kuluneista 
iskunvaimentimista. Erityisesti etuvetoi-
sessa autossa esiintyy helposti pyörän 
”hakkaamista” nopean liikkeellelähdön 
yhteydessä. 

Merkkikorjaamolle 
Useissa nykyaikaisissa etuvetoisissa au-
toissa käytetään edessä ns. McPherson-
joustintukea, jossa vaimennin on kierre-
jousen sisällä. Tällaisessa ratkaisussa vai-
mennin irrotetaan autosta yhdessä jousen 
kanssa. Työvaihe vaatii oikeat työkalut ja 
osaamista. Asiantunteva korjaamo hoitaa 
uusimisen turvallisesti ja nopeasti oikeita 
työmenetelmiä käyttäen sekä tarkastaa sa-
malla alustan muut kuluvat osat. 

Iskunvaimenninremontin yhteydessä 
on hyvä keskustella korjaamon kanssa 
mahdollisesta auton jousien uusimis-
tarpeesta. Jouset kuoleentuvat eli painu-
vat kasaan jatkuvan kuorman alla vuosi 
vuodelta enemmän ja enemmän. Tällöin 
auton maavara pienenee, mikä hidastus-
töyssyjen ja mökkiteiden kannalta on vä-
hemmän toivottu tilanne ja voi aiheuttaa 
harmillisia pohjakosketuksia. Myös oh-
jauskulmat tulee vaimentimien vaihdon 
jälkeen tarkastaa ja säätää. 

Tarkastetaan katsastuksessa 
Auton iskunvaimentimien testaus katsas-
tuksen yhteydessä muuttui pakolliseksi 
vuonna 2004. Auton etu- ja takapää aje-
taan erilliseen testauslaitteeseen, joka ker-
too vaimennustehon jokaiselle vaimenti-
melle erikseen. Testi myös paljastaa, jos 
vasemman ja oikean puolen vaimentimi-
en keskinäinen ero on liian suuri. 

Mikäli auton huoltamisessa ei ole nou-
datettu suositeltua määräaikaishuolto-
ohjelmaa, kannattaa iskunvaimentimien 
kunto tarkastuttaa Toyota-korjaamolla 
esimerkiksi renkaiden vaihdon yhteydes-

Iskun-
vaimennin on tärkeä 

turvallisuus-
tekijä

Runsasluminen, pitkä talvi on rapistanut tien-
pintoja ja röykyttänyt autoja poikkeuksellisen

 kovalla kädellä. Korjaamoilla talven vaikutus näkyy
 lisääntyneinä iskunvaimentimien vaihtoina.

sä. Tiettyä kilometrimäärää vaimentimi-
en vaihtovälille ei voida antaa, mutta kah-
den tai viimeistään kolmen rengaskerran 
(esim. kaksi kesä- ja yksi talvirengaskerta) 
mentyä vaihtoon on kilometrejä kertynyt 
sen verran, että vaimentimienkin vaihto 
on ajankohtainen asia. 

Vinkkejä ajoon 
Iskunvaimentimen toiminta perustuu öl-
jyn virtaamiseen pienten reikien kautta. 
Kovan pakkasen jäykistämän öljyn pu-
sertaminen näiden reikien kautta vaatii 
paljon voimaa ja liikkeelle lähdettäessä 
saattaakin tuntua siltä, kuin autossa ei 
olisi jousitusta lainkaan. Tällöin vain yksi 
kova pyörien kautta välittyvä isku - kuten 
osuminen routavaurioon tai vauhdikas 
hidastustöyssyn ylittäminen - voi rikkoa 
vaimentimien tiivisteet tai venttiilit. 

Varovainen liikkeellelähtö varsinkin 
kylmällä säällä on hyvä tapa auton kaik-
kien liikkuvien osien kannalta. Moottorin 
ja sisätilojen esilämmitys voi antaa virheel-
lisen mielikuvan siitä, että auto olisi koko-
naisuudessaan valmis normaaliin ajoon. 
Mitä kylmemmässä säässä auto on sei-
sonut, sitä tärkeämpää on ensimmäisten 
kilometrien aikana välttää kovia kiihdy-
tyksiä ja jarrutuksia. Erityisesti töyssyjen 
ylitykset ja kuopat kannattaa ottaa todella 
varovaisesti. Näin toimien vaimentimien 
elinikä kasvaa merkittävästi. 

Edullisesti kuntoon
Alkuperäinen iskunvaimennin sopii auto-
si muihin osiin parhaiten. Korkean laadun 
lisäksi voit olla varma, että vaimennusteho 
sekä liikematka niin sisään- kuin ulosjous-
tossakin ovat varmasti oikeat. 

Toyota-huoltoverkosto on laskenut is-
kunvaimentimien hintoja mallista riip-
puen jopa 30 %. Sijoitus Toyotan alkupe-
räisiin iskunvaimentimiin sekä alustan 
muihin kuluviin osiin kannattaa, sillä 
näin auton ajo-ominaisuudet palautuvat 
alkuperäisen veroisiksi kohtuullisin kus-
tannuksin. 

Renkaanvaihdon yhteydessä kannattaa 
silmäillä myös iskunvaimentimien kuntoa. 
Vaimentimen rungon tulee olla kuiva 
öljystä ja pölysuojan kumin ehjä.

Iskunvaimennin voi vaurioitua 
yksittäisestäkin ylikuormituksesta. 
Esimerkiksi routa vaurioisella tiellä 
pahimmat kuopat tulee kiertää tai ainakin 
laskea ajonopeutta niiden kohdalla 
mahdollisuuksien mukaisesti.
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Aygo-mallisto ja hinnat
Kokonaishinta €

3-OVINEN

Aygo 1,0 VVT-i 3-ov. *) 11 081,10

Aygo+ 1,0 VVT-i 3-ov. *) 12 084,52

Aygo Cool 1,0 VVT-i 3-ov. 11 600,00

5-OVINEN

Aygo 1,0 VVT-i 5-ov. *) 11 383,28

Aygo+ 1,0 VVT-i 5-ov. *) 12 386,71

Aygo+ 1,0 VVT-i 5-ov. MultiMode *) 13 183,80

Aygo Cool 1,0 VVT-i 5-ov. 11 900,00

*) tehdastilausmalli

 Pienten autojen luokassa joutuu useasti au-
ton käyttömukavuutta lisäävistä varusteista 
maksamaan auton listahintaan nähden ar-
vokkaan hinnan. Useat kyseisistä varusteista 
ovat kuitenkin monille välttämättömiä teh-

täessä päätöstä uuden auton ostamisesta.  Aygon uusi 
varustetaso Aygo Cool tarjoaa nyt samassa paketissa 
auton kaikki tärkeimmät mukavuusvarusteet ja vielä 
erittäin kilpailukykyiseen hintaan.

Tähän asti Aygoon on ollut tarjolla kaksi eri varus-
tetasoa: Aygo ja Aygo+. Molemmissa varustetasoissa 

MIKKO KEKÄLÄINEN

Pikkuautoluokan 

suosikkimalli Suomessa, 

Toyota Aygo, saa uuden varustetason, 

joka nostaa auton mukavuuden uudelle 

tasolle. 

vakiovarustelu on ollut varsin katta-
va mm. turvallisuusvarusteiden osal-
ta sisältäen kuljettajan ja etumatkusta-
jan turvatyynyt, sivuturvatyynyt, ABS-
lukkiutumattomat jarrut sekä EBD-
elektronisen jarruvoimanjaon. Nyt uusi 
Aygo Cool -varustetaso tuo autoon 
lisää käytännöllisyyttä ja nostaa mu-
kavuuden uudelle tasolle. Mallin va-
kiovarusteisiin lukeutuvat mm. ilmas-
tointi, kauko-ohjattava keskuslukitus 
ja sähkötoimiset etuikkunat. Tehdasli-
sävarusteena Aygo Cool -versioon saa 
myös VSC-ajonvakautuksen ja luiston-
estojärjestelmän, mikä sisältää ikkuna-
turvatyynyt.

Lisää haluttavuutta 
Aygo Coolin mukavuusvarusteet pa-
rantavat auton käytettävyyttä ja lisäävät 
sen haluttavuutta. Ilmastointilaitteen 
hyödyt realisoituvat varsinkin kuumien 
kesähelteiden aikana, jolloin viilennet-
ty matkustamo tuntuu todella hyvältä 
vaihtoehdolta. Kauko-ohjattavan kes-
kuslukituksen ansiosta ovien ja takaluu-
kun avaaminen tapahtuu yhdellä napin 
painalluksella. Sähkötoimiset etuikku-
nat tuovat lisämukavuutta. 

Aygo tarjoaa tilat neljälle matkus-
tajalle. Kääntämällä takaistuinten sel-
känoja alas onnistuu myös suurempi-
en esineiden kuljettaminen matkus-
tamossa. 

Palkittua moottoriteknologiaa
Aygo Cool -varustetaso on saatavana 
sekä 3- että 5-oviseen malliin. Moot-

torina on pirteä, kolmisylinterinen 1,0 
litran VVT-i-bensiinimoottori. Toyo-
ta Optimal Drive -filosofian ansiosta 
moottorin yhdistetty kulutuslukema on 
ainoastaan 4,5 l/100km CO2-päästöjen 
jäädessä vain 103g/km. Tehoa kuljetta-
jalla on käytössä 58 kW (68hv)/6 000 r/
min ja vääntömomenttia parhaimmil-
laan 93 Nm/3 600 r/min.

Toyota käyttää samaa edistyksellis-
tä moottoria Aygon lisäksi Yarisissa 
ja iQ:ssa. Moottori on palkittu jo kah-
desti peräkkäin kansainvälisen raadin 
antamalla Engine of the Year Award 
-tunnustuksella vuosina 2007 ja 2008. 
Erityisesti sitä on kiitelty käynnin peh-
meydestä, hyvästä kierrosherkkyydestä 
ja älykkäästä designista.

Pieni kääntösäde (4,73 m) sekä vain 
3,415 metrin pituus ovat Aygon valtteja 
kaupunkiliikenteen tiukoissa käännök-
sissä ja pysäköitäessä ahtaisiin parkki-
ruutuihin. Auton ohjauksen sähköinen 
tehostus säätyy ajonopeuden mukaan, 
tarkkuuden lisäksi se tuottaa perintei-
seen hydrauliseen tehostimeen verrat-
tuna kolmen prosentin säästön poltto-
ainekuluissa. Ohjaus kääntyy laidasta 
laitaan 3,3:lla ratin kierroksella

Aygo Cool tarjoaa laadukkaan vaih-
toehdon asiakkaille, jotka arvostavat au-
tossa mukavuutta ja vaivattomuutta. Li-
säetua tuovat Toyotan tutut ominaisuu-
det: luotettavuus, kestävyys ja kolmen 
vuoden/100 000 kilometrin takuu. 

ColoAygo L i s ä ä  l u o n n etta

Eniten testejä, eniten uutuuksia. Ensimmäisenä.

Auto Bild Suomi on suomalaisen autoilijan hyötylehti. Koeajamme, 
testaamme ja kerromme automaailman ajankohtaiset kuulumiset joka 
toinen viikko. Sinä voit keskittyä olennaiseen – autoilusta nauttimiseen! 
Tilaa lehti: www.autobild.fi/tilaa

www.autobild.fi

Shanghain 
autonäyttely

Classic 
Motor Show

MESSURAPORTTI KLASSIKOT ESILLÄ LAHDESSA

Nro 9–10/2011 • www.autobild.fi

VERTAILU: KAKSI HYBRIDIÄ, SAMA TEKNIIKKA

Toyota vai Lexus?

❱ Ford Focus
❱ Skoda Octavia
❱ Hyundai i40
❱ Citroën C-Zero

Nro 9–10/2011 • www.autobild.fi450 Näin toimii tulevaisuuden avain

VW Golf
Cabrio

KOEAJOSSA VAIN MEILLÄ: SUURIN JA PIENIN SÄHKÖAUTO❱❱❱

VW Golf
KOEAJOSSA

VERTAILU: 

Toyota vai Lexus?
KÄYTETTY

VOLVO V70

Näin toimii tulevaisuuden avain

FARKKUSUOSIKIN PLUSSAT JA MIINUKSET

TOYOTA PRIUS LEXUS CT 200h

autonäyttely

AUTO BILD
SUOMI VIERAILI

KIINASSA

Kauan odotettu 
avoauto on sukua 
Audi A3:lle

25812600.indd   1 16.5.2011   10:28:18
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Auto Bildin ainutlaatuisten 100 000 kilometrin kestotestien päätteeksi autot puretaan ja tutkitaan.

Tutkittu
Koeajettu
Purettu
Testattu sinulle. 
MitattuMitattu
Tankattu
Vertailtu
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Viime vuonna ajokoulutuskes-
kuksen kursseilla kävi lähes 
700 poliisia. Heidän lisäksi 
koulutettiin noin 400 muu-

ta valtion virkamiestä. He tulivat muun 
muassa Rajavartiolaitokselta, Tullista 
ja Puolustusvoimista. Koulutusta ovat 
saneet myös muut valtion hallinnon 
työntekijät, aina ministereiden auton-
kuljettajia myöten.

Poliisin Ajokoulutuskeskus tekee 
myös kansainvälistä yhteistyötä. Esi-
merkiksi viime talvena Pieksämäellä 
vieraili Englannin poliisin ajokoulutta-
jia. Ajokouluttajia on käynyt myös Vi-
rosta ja poliisioppilaita Liettuasta. ▶

TeksTi ja kuvaT jari valanTa

liikkuvan poliisin ainut
laatuinen harjoitusrata tarjoaa

turVallista 
ajokoulutusta

Pieksämäellä on syrjäinen alue, josta kuuluu aika
ajoin moottoreiden urinaa, renkaiden kirskuntaa ja 
poliisiautojen ujellusta. lähellä lentokenttää sijaitsee 
Poliisin ajokoulutuskeskus, jossa vuosien mittaan 
ajotaitoja on harjoitellut tuhansia poliiseja.

Ympärivuotista toimintaa

Johtavana kouluttajana toimii Jukka 
Isotalo, joka on ollut vetovastuussa ajo-
koulutuskeskuksesta parin vuoden ajan. 
Koulutuksesta ja harjoitusradasta vastaa 
Liikkuva Poliisi.

– Meillä on neljä eri tason kurssia. 
Kaksi ensimmäistä tehdään talvikeleil-
lä. Toisessa osiossa perehdytään lisäk-
si taktiikkaan. Kesäaikana on pitävän 
kelin kurssi sekä erikoiskurssit erityis-
ryhmille.

Poliisin Ajokoulutuskeskus on tar-
koitettu lähinnä valtion hallinnon vir-
kamiehille. Pieksämäellä on koulutet-

tu joitakin satunnaisia henkilöitä myös 
kuntien hallinnoista. Normaali kurssin 
pituus on kaksi päivää, ja kursseille ote-
taan kerrallaan 16 oppilasta.

– Tämä koulutus ei ole pakollista, 
mutta poliisit ovat kiitettävästi halun-
neet tulla kursseille. Halukkuutta on 
enemmän, mitä pystymme järjestä-
mään, Isotalo toteaa.

Auto on työväline
Pieksämäen harjoitusradalla harjoitel-
laan välillä ääritilanteita varten, joita 
saattaa tulla vastaan poliisin hälytysteh-
tävissä. Radalla opetellaan voimankäyt-
töä, jossa auto on työvälineenä.

Pieksämäellä ole-
van Poliisin Ajo-
koulutuskeskuk-
sen johtavana 
kouluttajana toi-
mii Jukka Isota-
lo. Koulutuskes-
kuksen käytössä 
on kaksi Toyota 
Avensista.

Vuoden -92 Toyota Carina  
lähtee vielä hallittuun nelipyörä-
luisuun ammattiopettajan  
käsissä.

Harjoitusradalla 
käydään läpi 
myös tiukkoja 
tilanteita.
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Poliisia ei pääse  
pakoon

liikkuvan Poliisin Mikkelin 
yksikön ylikonstaapeli Matti 

Mannisella ja vanhempi konstaa-
peli Juha Pesosella on myös taka-
na poliisien ajokoulutus. Miehet 
pitävät koulutusta tärkeänä, mutta 
koulutukseen eivät kaikki pääse niin usein, kuin olisi 
tarvetta. Ajokoulutus parantaa työturvallisuutta ja yh-
tenäistää toiminnassa taktikoita.

Pakenevan seurantaa
Poliisille sattuu aika-ajoin tilanteita, jolloin pysäytettä-
vä auto ei noudata pysähtymiskäskyä, vaan lähtee aja-
maan pakoon.

– Usein karkuun lähtee rattijuoppo, huumausainei-
den alaisena oleva henkilö, kortiton henkilö tai sellai-
nen kuljettaja, jolla on auto luvattomasti käytössä. Kun 
lähdemme perään, ei nykyään puhuta takaa-ajosta, vaan 
pakenevan seurannasta, kertoo Manninen.

Miesten mukaan tällaiset tapaukset ovat tilanteita, 
joissa ajokoulutuksesta on hyötyä. Poliisia ei pääse kar-
kuun. Siksi ei kannata edes yrittää.

– Poliisin toiminta on niin organisoitu, että pakoon 
lähtijä saadaan kiinni viimeistään tutkinnan kautta. Ris-
kit pakoon autolla pakoon lähtemisessä ovat niin suuret, 
ettei niitä kannata ottaa.

Manninen sanoo, että useimmiten pakoon yrittävät 
nuoret henkilöt.

Tekniikka apuna
Juha Pesonen kertoo, että poliisin avuksi on tullut uut-
ta tekniikkaa. Lähes jokaisessa poliisiautossa on huip-
putekniset GPS-laitteet, joissa on iso näyttö ja laaja 
karttapohja. Karttapohjalta näkyy kaikki käytössä ole-
vat poliisipartiot, joten pakenija saadaan helpommin 
sumputettua.

– Esimerkiksi viime syksynä sattui tilanne, jossa au-
to lähti sivutielle pakosalle. Navigaattori näytti mihin 
tie johtaa, joten sen avulla saimme kuljettajan helpos-
ti kiinni.

Mannisella ja Pesosella on ajokoulutuksen suhteen 
hyvä tilanne. Koska heidän asemapaikkanaan on Piek-
sämäki, saatetaan lähellä toimivia poliiseja joskus kut-
sua täyttämään kurssi jonkun osallistujan sairastuttua. 

Liikkuvalla poliisilla on myös moottoripyöräpoliiseja. 
Heille annetaan joka kevät lämmittelykurssi kesäkaut-
ta varten. Autopoliiseille olisi myös hyvä järjestää läm-
mittelykursseja, kun pakkaset ja liukkaat kelit tulevat.

Poliisi joutuu ääritapauksissa esimer-
kiksi suistamaan pakenevan auton pois 
tieltä. Tämä vaatii harjoittelua, jotta se 
voidaan tehdä hallitusti ja muita tiellä 
liikkujia vaarantamatta. Kursseilla pe-
rehdytään myös ajoneuvotekniikkaan 
ja ennakoivaan ajamiseen.

– Koulutus antaa mahdollisuudet 
myös vähentää virkakäytössä olevi-
en poliisiautojen korjauskustannuksia. 
Kursseilla opitaan käyttämään autoa 
ammattitaitoisesti työvälineenä. Täy-

tyy muistaa, että partioauton kuljettaja 
on vastuussa myös partiokaverin tur-
vallisuudesta.

Koulutusautona myös  
Toyota Avensis
Pieksämäellä käy poliisikouluttajia va-
jaat 30, mutta kaiken kaikkiaan kou-
luttajia on noin 80. Suurin osa heistä 
tekee koulutustyötä virkatoimen ohel-

la. Esimerkiksi Rajavartiolaitoksella on 
omat kouluttajansa. Koulutusautoja on 
lähes 50. Osa niistä on ollut virkakäytös-
sä, mutta suurin osa on ostettu uusina.

– Näitä autoja ei rekisteröidä maan-
tieliikenteeseen. Autot ovat täällä siihen 
saakka, kun ne joutavat paaliin, Jukka 
Isotalo muistuttaa.

Ajokoulutuskeskukseen hankitaan 
niitä autoja, jotka ovat poliisilla virka-
käytössä. Hiljattain Pieksämäelle ostet-
tiin kaksi Toyota Avensista. Poliisilla on 
kenttäkäytössä Avensiksia. Siksi niitä on 
hankittu myös koulutuskäyttöön.

Isotalo kertoo, että heidän yksi van-
hemmista autoista on vuoden 1992 mal-
lin Toyota Carina, joka on saanut paljon 
runtua harjoitusradalla, mutta on vielä 
uskollisesti palveluksessa.

– Autokalusto koostuu useista eri 
automerkeistä. Opetuskäytössä on 
mm. Skodan, VW:n, Toyotan, Fordin, 
BMW:n, Volvon ja Mercedes-Benzin 
malleja. Lisäksi hallista löytyy pans-
saroituja autoja, joita käytetään turva-
kursseilla. Ne eivät ole ihan jokaisen 
oppilaan käytössä.

Autot saavat kovaa kyytiä
Isotalo sanoo, että koulutusautot joutu-
vat kovalle rasitukselle. Kun koulutusau-
ton mittarissa on 40 000 kilometriä, on 
se sama kuin normaalikäytössä olevalla 

autolla olisi ajettu 400 000 km.
– Viime vuonna koulutusautoilla ajet-

tiin yhteensä 110 000 kilometriä. Ren-
kaita kului noin 180 kappaletta, joista 
kesärenkaita oli 150. Jarrupaloja menee 
lukematon määrä, kun harjoittelemme 
tehokasta jarruttamista hätätilanteissa. 
Lisäksi vuosittain kuluu pyörien laake-
reita, kytkimiä ja erilaisia alustanosia, 
Isotalo laskeskelee.

Pieksämäen ajokoulutuskeskuksen 
vuosittaiset kulut ovat noin 400 000 
euroa, joka kustannetaan poliisin mää-
rärahoista.

– Koulutuksen tuomaa hyötyä ei voi-
da mitata rahassa. Jos koulutus pelastaa 
liikenteessä yhdenkin ihmishengen, ei 
se ole mennyt hukkaan, Jukka Isotalo 
vakuuttaa.

Rajavartiomiehen  
uudet haasteet
Rajavartiolaitos tarvitsee lisääntyvästi 
ajokoulutusta, sillä raja-asemaverkosto 
on harventunut ja autoilla joudutaan 
ajamaan paljon rajaturvallisuustehtä-
vien hoitamisessa. Rajavartijat käyvät 
tänä vuonna viisi kertaa koulutukses-
sa. Lisäksi omia koulutuksia pidetään 
Immolassa.

– Olemme siirtyneet yhä enemmän 
tien päälle. Meillä on tiettyjä tehtäviä, 
jotka vaativat kiireellisiä hälytysajoja. 

Rajavartiolaitoksen autot ovat nykyään 
hälytysajoneuvoja, ja hälytysajokou-
lutus kuuluu jokaiselle rajavartiomie-
helle, kertoo ajokouluttaja ja luutnantti 
Janne Rapo.

Rajavartijoiden ajokoulutus on hy-
vin samantapainen kuin poliiseilla. Toi-
minta on kuitenkin suhteellisen uut-
ta Rajavartiolaitoksen historiassa, sillä 
se aloitettiin vuonna 2004. Sitä ennen 
ajoneuvokoulutus oli huomattavasti ke-
vyempää.

– Uusi ajoneuvotekniikka on asetta-
nut uusia haasteita koulutukseen. Au-
toihin on tullut muun muassa ajonva-
kautusjärjestelmät, lukkiutumattomat 
jarrut, turvarakenteet ja turvatyynyt. 
Pyrimme saamaan harjoitusolot mah-
dollisimman aidoiksi unohtamatta tur-
vallisuutta, Rapo kertoo, ja toteaa, että 
koulutus on otettu hyvin vastaan ja se 
näkyy myös käytännössä. Rajavartio-
miehet osallistuvat innokkaasti kurs-
seille.

Raskaalla kalustolla
Opetuskalusto on Pieksämäellä pää-
asiassa henkilöautoja. Rajavartiolaitos 
joutuu erikoistehtävänsä takia käyttä-
mään järeämpää kalustoa. Ajoneuvoina 
on mm. Toyota Hiluxeja. Ajokoulutuk-
sesta saatuja oppeja on helppo mukaut-
taa myös raskaamman kaluston ajoon.

Rapo kertoo, että koulutuksesta on 
hyötyä myös siviilielämässä. Rajavartio-
miehet joutuvat ajamaan joskus pitkiä-
kin työmatkoja. Jotkut rajavartiomiehet 
ajavat työpaikalleen esimerkiksi Oulusta 
Ivaloon, jolloin työmatkaa kertyy suun-
taansa noin 520 kilometriä. Silloin ovat 
Pieksämäeltä saadut opit tarpeen.

Turvallinen harjoittelupaikka
Poliisin Ajokoulutuskeskuksen pinta-

ala on noin kymmenen hehtaaria. Se 
sijaitsee valtion omistamilla mailla. Ra-
dan läheisyydessä on lentokenttä, jossa 
harrastetaan siviili-ilmailua.

Rata kuvaa pitkälti suomalaista ties-
töä. Siinä on suoria, mutkia, ramppeja, 
kallistuksia, kiertoliittymiä ja risteyksiä. 
Radan pituus on noin viisi kilometriä ja 
asfaltoitua pintaa on noin 30 000 neliötä. 
Lisäksi reitillä on hiekkaosuus ja maas-
torata. Radan pääsuoralla on pituutta 
noin 500 metriä.

– Ensimmäiset harjoitusradat raivat-
tiin hiekkakankaalle 1970-luvulla. Jo sil-
loin radan profiili onnistui niin hyvin, 
että nykyinen rata on suurin piirtein 
sama. Uusi rata valmistui vuonna 2000, 
jolloin rakennettiin myös uusi koulu-
tuskeskus ja hallitilat. Samalla saimme 
uusia harjoituspaikkoja, kertoo ajokou-
luttaja Markus Aho.

Liukkaaksi vedellä – talvella 
aurataan
Rata sai uuden asfalttipinnan pari vuot-
ta sitten. Nyt radalla pystytään harjoit-
telemaan täysipainoisesti.

Koska rata on ympärivuotisessa käy-
tössä, täytyy myös keliolot luoda niiden 
mukaisesti. Tarvittava liukkaus saadaan 
kesällä aikaan puhtaalla vedellä ja talvel-
la jäädyttämisellä ja aurauksella. Viime 
talvena radalle ajettiin sata kuormaa vet-
tä, jotta radan pinnalle syntyi kymme-
nen sentin jääkerros. Hiekkaa ei talvella 
radalla käytetä.

– Viranomaisten käytännön yhteis-
työ rakentuu luontevasti, sillä olem-
me tällä saman haasteen eli turvallisen 
liikkumisen edessä. Viranomaiset ovat 
etuoikeutettuja, kun heillä on mahdol-
lisuus tällaiseen koulutukseen. Tämä on 
myös työturvallisuuskurssi, Aho muis-
tuttaa. 

Koulutuksen 
tuomaa hyötyä 
ei voida mitata 
rahassa”

Rajavartio-
laitoksessa jokai-
nen rajavartija saa 
ajokoulutuksen, 
sanoo luutnantti 
Janne Rapo.

Tämä ei ole ralliauto, vaan tällä harjoitellaan pakenevan auton suistamista 
pois tieltä, kertoo ajokouluttaja Markus Aro.

Tekniikka on tul-
lut poliisin avuksi. 
Liikkuvan Poliisin 
vanhempi kons-
taapeli Juha Pe-
sonen ja ylikons-
taapeli Matti Man-
ninen sanovat, 
että pakenevan 
seurannassa uusi 
GPS-laite on eh-
doton työkalu.
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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

Toyota-mallisto laajeni helmikuussa 
kompaktilla tila-autolla Verso-S:llä. 
Valmistaja onnistui loihtimaan alle 
nelimetriseen autoon reilut ja käytän-

nölliset sisätilat sekä luokkaa isomman auton 
mukavuustason, varusteet ja laadun. Verso-S:n 
monikäyttöisyys lisääntyy nyt, kun siihen on 
mahdollista asentaa pakettiautosarja.

Verso-S:n rekisteröiminen pakettiautoksi 
edellyttää takapenkkien poistamista ja yksit-
täishyväksynnän hakemista ennen auton en-
sirekisteröintiä. 

Varustettaessa Verso-S pakettiautosarjalla 
auton tavaratila alkaa etupenkkien takaa. Ta-
varatilan tasainen lattia verhoillaan auton vä-
ri- ja materiaalimaailmaan sopivaksi ja lisäksi 
koko tavaratilan lattiaa suojaamaan asetetaan 
kumimatto. Pakettiautomuutoksen yhteydessä 
tavaratilan lattian alle jää sopivaa säilytystilaa 
esimerkiksi vararenkaalle. 

Riittävästi pienkuljetustilaa 
Verso-S:n muuttaminen henkilöautosta paket-
tiautoksi on tehty asiakkaalle vaivattomaksi. 
Toyota tekee tarvittavat muutostyöt ja paketti-
autosarjan asennuksen ennen auton toimitusta 
jälleenmyyjälle, joka huolehtii auton asianmu-
kaisesta rekisteröimisestä. 

Muutoksen jälkeen mittauskohdasta riip-
puen Verso-S:n tavaratilan pituus on 135–141, 
leveys 100–126 ja korkeus 95–102 cm. Las-
tausaukon leveys vaihtelee välillä 75–103 cm 
ja korkeus on 87 cm.

Yrittäjät ovat oikeutettuja vähentämään pa-
kettiautoksi rekisteröitävien autojen hankin-
tahinnasta perittävän arvonlisäveron osuu-
den. Riippuen valittavasta Verso-S-mallista 
mahdollinen ALV-vähennys on välillä 2 980 
– 3 720 euroa. Esimerkiksi tällä hetkellä mal-
lisarjan ostetuimman, 1,33-litraisen Multidri-
ve S -vaihteistolla varustetun, Linea Sol -mallin 
osalta on mahdollisuus 3 270 euron arvonlisä-
verovähennykseen. 

Markkinoiden taloudellisin 
automaatti
Verso-S:llä kuljetustarpeet hoituvat ripeästi 
ja taloudellisesti. Moottorivalikoimaan kuu-
luvat 1,33-litrainen 99-hevosvoimainen (125 
Nm) bensiinimoottori ja 90-hevosvoimainen 
1,4-litrainen diesel (205 Nm). 

MikkO kekäläinen

Verso-S tulossa myös 
pakettiautona

Toyota-malliston uusin tulokas, 

kompakti tila-auto Verso-S, on 

syksystä 2011 alkaen mahdollista 

rekisteröidä henkilöauton sijaan 

pakettiautoksi, jolloin yrittäjä on 

oikeutettu vähentämään auton 

hankintahinnasta perittävän 

arvonlisäveron. Tällöin myös 

auton käyttövoimavero määräytyy 

pakettiautojen tapaan.  

Kookkaat takaovet mahdol-
listavat osaltaan helpon tava-
ratilan hyödyntämisen. Pohja-
levyn kynnys estää kuorman 
liukumisen etuistuimia vasten 
jarrutuksissa.

1,33-litrainen bensiinimoottori käyttää hyö-
dykseen Dual VVT-i-tekniikkaa, ja yhdessä 
uudistetun Stop & Start -järjestelmän kanssa 
lopputuloksena on parempi suorituskyky (99 
hv), erinomainen polttoainetaloudellisuus (5,4 
l/100 km) ja pienemmät CO2-päästöt (125 g/
km). Stop & Start -järjestelmä sammuttaa suo-
tuisissa olossa auton esimerkiksi liikennevaloi-
hin pysähdyttäessä. 

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

Bensiinimoottorin yhteydessä tarjolla ole-
va portaaton Multidrive S -automaattivaih-
teisto on yksi markkinoiden taloudellisimpia. 
Automaattiversion kulutuslukema, 5,0 l/100 
km, ja hiilidioksidipäästöt, 117 g/km, ovat al-
haisemmat kuin käsivalintaisella vaihteistolla 
saavutetut arvot. Vaihteisto on ensimmäinen 

portaaton automaattivaihteisto, 
jossa hyödynnetään Stop & Start 
-järjestelmää

Verso-S:n varustetasoina ovat 
Linea Terra, Linea Sol ja Linea 
Sol Plus. Jo perustaso on kat-
tava sisältäen mm. ilmastoin-
nin, ajonvakautuksen, 12 voltin 
ulosoton etukonsolissa, kauko-
ohjatun keskuslukituksen sekä 
sähkötoimiset ikkunat edessä. Li-
nea Sol -tasossa autossa on mu-
kavuusvarusteena esimerkiksi 
peruutuskamera. Linea Sol Plus 
-varustelu tuo jo autoon annok-
sen ylellisyyttä avaimettomine 
lukituksineen ja ikkunatummen-
nuksineen.

Suunniteltua 
monikäyttöisyyttä

Ajomukavuus ja alhainen sisämelu ovat asioita, 
joita työkseen ajavat arvostavat autossa. Verso-
S:ssä on esim. tuulilasiin asennettu kalvo, joka 
vaimentaa tuuli-, moottori- ja tiemelua. Sähkö-
toiminen ohjaustehostin puolestaan takaa hel-
pon käsiteltävyyden kaupunkiajossa ja vakaan 
ohjaustuntuman maantieajossa. 

Auton alustarakenteen toteutuksessa on jo 
huomioitu vaihtelevat kuormaustarpeet sekä 
miellyttävät iskun- ja kallistuksenvaimennuk-
set niin hidastetöyssyissä kuin moottoriteillä.

Muutos mahdollista  
syksystä alkaen 
Toyota muuttaa Verso-S:n korimallityypin mo-
nikäyttöajoneuvoksi elokuussa 2011 alkavasta 
tuotannosta, jonka jälkeen valmistetuille autoil-
le muutos pakettiautoksi on mahdollista tehdä. 
Näin ollen ensimmäiset pakettiautoksi muutet-
tavat Verso-S:t saapuvat Suomeen syksyn aika-
na. Kysy lisätietoja omasta Toyota-liikkeestäsi.

Pakettiautoksi rekisteröitävät  
muut Toyotat
Verso-S:n lisäksi myös seuraavat mallit voidaan 
rekisteröidä kaksipaikkaiseksi pakettiautoksi:
● Verso
● Yaris
● Auris
● Avensis Wagon
● RAV4
● Urban Cruiser
● Land Cruiser (Legend-varustetaso on lisäksi 
alennetun autoveron*) alainen)
● Hilux Double Cab (alennetun autoveron*) 
alainen).
*) Kysy alennetun autoveron hintoja Toyota-
jälleenmyyjältäsi. 

Ulkomitoiltaan 
kohtuukokoinen, 
mutta sisätiloil-
taan avara Verso-S 
sopii mainiosti ta-
varankuljetukseen. 
Lastauskynnys on 
matala ja takaluuk-
ku nousee riittä-
vän korkealle.

Toyota Verso-S:n 
pakettiautoversi-
ossa tavaratilan  
pituus on suurim-
millaan 141 ja le-
veys 126 cm. Siis-
tisti suojattu poh-
jarakenne kestää 
kovaa työkäyttöä.
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Autoliitto järjesti 13.–14.5.2011 Eco-
Tour-kulutuskilpailun, johon osal-
listui yhteensä 26 autokuntaa. Ta-

pahtuman avulla Autoliitto pyrkii edistä-
mään taloudellista ajotapaa ja tuomaan 
mm. automaahantuojien edustajat yhteen 
hyvän aatteen ympärille. Toyota-malleja oli 
kilpailussa kolme ja Lexuksia yksi – kaikki 
täyshybridejä.

Lähtö tapahtui Helsingistä, Mäntymäen 
kentältä. Noin 40 kilometrin siirtymän jäl-
keen autot tankattiin äärimmäisen täyteen. 
Ensimmäisen päivän aikana ajettiin hyvin 
vaihtelevaa tiestöä Turkuun. Matkaa ker-
tyi perjantaina 13.5. noin 260 kilometriä. 
Kilpailun lopputankkaus tehtiin lauantai-
na 14.5. iltapäivällä Nummelassa, jolloin 
nähtiin, mitkä autokunnat selvittivät ko-
konaispituudeltaan 528 kilometrin reitin 
pienimmillä kulutuslukemilla. Mukana oli 
14 automerkkiä.

Tuloksia tarkasteltaessa on syytä huomi-
oida, että ajettu reitti ja siihen liittyvä aika-
taulu olivat vaativia. Vaikka reitillä ajettiin 
erilaisilla tienpinnoilla, keskinopeudeksi 

Lopputankkauksen 
ensimmäisen vaiheen 
jälkeen autoja ravistettiin 
iskunvaimennustesterillä, 
jonka jälkeen järjestäjät 
koettivat vielä mahduttaa 
polttoainesäiliöön lisää 
polttoainetta. Tässä 
hytkytetään Turun AMK:n 
tiimiä.

voitti
Toyota

EcoTourin
AuToliiTon

Toyota voitti 
toistamiseen toisen 
kerran järjestetyn 
EcoTourin. Hienossa 
taloudellisuusajossa 
saavutettiin jälleen 
todella alhaisia 
kulutuslukemia. 

4,829 l/100 km

4,441 l/100 km

4,256 l/100 km

4,436 l/100 km

EcoTourille osallistui myös 
kuuluisuuksia. Markku 
Alen ohjasti maakaasu-
käyttöisen autonsa Juha 
Revon kartturoimana 
yleiskilpailun kahdeksan-
neksi.

Kulutuskisojen kon-
kari, Toyotan maa-
hantuonnissa työs-
kentelevä, Timo 
Huusko antoi Moot-
tori-lehden lukijatii-
min Juhani Sulkulle 
kilpailun alussa hy-
bridi-Auriksen ajo-
vinkkejä. 

EcoTourin lähtö tapahtui Mänty-
mäen kentältä Helsingistä. Aluk-
si suunnattiin kohti Hiidenveden 
Neste-asemaa, josta varsinainen 
pihistysajo alkoi. Ensimmäisel-
lä siirtymällä oli hyvä harjoitella 
tiekirjan lukua. 

Autoliiton toi-
mitsijat liima-
sivat päivän 
aluksi autoihin 
suurikokoiset 
kilpailunume-
rot.

Autojen polttoaine-
säiliöt sinetöitiin koko 
528 kilometrin kilpai-
lumatkan ajaksi.

oli määritelty noin 60 km/h. Kuljettajan oli 
siksi ajettava pääsääntöisesti lähellä nopeus-
rajoituksen sallimaa arvoa, jotta myöhäs-
tyksestä ei tulisi virheprosentteja lopputu-
lokseen. Nopeatempoisuus yllätti monet 
kulutuskilpailuun ensi kertaa osallistuneet 
autokunnat.

Toyota Auto Finlandin Prius-pistoke-
hybridillä ajaneet Sami Ruotsalainen ja 
Kalle Kalaja ylsivät oman luokkansa (ben-
siinikäyttöiset pienet perheautot, luokka 3), 
bensiiniautosarjan ja yleiskilpailun voittoi-
hin tuloksella 4,341 l/100 km. Todellinen 
mitattu kulutus oli 4,256 l/100 km, mutta 
täpärä myöhästyminen yhdeltä aikatar-
kastusasemalta toi armottoman kahden 
prosentin rangaistuksen tulokseen. Autoa 
ei voitu ladata kilpailun aikana, joten kulu-
tustulos oli täysin vertailukelpoinen muihin 
bensiiniautoihin. 

Alku- ja loppu tank kauk-
sissa järjestäjän edus-
tajat liruttivat autojen 
polttoainesäiliöt äärim-
mäisen täyteen. Tank-
kausaikaa oli käytössä 
viisi minuuttia.

Toyota- ja Lexus-tiimit 
pärjäsivät kilpailussa hienosti. 
Kuvassa Toyota Auto Finlandin 
Prius PHV (vas.) ja Lexus CT 
200h sekä Turun AMK:n Prius.

Toyota-kilpailijat pärjäsivät
Niin ikään Toyota Auto Finlandia edusta-
neet Timo Huusko ja Tuomo Kuosmanen 
voittivat oman luokkansa (bensiinikäyttöi-
set perheautot, luokka 5) lisäksi erilliset ajo-
taitokokeet Lexus CT 200h:lla, joka kulutti 
4,441 l/100 km. 

Turun ammattikorkeakoulun Markku 
Ikonen ja Reijo Asp sijoittuivat Toyota 
Priuksella toiselle sijalle luokassa 3 ja ko-
konaiskilpailun yhdeksänneksi tuloksella 
4,436 l/ 100 km.

Moottori-lehden lukijatiimin Juhani ja 
Liisa Sulku saivat Toyota Auris -hybridil-
lä kulutuslukemaksi 4,829 l/100 km, mikä 
oikeutti yleiskilpailussa sijaan 18.

Toyotan tiimi voitti EcoTour-tapahtu-
man yleiskilpailun myös viime vuonna. 
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sein suosikkiautomallin valit-
seminen voi olla pienestä kiin-
ni. Janne Sundsrömin kohdal-
la lähtemättömän vaikutuksen 
teki kolmannen sukupolven 
Supra, joka kävi vanhempien 

omistamalla valtuutetulla Toyota-korjaa-
molla huollossa miehen ollessa vielä pik-
kupoika.

– Sen auton nähtyäni päätin, että tuol-
laisen vielä omistan. Kyseinen yksilö on 
muuten edelleen samalla omistajalla, sillä 
on ajettu hyvin huollettuna jo yli 550 000 
kilometriä. Vahvoja ajokkeja nämä ovat, 
Janne toteaa.

Unelma urheilullisesta Toyotasta toteu-
tui lopullisesti vuonna 2005, kun kotital-
liin lipui siistikuntoinen, vuosimallin 1992 
turboahdettu Supra. Se sai normaalin arki-
ajon ohessa osakseen pienempiä korjauksia 
ennen täydellistä läpikäyntiä.

Huippuosaamista
27-vuotias Sundström kunnosti pari autoa 
perusteellisesti ennen tätä yksilöä. Täysipäi-
väinen työ asiakkaiden autojen huoltojen ja 
korjausten parissa ei ole vienyt miehen ra-
kenteluintoa, vaan hän jaksaa uurastaa lähes 
kaiken vapaa-aikansa harrasteauton paris-
sa. Kipinän valtavalle, vuosina 2008–2009 
toteutetulle, projektille antoi eteen tullut 
moottorinvaihto, jossa konepellin alle sovi-

Kalle Kalaja

Toyota Supra 3,0  
Twinturbo 1992

Toyota-
mekaanikon 
taidonnäyte
Janne Sundström työskentelee mekaanikkona karkkilalaisessa 

perheyrityksessä. Hänelle asiakkaiden autoista huolehtiminen on 

kunnia-asia. ahkera mies käytti noin vuoden ajan kaiken vapaa-

aikansa harrasteauton rakentamiseen. Tuloksena syntyi harkitusti 

muuteltu, suorituskykyinen ja monesti palkittu Toyota Supra.

tettiin uudemmanmallisen Toyota Supran 
kolmelitrainen, kahdella turboahtimella 
varustettu, 2JZ-GTE-tyypin voimanlähde.

Supran viimeistelytaso on hämmästyt-
tävä. Auto purettiin kunnostusvaiheessa 
viimeistä mutteria myötä osiin ja jokainen 
komponentti tarkastettiin, korjattiin tai 
vaihdettiin tarvittaessa uuteen. Näin laajoja 
projekteja kyllä tehdään monissa suomalais-
talleissa talven pimeinä iltoina, mutta har-
voin tällaisella tarkkuudella. Vastavalmistu-
nut harrasteauto voi olla monesti upea joka 
puolelta, mutta harvoin se näyttää muuta-
man vuoden käytön jäljiltä yhtä sävähdyttä-
vältä kuin Jannen yksilö edelleen on.

Tehty ajettavaksi
Komea Toyota ei ole ilo ainoastaan silmäl-
le. Pakoäänet ovat kunnioitusta herättävän 
kumeat, ja mikä tärkeintä, Supra on erin-
omainen ajaa. Kilometrejä on kertynyt mit-
tariin uudestisyntymisen jälkeen kahdessa 
vuodessa noin 7 700. Sundström on testan-
nut ajo-ominaisuuksia todenteolla lukuisil-
la rata-ajopäivillä esimerkiksi Alastarolla.

– En halunnut madaltaa jousitusta ai-
noastaan ulkonäön vuoksi. Tämänikäiset 
Suprat ovat alkuperäisinäkin aika hyviä ja 
mukavia ajaa, joten tähtäimessä oli vauh-
dikkaamman ulkonäön lisäksi muuttaa jou-
situsta ainoastaan parempaan suuntaan. Ja-
panista tilattu, sähkösäätöinen Tein-alusta-

sarja on vastannut odotuksia, Janne kertoo.
Karkkilalaismekaanikko on muutellut 

autoaan muutenkin. Rosteriputkesta itse 
tehdyn turvakaaren myötä Supran taka-
penkit poistettiin käytöstä. Sisusta toteu-
tettiin alkuperäisen mallin mukaisesti ko-
konaan uusilla materiaali- ja värivalinnoil-
la. Esim. ovipaneelit on verhoiltu sinisellä 
alcantaralla.

Ehkä suurin yllätys piilee kuitenkin koko-
mustan auton konepellin alla: voimanläh-
teen ja sen apulaitteiden kirkkaansininen 
väri yhdistettynä kiiltävään metalliin on va-
kuuttava. Viimeistelty toteutus on vaatinut 

paitsi taitoa ja kärsivällisyyttä myös hyvää 
tyylitajua. Tämän herkun rakentajan käsiin 
uskaltaa antaa omankin autonsa huoltoon!

Palkittu karkki
Jannen Supra on vieraillut ja palkittu vuosi-
en varrella useissa autonäyttelyissä. Esimer-
kiksi viimesyksyisessä, varsin kovatasoisessa 
X-Treme Car Show’ssa Supra voitti tavoitel-
lun Best Engine -palkinnon.

GTi-Magazinen lukijakyselyssä Sund-
strömin autosta kertova artikkeli valittiin 
lehden kymmenvuotishistorian parhaaksi 
artikkeliksi. Tänä kesänä auton nokka suun-
tautuu ainakin Tuurissa pidettävään Miljoo-
na Tuning -tapahtumaan sekä tietysti useille 
rata-ajopäiville, joilla karkkilalainen kirpeä 
karamelli pääsee näyttämään voimavaransa 
täysipainoisesti. 

Erittäin näyttävä moottoritila on kenties auton 
sävähdyttävin osa-alue. Kahdella turboahtimella 
varustettu voimanlähde on adoptoitu 
uudemmanmallisesta Toyota Suprasta.

Moni kakku päältä kaunis, mutta 
tämän herkkupalan alustakin 
paljastaa omistajansa todellisen 
paneutumisen viimeistelyyn. 
Parantamisen varaa ei löydy.

Janne Sundströmin Toyota Supra, vm. 1992, 
on rakennettu poikkeuksellisen laadukkaasti ja 
hyvällä tyylitajulla, ja se on voittanut palkintoja 
lukuisista tapahtumista ja näyttelyistä.

U
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 Keskimääräiset korjausarviot nousevat 
pienimpienkin vaurioiden korjauksis-
sa lähes poikkeuksetta moninkertai-

siksi verrattuna ennalta asennettujen suojaus-
varusteiden kustannuksiin. Lisäksi autoilijalle 
aiheutuu aina harmia ajasta, jonka auto viettää 
korjauksessa. 

Tarve kotitalouksien käyttämien erilaisten 
tavaroiden kuljetuksiin on kasvanut, ja taval-
lista henkilöautoa käytetään mitä moninai-
simpien tavaroiden kuljetuksiin entistä enem-
män. Tätä on helpottanut uusimpien mallien 
selvästi parantunut tilojen muunneltavuus ja 
helpompi lastattavuus, mikä koskee myös kaik-
kein pienimpiäkin automalleja. Lastauksissa ja 
kuljetuksissa syntyy kuitenkin helposti ikäviä 
naarmuja auton maalipintaan sekä kulumia ja 
tahroja sisäverhoiluun. 

Ahtailla parkkipaikoilla riski pieniin kolhui-
hin on erityisen suuri, kun autoa pysäköidään 
tai sitä kuormataan. Syntyneet vauriot ovat 
aina ikävännäköisiä, ja pysyvinä ne vaikutta-
vat auton ulkonäköön ja laskevat sen arvoa. 

TIMO SAVOLAINEN

Auton arvoon ja jälleenmyyntiin 
vaikuttavat aina myös sisätilojen 
siisteys ja ulkopintojen kunto. 
Tarkoituksenmukaiset auton 
suojavarusteet ennaltaehkäisevät 
pieniä vaurioita ja maksavat 
nopeasti itsensä takaisin. 

Tehokas keino ehkäistä näin 
syntyviä pieniä vaurioita on 
suojata autoa Toyotan laa-
jasta lisävarustevalikoimasta 
löytyvillä suojausvarusteilla. 
Ne suojaavat tehokkaasti au-
tosi arimpia paikkoja juuri 
omien tarpeittesi mukaan. 
Useimpien suojausvarustei-
den asennus on helppo ja no-
pea toimenpide ja joidenkin 
osalta ei vaadita edes erillistä 
asennusta

Sisätilojen suojaus
Kun kuljetat auton tavaratilassa tavaroita, joista 
irtoaa likaa tai jotka jättävät jälkiä auton ver-
hoiluun, kannattaa tila suojata suojapohjalla. Se 
on myös äärimmäisen helppo puhdistaa käy-
tön jälkeen. Suojapohjia on saatavana useisiin 
malleihin eri vaihtoehtoina joko korkeammilla 
tai matalammilla reunoilla. Kotieläinten kulje-
tusta varten on valittavissa useita erilaisia koira-
verkkomalleja. Tyylikkäillä tekstiilimatoilla voi 
suojata auton alkuperäistä lattiaverhousta ja sa-
malla kohentaa selvästi sisätilojen ulkonäköä. 

Ulkopintojen suojaus
Joka toinen liikennevakuutuksesta korvattu 
vahinko tapahtuu pysäköintialueilla. Osuus on 
kasvanut viime vuosien aikana selvästi. Pysä-
köintivaurio tulee aina kalliiksi. Tänä päivänä 
puskurit ovat lähes poikkeuksetta muovia ja 
kauttaaltaan maalattu. Tällöin pienikin pinta-
kosketus saattaa aiheuttaa siihen ikävän jäljen. 

Jälkiä syntyy myös hyvin helposti autoa kuor-
mattaessa ja varsinkin ahtaissa paikoissa. Riski 
kasvaa vielä entisestään, jos auton maalipinta 
on kurainen. Silloin pienikin hipaisu saattaa ai-
heuttaa maalipintaan naarmuja, joita on usein 
mahdotonta korjata muuten kuin maalaamalla. 

Mahdollisia vaurioita voidaan ehkäistä te-
hokkaasti asentamalla autoon peruutustutka 
takapuskuriin tai tutkasarja etu- sekä takapus-
kuriin, peruutuskamera, puskurien kulmalista-
sarja, kylkilistasarja ja takapuskurin suojalevy 
tai suojakalvo. 

Puskurin suojalevyä on saatavana mustina 
tai kiiltävinä riippuen automallista. Esimerkik-
si uutta Avensista voi suojata seuraavilla va-
rusteilla: puskureiden kulmalistasarja, musta 
177,00, kylkilistasarja, musta 157,00, takapus-
kurin suojalevy, musta 115,00, takapuskurin 
suojalevy, kiiltävä 149,00 ja takapuskurin suo-
jakalvo 89,00 euroa. Hinnat sisältävät asen-
nuksen. 

Auton suojaus
kannattaa

Tavaratilan suojapohja 
suojaa tehokkaasti 
tavaratilaa, ja se on 
myös helppo puhdistaa.

Takapuskurin suojalevy 
estää maalipintaa 
naarmuuntumasta 
lastausten yhteydessä. 
Metallivalmisteinen 
suoja piristää samalla 
auton ulkonäköä.

Lexus lisäsi etumatkaa
Toyota volyymimerkkien ykkösmalli

Lexuksen omistajat ovat myös 
vuonna 2011 Suomen tyytyväisimpiä 
autoilijoita, aivan kuten kolmena 
aikaisempanakin vuonna, ilmenee 
Tuulilasi-lehden teettämästä Merkkien 
Merkki -tutkimuksesta. Volyymiluokan 
kärjessä komeilee sisarmerkki Toyota. 

Merkkien Merkki -tutkimus etsii vastausta sii-
hen, millä merkillä ajavat tyytyväisimmät 
autoilijat Suomessa. Se on lajissaan suurin 

maassamme tehtävä kuluttajatutkimus. Tänä vuonna 
vastaajia oli mukana yli 19 000 kpl. Tuloksiin otettiin 
mukaan yksityisautoilijat, jotka ajavat omistamillaan 
1-7 vuotta vanhoilla autoilla. Tuloksissa on mukana 
30 automerkkiä.

Lexuksen omistajien kokonaistyytyväisyydestä ker-
tova indeksiluku kasvoi vuoden 2011 tutkimuksessa 
tasolle 908, kun se vuotta aiemmin oli 901. Edelleen 
Lexus on yksin omalla sataluvullaan, sillä toiseksi si-
joittuneella Porschella indeksiluku on 876 ja kolman-
neksi sijoittuneella Toyotalla 831. Kaikkien vastaaji-
en keskimääräinen tyytyväisyys automerkkiin nousi 
772:een edellisen vuoden 757:stä. 

Tyytyväisyys syntyy monista tekijöistä
Tutkimuksessa tarkasteltiin neljää asiaa; tyytyväisyyt-
tä autoon, oman automerkin tarjoamiin myynnin ja 
huollon palveluihin sekä auton omistajan sitoutumista 
omaan merkkiinsä. Vastaaja kertoo vain omista koke-
muksistaan omasta autostaan ja sen merkkiorganisaa-
tion palveluista. 

Suurimman tyytyväisyyden tuottaa itse auto. Lexus 
saa tällä alueella 935 pistettä ja Toyota 861 pistettä. 

Merkkien 
Merkki 2011

Merkkien 
Merkki 2011 
kokonaistulokset
Merkki Pisteet
Lexus 908
Porsche 876
Toyota 831
BMW 805
Subaru 801
Honda 794
Mercedes 793
Audi 791
Skoda 787
Volvo 784
Saab 783
Hyundai 778
Mazda 773
Keskiarvo 772
Volkswagen 771
Jaguar 768
Suzuki 766
Kia 762
Land Rover 759
Mitsubishi 759
Alfa Romeo 757
Nissan 754
Citroën 745
Ford 744
Opel 741
Seat 739
Renault 737
Peugeot 733
Chrysler 727
Fiat 696
Chevrolet 694

Keskimääräinen tyytyväisyys on hieman lisääntynyt 
edellisvuodesta. 

Huoltopalveluissa Lexus säilytti asemansa ykkö-
senä ja kykeni jopa parantamaan tulostaan 899 pis-
teeseen. Yli 800 pisteen, erittäin hyvään, tasoon yltää 
myös Toyota 811 pisteellä. Huoltopalveluiden keski-
arvo on 720 pistettä.

Myyntipalveluissa Lexus on aivan omassa luokas-
saan saaden 889 pistettä. Myös Toyota on kyennyt tar-
joamaan vastaajien mielestä erinomaista myyntipal-
velua ja sai pistemääräksi 798. Keskiarvoltaan myyn-
tipalvelukokemukset koetaan 736 pisteen arvoisiksi.

Yksi sitoutumisen avaimista on merkkiuskollisuus. 
Tutkimukseen vastanneista 37 prosenttia ajaa saman-
merkkisellä autolla kuin edellinen auto oli. Korkein 
merkkiuskollisuus on Toyotalla (52 %), Saabilla (50 
%), Opelilla (45 %) ja Nissanilla (40 %).

”Sitoutuminen merkkiin on tyytyväisyyttäkin tär-
keämpi tae menestyksestä, sillä sitoutunut autoilija 
antaa anteeksi mahdollisia puutteita autossa tai pal-
veluissa. Halukkuus ostaa sama merkki uudelleen 
ennakoi menestystä myös jatkossa. Premium-merkit 
ovat ryhmänä vahvimpia, vaikka myös niiden välillä 
on eroja”, kirjoitti Tuulilasi-lehti.

Merkkien Merkki -tutkimuksessa tulokset esitetään 
tyytyväisyysindekseinä, joiden teoreettinen maksimi-
arvo on kaikilla osa-alueilla 1 000 pistettä. 500 pisteen 
alapuolelle jäävät tulokset kertovat, että huomattavan 
suuri osa vastaajista on ollut kriittinen. Kun indeksi-
pisteet yltävät 900 tasoon, erittäin suuri osa vastaajista 
on hyvin tyytyväisiä. Tulos kertoo selkeästi, että tyyty-
väisyystaso on hyvä, parhailla merkeillä erinomainen.

Tulokset on julkaistu kokonaisuudessaan osoit-
teessa: http://www.tuulilasi.fi/artikkelit/lexus-merk-
kien-merkki-vuonna-2011 
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Autoteollisuus keskittyy 
vahvasti uusien mallien 
painon, ja siten polttoai-

neenkulutuksen ja päästöjen ku-
rissa pitämiseen. Toisaalta tavara-
tiloista pyritään tekemään mah-
dollisimman helposti muunnelta-
via sekä suurikokoisia. Siksi paina-
va täysikokoinen vararengas, joka 
tyypillisesti kahmaisee melkoisen 
määrän tilaa (noin 60 litraa), on 
jätetty monessa tapauksessa nyky-
autojen varustuksesta pois. Ren-
gasrikkoja varten autossa on täl-
löin useimmiten paljon kevyempi 
ja pienikokoisempi paikkaussarja, 
johon kuuluu paikka-ainepullo ja 
kompakti kompressori.

Seuraa rengaspaineita
Rengasrikkojen harvinaisuus on 
myös yksi syy siihen, että auton-
valmistajat kuten Toyota ovat us-
kaltaneet karsia varapyörän moni-
en uutuusmallien vakiovarustuk-
sesta. Nykyaikaiset renkaat ovat 
erittäin vahvoja rakenteeltaan, ja 
ne kestävät vaurioitumatta ko-
viakin kolhuja. Normaaleilla ajo-
määrillä iän aiheuttamaa hauras-
tumista ei esiinny ennen kulutus-
pinnan vähenemän aiheuttamaa 
renkaan uusimistarvetta. Yllättä-
viä rengasvaurioita tapahtuu siis 
harvoin. Renkaan tyhjeneminen 
aiheutuukin nykyisin useimmiten 
jonkun ulkopuolisen esineen, ku-
ten ruuvin tai naulan työnnyttyä 
sopivassa kulmassa läpi kulutus-
pinnan. Tällaista vauriota kutsu-
taan pistoksi.

Säännöllinen renkaiden kun-
non ja rengaspaineiden tarkkai-

lu pelastaa monesti ikäviltä on-
gelmilta. Tarkasta rengaspaineet 
vähintään kerran kuukaudessa. 
Ruuvin puhkaisema rengas ei vält-
tämättä tyhjene nopeasti, vaan 
rengaspaine pienenee piston kaut-
ta hiljalleen. Tällaisissa tapauk-
sissa vaurio voidaan havaita en-
nen kuin se aiheuttaa ajomatkan 
katkeamista. Jos jokin auton ren-
kaista vaikuttaa silmämääräisesti 
muita tyhjemmältä, rengaspaineet 
kannattaa tarkastaa heti. Hiljalleen 
vuotava rengas voi tyhjentyä no-
peastikin silloin, kun esimerkiksi 
ongelman aiheuttajana toimiva 
naula jää pysäköitäessä ajoalus-
taa vasten sellaiseen asentoon, 
jossa ilmaa pääsee renkaasta ulos 
tavallista helpommin. 

Jos rengas puhkeaa
Huolellinenkin kuljettaja voi kui-
tenkin kohdata tilanteen, jossa 
rengas on yllättäen tyhjentynyt. 
Jos rengas on aivan tyhjä ja sen 
kyljessä tai kulutuspinnassa on 
nähtävissä halkaisijaltaan yli 4 
mm:n reikä tai viilto, eikä auton 

Pikaopas  
paikkaussarjan 
käyttöön
Keskeisimmät toimintavaiheet 
paikkaussarjalla varustetun, ren-
gasrikkoisen auton kanssa ovat:
– Pysäköi auto turvalliselle, tuke-
valle ja tasaiselle paikalle. Vältä 
kuitenkin ylimääräistä siirtelyä ja 
aja hitaasti.
– Älä irrota naulaa tai ruuvia ren-
kaasta. Vuoto saattaisi lisääntyä.
– Jos tiedät reiän paikan, siirrä 
autoa kunnes vuotokohta on ren-
kaan yläosassa
– Ota korjaussarja esiin ja valmis-
tele se toimintakuntoon omis-
tajan käsikirjan ohjeiden mu-
kaisesti.
– Täytä rengasta, kunnes suosi-
teltu rengaspaine saavutetaan. 
Paineen nousua on helppo seu-
rata kompressorin mittarilla. Tä-
män jälkeen autolla on ajettava 
noin 5 kilometriä paikka-aineen 
leviämiseksi, jonka jälkeen ren-
gaspaine on tarkastettava uu-
delleen mittarilla. Noudata malli-
kohtaisia ohjeita.
– Mikäli suositeltua rengaspai-
netta ei saavuteta, on rengas 
vaurioitunut liikaa ja auto on hi-
nattava ammattitaitoiseen liik-
keen.
– Korjaussarjalla elvytetyllä ren-
kaalla ei tyypillisesti saa ajaa yli 
80 km/h nopeudella. Sarja ei kor-
jaa rengasta lopullisesti, vaan se 
on viipymättä paikattava vah-
vemmin tai vaihdettava uuteen 
ammattitaitoisessa liikkeessä. 
– Toyota Info vastaa arkisin Toyo-
ta-autoilijoiden kysymyksiin ar-
kisin klo 8.00–16.00 numerossa 
0800–13663.

Kalle KalaJa

korvaa varapyörän

Kunpaikkaussarja

Uusien henkilö
autojen varus tukseen 
kuuluu nykyään usein 
renkaan paikkaus
pullo, jonka sisältä
mällä nesteellä hi
taasti tyhjenevä ren
gas voidaan korjata 
väli  aikaisesti. Miksi  
varapyöristä ollaan 
luopumassa ja miten 
rengasrikon kohda
tessa pitää nykyisin 
toimia?

Paikkaussarja on usein  
valmistettu yhtenäisek
si, helppokäyttöiseksi 
kokonaisuudeksi joka 
ei vie paljoa tilaa au
ton tavaratilan lattia
levyn alla.

varustukseen kuulu varapyörää, 
on autolle tilattava suosiolla hi-
naus.Toyota-autoilijat saavat näis-
sä tilanteissa apua hinauksen jär-
jestelyyn aina yhden puhelinnu-
meron kautta: Toyota Info palve-
lee numerossa 0800-13663. Virka-
ajan ulkopuolella puhelut kään-
tyvät suoraan hinausyritykseen.

Mikäli esimerkiksi naulan aihe-
uttama vaurio havaitaan niin var-
hain, ettei rengas ole vielä täysin 
tyhjentynyt, voidaan vuoto saada 
korjatuksi korjaussarjan avulla. 
Sen käyttäminen on verrattain yk-
sinkertaista ja paljon turvallisem-
paa kuin auton pyörän vaihtami-
nen esimerkiksi vilkkaasti liiken-
nöidyn maantien varrella. Tarkat, 
automallikohtaiset toimintaohjeet 
löytyvät aina omistajan käsikirjas-
ta. Niihin kannattaa tutustua rau-
hassa jo ennen mahdollisen ren-
gasvaurion syntymistä. Varsinai-
nen rengaspaikkaus on teetettävä 
aina ammattiliikkeessä. Paikka-
sarja on tarkoitettu varmistamaan 
matkan jatkumisen vain yllättävis-
sä tilanteissa. 

Jos ilmanpaine laskee 
ruuvin aiheuttaman pis

ton vuoksi, ei ongelman 
aiheuttajaa kannata irrot

taa ennen kuin rengasliik
keen ammattilainen ottaa 

vaurion tutkittavaksi.

TeKSTI aNNe Brax

Kehityksen suunnan
voi kääntää

Maailman energiantuotannosta aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä tulee 
vähentää yli 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä, jotta ilmaston 
lämpeneminen voidaan rajoittaa alle kahteen asteeseen esiteolliseen 
aikaan verrattuna. Tämä on se raja, jonka alapuolella on maailman 
tiedeyhteisön mukaan pysyttävä, jotta muutosprosessit ilmassa, vedessä 
ja eliökunnassa eivät muuttuisi hallitsemattomiksi. 
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vuoden 2005 tasosta 15 prosenttia – huolimat-
ta siitä, että väestö, teollisuustuotanto, henkilö-
liikenne ja rahti kasvavat arvioiden mukaan. 

Esimerkiksi teollisuudessa käytetään enem-
män kierrätettyjä ja energiatehokkaita materi-
aaleja. Lisäksi rakennuksia valmistetaan ener-
giaa säästäviksi tai niitä korjataan energiate-
hokkaammiksi. Myös kuljetukset muuttuvat 
tehokkaammiksi. Kiinteiden tai nestemäisten 
polttoaineiden sijasta suositaan sähköenergiaa 
niin laajasti kuin mahdollista, koska biopoltto-
aineiden tuotantoon saattaa liittyä maailman-
laajuisesti myös ympäristöhaittoja. 

Tuuli-, aurinko-, geoterminen ja vesivoima 
ovat tärkeimpiä sähköenergian lähteitä, ja au-
rinko- ja geotermiset energialähteet sekä läm-
pöpumput tuottavat suuren osan rakennuksen 
ja teollisuuden vaatimasta lämmöstä. Älykäs 
sähköverkko varastoi ja jakelee energiaa entis-
tä tehokkaammin. 

Bioenergiaa eli nestemäisiä biopolttoainei-
ta ja kiinteää biomassaa käytetään viimeise-
nä vaihtoehtona silloin, kun muu uusiutuva 
energia ei tule kysymykseen – lentokoneissa, 
laivoissa ja kuljetuksissa sekä hyvin korkeita 
lämpötiloja vaativissa teollisuusprosesseissa.

– On Suomenkin edun mukaista vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjä lisäämällä energian-
säästöä, energiatehokkuutta ja uusiutuvan ener-
gian tuotantoa. Uusiutuvaan energiaan pa-

nostaminen lisää työllisyyttä, sillä uusiutuva 
energia on fossiilista energiaa työvoimavaltai-
sempaa. Jo tällä hetkellä uusiutuvan energian 
tuotanto työllistää kolme miljoona ihmistä 
maailmassa ja siihen perustuvat työpaikat ja 
kaupalliset mahdollisuudet lisääntyvät erittäin 
nopeasti, Hanna-Liisa Kangas sanoo.

Liikkuminen kasvaa
Raportin mukaan ihmisten liikkuminen kasvaa 
todennäköisesti vuoteen 2050 mennessä siten, 
että OECD-maissa yleiset matkustusetäisyydet 
lisääntyvät puolella ja kolminkertaistuvat muu-
alla maailmassa. 

WWF:n ja Ecofysin skenaariossa esitetään, 
että hiilidioksidipäästöjen kasvua voi hallita 
siirtymällä tehokkaampiin kuljetusmuotoihin, 
kävelemällä tai pyöräilemällä lyhyet matkat ja 
käyttämällä nykyistä enemmän julkisia kulku-
neuvoja sekä korvaamalla osan lentomatkoista 
junamatkoilla. Lisäksi entistä parempi kommu-
nikaatiotekniikka tekee osan matkoista tarpeet-
tomiksi. Ecofysin laskelmien lisäksi erityisesti 
lentomatkailun vähentäminen vähentäisi huo-
mattavasti biopolttoaineiden tarvetta.

WWF kehottaa ensisijaisesti vähentämään 
yksityisautoilua, koska se on merkittävä hiili-
dioksidipäästöjen lähde. Esimerkiksi Euroopan 
unionissa 12 prosenttia hiilidioksidipäästöistä 
aiheutuu yksityisautoilusta. 

– Jos kuitenkin ostat uuden auton, kiinnitä 
huomiota sen hiilidioksidipäästöihin. Voit va-
lita esimerkiksi hybridi- tai sähköauton. Vä-
hentääksesi yksityisautoiluasi voit myös sopia 
työnantajasi kanssa etätyömahdollisuudesta, 
sanoo Hanna-Liisa Kangas. 

 Maailmanlaajuisen ympäristöjärjestö 
WWF:n helmikuussa julkaisema 
energiaraportti kertoo, että koko 
maailman energiantarve on mah-

dollista täyttää puhtaasti, kestävästi ja taloudel-
lisesti vuoteen 2050 mennessä. Reseptinä ovat 
energiatehokkuus, uusiutuvat energialähteet ja 
vain viisi prosenttia uutta teknologiaa. Raportin 
on WWF:n toimeksiannosta laatinut energia-
konsulttiyhtiö Ecofys.

Jopa puolet tarvittavista päästövähennyksistä 
voidaan saavuttaa energiansäästöllä. Suurim-
mat mahdollisuudet löytyvät rakentamisen, 
liikkumisen ja teollisuuden alueilta. Samalla 
leikataan kuluja ja luodaan uusia työpaikkoja.

Lisäksi tarvitaan infrastruktuurin moder-
nisointia, sähköistämistä ja älykkäitä verkko-
ratkaisuja. Toisaalta uutta teknologiaa tarvitaan 
raportin mukaan vain noin viisi prosenttia.

– Tämä ei tapahdu ilmaiseksi. Alkuvaihees-
sa tarvittavien investointien määrä voi nousta 
jopa kahteen prosenttiin vuotuisesta BKT:sta. 
Vuoteen 2040 mennessä tehdyt investoinnit 
maksavat kuitenkin itsensä takaisin ja tuovat 
taloudellisia säästöjä ja puhtaan tulevaisuuden, 
sanoo WWF Suomen ilmastovastaava Hanna-
Liisa Kangas.

Energiantarve voi jopa laskea
WWF:n raportin mukaan kunniahimoisilla 
energiansäästötoimilla voidaan päästä vuon-
na 2050 siihen, että energiantarve jopa laskee 

WWF:n energiaraportti löytyy osoitteesta: 
www.wwf.fi/wwf/www/uploads/pdf/101223_
energy_report_final_print_2.pdf
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WWF:n pääsihteeri Liisa Rohweder 
ajoi ladattavalla hybridiautolla kahden 
viikon ajan. Prius PHV -malleja on Suo-
messa testikäytössä kolme kappaletta. 
Maailmanlaajuisesti Toyotan pistoke-
hybridejä on testeissä noin 600 – Eu-
roopassa niitä liikkuu 200 kpl.

Toyota Prius PHV -pistokehybridil-
lä voi ajaa yhtäjaksoisesti jopa 25 km 
ilman pakokaasupäästöjä, mutta polt-
tomoottorin voimin toimintasäde vas-
taa perinteistä autoa. Pistokehybridin 
polttoaineen kulutus on 2,6 l sadalle 
kilometrille ja hiilidioksidipäästöt vain 
59 g/km.

Millaiseksi koit pistokehybridin 
lataamisen?  
– Lataaminen oli todella helppoa. Suo-
men infrastruktuuri tukee sähköautoi-
hin siirtymistä, sillä monissa taloissa 
ja taloyhtiöissä on jo valmiina ulkona 
pistokkeet autojen moottoreiden läm-
mittämistä varten.

Pääsitkö nauttimaan pelkällä 
sähköajolla ajosta?  
– Prius PHV:n 20 kilometrin toiminta-
säde riittää huomattavan suureen osaan 
päivittäisistä matkoista. Mökkimatkalle 
tarvittiin jo polttomoottorin apua. 

– Auto oli minulla käytössä kaksi 
viikkoa, ja ajoin sillä päivittäiset työ-
matkat, mitkä normaalisti hoituvat ju-
nan kyydissä. Mikäli auton lataamiseen 
käytetty sähkö on tuotettu kestävästi, 
ajan autolla mielelläni. 

– WWF:n tavoitteena on, että vuon-
na 2050 maantieliikenteessä olisi pääs-
ty lähes kokonaan eroon nestemäisistä 
polttoaineista. Jotta tämä olisi mahdol-
lista, tulee energiantuotannossa siirtyä 
entistä enemmän uusiutuvan sähkön 
tuotantoon. Tarvitaan myös innovatii-
visia yrityksiä, jotka uskovat että tämä 
voisi olla mahdollista. Toyotan ladatta-
va hybridiauto on yksi esimerkki tästä.

Millaiseksi koit täyshybridiauton 
toiminnan? 
– Tosi helpoksi kaiken kaikkiaan. 

Mikä jäi erityisesti mieleen?
– Oli kiva ajaa autolla, joka edistää 
kestävää kehitystä omalla sektorillaan. 
Mielelläni laitoin siihen WWF:n tarran.

Toyota tukee WWF Suomen ympäris-
tökasvatus- ja ilmastotyötä. 

WWF:n pääsihteeri 
ajoi ladattavalla hybridiautolla kahden 
viikon ajan. Prius PHV -malleja on Suo-
messa testikäytössä kolme kappaletta. 
Maailmanlaajuisesti Toyotan pistoke-
hybridejä on testeissä noin 600 – Eu-
roopassa niitä liikkuu 200 kpl.

Toyota Prius PHV -pistokehybridil-
lä voi ajaa yhtäjaksoisesti jopa 25 km 
ilman pakokaasupäästöjä, mutta polt-
tomoottorin voimin toimintasäde vas-
taa perinteistä autoa. Pistokehybridin 
polttoaineen kulutus on 2,6 l sadalle 
kilometrille ja hiilidioksidipäästöt vain 
59 g/km.

Millaiseksi koit pistokehybridin 
lataamisen?  
– Lataaminen oli todella helppoa. Suo-
men infrastruktuuri tukee sähköautoi-
hin siirtymistä, sillä monissa taloissa 
ja taloyhtiöissä on jo valmiina ulkona 
pistokkeet autojen moottoreiden läm-
mittämistä varten.

Mitä mieltä 
pistokehybridistä?

– Mikäli auton lataamiseen 
käytetty sähkö on tuotettu 
kestävästi, ajan autolla mielelläni, 
totesi WWF Suomen pääsihteeri 
Liisa Rohweder koeajettuaan 
ensimmäisten joukossa Toyotan 
ladattavaa hybridiautoa. Auto 
tulee markkinoille vuonna 2012. Hybridikansakoulu on maamme jyhkeintä hybridisivistystä antava sosiaalinen 

oppilaitos, jonka tehtävänä on ilon tahi kurin kautta opettaa kansalaiset säätyyn 
sekä ikään katsomatta tuottamaan ja käyttämään omaa energiaa. Kuten laitoksemme 
motto sanoo, “Tämä on sinun omaksi parhaaksesi”.

WWW.FACEBOOK.COM/toyotahybridit

Astu Hybridrikansakouluun. Kesän aikana jaossa 
kaikille hikareille jopa 3.500 euron arvoisia stipendejä!

est. 2011
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Toyota teki paluun maailman arvokkaimmaksi autoalan 
tuotemerkiksi, ilmenee tuoreesta, vuoden 2011 BrandZ 

-raportista. Toyotan brandin arvo kasvoi 11 prosenttia arvi-
olta 24,2 miljardiin dollariin eli n. 17 miljardiin euroon.

Maailman arvostetuin markkinointiviestintään ja bran-
dien tutkimukseen keskittynyt ketju, Millward Brown, jul-
kaisi ensimmäisen raporttinsa vuonna 2006, josta lähtien 
Toyota on ollut joka vuosi yhtäjaksoisesti maailman arvos-
tetuin autoalan brandi. Vuoden 2010 tilastossa Toyota 
käväisi sijalla kaksi. Tutkijoiden mukaan syy Toyotan nope-
aan nousuun takaisin ykköseksi löytyy yhtiön sinnikkyy-
destä ja uutterasta työskentelystä Pohjois-Amerikan mark-
kinoilla esiintyneiden vaikeuksien voittamiseksi. 

Lisäksi Toyota on saavuttanut johta-
van aseman ympäristöystävällisten ja 
taloudellisten hybridiautojen valmis-
tajana, ja yhtiö tähtääkin hybridisovel-
lusten tarjontaan kaikkiin Toyota- ja 
Lexus-malleihin vuoteen 2020 men-
nessä. 

Lexus-brandin arvoksi tutkimusyhtiö 
laski 3,7 miljardia dollaria, noin 2,6 mil-
jardia euroa, jolla se sijoittuu tutkimuk-
sessa 10 arvostetuimman automerkin 
joukkoon. 

Branditietokanta muodostuu tie-
doista, joita kysytään noin 1,5 miljoo-
nalta kuluttajalta ja asiantuntijalta 31 
maassa. Vertailtavia tuotemerkkejä on 
mukana yli 50 000.

Toyota nousi takaisin 
arvokkaimmaksi 
autobrandiksi

Kompaktin premium-luokan Le-
xus-täyshybridiuutuus, CT 200h 

sai erinomaisen kokonaisarvosanan Eu-
ro NCAP -testissä. Malli saavutti ai-
kuisturvallisuudesta peräti 94 prosen-
tin tuloksen. CT 200h on luokkansa 
ainoa auto, jossa sekä kuljettajan että 
etumatkustajan polviturvatyynyt ovat 
vakiovarusteena.

Lexus CT 200h saavutti uusimmassa 
Euro NCAP -törmäystestissä kokonais-
tuloksen 83 %. Se ylittää selvästi viiden 
tähden myöntämiseen vaadittavan rajan 

(75 %) osoittaen 
mallin olevan 
yksi kompaktin 
premium-luo-
kan turvallisim-
mista autoista.

Saavutuk-
sen merkitystä 
korostaa se, et-
tä Euro NCAP 
-törmäystesti-
järjestelmää uu-
distettiin vuon-
na 2009. Uusi 
testiohjelma on 
jaettu neljään eri 
osioon: aikuis- 

ja lapsimatkustajan sekä jalankulkijan 
turvallisuuden lisäksi turvavarustus vai-
kuttaa autolle tähtinä myönnettävään 
kokonaisarvosteluun. Täyden viiden 
tähden tuloksen saavuttaminen on ai-
empaa vaikeampaa. 

Lexus CT 200h saavutti aikuismat-
kustajan turvallisuudesta 94 %:n tulok-
sen. Testiorganisaatio toi esille raportis-
saan CT:n maksimituloksen pylvästes-
tissä, jossa auto törmää sivusuunnassa 
päin metallista tolppaa nopeudella 29 
km/h. Aikuisosion tulos oli hyvä myös 
etumatkustajien polviturvatyynyjen ja 
retkahdusvammoja estävien niskatu-
kien johdosta.

Lapsimatkustajien turvallisuusmit-
tauksissa malli osoitti antavansa hyvän 
suojan sekä 18 kuukauden että kolmen 
vuoden ikäisille lapsille. Jalankulkija-
testissä etupuskuri toimi suunnitellus-
ti suojaten jalankulkijan jalkoja täysien 
pisteiden arvoisesti.

Erittäin jäykkä, törmäysenergiaa te-
hokkaasti sitova korikehikko sekä katta-
va aktiivinen ja passiivinen turvavarus-
telu yhdessä jalankulkijaturvallisuuden 
kanssa osoittavat Lexus CT 200h:n tar-
joavan korkeaa matkustusturvallisuutta 
kaikenlaisissa ajotilanteissa.

Lexus CT 200h sai täydet 
viisi tähteä Euro NCAP -törmäystestistä

Kiitos asiakas-
palautteesta
Asiakastyytyväisyyskyselyyn vastannei-
den kesken arvottiin toukokuussa yksi 600 
euron matkalahjakortti ja neljä 100 euron 
arvoista polttoainelahjakorttia. Kiitos kai-
kille vastanneille. Onnetar nosti voittajik-
si seuraavat:
Matkalahjakortin voittaja
Matti Muuraiskangas, Kälviä
Polttoainelahjakorttien voittajat:
Jukka Räisänen, Vaasa
Bengt Sandvik, Nykarleby
Maija Hakola, Jämsänkoski
Mari Ruskela, Rantasalmi
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Toyota 
mukana 
Himoksen 
iskelmä-
festivaaleilla

Kolmatta kertaa jär-
jestettävä, kolmipäi-

väinen Iskelmä Himos -festivaali marssittaa kolmelle lavalle 
yhteensä yli 30 artistia. Jyväskylän O.K. Auto Oy toimii ta-
pahtuman virallisena yhteistyökumppanina. 

Lavalle nousevat muun muassa Jenni Vartiainen, Yö, Hanna 
Pakarinen ja Yölintu. Perjantaina festivaaleilla nähdään Iskel-
mägaalassa viidesti palkittu Suvi Teräsniska, artistikomeetta 
Anna Puu sekä ikisuosikit Markku Aro, Eini, Kaija Koo ja 
Dingo. Sunnuntai on juhlapäivä ainakin Mamban, Popedan 
ja Mariskan ystäville.

Iskelmäfestareiden organisaatiolla on käytössään Auris 
HSD ja Verso. Festareiden aikaan esiintyjät kuljetetaan ma-
joituksista esiintymispaikoille Toyota VIP -kuljetuksilla. O.K. 
Auton nettisivuilla voi osallistua kilpailuun ja voittaa Auris 
HSD:n kuukaudeksi käyttöön. Lisäksi Toyota on esillä näyt-
tävästi festarialueella. 

 Jo tapahtumaa edeltävällä viikolla O.K. Auto järjestää Ca-
ravan Parkin, jossa karavaanarit voivat kokeilla Land Crui-
ser ja RAV 4 -malleja. Autoissa on perässä asuntovaunut, ja 
autoilla voi käydä kokeilemassa, miten ne soveltuvat asunto-
vaunun vetoon.

Iskelmäfestivaali on profiililtaan astetta aikuisempi kuin 
moni muu kesätapahtuma. Ensimmäisenä vuonna kävijöitä 
oli 17 000 ja viime vuonna noin 23 000. Tänä vuonna kävi-
jämäärän odotetaan kasvavan n. 40 000:een. 

 Iskelmä Himos järjestetään 30.6.-2.7.2011. Ks. lisätietoja 
www.iskelmafestivaali.fi.

NASCAR

A-Katsastuksen laatimassa katsas-
tusraportissa 2011 Toyota-mallit 

sijoittuivat perinteisesti vähävikaisim-
pien autojen joukkoon. Esimerkiksi en-
simmäistä kertaa katsastettujen, vuonna 
2007 käyttöönotettujen autojen listauk-
sessa Auris, Corolla ja Yaris kuuluvat 
Top 10 -ryhmään 99 mallin joukosta. 

Käyttöiän kasvaessa vikaherkkyys 
lisääntyy, ja automerkkien välille alkaa 
syntyä selvempiä eroja. Esimerkiksi 
seitsemänvuotiaiden ryhmässä Toyota 
on ylivoimainen kuuden Toyota-mallin 
(Camry, Land Cruiser, RAV4, Corolla, 
Yaris, Avensis) ollessa kymmenen par-
haan joukossa. Vanhimmassa ikäryh-
mässä Corolla, Avensis ja Carina olivat 

Formula ykkösten vuoden 2007 maa-
ilmanmestari, nykyisin ralliautoilun 

MM-sarjassa kilpaileva Kimi Räikkönen 

Kimi Räikkönen ajaa 
Toyotalla Nascarissa

ajaa tänä vuonna myös osan Pohjois-Ame-
rikan vakioautosarjan Nascarin kisoista. 

Räikkönen teki Nascar-debyyttinsä tou-
kokuussa Truck-luokassa Kyle Buschin tal-
lissa ja sijoittui sijalle 15, mikä on ensiker-
talaiselle varsin hyvä. 

– Hän ajoi hyvin. Paljon paremmin ja no-
peammin mitä osasimme odottaa, tallipo-
mo Kyle Busch hehkuttaa Kimin taitoja. 

Myös toiseksi suurimmassa luokassa 
eli Nationwidessä Kimi Räikkönen kilpai-
li NEMCO Motorsports -tallin Toyotalla ja 
sijoittui sijalle 27.

kolme vähävikaisinta autoa.
A-Katsastuksen raportissa mainitaan 

myös katsastuksissa kirjatut ajokilomet-
rit. Toyota Land Cruiserien sijoitus kol-
mostilalle vuosimallin 2003 ryhmässä 
on erinomainen, koska niillä on ajet-
tu keskimäärin 203 000 kilometriä. 
Muiden samanikäisten Top 10 -mal-
lin ajomäärän keskiarvo on 120 000 
kilometriä.

A-Katsastus julkaisi katsastusrapor-
tin maaliskuussa. Tilastossa luetellaan 
vuosimallien 1998-2007 henkilöautois-
sa havaitut vakavat, hylkäykseen johta-
neet viat. Mukana ovat mallit, joita on 
katsastettu yli 100 kpl. 

Toyota on yksi 
vähävikaisimmista

Nascar on Yhdysvaltain ylivoimaisesti 
seuratuin moottoriurheilusarja, jossa kil-
paillaan kolmessa luokassa. Truck-luokas-
sa kilpaillaan avolavamalleilla. Pääluokka 
on Sprint Cup, jossa kilpaillaan 1 500-kiloi-
silla, 800-hevosvoimaisilla koppiautoilla. 
Toiseksi suurin luokka on Nationwide, jos-
sa autot ovat vähän pienempiä ja tehotto-
mampia kuin Sprint Cupissa.

Kimi itse on mielissään uusista haas-
teista päästä tutustumaan Nascar-maail-
maan, ja hän on kertonut pitävänsä jenk-
kitunnelmasta. 

vaukset ovat olleet yleensä tasaisempia, mutta 
laman jälkeen on niissäkin nähty jonkin ver-
ran nousua.

Joustavaa turvaa
Henri Peltotuvan mukaan asiakkaat arvos-
tavat laajaa ja monipuolista Toyota Turva 
-vakuu tusta.

– Asiakas voi itse valita juuri hänelle sopivan 
turvatason työttömyyden ja tapaturmaisen sai-
rasloman varalta. Yrittäjät ovat työttömyyden 
sijaan vakuutettuja tapaturmasta johtuvan sai-
raalahoidon varalta. Keskimäärin työttömyys 
kestää n. 10 kuukautta ja tapaturman aiheut-
tamat sairauslomat vaihtelevat muutamasta 
kuukaudesta miltei vuoden mittaisiin jaksoihin. 
Siksi tämäntyyppinen vakuutus onkin tarpeen 
monessa tilanteessa, Peltotupa miettii.

Korvauksen suuruus ja 
vakuutuksen hinta 
Vakuutuksen perusteella asiakkaalle makse-
taan hänen valitsemaansa kuukausikorva-
usta. Korvauksen voi valita sopimaan juuri 
senhetkisiin, henkilökohtaisiin tarpeisiin. Al-
la on kuvattu valittavissa olevat turvamäärät. 
Tarkemmat kuvaukset Toyota Turvan tuoteo-
minaisuuksista löytyvät tuoteselosteesta ja va-
kuutusehdoista.  

Lisätietoa Toyota Turvasta saa soittamalla 
palvelunumeroon 010 80 2835 
klo 9 – 16 välisenä aikana. 

Toyota Turva -vakuutus on tarkoitettu
asiakkaille, jotka hankkivat autonsa rahoi-

tussopimuksella. Vakuutus auttaa hoitamaan 
rahoitussopimuksen kuukausieriä, mikäli tu-
lot odottamatta pienenevät esimerkiksi työt-
tömyyden johdosta. Saamansa korvausrahat 
asiakas voi käyttää vapaasti. Vakuutuksen voi 
jättää voimaan senkin jälkeen, kun autorahoi-
tus on maksettu pois. 

Toyota Turva -vakuutusta tarjotaan Toyota 
Rahoituksen osamaksuasiakkaille, jotka ovat 
iältään 18–60-vuotiaita ja ovat olleet keskey-
tyksettä työssä tai harjoittaneet yritystoimintaa 
kuuden viime kuukauden ajan, ja tämä jatkuu. 
Lisäedellytys on, ettei asiakas rahoitusta ottaes-
saan ole ennalta tietoinen odotettavissa olevas-
ta lomautuksesta tai työttömäksi joutumisesta.

Vakuutuksen sisältö
Palkansaajan Toyota Turvan perusteella voi 
saada kuukausikorvausta tapaturmasta joh-
tuvan työkyvyttömyyden ja työttömyyden 
johdosta.

Vakuutukseen sisältyy myös 15 000 euron 
suuruinen henkivakuutus tapaturmaisen kuo-
leman varalle. Henkivakuutusturva on voimas-
sa enintään 5 vuotta vakuutuksen ottamisesta. 

Yrittäjälle Toyota Turva -vakuutus merkitsee 
turvaa tapaturmaisen sairaalahoidon varalle.

Toyota Turva täydentää asiakkaan ottamia 
muita vakuutuksia. Korvaukset maksetaan la-
kisääteisistä ja vapaaehtoisista vakuutuksista 
maksettavien korvausten lisäksi. Maksetuilla 
korvauksilla ei ole vaikutusta esimerkiksi sai-
raus- tai työttömyyspäivärahoihin.

Vakuutuksen myöntäjä
Toyota Turvan myöntää Genworth Financial, 

Toyota Turva
Isojen päätösten tueksi – 

Monen asiakkaan taloudelli-
nen tilanne on kunnossa tä-
nään, mutta elämässä voi sat-
tua yllättäviäkin käänteitä, 
jotka saattavat vaikuttaa ti-
lapäisesti maksukykyyn. Uu-
sia hankintoja tehdessään 
kannattaa uhrata hetki ai-
kaa miettimiseen, miten voi-
si ennalta varautua yllättäviin 
muutoksiin.

joka hoitaa mahdolliset korvaukset. Tuotteen 
myynnistä huolehtii puhelinmyyntiyhtiö Te-
leperformance, joka tarjoaa tuotetta Toyota 
Rahoituksen uusille osamaksuasiakkaille.

Turvallista rahoitusta 
– Olemme tutkineet erilaisia yhteydenotto-
tapoja vakuutusturvan tarjoamisessa. Asiak-
kaalle annetaan aina mahdollisimman kat-
tava kuva tuotteen sisällöstä, samalla hänellä 
on suora yhteys palvelun tarjoajaan. Puhelin 
on tähän oiva väline, jolloin asiakas voi teh-
dä ostopäätöksen yhdessä vakuutusneuvot-
telijan kanssa ilman erillisten lomakkeiden 
täyttämistä. Toki toimitamme asiakkaalle 
tuote-esitteen kotiin, jolloin hän voi tutustua 
tuotteeseen kaikessa rauhassa. Tämän jälkeen 
käymme asiaa entistä tarkemmin läpi asiak-
kaan niin halutessa. Olemme saaneet lukuisia 
positiivisia palautteita myynnin selkeydestä 
ja toimivuudesta, Genworth Financialin lii-
ketoiminnan kehittämisestä vastaava johtaja 
Henri Peltotupa vakuuttaa 

– Asiakkaat ovat ottaneet tuotteen vastaan 
erittäin positiivisesti ja kokevat uudentyyppisen 
vakuutustuotteen tuovan turvaa jokapäiväiseen 
arkeen. Varsinkin viimeaikainen taloudellinen 
epävarmuus myös Suomessa pakottaa mietti-
mään tulevaisuutta entistä tarkemmin. Toyo-
ta Turva on räätälöity takaamaan turvallinen 
mieli. Lisäksi turva on koettu hyvin joustavak-
si, koska korvausmäärää valittaessa voidaan ot-
taa huomioon myös mm. auton ylläpitokulut. 

Henri Peltotupa muistuttaa, että työttömyy-
destä maksettavien korvausten määrä Suomes-
sa moninkertaistui vuosina 2009 ja 2010, kun 
taloudellinen epävarmuus realisoitui irtisano-
misten muodossa. Sairaslomista maksetut kor-

Turvamäärä/kk/e 300 500 700 900 

Hinta/kk/e 20 27 33 41
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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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