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Suomalaiset ajavat Länsi-Euroopan vanhimmil-
la autoilla. Autokantamme keski-ikä on tällä 

hetkellä jo 12 vuotta. Romutuksen kautta uusio-
käyttöön auton metalli ja muut maalliset jäänteet 
lähtevät Suomessa keskimäärin vasta yli 20 vuoden 
iässä. Teillämme liikkuu siis merkittävä määrä niin 
liikenneturvallisuudeltaan kuin ympäristövaikutuk-
siltaan arveluttavia nelipyöräisiä. 

Suomi on pitkä ja harvaan asuttu maa, jossa auto 
on monelle välttämättömyys. Myös maamme ilmas-
to asettaa omat vaatimuksensa polkupyöräilylle ja 
julkiselle liikenteelle, kuten olemme parina viime 
talvena huomanneet. Näistä kaikkien tuntemista 
faktoista huolimatta Suomessa on EU-maiden toi-
seksi korkein autovero. On siis aika ilmiselvää, ettei 
pitkien etäisyyksien ja ankaran talven maassa tieten 
tahtoen ajeta vanhalla kalustolla, vaan maassamme 
vallitseva autoilun verotuksen rakenne on pääsyyl-
linen autokannan korkeaan ikään. 

Ennen tätä syksyä autoilun verotuksessa oli ta-
pahtunut käänne niin autoilijan, liikenneturvalli-
suuden kuin ympäristönkin kannalta parempaan: 
edellinen hallitus laski autoveroa ja teki siitä ym-
päristöperusteisen. Tämä oli historiallinen teko ja 
samalla myös uuden kehityssuunnan alku. Näin 
ainakin moni uskoi, sillä uusi Kataisen hallituskin 
aloitti rohkaisevasti. Se kirjasi hallitusohjelmaansa, 
että autokantaa uudistetaan ympäristöperusteisesti 
siirtämällä autoilun verotuksen painopistettä auton 
hankinnasta sen käyttöön. 

Tämä oli autoalan mielestä oikea suunta ja loo-
ginen jatko edellisen hallituksen aloittamalle autoi-
lun verotuksen uudistamiselle, joka tähtäsi nimen-
omaan autokannan uudistamiseen. 

Hallitusohjelmapaperissa muste oli tuskin kui-
tenkaan ehtinyt kuivua, kun valtiovarainministe-
riö julkisti ehdotuksensa ensi vuoden budjetiksi. 
Ja mitä saimmekaan lukea: autoveroa korotetaan! 
Perusteena veron korotukselle oli autoveron lasken-
nallisen tuoton säilyttäminen nykytasolla uusien 
autojen CO2:n laskiessa. Autoverohan on sidottu 
nykyisin auton CO2-päästöihin. 

Peruste autoveron tasokorotuksen takana kuu-
lostaa ensi kuulemalta loogiselta - pitäähän valtion 
verotulonsa saada, etenkin tässä taloudellisessa ti-
lanteessa. Kun asiaa mietitään hieman pidemmäl-
le, ei ajatus korotuksesta enää kuullostakaan aivan 
yhtä nerokkaalta. Ensinnäkin se on ristiriidassa 
hallitusohjelmakirjauksen kanssa autokannan uu-
distamisesta ja autoilun verotuksen painopisteen 
siirtämisestä hankinnasta käyttöön. Toiseksi, kun 
tiedetään, etteivät maailman, Euroopan ja Suo-
menkaan talousnäkymät ensi vuodelle ole välttä-
mättä kaikkein ruusuisimmat, saattaa autoveron 
korotus pahimmassa tapauksessa johtaa jopa ve-
rotulojen laskuun. 

Autoala tuntee varsin hyvin termin ”hintajous-
to” – niin hyvässä kuin pahassakin. Suomeksi hin-
tajousto tarkoittaa: kun autoveroa lasketaan, myynti 

kasvaa ja kun sitä korotetaan, myynti laskee. Sama 
tapahtuu autoverosta saataville verotuloille. Tämän 
todistavat vuosien 2003 ja 2008 veronalennukset. 
Jälkimmäisenä vuonna alkuvuoden myynnin kas-
vun katkaisi kuitenkin loppuvuonna täydellä te-
holla iskenyt lama. 

Tälläkin kerralla on siis odotettavissa, että hin-
tajousto toimii – tosin väärään suuntaan niin au-
tokaupan, liikenteen päästöjen, liikenneturvalli-
suuden kuin verotulojenkin kannalta. Autoalan 
näkemyksen mukaan autoveron korotus vähentää 
automyyntiä ensi vuonna jopa 10 000 autolla. Val-
tion verotuloissa tämä tarkoittaa noin 75 miljoo-
nan veroeuron alenemaa. Myös arvonlisäverotuo-
tot jäävät saamatta näistä myymättömistä autoista. 

Mikään ei ole niin hankalaa kuin ennustaminen. 
Taivaanrannassa vaaniva taantuma saattaa jäädä tu-
lematta ja autokauppa jatkuu noususuunnassa, ku-
ten edelliset kaksi vuotta. Mutta todennäköistä on, 
että ensi vuonna on vaikea päästä enää kasvu-uralle 
autokaupassa ja autokannan uudistamistavoitekin 
jäänee näillä lääkkeillä saavuttamatta. 

Ei niin huonoa, ettei jotain hyvääkin. Hallitus 
päätti budjettiriihessään esittää, että autoveron 
alarajaa lasketaan peräti viiteen prosenttiin. Tähän 
asti autoveron alaraja on ollut noin 12 prosenttia. 
Näin on verotettu autoa, joka on saavuttanut 60 g/
km päästöt, tai sen alle. Tätä kirjoittaessa ei ole vie-
lä selvää millaisella CO2-päästöllä auto verotetaan 
jatkossa tuon alimman viiden prosentin veron mu-
kaan, mutta on tärkeää, että hallitus on nyt halun-
nut asettaa merkitsevän ilmastoporkkanan auton 
ostajalle. Hyvä niin. Toivoa sopii, että nyt esitetty 
autoveron korotus jää lyhyeksi välisoitoksi autoilun 
verotuksen tulevassa historiankirjoituksessa. Muu-
toin Suomi voidaan julistaa maailman suurimmaksi 
autoilun ulkoilmamuseoksi.

On selvää, että jokaisen suomalaisen ja maan 
elinkeinojen tulee osallistua taloustalkoisiin mak-
samalla kohtuullinen määrä veroa. Autoilun koh-
dalla kyse on kuitenkin siitä, mikä on mielekkäin 
keino kerätä tuo veropotti. Huomioon tulee ottaa 
pelkän verotulokertymän lisäksi myös liikennetur-
vallisuus ja päästövähennystavoite, johon Suomen 
valtio on sitoutunut. 
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4 IAA Frankfurt 2011 
Toyotan täyshybridien perhe laajenee, 
ja yleisön nähtäville tuotiin myös uusi 
Avensis, Hilux ja Yaris. Lisäksi maailman 
ensi-iltansa sai Lexuksen urheilullinen 
edustushybridi, täysin uusi GS 450h.

10 Täysin uusi Yaris
Nyt esiteltävä kolmannen sukupol-
ven Yaris on edeltävää mallia tilavampi, 
talou dellisempi ja innovatiivisempi. 

14 Toyota Touch & Go
Toyota tuo monipuolisen kosketus-
näytöllä varustetun mediakeskuksen 
vakiovarusteena jo pikkuautojen luok-
kaan.

16 Toyota Club of Finland
Lappeenrannan klubitapaamiseen 
osallistui yli 200 Toyota- ja Lexus-
harrastajaa.

18 Kulkuteiden kuningas
Vuoden 2012 mallimuutos tuo 
neliveto-Hiluxiin uutta ilmettä ja lisää 
energia tehokkuutta. Uudet Euro 5 
-normit täyttävät voimanlähteet 
tuottavat nyt tehot aiempaa 
pienemmillä hiilidioksidipäästöillä.

20 Aslakin apuna
Lapin pelastushelikopteri Aslak 
Sodankylästä on saanut toimintansa 
tueksi uuden maayksikön, Toyota Land 
Cruiser Luxury -maastoauton. 

24 Lämpimästi liikkeelle
Esilämmitetty moottori vähentää 
huomattavasti kylmäkäynnistyksessä 
syntyviä päästöjä, säästää poltto-
ainetta ja moottoria sekä lisää turvalli-
suutta.

26 Taksimies luottaa 
uuteen Toyota Versoon
Ammattiautoilija Ari Lahtinen on 
ajanut taksia 27 vuotta. Viime keväänä 
hän vaihtoi Toyotansa uuteen – 
järjestyksessään jo kymmenenteen.

28 Kun luotettavuus 
ratkaisee – Hiace
Kirkkonummella sijaitseva oviin 
erikoistunut yritys Mesvac hankki 
käyttöönsä tänä vuonna 22 uutta 
Toyota Hiacea.

32 Parasta laatua
Toyota panostaa henkilökuntansa 
ammattiosaamiseen kaikilla auto-
kaupan osa-alueilla myynnistä 
huoltoon. 

37 Uutiset
Ladattava hybridi sähköauto 
LeasePlanin asiakkaiden testattavaksi.

39 Piirrä unelma-autosi
Toyotan kansainvälinen piirustus-
kilpailu lapsille ja nuorille, Toyota 
Dream Car Art Contest, rantautuu tänä 
syksynä ensimmäistä kertaa myös 
Suomeen.
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Toyota Prius
Toyotan täyshybridimallisto on saa-
nut hyvän vastaanoton ympäri maail-
man. Prius-mallia on myyty yhteensä 
yli 2,3 miljoonaa kappaletta, joista yli 
miljoona edustaa kaksi vuotta sitten 
esiteltyä kolmatta sukupolvea. Toyo-
tan Hybrid Synergy Drive® -mootto-
rikokonaisuudelle on tähän mennessä 
myönnetty 11 International Engine of 
the Year -palkintoa. Toyotan omien 
tutkimusten mukaan Priuksen polt-
tomoottori on tyypillisessä kaupun-
kiajossa, jossa keskinopeus jää alle 30 

Frankfurtin autonäytte-
ly on joka toinen vuosi 
järjestettävä, uskomat-
toman suuri tapahtu-
ma. Satojen hehtaarien 
alueella, yhteensä yli 10 
hallissa näytteilleaset-
tajia oli tänä vuon-
na noin 900. Yleisöä 
näyttely keräsi edellis-
vuosien tapaan lähes 
900 000. Useat auton-
valmistajat esittelivät 
uutuuksia pikkuautojen 
luokkaan, josta haetaan 
nyt kasvua. 

Toyotan täyshybridi
teknologia
Frankfurtissa

Toyotan täyshybridien suosio 
kiihtyy entisestään. Prius-
perhe laajenee, kun päivitetyn 
Priuksen rinnalle lanseerataan 
pistokehybridi Prius PHEV 
ja tila-auto Prius+. Yleisön 
nähtäville tuotiin lisäksi uusi 
Avensis, uudistettu Hilux 
sekä täysin uuden Yarisin 
kolmiovinen versio.

IAA Frankfurt 2011

häikäisi
km/h tasolle, sammutettuna yli 25 % 
ajomatkasta. Toimintatapa auttaa saa-
vuttamaan poikkeuksellisen alhaisen 
yhdistetyn ajon kulutuslukeman (3,9 
l/100 km). Sitä vastaava hiilidioksidi-
päästö on 89 g/km.

Frankfurtissa esitellyssä uudistu-
neessa Priuksessa on uusi, muista To-
yota-uutuuksista tuttu keulailme, jo-
ta hallitsee aiempaa suurikokoisempi 
puskurin ilmanottoaukko. Uutta ovat 
mm. ajovalojen led-toteutus, päivä-
ajovalot ja takavaloumpioiden design. 
Myös 15 tuuman pyörillä varustetun 
version vanteet ovat muuttuneet. 

Sisäilmettä muutettiin vaihtamalla 
monia harmaita sävyjä mustiksi. Moni-
toiminäytön luettavuutta parannettiin ja 
sähköajolle on nyt erillinen EV-merkki-
valo, jonka avulla kuljettajan on aiempaa 
helpompi havaita, milloin auto liikkuu 
pelkän sähköenergian voimalla. Kunkin 
sukupolven Prius on edustanut oman 
aikakautensa huipputekniikkaa. Uudis-
tuneen Priuksen multimediavarusteet 
edustavat eturivin sovelluksia, jotka hel-
pottavat auton järkevää käyttöä ja tekevät 
liikkumisesta entistäkin nautittavampaa.

Toyota Prius PHEV
Prius-perhettä kasvatetaan määrätietoi-
sesti vastaamaan erilaisten asiakastyyp-
pien vaatimuksia. Tavallisella verkko-
virralla 1,5 tunnissa täyteen ladattavan 
Prius PHEV:n (Plug-in Hybrid Electric 
Vehicle) sähköinen toimintasäde on noin 
23 kilometriä. Tämän jälkeen ajo jatkuu 
normaalin täyshybridin tapaan ilman 
riippuvuutta latauspisteistä. Useiden tut-
kimusten mukaan eurooppalaisautoilijoi-
den keskimääräiset ajomatkat ovat niin 
lyhyitä, että Prius PHEV:llä on haluttaes-
sa mahdollista ajaa valtaosa ajokerroista 
sähkövoimalla. 

Pistokehybridi (PHEV) on toistaiseksi 
käytännöllisin versio sähköautosta sekä 
kehittynein sovellus täyshybriditeknii-
kasta ja järkevä askel kohti tulevaisuuden 
laajempia sähköisen liikkumisen ratkai-
suja. Täyssähköautojen yleistymistä jar-
ruttaa edelleen niiden rajallinen toimin-
tasäde, pitkä latausaika sekä akkujen pai-
no ja hinta. Prius PHEV:n ajoakku painaa 
vain 80 kg ja sen kapasiteetti on 4,4 kWh 
(vrt. Priuksen 1,2 kWh). Toimintasäde 
on hybridikäytössä normaalin Priuksen 
kaltainen, reilusti yli 1 000 kilometriä.

Nyt esiteltävä Prius PHEV -sarjatuo-

tantomalli poikkeaa aiemmin testikäy-
tössä olleista Prius-pistokehybrideistä. 
Latauspistoke on auton oikeassa taka-
kyljessä, vastapäätä bensiinin tankkaus-
luukkua. Sijoitus helpottaa esimerkiksi 
kadunvarsilatausta. Latausjohto on hel-
posti taipuvaa materiaalia ja sille on va-
rattu käytännöllinen säilytyslokero ta-
varatilassa. 

Virallisen yhdistetyn ajon kulutuksen 
odotetaan jäävän tasolle 2,1 l/100 km, jo-
ka tarkoittaa hiilidioksidipäästöinä vain 
49 g/km. Myös typen oksidien ja hiuk-
kaspäästöjen määrät jäävät ennätykselli-
sen alhaisiksi, lähelle nollaa. Käytännössä 
ajamisen ympäristöystävällisyys riippuu 
tietysti käyttäjän latausahkeruudesta.

Kuljettaja voi itse päättää EV-katkaisi-
jaa käyttäen, milloin pistokesähköllä la-
dattua akkukapasiteettia hyödynnetään 
täysipainoisesti. Valittavissa on myös 
EV-City-ajotila, jolloin sähkökapasiteet-
tia hyödynnetään tavallista raskaammil-
lakin kaasunpainalluksilla ennen polt-
tomoottorin käynnistymistä. Sähköajon 
maksiminopeus on 85 km/h, jonka ylit-
tyessä bensiinimoottori käynnistyy au-
tomaattisesti. 

Toyota Prius PHEV saapuu Suomeen 
ensi kesän kynnyksellä.

Toyota Prius+
Tila-automalli Prius+:n tuotantoversio 
esiteltiin nyt ensi kertaa Euroopassa. Se 
laajentaa Toyotan täyshybridimallistoa 
tilavampaan suuntaan. Uutuus on eu-
rooppalaismarkkinoiden ensimmäinen 
auto, jossa hybriditekniikka yhdistyy 
seitsemänpaikkaiseen matkustamoon.

Prius-perheen suurikokoisin jäsen on 
koritoteutukseltaan täysin oma mallinsa. 
Se on ennemminkin evoluutio kuin pi-
dennetty versio normaalista Priuksesta. 

Uutuus on Priusta 155 mm pidempi, 30 
mm leveämpi ja 85 mm korkeampi. Ak-
seliväli on 80 mm pidempi. Ilmanvastus-
kerroin on luokkansa paras, 0,28.

Matkustamon toisen ja kolmannen 
rivin istuimet taittuvat yksitellen vaa-
katasoon. Kaikkien matkustajien hyvä 
näkyvyys eteenpäin on toteutettu siten, 
että istuinkorkeus on 2. ja 3. riveillä 45 
mm edessä istuvaa suurempi. Riittäväs-
tä jalka- ja päätilasta on myös huolehdit-
tu. Tavaratilaa on kaikkia istuinpaikkoja 
käytettäessä 200 litraa. Jos takimmainen 
rivi taitetaan alas, tavaratilan vetoisuus 
kasvaa 505 litraan. Lastauksen kätevyyt-
tä lisää tavaratilan lattian alla oleva 345 
mm korkea lokero.

Voimanlähteenä on Priuksesta tuttu 
kokonaisuus, jossa työskentelevät 1,8 lit-
ran bensiinimoottori ja 60 kW:n sähkö-
moottori. Luotettavaksi todettu tekniikka 
kiihdyttää mallin 0–100 km/h nopeuteen 
11,8 sekunnissa, huippunopeutta kertyy 
170 km/h. Jarrutus- ja polttomoottorin 
hukkaenergiaa talteenottava täyshybri-
diratkaisu takaa Prius+:lle yhdistetyn 
ajon kulutukseksi 4,3 l/100 km. Vastaa-
va hiilidioksidipäästö on tässä tila-au-
toluokassa ennätyksellisen pieni, 99 g/
km. Tehokkaan tilankäytön vuoksi uusi 
litium-ioni-ajoakusto on sijoitettu keski-
konsoliin, etuistuimien väliin. Ratkaisua 
esiteltiin näyttelyssä selkeästi läpileikatul-
la demoyksilöllä. 

Toyota Prius+ tulee Suomessakin 
myyntiin ensi kesänä. Myyntitavoite 
Euroopassa on 18 000 autoa vuodessa.

Prius-perhe 
kasvaa seitse-
mänpaikkaisel-
la tila-autover-
siolla. Prius+:n 
akseliväli on 80 
mm normaa-
lia Priusta pi-
dempi.

Pistokehybridin 
sarjatuotantomallin 
latauspistoke 
sijaitsee oikeassa 
takakulmassa. 
Akun täyteen 
lataus tavallisella 
verkkovirralla 
kestää 1,5 tuntia. 

Tavallisella verkkovirralla ladattavan 
Prius PHEV:n sähköinen toimintasäde 
on noin 23 km. Yhdistetyn ajon 
kulutuslukeman odotetaan jäävän 
tasolle 2,1 l/100 km, jota vastaava 
hiilidioksidipäästö on 49 g/km.

Prius+:n tavaratila kaikkia istuinpaikkoja 
käytettäessä on 200 litraa. Mikäli takim-
mainen rivi taitetaan alas, kasvaa tavara-
tila 505 litraan. Matkustamossa on myös 
riittävästi jalka- ja pääntilaa.

Tila-auto Prius+:n ohjaamo poikkeaa 
toteutukseltaan normaalista Priuksesta 
monilta osin johtuen mm. litium-ioniakun 
sijainnista keskikonsolissa. Matkustajien 
näkyvyys eteenpäin on toteutettu siten, 
että istuinkorkeus on 2. ja 3. riveillä 45 mm 
edessä istuvaa suurempi.

▶
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Toyota Avensis
Menestyksekkään Avensiksen uusi versio 
tuotiin maailman ensi-iltaan Frankfur-
tissa. Vaikka mallin kokonaismitat ovat 
säilyneet muuttumattomina, antavat ul-
konäkömuutokset Avensikselle aiempaa 
hienostuneemman ja voimakkaamman 
olemuksen.

Ajovaloja on muutettu viirumaisem-
miksi ja maskia leveämmäksi. Etupus-
kurissa on aiempaa suurikokoisemmat 

Toyota aikoo esitellä kahden 
vuoden sisällä 25 uutta tai 
uudistettua Toyota- ja Lexus-
mallia, joista osa oli esillä 
Frankfurtissa. Ensimmäisenä 
kauppoihin saapuu Toyota 
Yaris.

ilmanottoaukot ja sumuvaloupotukset. 
Varustukseen kuuluu nyt päiväajovalot. 
Porrasperäisen mallin takavalot ja -pus-
kuri on myös uusittu. Ulkovärivalikoi-
massa peruspunainen korvataan tum-
memmalla sävyllä. 

Sisätiloissa muutokset koskevat esi-
merkiksi keskikonsolia ja ilmastointi-
laitteen venttiileitä. Verhoiluvärejä on 
nykyaikaistettu, ja varustelun yläpääs-
sä materiaalivaihtoehdoksi tulee nahan 

ohella alcantara.
Moottorivaihtoehtoja on kuusi; kol-

me bensiiniä ja kolme dieseliä. Kaikissa 
voimanlähteissä sovelletaan Toyota Op-
timal Drive -filosofiaa, joka yhdistää te-
hokkaan suorituskyvyn mataliin kulutus- 
ja päästölukemiin. Kaikkien moottorien 
yhteydessä on vakiona kuusivaihteinen 
käsivaihteisto. 1,8 ja 2,0 litran bensiini-
moottoreihin on saatavilla portaaton 
Multidrive S -vaihteisto ja 150 hevosvoi- ▶

Toyota Motor Europen toimitusjohtaja Didier Leroy painotti pu-
heessaan täyshybriditeknologian merkitystä Toyotan kasvulle Eu-
roopassa. Hybridimyynnin odotetaan kasvavan vähintään 20 % 
edelliseen vuoteen verrattuna. Ensi vuonna menekkiä vauhditta-
vat ensiesitellyt Prius PHEV ja Prius+.

Avensis uudistuu 
sekä ulkonäön et-
tä sisätilojen osal-
ta. Keulan ilme on 
aiempaa voimak-
kaampi. Kaksilit-
raisen dieselmoot-
torin yhdistetyn 
ajon hiilidioksi-
dipäästöt tippu-
vat parannusten 
myötä arvoon 119 
g/km.

Porrasperäisen Avensiksen uudet takavalot ja -puskuri 
tuovat mallille uudenlaista vetovoimaa.

man 2,2 D-4D -dieseliin kuusivaihteinen 
automaatti. 

2,0 D-4D -dieseliä on kehitetty merkit-
tävästi, jolloin sen kulutus- ja päästöluke-
mat ovat laskeneet aivan uudelle tasolle. 
Moottorissa on uudenlainen turboahdin, 
palotilojen muotoilu ja hehkutusjärjestel-
mä. Muutosten seurauksena moottorin 
vääntökäyrä on aiempaa tasaisempi ja yh-
distetyn ajon hiilidioksidipäästöt on saa-
tu laskemaan 15 %:lla arvoon 119 g/km. 

Uusi Avensis on parantunut myös ajo-
käytöksensä osalta. Muutokset alustan to-
teutukseen sekä äänieristykseen takaavat 
paremmat käsittely- ja mukavuusominai-
suudet. Myös vakiovarustus täydentyy, 
tarkemmat Suomea koskevat varuste-
tasokohtaiset tiedot julkaistaan lansee-
rauksen yhteydessä tammikuussa 2012.

Toyota Hilux
Toyota Hiluxeja on valmistettu yli 13 mil-
joonaa kappaletta vuonna 1967 tapahtu-
neen ensiesittelyn jälkeen. Viime vuonna 
suosio kasvoi 25 %:lla, jolloin myynti-
määrä nousi vuositasolla 549 000 autoon. 
Hilux on niin Euroopan kuin Suomenkin 
markkinajohtaja luokassaan.

Vahvasti uudistunut Hilux sai Frank-
furtissa Euroopan ensi-esittelynsä. Me-
nestysmallin ulkonäköä on päivitetty 
reilusti. Koko keulan ilme on muutettu 
A-pilareista eteenpäin. Myös alumii-
nivanteet ja takavalot sekä -puskuri on 
uusittu. Koska Hiluxeja käytetään yhä 
enemmän myös vapaa-ajan ajoissa, sisäti-
lojen viihtyisyyteen ja käytettävyyteenkin 

on panostettu. Hiluxin mukavuusvarus-
tusta täydentää esimerkiksi kosketusnäy-
töllinen Toyota Touch -multimedialait-
teisto, joka sisältää bluetoothin, audion 
usb- ja aux-liitännät sekä peruutuska-
meran näytön. 

Moottoriparannusten myötä 2,5 D-4D 
-dieselmalli tarjoaa luokkansa matalim-
mat CO2-päästöt, 194 g/km. Vaikka ku-
lutus- ja päästölukemia on pienennetty, 
ovat suurimmat teho- ja vääntölukemat 
säilyneet entisinä. 

Uudistunut Hilux saapuu Suomeen 
lokakuussa 2011. 

Katso myös uuden Hiluxin esittely si-
vulta 18.

Toyota Yaris
Täysin uuden Yarisin kolmiovinen versio 
pääsi myös Frankfurtissa ensi kertaa par-
rasvaloihin. Aiempaa vauhdikkaampi ul-
konäkö, tehokas tilankäyttö, pykälää laa-
dukkaampi sisäilme ja uraauurtava mul-
timediavarustus tekevät uudesta Yarisista 
vaihtoehdon, joka tarjoaa segmentissään 
poikkeuksellista vastinetta rahalle.

Täysin uuden Yarisin autoverollinen 
lähtöhinta on Suomessa 14 743,30 euroa. 
Ensimmäiset asiakastoimitukset tapahtu-
vat jo lokakuussa. 

Lue lisää Yarisista sivulta 10.

Toyota Touch & Go -järjestelmää esiteltiin 
lähes kaksi metriä korkean kosketusnäyt-
töruudun avulla. Se havainnollisti esim. 
Yaris Linea Sol -mallin vakiovarustukseen 
kuuluvan laitteen multimediaominaisuuk-
sia.

Toyota Hilux 
on saanut 
täysin uuden 
keulamuotoilun 
A-pilareista 
eteenpäin. Uutuus 
saapuu Suomeen 
lokakuun aikana.

Täysin uudesta Yaris-mallista oli ensi 
kertaa nähtävillä kolmiovinen versio.

IAA Frankfurt 2011
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 Uusi GS 450h vie Lexuksen L-fi-
nesse muotoilufilosofiaa askeleen 
eteenpäin. Ulkonäkö on voimis-

tunut ja on nyt dynaamisempi. Täysin 
uudesta, yksilöllisestä olemuksestaan 
huolimatta GS on edelleen selvästi Le-
xus. Vaikka mallin kokonaispituus on 

Hyvän suosion 
saaneesta CT 
200h -mallista 
tuodaan tarjol-
le F-Sport-versio. 
Sen urheilulli-
suutta korosta-
vat lukuisat ulko-
näön, sisustan ja 
varustelun yksi-
tyiskohdat.ensiiltalexus GS 

450h:n
lexuksen urheilullinen 

edustushybridi, täysin uusi 

GS 450h sai maailman ensi-

iltansa Frankfurtissa. Näyttävä 

uutuus on säilyttänyt 

edeltäjänsä suorituskyvyn, 

vaikka polttoaineenkulutusta 

on karsittu peräti 18 %. 

säilynyt ennallaan (4 850 mm), on etuylitys lyhen-
tynyt ja takaylitys kasvanut 10 mm. Korkeutta kas-
vatettiin 30 mm ja leveyttä 20 mm. Nopean ajon 
suorituskykyä silmällä pitäen raideleveyttä suuren-
nettiin edessä 40 mm ja takana 50 mm. Linjakkaan 
korin ilmanvastuskerroin on 0,26.

Enemmän tilaa 
nautinnolle
Puhdaslinjainen sisätoteutus noudattaa samaa selke-
ää linjaa, joka esiteltiin aiemmin tänä vuonna Lexus 
CT 200h -mallissa. Kaikki ajamiseen ja käyttöön liit-

tyvät hallintalaitteet on kerätty kuljettajan 
ympärille. Kojetaulu jakaantuu kahteen 
erilliseen alueeseen; ylempää näyttöosi-
ota hallitsee sarjatuotantoautojen suurin 
(12,3 tuuman), käytännöllisesti sijoitettu 
lcd-monitoiminäyttö. Kojetaulun alem-
paan osioon on kerätty käyttöön liittyviä 
varusteita, kuten toiminnaltaan tietoko-
neen hiiren logiikkaa muistuttava Remo-
te Touch Interface -yksikkö.

Uudet, poikkeuksellisen monipuoli-
sesti säädettävät etuistuimet on kiinni-
tetty aiempaa matalammalle, joten kul-
jettaja ja etumatkustaja istuvat lähem-
pänä GS:n painopistettä. Mittaristo on 
toteutettu selkeällä Optitron-tekniikalla, 
ja kuljettaja saa halutessaan tuulilasinäyt-
töön heijastettuna esimerkiksi ajonopeu-
den, vaihdetiedon tai navigaatio-ohjeet.

 Sisustan eri vaihtoehdot edustavat 
huippulaadukkaita materiaaleja ja tark-
kaan yhteen sovitettuja väriyhdistelmiä. 
Uuden GS 450h:n ilmastointijärjestelmä 
on huippumoderni. Se suodattaa tehok-
kaasti pienhiukkasia sisään puhalletusta 
ilmasta sekä energian säästämiseksi esi-
merkiksi tunnistaa, mitkä istumapaikat 
ovat käytössä ja ohjaa ilmaa vain niiden 
suuntaan. 

Takamatkustajien polvi- ja pääntilaa 
on kasvatettu. Uudenlainen takajousituk-
sen toteutus ja hybridijärjestelmän akus-
ton kokoonpano ovat mahdollistaneet 
merkittävästi suuremman tavaratilan: ve-
toisuus on kasvanut 55 % edeltävään su-
kupolveen verrattuna ollen nyt 465 litraa.  

Ekologisuutta 
ensimmäisessä 
luokassa
Nyt esiteltävässä GS 450h:ssa hyödyn-
netään toisen sukupolven Lexus Hybrid 
Drive -järjestelmää. Ominaisuuksia on 
hiottu kaikilta osa-alueilta, joten uutuu-

den hiilidioksidi-, typen oksidi- ja hiuk-
kaspäästöt ovat pudonneet huomattavasti 
suorituskyvyn heikentymättä.

Täyshybridijärjestelmän kokonaiste-
ho on 252 kW (343 hv) huippuväännön 
ollessa 345 Nm. GS 450h kiihtyy 0–100 
km/h nopeuteen 5,9 sekunnissa, huip-
punopeus on 250 km/h. Yhdistetyn ajon 
kulutus on 6,3 l/100 km, jota vastaava hii-
lidioksidipäästö on alle 145 g/km. 

Täyshybridijärjestelmän bensiinivoi-
manlähde on 3,5 litran pehmeäkäynti-
nen V6-moottori. Atkinson-työkiertoa 
hyödyntävä, 213 kW (290 hv) tuottava 
polttomoottori on yhdistetty vesijäähdyt-
teiseen, kestomagnetoituun sähkömoot-
toriin, joka saa energiansa ajon aikana 
ladattavasta 650 voltin nikkelimetalli-
hydridiakusta. Suorituskyky vastaa kil-
pailijoiden V8-malleja. Voimaa välittää 
takarenkaille elektronisesti ohjattu, por-
taaton automaattivaihteisto. Kuljettaja voi 
valita neljästä (ECO, NORMAL, SPORT 
S ja SPORT S+) ajotilasta mieluisensa. 

Täysin uuden Lexus GS 450h:n ajo-
ominaisuudet vastaavat mallin hienos-
tunutta ja urheilullista olemusta. Jäykkä 
korirakenne ja jousituksen uusi pyörätu-
entojen toteutus antavat mallille täsmäl-

lisen peruskäytöksen. Sitä täydentää adaptiivisesti säätyvä jou-
situs (AVS), integroitu ajonvakautus (VDIM) ja ensimmäistä 
kertaa täyshybridiautossa esiteltävä nelipyöräohjaus. Edistyk-
sellisen uutuusmallin markkinointi käynnistyy vuoden 2012 
ensimmäisellä puoliskolla.

lexus CT 200h F-Sport
Tänä vuonna esitelty CT 200h on saanut erinomaisen vastaan-
oton Euroopassa. Noin 70 % täällä myydyistä Lexus-hybrideistä 
on malliltaan CT 200h, ja mallin osuus koko Lexus-myynnistä 
on jo lähes 50 %.

Tarjonta täydentyy F-Sport-versiolla, jonka ajo-ominaisuudet 
ja varustus ovat tavallista urheilullisemmat. Jousitusta on muu-
tettu täsmällisemmäksi ja iskunvaimennusta sopivammaksi 
vauhdikkaaseen ajoon. CT 200h:n yhdistetyn ajon hiilidioksi-
dipäästöt ovat vain 94 g/km, joten ajonautinto ja ympäristön 
huomiointi yhdistyvät matkanteossa. 

Ulkonäössä menevää olemusta täydentävät tavallista aerody-
naamisemmat puskurit, helmalevikkeet ja 17 tuuman tummat 
alumiinivanteet. Versio erottuu vakiomalleista myös F-Sport-
merkeillään. Sisätiloissa varustus pitää sisällään nahkapäällys-
teisen F-Sport-ohjauspyörän, alumiiniset poljinpinnat ja mus-
tan kattoverhouksen. Verhoiluksi voi valita sinertävän kangas-
materiaalin tai mustan, valkoisilla yksityiskohdilla täydennetyn 
nahkavaihtoehdon. Vakiovarustukseen kuuluvat muun muassa 
vakionopeussäädin, peruutuskameralla varustettu taustapeili ja 
korin ”Lateral performance damper” -värähtelynvaimentimet.

CT 200h F-Sport tulee myyntiin alkuvuodesta 2012. 

Lexus GS 450h:n 
ajomukavuutta 
ja -turvallisuutta 
parantavat esimer-
kiksi adaptiivisesti 
säätyvä jousitus, 
integroitu ajon-
vakautus ja neli-
pyöräohjaus. Tava-
ra tilan vetoisuus on 
465 litraa.

Täysin uusi Lexus GS 
450h sai maailman 
ensi-iltansa Frank-
furtissa. Vaikka 
urheilullinen suo-
rituskyky on säi-
lynyt ennallaan, 
on yhdistetyn ajon 
kulutus laskenut 
18 % lukemaan 6,3 
l/100 km.

Sisustuksessa käytetään tarkkaan 
harkittuja materiaali- ja väriyhdistel-
miä. Kojetaulu jakaantuu kahteen sel-
keään osa-alueeseen, joista ylempää 
hallitsee tuotantoautojen suurin, 12,3 
tuuman monitoiminäyttö.

F-Sport-varus-
telun myötä mm. 
ohjaus pyörä, 
poljinpinnat ja 
kattoverhous 
vaihtuvat yksi-
löllisemmiksi.

IAA Frankfurt 2011

8 TOYOTA PlUS TOYOTA PlUS 9



Toyota  
Yaris  
valloittaa
vahvasti

Toyota Yaris nosti pikkuautoluokan 

vaatimustason luokkaa ylemmäksi 13 

vuotta sitten tullessaan markkinoille. 

Nyt esiteltävä kolmannen sukupolven 

Yaris on edeltävää mallia tilavampi, 

taloudellisempi ja innovatiivisempi. 

Uusi malli jatkaa Toyotan vankkoja 

perinteitä myös laadun, kestävyyden 

ja luotettavuuden edelläkävijänä. 

Täysin uusi Yaris esitellään kaikissa 

Toyota-liikkeissä 15.–16. lokakuuta 

tapahtuvassa viikonloppunäyttelyssä.

Uuden 
suku-
polven

oyota Yaris on Toyotan menesty-
neimpiä malleja Euroopassa, ja 
malli on lujittanut merkittävästi 
Toyotan asemaa ja tuotantoa Eu-
roopassa. Suomessa se on ollut 
pikkuautoluokan ostetuin malli jo 

viisi vuotta peräkkäin. 

Uusi Toyota-ilme
Uusi Yaris on aikaisempaa mallia 100 mm pi-
tempi, 3 885 mm. Ketterästä kaupunkiajon kä-
siteltävyydestä, kuten esimerkiksi 4,7 metrin 
kääntösäde osoittaa, ei ole kuitenkaan jouduttu 
tinkimään. Akseliväli kasvoi 50 mm, mikä mah-
dollisti Yarisin luokan huippua edustavien sisä-
tilojen kasvattamisen entisestään. Kokonaiskor-
keus laski 20 mm leveyden säilyessä ennallaan. 
Tämän ja huomattavasti uudistuneen muotoilun 
ansiosta Yarisin ulkoisessa olemuksessa on uutta 
virtaviivaisuutta, ketteryyttä ja vakautta. 

Ajo-ominaisuudet vastaavat ulkonäköä. Yaris 
oli jo aiemmin tunnettu mallikelpoisesta käy-
töksestään myös maantieajossa. Käsittelyomi-

naisuuksia on vielä parannettu kolmannessa 
sukupolvessa, joten keulan voi suunnata hyvil-
lä mielin kohti etäisempiäkin vierailukohteita.

Uusi Yaris kuvastaa Toyotan uutta muotoilu-
linjaa, joka tulee jatkumaan ja jalostumaan edel-
leen myös muissa seuraavan sukupolven Toyota-
malleissa. Leveyttä ja dynaamisuutta korostavat 
niin suurempi ilmanottoaukko edessä, teräväm-
pi ja leveämpi ajovalojen muotoilu kuin jyrkästi 
nouseva hartialinjakin. 

Huoliteltua muunneltavuutta
Yarisin sisätilojen avaruus ja muunneltavuus ovat 
luokan kärkeä. Sisälle istuessa avaruus jopa yllät-
tää: kuinka noin pieniin ulkomittoihin on saatu 
mahdutettua näin paljon tilaa? 

Suurimmat muutokset sisätiloissa on tehty 
kuljettajan ergonomian parantamiseksi. Istuin-
ten rakennetta on muutettu paremman sivut-
taistuen aikaansaamiseksi, ohjauspilarin kulmaa 
laskettu ergonomisemman ajoasennon mahdol-
listamiseksi sekä kuljettajan istuimen korkeu-
densäätöä kasvatettu 15 millimetristä 60:een 
miellyttävän ajoasennon löytämiseksi. Perin-
teisillä viisarinäytöillä toteutettu mittaristo on 

sijoitettu nyt suoraan kuljettajan eteen. Uudel-
leen muotoiltu ohjauspyörä, kauko-ohjattavat 
audio- ja bluetooth-järjestelmät sekä 6,1 tuuman 
Toyota Touch -multimedianäyttö lisäävät paljon 
kuljettajan ajomukavuutta.

Sisätilojen muotoilu ja materiaalivalinnat ko-
rostavat avaria sisätiloja. Sisäilmeen viimeistele-
vät kojelaudan värilliset pehmeät pinnat, jotka 
ulottuvat aina ovipaneeleihin asti. Kromikoris-
teiset yksityiskohdat kosketuspinnoissa, kuten 
ovenkahvoissa ja vaihteenvalitsimessa, huolit-
televat tyylikkään kokonaisuuden.

Tavaratilan koko kasvoi 12 litraa ja sen pohjan 
korkeutta voi säätää. Takaistuinten ollessa ylhääl-
lä tavaratilan tilavuus on 286 litraa ja takaistuin-
ten 60:40 suhteessa taittuvien selkänojien ollessa 
alhaalla tasaista tavaratilaa on käytettävissä yh-
teensä 768 litraa. Muunneltavuus on helppoa, 
joten Yaris taipuu nopeasti erilaisiin arkielämän 
kuljetustehtäviin.

Toyota Optimal Drive
Yarisin taloudellinen sekä tehokas moottori- ja 
vaihteistovalikoima noudattavat Toyota Optimal 
Drive -filosofiaa. Se tarkoittaa ratkaisuja, joilla 

T

Uuden sukupolven Yaris 
esitellään 15.-16. loka-
kuuta viikonloppunäytte-
lyssä. Ajo-ominaisuudet 
vastaavat menevää ulko-
näköä. 

▶
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Vakiovarusteita
Linea Terra Linea Sol Comfort Style

Ajonvakautus ● ● ● ●

7 turvatyynyä ● ● ● ●

Kauko-ohjattu keskuslukitus ● ● ● ●

Isofix-kiinnityspisteet ● ● ● ●

Istuimen korkeuden säätö (kulj./etumatk.) ●/- ●/- ●/● ●/●
Kyynärnoja edessä - - ● ●

Jäähd. ja valaistu hansikaslokero - - ● -
Mukitelineet keskikonsolissa ● ● ● ●

Sähkösäätöiset sivupeilit, lämmitettävät ● ● ● ●

Käsisäätöinen ilmastointi ● ● - -
Kaksialueinen automaatti-ilmastointi - - ● ●

Sähköikkunat myös takana - - ● -
Peruutuskamera - ● ● ●

Audion säätimet ohjauspyörässä ● ● ● ●

Aux-in ja USB-liitäntä ● ● ● ●

Toyota Touch & Go: 6,1” kosketus- 
näyttö, bluetooth, navigointilaite jne.

- ● ● ●

Korinväriset sivupeilit ja ovenkahvat - ● ● ●

Kromikoristelistat edessä ja takana - - ● -
Kattospoileri - - - ●

Etusumuvalot - - - ●

Urheilullinen jousitus - - - ●

16” kevytmetallivanteet - - - ●

Tekniset tiedot  TOYOTA YARIS 
Moottori 1.0 VVT-i 1,33 Dual VVT-i 1,33 Dual VVT-i 1,4 D-4D 1,4 D-4D

Manual Manual Multidrive s Manual MultiMode
Polttoaine Bensiini Bensiini Diesel Diesel Diesel
Iskutilavuus 998 1 329 1 329 1 364 1 364
Iskun pituus x halkaisija, mm 71,0 x 84,0 72,5 x 80,5 72,5 x 80,5 73,0 x 81,5 73,0 x 81,5
Suurin teho kW (hv)/r/min 51 (69) / 6 000 73 (99) / 6 000 73 (99) / 6 000 66 (90) / 3 800 66 (90) / 3 800
Suurin vääntömomentti, Nm /r/min 93 / 3 600 125 / 4 000 125 / 4 000 205 / 1 800–2 800 205 / 1 800–2 800
Suorituskyky
Vaihteisto 5 M/T 6 M/T Portaaton A/T 6 M/T 6 A/T
Huippunopeus, km/h 155 175 175 175 175
0–100 km/h, s 15,3 11,7 12,3 10,8 13,2
Kulutus, yhdistetty l/100 km 4,8 5,4–5,5 5,1–5,3 3,9 4,0
CO2-päästöt, yhdistetty, g/km 111 123–127 118–121 104 105
Hinnat alkaen, euroa 14 743,30 15 891,08 18 366,96 19 548,48 21 153,17
Mitat ja massat
Pituus, mm 3 885
Leveys, mm 1 695
Korkeus, mm 1 510
Akseliväli, mm 2 510
Tavaratila, l 286
Omamassa alkaen, kg 1 045
Perävaunumassa, jarrull., kg 750–1050
Perävaunumassa, jarruton, kg 550

Yaris-mallisto ja hinnat
3-ovinen kokonaishinta
1.0 VVT-i linea Terra 3ov *) 14 743,30 
1.33 Dual VVT-i linea Terra 3ov *) 15 891,08 
5-ovinen
1.0 VVT-i linea Terra 5ov *) 15 289,13 
1.33 Dual VVT-i linea Terra 5ov 16 446,67 
1.33 Dual VVT-i linea sol 5ov 17 088,90 
1.33 Dual VVT-i linea sol 5ov Multidrive s 18 366,96 
1.33 Dual VVT-i Comfort 5ov *) 18 076,72 
1.33 Dual VVT-i Comfort 5ov Multidrive s *) 19 347,76 
1.33 Dual VVT-i style 5ov 18 084,15
1.33 Dual VVT-i style 5ov Multidrive s *) 19 341,88 
1.4 D-4D DPF linea Terra 5ov *) 19 548,48 
1.4 D-4D DPF linea sol 5ov *) 20 161,43 
1.4 D-4D DPF linea sol 5ov MultiMode *) 21 153,17

Kestävän kehityksen  
autonvalmistusta
Ranskan Valenciennesissa sijaitseva Toyota Yaris-tehdas 

(TMMF) aloitti toimintansa tammikuussa 2001. Tuotan-
tokapasiteettia on hiljattain kasvatettu 270 000 autoon vuo-
dessa. Vuonna 2010 tehtaalla valmistettiin 158 506 Yarista.

Tuotantolaitoksella työskentelee noin 3 200 ihmistä. Rans-
kan tehdas kuuluu maailmanlaajuisesti Toyotan tärkeimpien 
yksiköiden joukkoon. 

Uuden Yarisin kehittämisessä oli useita vaiheita. TMMF:n 
insinöörit olivat mukana kehittämässä uutta Yarisia kolme 
vuotta ennen tuotannon aloittamista – puolitoista vuotta pi-
tempään kuin edellisen sukupolven ajoneuvoa. Kaikista tuo-
tanto- ja laatuyksiköistä lähetettiin useita insinöörejä 6–18 
kuukaudeksi Japaniin osallistumaan auton alkuvaiheen suun-
nitteluun. Yhteistyön avulla voitiin näin jo etukäteen mini-
moida mahdolliset tuotannon laatuongelmat.

Muotoilua, laatua, alihankkijoita ja tuotannon prosesseja 
valvomaan on perustettu erillisiä työryhmiä. Niiden tehtä-
vänä on tarkastella kriittisesti prosesseja, jotta tuotteen sisäl-
le rakennettu laatu toteutuu ratkaisevien toimintojen osalta. 
Näitä ovat jarrutus, kiihdytys, ohjaus, polttoaineen syöttö ja 
mahdolliset tulipalovaarat.

Myös alihankkijat osallistuivat tuotannon valmistelupro-
sessiin hyvin varhaisessa vaiheessa, mikä osaltaan varmistaa 
tuotteen korkeaa laatua. 

Ympäristöohjelman mallitehdas
Toyotalla on Euroopassa kaksi kestävän kehityksen malliteh-
dasta. Toinen niistä sijaitsee Ranskassa ja toinen Englannissa. 

TMMF on Ranskan ensimmäinen teollisuuslaitos, joka 
hyödyntää aurinkoenergiaa tuotantotilojen lämmittämiseen. 

Aurinkopaneelit sijaitsevat tehdasrakennuksen etelänpuo-
leisella seinällä. Paneeliseinän korkeus on 12, pituus 33 met-
riä ja pinta-ala n. 400 m2. Auringon tuottama lämpöenergia 
johdetaan paneeleista lämmittämään tehdassalia. Tehtaan 
laskelmien mukaan aurinkopaneelit kykenevät nostamaan 
tehdassalin lämpötilaa yhdeksällä asteella kylmimpään aikaan 
vuodesta. Tällöin lämmityskustannuksissa saavutetaan 25 
%:n säästö ja hiilidioksidipäästöissä noin 20 tonnin vähennys. 

Kaikki tuotannossa syntyvät jätteet hyödynnetään ja kier-
rätetään tehokkaasti. Kaatopaikalle ei viedä mitään. Vuodesta 
2001 jätteen määrä autoa kohden on onnistuttu puolittamaan. 
Yhden Yarisin tuottaminen synnyttää nyt 9,5 kg jätettä. Siitä 
yli 4 kg on kierrätettävissä heti (pahvia, metallia, öljytuotteita 
jne.). Loput voidaan hyödyntää tehokkaasti polttolaitoksessa 
korvaamassa muita polttoaineita.

Tarkemmat tiedot: 
www.toyota.fi

maksimoidaan ajonautinto, mutta mini-
moidaan polttoainekulut ja hiilijalanjälki. 

Moottoriksi valittavissa on kaksi 
bensiinimallia ja yksi diesel. 1,0 VVT-
i -moottorin kulutus on pienentynyt ja 
CO2-päästöt madaltuneet 7 %. 

Päivitetyn 1,33 Dual VVT-i -bensii-
nimoottorin uskotaan olevan suosituin 
vaihtoehto uuteen Yarisiin. Sen yhteyteen 
voi valita 6-vaihteisen käsivalintaisen 
vaihteiston sijaan myös Toyotan portaat-
toman Multidrive S -automaattivaihteis-
ton, jonka CO2-päästöt (118 g/km) ovat 
peräti 5 g/km alhaisemmat kuin vastaa-
valla käsivalintaisella. Yhdistetyn ajon 
kulutuslukema on 5,1 l/100 km.

Dieselmoottori on Toyotan 1,4 -litrai-
nen, DPF-suodattimella varustettu tur-
bodiesel. 66-kilowattisen (90 hv) ja 205 
Nm väännön tarjoavan moottorin CO2-
päästöjä on saatu laskettua 6 %. Yhdiste-
tyssä ajossa dieseliä kuluu vain 3,9 l/100 
km. Puhdikas dieselmoottori kiihdyttää 
Yarisin 0–100 km/h nopeuteen 10,8 se-
kunnissa. Se on hyvä vaihtoehto paljon 
ajavalle autoilijalle, joka haluaa autoltaan 
vaivattoman nöyrää suorituskykyä.

Yarisin täyshybrimalli esitellään vuon-
na 2012. Se tulee olemaan toistaiseksi 
pienikokoisin Toyota-hybridi. Kaikista 
Toyota-malleista esitellään hybridiversio 
vuoteen 2020 mennessä.

Uudentasoinen vakiovarustelu
Varustetasoja on valittavissa neljä. Tur-
vallisuusvarustelu on jo alkaen mallissa, 
Linea Terra, luokkansa kärkeä. Vakiona *) tehdastilausmalli

ovat VSC-ajonvakautus ja luistonesto (TRC), elekt-
roninen jarruvoimienjako (EBD) sekä lukkiutumat-
tomat jarrut (ABS). Seitsemän turvatyynyn järjes-
telmään kuuluu myös kuljettajan polviturvatyyny. 
Kaikkia auton matkustajia muistutetaan kytkemät-
tömästä turvavyöstä valolla ja äänimerkillä.

Linea Terran mukavuusvarusteista merkittävim-
piä ovat ilmastointilaite, sähkötoimiset ikkunat edes-
sä ja kauko-ohjattu keskuslukitus. 

Yarisin myydyin varustetaso, Linea Sol, tarjoaa 
sekä käytännöllisyyttä että pikkuautoluokassa ai-
van uudentasoista vakiovarustelua. Esimerkkinä 
varusteista on uusi Toyota Touch & Go –multime-
diajärjestelmä, jonka kuuden tuuman näytöltä voi 
hallita audio- ja bluetooth handsfree -järjestelmiä, 
auton asetuksia tai esimerkiksi vakiona olevaa navi-
gointijärjestelmää sekä tarkastella peruutuskameran 
näyttämää, selkeää laajakulmakuvaa. Osa uutuusva-
rusteen multimediaominaisuuksista vaatii toimiak-
seen yhteensopivan bluetooth-puhelimen. Tämän 
huikean monipuolisen laitteen toiminnasta kerro-

taan yksityiskohtaisemmin artikkelissa sivulla 14.
Yaris-malliston huipulta löytyy kaksi houkutte-

levaa vaihtoehtoa. Comfort-varustetaso tarjoaa ni-
mensä mukaisesti mukavuutta. Varusteluun kuu-
luvat mm. automaattinen ilmastointilaite, vakiono-
peudensäädin, viilennettävä hansikaslokero, sähkö-
ikkunat takana ja keskikyynärnoja. Style-varustetaso 
tarjoaa enemmän urheilullisuutta. Vakiona ovat 
mm. 16 tuuman kevytmetallivanteet, urheilulliseksi 
säädetty jousitus, etusumuvalot sekä tummennetut 
ajovalojen umpiot, kattospoileri sekä urheilullinen, 
punasävyinen viimeistely sisätiloissa. Sekä Style- että 
Comfort-varustetason lisähinta Linea Sol -malliin 
verrattuna on vain alle 1 000 €. 

Suomessa Yaris on ollut useana vuonna luokkan-
sa ostetuin auto, ja mallia on tuotu Suomeen noin  
31 000 kpl. Uuden sukupolven Yaris saapuu maam-
me markkinoille jo lokakuussa. Varsinainen lan-
seeraus tapahtuu viikonloppunäyttelyssä 15.–
16.10.2011. Autoverolliset hinnat alkavat 14 743,30 
eurosta. 

Tavaratilan vetoisuus on 
kasvanut 12 litraa, ja ti-
lan pohjan korkeutta voi 
säätää. Normaaliasennos-
sa vetoisuus on 286 litraa, 
takaistuimet taitettuina 
768 litraa.

Mittaristo on nyt 
viisarinäyttöinen ja 
suoraan kuljettajan 
edessä.  Audiota 
voi säätää ohjaus-
pyörästä kaikissa 
varusteversioissa. 
Kuvan punasävyi-
nen viimeistely 
kuuluu Style-mal-
lin sisustan yksi-
tyiskohtiin.

Uuden Yaris-mallin keulan ilme kertoo tyylistä, joka tulee jat-
kumaan ja jalostumaan edelleen muissa seuraavan sukupolven 
Toyota-malleissa. 

Kääntösäde on vain 4,7 metriä, joten Yaris on 
varsin ketterä pyörähtelijä kaupunkioloissa.

| Yarisin täyshybrimalli esitellään vuonna 2012 |
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 Melkein huomaamatta autoihin on ker-
tynyt iso joukko erilaisia ”epävirallisia” 
lisävarusteita. Välttämätön puhelin ja 

pakollinen hands free saattavat tehdä kuljetta-
jan olon tukalaksi tiukoissa liikennetilanteissa 
- varsinkin, kun puhelin soi. Navigaattori valtaa 
johtoineen osan tuulilasin elintärkeästä näky-
mästä. Erilaiset soittimet vaativat virittelyä, ja 
niitä joutuu asettamaan usein omituisiin jopa 
turvallisuutta vaarantaviin paikkoihin autossa.

Uuden Yarisin Touch & Go synnyttää kuljet-

TeksTi ilpo MaTTila

Toyota Touch & Go
Järkevää huippu tekniikkaa edullisesti

Toyota tuo monipuolisen 

kosketusnäytöllä varustetun 

mediakeskuksen vakiovarusteena 

jo pikkuautojen luokkaan. 

ensimmäisenä huippujärjestelmä 

on vakiona uuden sukupolven 

Yarisissa jo sen linea sol -mallista 

alkaen. 

Toyota Yarisin 
Touch & Go
Upealta kosketusnäytöltä voi hal-
lita vakiovarusteena olevaa navi-
gaattoria, käyttää omaa matkapuhe-
linta bluetooth-yhteydellä, soittaa 
musiikkia, ohjata auton ilmastointia. 
peruutusvaihteella ruutu näyttää 
elävää laajakuvaa auton takaa. ajo-
tietokoneen kulutustiedot ja Toyotan 
tarjoamat lisäpalvelut lisäävät ajami-
sen älykkyyttä ja mukavuutta.

Bluetoothin avulla puhelimen 
hands free toimii ongelmitta ja osoi-
tekirjan yhteystiedot päivittyvät jär-
jestelmän ja puhelimen välillä aina 
yhteyden aluksi.

Toyota avaa syksyn aikana inter-
netiin my.toyota.eu-sivuston, josta 
jokainen rekisteröitynyt Touch & Go 
-laitteen käyttäjä voi ladata uusia 
lisäpalveluja sekä päivittää karttoja 
ja pitää yhteyttä sekä Toyotaan että 
omaan autoonsa.

Jos iPodiin 
on ladattu 
levynkannet, 
ne näkyvät 
näytöllä.

tajalle ja matkustajille täysin toisenlaisen autoi-
lukokemuksen.

Touch & Go kokoaa eri laitteiden toiminnot 
yhteen paikkaan turvallisella ja käyttäjää miel-
lyttävällä tavalla. Järjestelmä tarjoaa ällistyttävän 
määrän käyttömahdollisuuksia. Touch & Go 
-palveluista jokainen löytää varmasti itselleen 
mieluisimmat ja tärkeimmät toiminnot, joita 
haluaa ajaessaan käyttää.

Hienoja kiinteästi asennettuja navigaattoreita 
on voinut jo hankkia lisävarusteena kalliimman 
luokan autoihin, mutta hinta on monelle asettu-
nut hankinnan esteeksi. Toyota muuttaa tämän 
tarjoamalla Touch & Go -järjestelmän jo Yari-
sin Linea Sol -mallista alkaen vakiovarusteena. 

Toyota avaa syksyn aikana internetiin portaa-
lin my.toyota.eu, jota Touch & Go -järjestelmän 
käyttäjät voivat hyödyntää monin eri tavoin. Si-
vuilla käyttäjä voi luoda oman autoonsa liitetyn 
tilinsä ja ostaa tai saada ilmaiseksi hyödyllisiä li-
säpalveluja sekä päivityksiä. Internetistä käyttäjä 
voi myös ladata navigaattorilleen Google Maps 
-palvelusta hakemiaan osoitteita. Kun navigaat-
tori sitten saa kuljettajan matkapuhelimen avul-
la internetyhteyden, se lataa osoitteen Toyotan 
palvelimelta ja käyttää sitä opastaessaan perille. 

Toimii verkossa tai ilman verkkoa
Yarisin Touch & Go -viihde-, -tieto- ja -palvelu-
keskus oman auton kojelaudassa on hämmästyt-
tävän monipuolinen. Autoa voi toki halutessaan 
hyvin ajaa ilman katsettakaan siihen, mutta var-

masti melko pian jokainen käyttäjä löytää 
järjestelmälle useita käyttötarkoituksia.

Jo pelkästään peruutuskamera on ehdoton 
apuväline: sillä näkee matalat kohteet, kuten 
pienet lapset, auton takana paremmin kuin 
milloinkaan aikaisemmin.

Yarisin yli kuuden tuuman kosketusnäyt-
tö toimii navigaattorina, sen kautta voi oh-
jata oman puhelimensa toimintoja ja käyttää 
musiikkisoittimia tai nähdä ajotietokoneen 
kokoamaa tietoa esimerkiksi polttoaineen 
kulutuksesta.

Oman matkapuhelimen paritus auton 
bluetooth-yhteyden kanssa on saattanut pe-
rinteisissä järjestelmissä olla joskus perin 
hankalaa, mutta Touch & Go -järjestelmän 
omistajalle tämä toimenpide on helppoa 
seuraamalla vain kosketusnäytön ohjeita. 
Autoon tultaessa järjestelmä löytää taskussa 
tai käsilaukussa olevan paritetun puhelimen 
hetkessä, se synkronoi puhelimen osoitekir-
jan ja on koko ajan toimintavalmiina, niin 
että hands free avautuu auton kovaäänisten 
kautta toimintaan ennen kuin kuljettaja ehtii 
asiaa edes ajatella. Touch & Go -navigointiin 
ei tarvita tupakansytyttimeen asetettavia joh-
toja eikä tuulilasiin kiinnitettäviä imukuppe-
ja. Isokokoinen näyttö sijaitsee kiinteästi kes-
kellä kojelautaa ja selvästi kuuluva ääniohjaus 
jakaa ajo-ohjeet.  

Googlataan autossa 
Uusinta uutta navigaattoreiden maailmassa 
on useimmille tutun Google-hakukoneen 
saapuminen autoon. Hyödyntäen matka-
puhelimen tarjoamaa internet-yhteyttä voi 
jokainen Touch & Go -käyttäjä tehdä hyvin 
helposti ja nopeasti suoraan auton kosketus-
näytöltä Google-hakukoneen paikkahakuja. 
Kun haluttu kohde on löydetty, voi osoitteen 

siirtää yhdellä painalluksella navigaatto-
rin määränpääksi. Kohteita ja reittejä voi 
halutessaan lähettää my.toyota.eu-sivuilta 
oman auton navigaattorille myös etukä-
teen kotoa tai työpaikalta. Kun auto saa 
yhteyden nettiin, se lataa ohjeet suoraan 
ruudulle.

Myös yksi Touch & Go -navigaattorin 
uusi ja samalla jokaisen autoilijan arkea 
ja turvallisuutta edistävä ominaisuus on 
reaaliaikainen yhteys koko maan katta-
vaan liikennetietojärjestelmään. Järjes-
telmä syöttää jatkuvasti navigaattorin 
karttoihin varoitusmerkkejä mm. tien 
pintoihin syntyvästä liukkaudesta sekä 
ruuhkista. Näitä tiedotuksia on totuttu 
vastaanottamaan ajoittain mm. radio-
asemien välityksellä, mutta nyt tämä tieto 
on aina täydellisenä jokaisen Touch & Go 
-käyttäjän saatavilla. Myös nopeudenval-
vontakameroiden sijainnit on merkitty 
navigaattorin karttoihin valmiiksi. Kartat 
myös kertovat kullakin hetkellä voimas-
sa olevan nopeusrajoituksen. Kun auton 
nopeus ylittää rajoituksen, varoittaa jär-
jestelmä haluttaessa kuljettajaa.

Toyota julkistaa syksyn aikana myös 
kuusi lisäpalvelua Touch & Go -järjes-
telmään, ja lisää tulee myöhemmin. Jos 
haluaa vaikkapa etsiä vapaata pysäköin-
tipaikkaa, tehdä Facebook-päivitystä tai 
tarkistaa ajankohtaisen sään - mahdol-
lisuuksia on paljon. Palvelujen lataami-
nen onnistuu Touch & Go -käyttäjältä 
helposti oman my.toyota.eu-tilin kautta, 
josta ne ovat siirrettävissä USB-muisti-
tikulla suoraan autoon. Osa palveluista 
tulee tarjolle ilman veloitusta, ja veloi-
tettavien palvelujen hinnat asettunevat 
muutamasta eurosta muutamaan kym-
meneen euroon. 

Touch & Go -järjestelmään voidaan liittää mm. 
MP3-soitin tai USB-tikku musiikin kuuntelua var-
ten. iPodilta saadaan ruudulle näkyviin soittolis-
tat, albumit, artistit, podcastit, soittolistat, lajit, 
säveltäjät. Mahdollisuus on valikoida ja etsiä kap-
paleita käyttäen eri valintamahdollisuuksia suo-
raan kosketusnäytöltä tai ohjauspyörän näppäi-
miltä.

Touch & Go -mediakeskus on samalla navigaattori, hands free -laite, ajotietokone sekä monipuolinen soitin. 
Kosketusnäytöltä voi ohjata omaa älypuhelintaan bluetooth-yhteydellä tai selata ja soittaa esimerkiksi iPodin 
musiikkitiedostoja. Laitteen käyttökieliin kuuluu myös suomi.
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 Harrasteautoilu elää ja voi hyvin – au-
toilun nykypäiväisestä kalleudesta 
huolimatta. Alan järjestöjä ja kerho-

ja toimii maassamme runsaasti, ja niiden 
järjestämiä tapahtumia riittää kesän jokai-
selle viikonlopulle. Useana viikonloppuna 
on jopa varaa valita, minne päin autonsa 
keulan suuntaa. 

Julkisuudessa tunnetuimpia tapahtumia 
ovat alan näyttelyt, kuten American Car 
Show ja X-treme Car Show, jotka kuitenkin 
ovat vain pintaraapaisu kokonaisuudesta. 
Alan merkki- ja paikalliskerhot järjestävät 
runsaasti pienempiä tapahtumia, sillä har-
rastajat haluavat tavata toisiaan, vaihtaa kuu-
lumisia ja tutkia muiden harrastajien autoja. 
Nykypäivän kiireisessä elämänrytmissä har-
rasteautotapahtumat ovat myös oivia keinoja 
arjesta irtautumiseen.

Toyota Club of Finland ry:n suosittu, pe-
rinteeksi muodostunut kesätapahtuma jär-
jestettiin tänä vuonna jo kymmenettä kertaa. 
Peräti kolmen päivän mittainen tapahtuma 
keräsi Lappeenrantaan harrastajia ei puolel-
ta Suomea. Kaiken kaikkiaan tapahtumaan 
osallistui yli 200 Toyota- ja Lexus-harrastajaa. 

Viikonlopun ohjelmaan kuului Saimaan 
saaristoa ja kanavaa esittelevän risteilyn, 
lauantaisen rastiajon ja autonäyttelyn sekä 
sunnuntaisen Parhaat Toyotat -äänestyksen 
palkintojenjaon ohella muiden alan harras-
tajien tapaamista sekä rentoa illanviettoa. 
Tapahtuman suunnittelussa oli huomioitu 
hyvin myös perheet. Harrasteautoilu on tänä 
päivänä usein koko perheen harrastus, eikä 
todellakaan pelkästään miehille suunnat-
tu harrastemuoto; mukana on myös naisia. 
Vuosi vuodelta määrä tuntuu jopa kasvavan.

Rastiajo
Viikonlopun ehkä odotetuin ohjelmanumero 
oli lauantain rastiajo. Tämänkertainen rasti-
ajo koostui noin 30 kilometrin pituisen reitin 
varrelle järjestetyistä viidestä eri tehtäväras-
tista; kuudes rasti odotti osallistujia piene-
nä yllätyksenä kierroksen päätöspisteessä. 
Rastien tehtävät koostuivat tietokilpailusta, 
pienimuotoisesta tarkkuusajosta, hieman 
erikoisemmasta tikanheitosta, osatunnis-
tuksesta, varoituskolmion kasaamisesta se-
kä sorminäppäryyttä vaatineesta pultti-ja-
mutteri tehtävästä. 

TeksTi ja kuvaT jari sjöman

Iso Corolla, 
Celica, 
Carina…

Toyota Club of Finland ry on yksi suomen 
suurimmista harrasteautokerhoista. 
kerhon jäsenistö koostuu Toyota- ja Lexus-
harrastajista ympäri maan. aktiivinen 
kerho järjestää jäsenistölleen myös erilaisia 
tapahtumia. Toyota Plus -lehti vieraili 
heidän heinäkuisessa tapahtumassa 
Lappeenrannassa. 

Toyotat ovat aina olleet suosittuja 
harrasteautoja. Selitystä tähän voi 

etsiä muun muassa runsaasta ja mo-
nipuolisesta tarjonnasta, kohtuullises-
ta hankintahinnasta sekä varaosien ja 
lisävarusteiden helposta saatavuudesta 
– jopa maamme rajojen ulkopuolelta. 
Harrastajat ovat kiinnostuneita myös 
Toyotan omista erikoistuotemerkeis-
tä, TTE ja TRD. Toisaalta Toyota on 
merkkinä tuttu monelle tämän päivän 
harrastajalle jo vuosien takaa; monen 
perheen käyttöauto 1970- ja 80-luvuilla 
on saattanut olla juuri Toyota.

Toyota on merkkinä myös sikäli 
otollinen harrastekohde, että malliva-
likoimasta löytyy vaihtoehtoja jokai-
seen makuun. Entisöintiä harrastavalle 
esimerkiksi 1970-luvun Corolla saattaa 
olla hyvin mielenkiintoinen vaihtoeh-
to. Virittelystä innostunut saattaa etsiä 
talliinsa 1980- tai 90-luvun Celican, 
Supran tai Lexus IS200:n. Tuunaaja voi 
toteuttaa luovuuttaan vaikkapa 2000-lu-
vun alkupuolen malleihin.

Yhteisöllisyyden osaltakin Toyotal-

la on hyvät lähtökohdat. Ensinnäkin 
Toyota-merkkikerhoja on maassam-
me useita: Crown & Corona Fan Club 
(www.crown-corona.net), Lexus Club 
Finland (www.lexusclubfinland.com), 
Old Toyota Club (www.oldtoyotaclub.
com), Suomen Land Cruiser Klubi ry 
(www.slck.net), Supra Club Finland 
(www.supraclubfinland.com), Toyo-
ta Club of Finland ry (www.fintoys.
net) jne. 

Kuten harrasteautopiireissä yleensä-
kin, voi kerhoihin liittyä vaikka ei omis-
taisikaan Toyotaa tai Lexusta – vielä. 
Useimmat innostuvat toiminnasta niin 
paljon, että oma harrasteauto tulee hy-
vin suurella todennäköisyydellä hankit-
tua, ennemmin tai myöhemmin. Toyo-
ta saa merkkinä runsaasti näkyvyyttä 
myös kotimaisissa harrasteautomedi-
oissa, jotka toimivat hyvinä motivaat-
toreina ja ideariihinä mietittäessä mitä 
siihen ”omaan rakkaaseen” tulevan tal-
ven pimeinä iltoina oikein voisi tehdä. 
Myös kansainvälisesti Toyota on suo-
sittu harrasteauto.

Toyota-klubin tapaamisessa riitti nähtävää Rastiajon voittajaksi nousi Pekka Sinto-
nen. Hopeasijan nappasi Ilkka Mäkäräinen 
ja pronssin Jari Rinta-aho.

Parhaat Toyotat
Jos sitä tekevät tavan autoilijatkin, niin eri-
tyisen innokkaita autojensa vertailijoita ovat 
alan harrastajat. Omaa autoa verrataan mui-
den harrastajien autoihin etsien muun mu-
assa ideoita oman auton jalostamiseen. Har-
rasteautonäyttelyistä ideoita voi löytää ker-
ralla useitakin.

Myös Lappeenrannan tapahtuman yhte-
ydessä järjestettiin autonäyttely ja yleisöää-
nestys. Lauantaisen näyttelyn areenana toi-
mi paikallisen Toyota-jälleenmyyjän, Auto-
Hatakka Oy:n piha-alue. 

Jokainen vieras sai osallistua äänestykseen, 
missä valittiin kolme itseään eniten miellyt-
tänyttä, tapahtumaan osallistunutta autoa. 
Paikalla olleet autot antoivat hyvän otannan 
kerholaisten monivivahteisesta kalustosta. 
Edustettuna oli eri Toyota-malleja niin 1970-, 
1980-, 1990- kuin 2000-luvultakin. Myös eri 
tyylisuuntia oli mukana kiitettävästi. Itselleni 
mieleen jäi muun muassa Riku Hämäläisen 
entisöity Toyota Hiace vuodelta 1975.

Tämänkertaisessa Parhaat Toyotat -äänes-
tyksessä eniten ääniä keräsi Marko Rinta-
ahon Corolla KE25 Turbo 1973. Toiseksi 
sijoittui Mika Jorosen Celica GT Liftback 
1977 ja kolmanneksi Kari Taattolan Cari-
na ST Hardtop 1974. Kaiken kaikkiaan yleisö 
antoi ääniä 41 eri autolle. 

miksi harrasteautona juuri Toyota?

Isännän rakas, joka vaatii paljon huomiota 
osakseen: Juha-Matti Kujalan Toyota Carina 
vuosimallia 1972.

Hilpeyttä tapahtumayleisön keskuudessa herätti Ville 
Heikkisen Kekkos-kuvioitu Toyota 4Runner vuodelta 
1989. 

Riku Hämäläinen on entisöinyt Toyota 
Hiacen vuosimallia 1975 näyttävästi 
detaljoiden.

Muistatko vielä niin sanotun iso-Corollan? Harri 
Leinon yksilö vuodelta 1977 on tänä päivänä jo hyvin 
harvinainen farmarimalli.

Suomessa 
harvinainen, 
saksalaisen 
Toyota Motorsport 
virityspajan käsialaa 
oleva Toyota Corolla 
T-Sport Compressor 
vuosimallia 2005. 
Auton mekaanisesti 
ahdettu moottori 
tuottaa tehoa 
miehekkäät 215 
hevosvoimaa.
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TekniseT TiedoT  Hilux-mallisto ja hinnat
eXTRA CAB kokonaishinta
2.5 D-4D 144 4WD DLX (takaperän lukko) 33 661,36 
2.5 D-4D 144 4WD DLX+ (takaperän kitkalukko) 34 459,38 *)
2.5 D-4D 144 4WD DLX+ (takaperän lukko) 34 364,03
2.5 D-4D 144 4WD SR (takaperän lukko) 35 995,52
doUBLe CAB
2.5 D-4D 144 4WD DLX+ (takaperän lukko) 43 472,11 *)
2.5 D-4D 144 4WD SR (takaperän lukko) 47 037,49 
HiLUX doUBLe CAB 3,0
3.0 D-4D 171 4WD SR aut. (takaperän kitkalukko) 53 499,51 *)
3.0 D-4D171 4WD SR+ aut. (VSC) 55 976,30

Kuningas

*) tehdastilausmalli

uusi sarvensa
Vuoden 2012 mallimuutos tuo 

neliveto-Hiluxiin uutta ilmettä 

ja lisää energiatehokkuutta. 

Uudet Euro 5 -normit täyttävät 

voimanlähteet tuottavat nyt 

tehot aiempaa pienemmillä 

hiilidioksidipäästöillä. 

 Hilux on myydyin pick-up-malli niin Eu-
roopassa kuin maailmanlaajuisestikin. 
Suomessa Hilux hallitsee ylivoimaisesti 

pick-up-segmenttiä yli 50 %:n markkinaosuudel-
laan. 43 vuoden aikana Hiluxeja on valmistettu 
yli 13 miljoonaa, ja se on Toyotan tunnetuin mal-
li maailmalla. Hiluxin maine on syntynyt ennen 
kaikkea laadusta, kestävyydestä, luotettavuudesta 
ja sitkeästä suorituskyvystä.

Uutta keulasta takapuskuriin
Vuoden 2012 mallimuutoksessa Hilux uudistuu 
sekä ulkoa että sisältä. Näkyvin muutos on uu-
delleen muotoiltu keulaosa A-pilarista eteenpäin. 
Niin konepelti, jäähdyttimen säleikkö kuin ajo-
valotkin saivat uudet muodot. Tyylikkäät alumii-

nivanteet ja uudet takavalot tehostavat haluttua 
ilmettä. Auton olemusta parantavat myös uuden-
malliset etu- ja takapuskurit.

Matkustamon henkilöautomaisuutta lisäävät 
uudelleen muotoillut kojelauta ja mittaristot. Si-
sustan yhtenäinen, aikaisempaa tummempi väri-
skaala ja hopeanhohtoiset somisteet viimeistele-
vät laatuvaikutelman ja tuovat lisää mukavuutta 
kaikille matkustajille. Myös keskikonsolia ja ohja-
uspyörää on nykyaikaistettu. Lämmitettävät ovi-
peilit, 4WD ja ilmastointi kuuluvat nyt kaikkien 
mallien vakiovarusteisiin. Uutta on myös kojetau-
lun Toyota Touch -multimedianäyttö, joka sisäl-
tää bluetoothin, audion usb- ja aux-liitännät sekä 
peruutuskameran näytön. Lisäksi kosketusnäytön 
kautta ohjataan lukuisia eri mukavuustoimintoja.

Alhaisemmat kulutus- ja 
pakokaasupäästöt
Visuaalisten muutoksien lisäksi Hilux 
on aikaisempaa ympäristöystävällisempi. 
Luokkansa alhaisimmat päästöt ja poltto-
aineenkulutus vahvistavat Hiluxin kilpai-
lukykyä segmentissään. Euro 5 -normin 
täyttävät uudistetut moottorit pysyvät 
tehoiltaan aikaisemmalla tasolla, mutta 
CO2-päästöt sekä polttoainekulutukset 
parantuivat merkittävästi. 

2,5-litraisen moottorin yhdistetty ku-
lutus on 7,3 l /100km ja CO2-päästöt 194 
g/km. Mallimuutoksen myötä yhdistetty 
kulutus pieneni yhdellä litralla ja CO2-
päästöt putosivat peräti 25 g/km. 2,5 D-
4D -moottorilla varustettu Hilux tuot-
taa tehoa 106 kW(144 hv) /3 400 rpm 
ja vääntöä 343 Nm /1 600–2 800 rpm.

3,0-litraisen moottorin hiilidioksidi-
päästöt ovat kehittyneet ilahduttavas-
ti samaan suuntaan. CO2-päästöt pie-
nentyivät 236:sta 227 grammaan/km. 
Kulutusarvojen pienentämiseksi myös 
tasauspyörästön ja 5-vaihteen välityksiä 
muutettiin. 3,0 D-4D -moottorin teho 
on 126 kW (171 hv) ja vääntö 360 Nm/ 
1 400–3 200 rpm.

Houkuttelevaan hintaan
Uusi Hilux-mallisto on nyt kaikin puo-
lin aikaisempaa vahvempi. Luokkan-
sa alhaisimmat päästöt, uudenaikainen 
ulkonäkö, parantunut vakiovarustelu ja 
hintakilpailukyky sekä legendaarinen 
maine tekevät Hiluxista entistäkin hou-
kuttavamman.

Parantuneesta varustelusta huolimatta 
ostetuimman SR-mallin hinta on nous-
sut ainoastaan 300 euroa edelliseen ver-
sioon nähden, ja autoverollinen koko-
naishinta on 35 995,52 euroa. Hilux 
DLX -perusmallin uusi alkaen hinta on 
33 661,36 euroa.

Uusi Hilux saapuu Toyota-liikkeisiin 
lokakuussa 2011. 

Hiluxin keulamuotoilu on 
nykyaikaistunut. 2,5 lit-
ran moottorin kulutus- ja 
päästölukemat ovat pa-
rantuneet merkittävästi. 
Yhdistetyn ajon kulutus 
on 7,3 l/100 km.

sisustan aikaisem-
paa tummempi vä-
riskaala ja hopean-
hohtoiset somisteet 
viimeistelevät laatu-
vaikutelman.  
kojetaulussa on nyt 
Toyota Touch -multi-
medianäyttö, joka  
sisältää bluetoothin, 
audion usb- ja aux-
liitännät sekä peruu-
tuskameran näytön.

Avolavasuosikin ne-
liveto-ominaisuudet 
sallivat liikkumisen 
vaikeassakin maas-
tossa. Lavalla kulkee 
työvälineiden ohella 
myös erilaiset har-
rastetavarat riista-
saaliista moottori-
pyöriin.

Tekniset tiedot  ToYoTA HiLUX
Moottori 2,5 d-4d 2,5 d-4d 3,0 d-4d

4WD 4WD 4WD 
Extra Cab Double Cab Double Cab

Polttoaine Diesel Diesel Diesel
Iskutilavuus 2 494 2 494 2 982
Iskun pituus x halkaisija, mm 92,0 x 93,8 92,0 x 93,8 96 x 103
Suurin teho kW (hv)/r/min 106 (144) / 3 400 106 (144) / 3 400 126 (171) / 3 600
Suurin vääntömomentti, Nm /r/min 343 / 2 000 343 / 2 000 360 / 1 400 - 3 200
suorituskyky
Vaihteisto 5 M/T 5 M/T 5 A/T
Huippunopeus, km/h 170 170 175
0-100 km/h, s 13,3 13,3 12,0
Kulutus, yhdistetty l/100 km 7,3 7,3 8,6
CO2-päästöt, yhdistetty, g/km 194 194 227
Hinnat alkaen, euroa 33 661,36 43 472,11 53 499,51
Mitat ja massat
Pituus, mm 5 260 5 260 5 260
Leveys, mm 1 760 - 1 835 1 760 - 1 835 1 835
Korkeus, mm 1 835 1 835 1 850
Akseliväli, mm 3 085 3 085 3 085
Lavan pituus x leveys 1 830 x 1 515 1 545 x 1 515 1 545 x 1 515
Omamassa, kg 1 900 – 1 965 1 895 – 1 995 1 930 – 1 985
Perävaunumassa, jarrull., kg 2 500 2 500 2 500
Perävaunumassa, jarruton, kg 750 750 750

Tarkemmat tiedot: www.toyota.fi

TOTTE RAIVISTO
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Pelastusauton pitää olla ehdottoman 
luotettava, nelivetoinen ja kenttäkelpoi-
nen. Uusi Toyota Land Cruiser on meille 
luonnollinen valinta. Aslakin aikaisempi 

maayksikkö oli myös Land Cruiser, kertoo Lapin pelastus-
helikopterin tukiyhdistyksen toiminnanjohtaja Eero An-
neberg Sodankylästä. 

Aslakin operatiivinen johtaja Tero Karvinen sanoo, et-
tä Land Cruiseria käytetään maayksikkötehtävien lisäksi 
pelastushelikopterin miehistön kuljetukseen ja huoltoajo-
neuvona.

– Tarvittaessa Aslakin henkilöstö siirtyy potilaan luokse 
autolla antamaan ensihoitoa. Land Cruiser -maayksikkö on 
kuin pyörillä liikkuva teho-osasto. Autossa on samat hoito-
välineet ja -varusteet kuin pelastushelikopterissa tai ambu-
lanssissa, kertoo Karvinen.

Potilaita maayksikkö ei kuitenkaan kuljeta. Siinä tapa-
uksessa, että helikopteri ei lähde kohteeseen, ensihoitaja 
siirtyy tarvittaessa ambulanssiin ja saattaa potilaan peril-
le sairaalaan.

Mahtava auto hälytyskeikolla
Karvinen luonnehtii uuden Land Cruiserin ajokäyttäyty-
mistä tasapainoiseksi ja vakaaksi. Turvallisuutta lisää myös 
suuren auton hyvä näkyvyys. Hälytysajoneuvoksi uusi Land 
Cruiser soveltuu Aslakin miehistön mukaan erinomaisesti. 

– Lapin vaikeissa oloissa pelastusauton turvallisuus on 
ykkösasia. Auto käyttäytyy hälytysajossakin loogisesti, vaik-
ka se on painava. Miehistöä huojentaa auton rakenteellinen 
turvallisuus, sillä hirvet ja porot eivät piittaa hälytysvaloista. 

Karvinen sanoo, että hälytysajossa tärkeintä on päästä 
perille kohteeseen. ▶

TeksTi ja kuvaT kari LindhoLm

aslakin maayksikkö 
on uusiLand 

Cruiser
Lapin pelastushelikopteri 
aslak sodankylästä on 
saanut toimintansa tueksi 
uuden maayksikön, Toyota 
Land Cruiser Luxury 
-maastoauton. 

Lapin pelastushelikopteri 
Aslak on hoitanut 13 vuoden 
aikana yli 10 000 tehtävää.

Pyörillä liikkuva teho-osasto. Land Cruiserissa on samat 
hoitovälineet ja -varusteet kuin pelastushelikopterissa tai 
ambulanssissa.

”
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– Vauhti sopeutetaan tilanteeseen. Turhia ris-
kejä ei oteta, ajo on aina ennakoivaa. 

Uuden maayksikön ajovalot ovat vakiovarus-
teiset kaasupurkausvalot (HID) kaarrevalojär-
jestelmällä (AFS). 

– Ajovalot ovat selkeästi edellisen Land Crui-
serin halogeenivaloja tehokkaammat. Lisäkau-
kovalot ovat myös ksenonit. Lisäksi autoon asen-
nettiin siniset LED-hälytysvalot. 

Aslakin maayksikkö varusteltiin hälytysajo-
kuntoon paikkakunnalla sijaitsevassa merkki-
liikkeessä, Sodankylän Tojo-Autossa.

Karvisen mukaan on merkittävä asia, että au-
to voidaan huoltaa samalla paikkakunnalla kuin 
missä tukikohta sijaitsee. Näin huoltokäynnit 
ovat vaivattomampia ja nopeampia. Maayk-
sikkö palaa huoltokäynniltä takaisin tehtäviin-
sä pikaisesti.

Älykäs neliveto antaa varmuutta

Jatkuva ja älykäs Torsen-keskitasauspyörästöllä 
toteutettu neliveto auttaa maayksikön perille 
myös sellaisiin kohteisiin, jonne tavallisella hä-
lytysajoneuvolla ei ole asiaa. Kun kaikille pyöril-
le johdetaan jatkuvasti voimaa, etenemiskyky ja 
hallittavuus ovat parhaat mahdolliset.

– Meidän matkassa Land Cruiser joutuu toi-
sinaan myös hevosen hommiin. Esimerkiksi 
talvisin hinaamme kiinni jääneet ambulanssit 
nietoksista, myhäilee Karvinen.

Normaalioloissa Land Cruiserin voima väli-
tetään pyörille 40:60 (eteen:taakse). Vetosuhde 
voi vaihdella alueilla 50:50 – 30:70 maaston vaa-
timusten mukaisesti.

Nelivedon lisäksi korkea maavara, alennus-
vaihteisto ja aktiivinen luistonesto (A-TRC) ja 
ajonvakautus (VSC) tekevät autosta varman 

etenijän. Aktiivinen luistonesto säilyttää tai pa-
lauttaa vetopidon jakamalla voimaa eri pyörille.

Mäkilähtöavustin (HAC) ja alamäkihidastin 
(DAC) helpottavat rinteessä ajamista. Auton 
suurin nousu- ja kallistuskulma on 42 astetta. 
Luxyry-mallissa on vakiovarusteena myös ki-
neettis-dynaaminen (KDSS) jousitusjärjestel-
mä, joka parantaa pitoa maastossa ja vähentää 
kallistelua maantieajossa.

Hyvä ajoasento vakiona
Uusi Land Cruiser tarjoaa kuljettajalle edellistä 
korimallia hiljaisemman ja mukavamman työ-
ympäristön.

– Oikea ajoasento löytyy helposti, sitä avustaa 
ohjauspyörän sähkötoiminen korkeus- ja etäi-
syyssäätö, kertoo auton kuljettaja lentoavustaja 
Petri Turpeenniemi.

Vakiovarusteena on myös peruutuskamera 

sekä parkkitutkat edessä ja takana. Land 
Cruiser pysähtyy tarvittaessa nopeastikin 
elektronisen jarruvoiman jaolla varustet-
tujen lukkiutumattomien ABS-jarrujen 
avulla. Myös hätäjarrutehostin (BA) kuu-
luu vakiovarustukseen.

Yhteispaineruiskutuksella varustetun 
3,0 litran nelisylinterisen turbodieselin 
teho on 190 hevosvoimaa. Automaatti-
vaihteisena auto kiihtyy 0–100 kilomet-
riin 11 sekunnissa. Manuaalivaihteis-
tolla varustettuna kiihtyvyyslukema on 
11,4 sekuntia. 

Hiilidioksidipäästöt ovat automaatti-
vaihteistolla 213 grammaa kilometrille. 
Käsivalintaisella vaihteistolla päästöt ovat 
hieman suuremmat eli 217 grammaa 
kilometrille. Auton kokonaismassa on  
2 990 kiloa. Jarrullisen perävaunun suu-

aslak kuljettaa  
eniten potilaita
Sodankylästä operoiva Lapin pelastushelikopteri aslak kuljettaa 

enemmän potilaita kuin muut suomalaiset pelastushelikop-
terit yhteensä. aslakille välitettyjä tehtäviä on 13 toimintavuoden 
aikana ollut yli 10 000 kappaletta. 

viime vuonna aslakin tehtävien lukumäärä oli 1 268 kappaletta, 
edellisvuonna tehtäviä oli 1 235. 

– Tehtävät muodostuvat tapauksista, joissa kyseessä ovat eten-
kin peruselintoiminnan häiriöt, tieliikenneonnettomuudet, aivohal-
vaukset, maastopelastustehtävät ja tajuttomuudet, kertoo Lapin 
pelastushelikopterin tukiyhdistyksen toiminnanjohtaja eero anne-
berg.

Pelastushelikoptereiden hallinnointia ja sijoituspaikkoja on 
haluttu ryhtyä uudistamaan säästösyistä. annebergin mukaan 
pelastushelikopterin pitää saavuttaa kohteensa mahdollisimman 
nopeasti siellä, missä kopteria on tarkoituksenmukaista käyttää. 

– esimerkiksi Lapin lääkintähelikopterille tarkoituksenmukai-
sin sijoituspaikka on keskellä sen operointialuetta eli sodankylässä, 
sanoo anneberg.

Usein auto on nopeampi
Lääkintähelikopterien sijoittaminen asutuskeskuksiin ei ole anne-
bergin mielestä välttämättä tarkoituksenmukaista. 

– Lyhyillä toimintaetäisyyksillä kohde saavutetaan nopeam-
min autolla, eikä helikopteri tuo siinä lisäarvoa. esimerkiksi aslakin 
maayksikkö auttaa potilaita keskimäärin 150 kertaa vuodessa.

Pelastushelikopteritoiminta maksaa suomessa 11,8 miljoonaa 
euroa vuodessa. aslakin noin 3,4 miljoonan euron vuosibudjetista 
rahoitetaan julkisin varoin 95 prosenttia.

– jos alueelliset tukiyhdistykset hoitavat toiminnan jatkossakin, 
säästöä syntyisi valtakunnallisesti noin 15 miljoonaa euroa verrat-
tuna uuteen malliin, jossa kuusi helikopteria sijoitettaisiin keskus-
sairaaloiden yhteyteen, anneberg laskee.

Lapin pelastushelikopterin yhteisössä työskentelee yli 30 henki-
löä. aslakin helikopterioperaattori on heliflite oy. Yhdistyksen hal-
linnossa ja varainhankinnassa työskentelee kolme henkilöä.

– Uusi Land Cruiser 
on tuhti ja turvalli-
nen ajettava myös 
hälytysajossa, ker-
tovat Lapin pelas-
tushelikopteri As-
lakin operatiivinen 
johtaja Tero Karvi-
nen (vas.), lentä-
jä Mauri Frantti ja 
lentoavustaja Petri 
Turpeenniemi So-
dankylästä.

Talvisin hinaamme kiinni jääneet ambulanssit 
nietoksista, myhäilee Karvinen”

rin sallittu massa on 3 000 kiloa.
Land Cruiserin keskikulutus on automaat-

tivaihteistolla varustetussa mallissa 8,1 litraa 
sadalla kilometrillä. Manuaalivaihteistolla 
varustetun auton keskikulutus on 8,2 litraa. 

– Autossamme on automaattivaihteisto. 
Pääasiassa ajomatkat ovat lyhyitä ja sisältävät 
myös taajama-ajoa. Kulutus on ollut hieman 
ilmoitettua suurempi, tosin hälytysajossa ei 
pyritäkään taloudelliseen ajoon, Turpeen-
niemi sanoo.

Eniten ajoa syksyllä
Aslakin maayksikkö kulkee Lapin tiestöllä 
noin 20 000 kilometrin verran joka vuosi. 
Uusi maayksikköajoneuvo otettiin käyttöön 

kesällä 2011. Turpeenniemi sanoo, että uu-
denkarhean Land Cruiserin matkamittarissa 
on vasta pari tuhatta kilometriä. 

– Autoa käytetään silloin, kun pelastushe-
likopteri on esteellinen lentämään esimer-
kiksi sään vuoksi tai kun potilaan tavoittaa 
nopeammin maanteitse, hän kertoo.

Ajokilometreistä noin puolet ajetaan loka-
joulukuussa, kun sääolot ovat helikopteritoi-
minnalle vaikeimmat. 

Pelastushelikopteri Aslakille välitetyistä 
noin 1 200–1 300 vuosittaisesta tehtävästä 
maayksiköllä kohde tavoitetaan ensi vai-
heessa noin 150 tapauksessa. Nämä tehtävät 
ovat pääasiassa tukikohdan lähialueilla. 
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Auton moottorin ja sisätilojen esilämmitys 
on aina kannattavaa ja suositeltavaa, kun 
ulkoilman lämpötila laskee +5 asteeseen 

tai sen alapuolelle. Esilämmitykseen varattava ai-
ka kannattaa säätää ulkolämpötilan mukaan 0,5 
tunnista kolmeen tuntiin, liian pitkästä lämmi-
tysajasta ei ole mitään hyötyä. 

Virtaa verkosta
Auton lämmittämiseen löytyy verkkovirralla 
toimivia ja polttoainekäyttöisiä ratkaisuja. Verk-
kovirralla toimivan moottorilämmittimen yhte-
yteen kannattaa hankkia erillinen autokäyttöön 
suunniteltu sisälämmitin. Kotitalouksiin tarkoi-
tettuja lämmittimiä ei voi käyttää autojen läm-
mittämiseen.

Sisälämmitin kirkastaa ikkunat, kuivaa sisäti-
lat ja tuottaa matkustamoon miellyttävän läm-
pötilan heti ajoon lähdettäessä. Verkkovirralla 
toimivia sisä- ja moottorilämmittimiä voidaan 
ohjata myös kauko-ohjaimella. 

Nykyisten moottorien rakenne ja materiaa-
lit ovat asettaneet uusia haasteita verkkovirralla 
toimiville lämmitinelementeille. Aiempi mal-
li, jossa lämmitinelementit ovat suorassa kos-
ketuksessa moottorin jäähdytysnesteeseen, on 
jäämässä historiaan ja tilalle on tullut moottoriin 
pintaan asennettava säteilylämmitin. Sen teho 
on turvallisuussyistä hieman pienempi, mutta 
sitä voidaan kompensoida hieman pidemmällä 
lämmitysajalla, jolloin päästään edelleen erittäin 
hyvään lopputulokseen.

Paukut polttoaineesta
Kun halutaan tehokkain, nopein ja verkkovirras-
ta riippumaton lämmitys moottorille ja sisätiloil-
le, on ratkaisu polttoainekäyttöinen lisälämmitin. 
Se on vakiona kaikissa Suomessa tällä hetkellä 
myynnissä olevissa dieselmoottorisissa Toyota-
henkilöautoissa. 

Nykyaikaisen dieselmoottorin energiankulu-
tus on niin pieni, ettei syntyvä hukkalämpö enää 
riitä lämmittämään sisätiloja kylmissä oloissa. 
Dieselmalleissa vakiona oleva lisälämmitin toi-
mii vain silloin, kun moottori on käynnissä. Jäl-
kiasennettavan lisäsarjan avulla lisälämmitin 
saadaan toimimaan esilämmittimenä silloinkin, 
kun moottori ei ole käynnissä. 

Bensiinikäyttöisiin malleihin voidaan asentaa 
täydellinen polttoainekäyttöinen lisälämmitin 
jälkiasennuksena teholtaan joko 4,2 tai 5,2 kW.

Kännykälläkin käy 
Kaikkia polttoainekäyttöisiä lämmittimiä voi-
daan ohjata eri vaihtoehdoilla. Esimerkiksi ko-
jetauluun asennettavaan kelloon voidaan oh-
jelmoida lämmitysaikoja ennakkoon. Vaihto-
ehtoisesti erilaiset, hyvissä oloissa noin yhden 
kilometrin kantomatkan omaavat, kauko-oh-
jaimet hoitavat tehtävän vaivattomasti. Niistä 
kehittynein versio tarjoaa lukuisia hienoja lisä-
toimintoja, kuten automaattisesti ulkolämpöti-

Timo Savolainen

Lämpimästi 
liikkeelle

Webaston 
koje tauluun 
asennettavalla 
kellolla voidaan 
ohjelmoida kolme 
käynnistysaikaa, 
joista yksi 
aktivoidaan 
kerrallaan. 

Webasto Thermo Top Evo 
-lämmittimellä talvioloissa 
lämmitetty Toyota Auris 
25 minuutin lämmityksen 
jälkeen.

lan mukaan säätyvän lämmitysajan sekä auton 
sisälämpötilan näytön. Informaatio näkyy kau-
ko-ohjaimen näytöllä. Lämmittimeen hankitun 
lisävarustesarjan avulla toimintaa voidaan ohjata 
myös matkapuhelimella, jolloin kantomatkalla ei 
ole enää rajoituksia.

Akku avustaa
Käytettäessä polttoainekäyttöistä lisälämmitintä 
esilämmitykseen on huomioitava, että se vaatii 
toimiakseen aina auton polttoaineen lisäksi myös 
12 voltin virtaa auton akusta. Virtaa tarvitaan 
auton lämmityslaitteen puhaltimen moottorin 
pyörittämiseen, jolla lämpö saadaan siirrettyä 
matkustamoon ja suunnattua tuulilasiin. 

Nykyisissä autoissa lämmityskanavien luukku-
jen suuntausta ohjataan yhä useammin sähköi-
sesti. Suuntaus ohjaa ilmavirtaa haluttuun paik-
kaan, tuulilasille, matkustamoon ja jalkatilaan. 
Ajon jälkeen, ennen moottorin sammuttamista, 
on lämmityksen säätimet ja suuntaukset muis-
tettava asentaa seuraavaa esilämmitystä varten. 
Varsinkin, jos autossa on automaattinen ilmas-
tointi, on varmistettava, että puhallin on kytketty 
päälle, muuten puhallus ei käynnisty.

Kesä- vai talvidieseliä?
Dieselkäyttöinen lisälämmitin toimii moitteet-
tomasti vain, kun auton tankissa ja lämmittimen 
sisällä olevat polttoaineet ovat ulkolämpötilaan 

sopivat. Jos tankissa tai lämmittimessä on kesä-
laatuista polttoainetta ja ulkoilma on pakkasen 
puolella, lämmitin ei toimi moitteettomasti tai 
se ei käynnisty lainkaan. Aina ennen pakkasia 
onkin syytä varmistaa, että autoon tankataan 
riittävän ajoissa tavilaatuista polttoainetta, ja sitä 
kierrätetään myös lisälämmittimessä käyttämäl-
lä lämmitintä ainakin noin 10 minuutin ajan. 

Lämmittimen toiminnan kannalta on suosi-
teltavaa, että sitä käytettäisiin myös muutaman 
kerran kesällä. Tällä varmistetaan sen moittee-
ton toiminta syksyllä, silloin on vain huomioi-
tava lämmittimen sisälle jäävän kesälaatuisen 
polttoaineen korvaaminen ajoissa käyttämällä 
lämmitintä talvilaadulla. Lisälämmittimen hyvin 
lyhyitä, toistuvia käyntijaksoja tulisi välttää. Lian 
kylmänä usein sammutettu lämmitin likaantuu 
palopesästään, mikä saattaa häiritä lämmitti-
men toimintaa.

Jos lämmitän, myös ajan
Jos auton lisälämmitintä käytetään paljon esi-
lämmitykseen, mutta autolla ei ajeta riittävästi, 
on vaara, että akun varaustaso laskee liiaksi eikä 
moottori enää käynnisty. Karkeana ohjeena voi-
daan pitää, että autolla olisi ajettava päivässä yhtä 
kauan kuin lämmitintä on käytetty esilämmityk-
seen. Jos vaadittava ajosuorite ei täyty, voidaan 
akun varaustilaa pitää yllä erillisellä, helposti 
asennettavalla verkkovirralla toimivalla akku-
laturilla tai vaihtamalla alkuperäisen vakioakun 
tilalle tehokkaampi AGM-akku. 

Täydellinen, verkkovirralla tai auton polttoai-
neella toimiva lämmitinsarja takaa oikein käy-
tettynä miellyttävän, lämpimän ja turvallisen 
lähdön jo viileistä syysaamuista lähtien. 

autoilu on mukavaa talviaamuisinkin, 

jos auto on lämmin ja ikkunat puhtaat. 

esilämmitetty moottori vähentää 

huomattavasti kylmäkäynnistyksessä 

syntyviä päästöjä, säästää polttoainetta 

ja moottoria sekä lisää turvallisuutta. 

Webaston kauko-ohjain, HTM100, on 
tyylikäs, ja se sisältää lukuisia toimintoja. 
Ohjaimen näytöltä voi esim. tarkastella 
auton sisätilan lämpötilaa ja päättää, milloin 
se on riittävän mukava liikkeellelähtöön.

Defa-moottorin-
lämmitin lämmittää 
moottoria säteile-
mällä lämpöä.
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– Ammattiliikenteessä on tärkeää, että auto toi-
mii ja on luotettava. Jos auto ei ole ollut päivää-
kään poissa liikenteestä vian vuoksi, on se, jos 
mikä, osoitus luotettavuudesta, Lahtinen perus-
telee auton merkkivalintaa.

Auto on myös osa palvelua taksiliikenteessä. 
Sen vuoksi  se valitaan asiakkaiden  tarpeiden 
mukaan. Kemijärvellä ikäihmiset muodostavat 
ison osan asiakaskunnasta, niinpä Lahtinen on 
valinnut heitä ajatellen työkaluksi Toyota Verso 
-tila-auton. Se on hieman tavallista henkilöau-
toa korkeampi, johon iäkkäämpien asiakkaiden 
on vaivatonta nousta. Myös normaalia leveäm-
mät ovet helpottavat kulkemista. 

– Toisaalta  meillä  on  myös  koululaiskulje-
tuksia, joten tällainen kuuden matkustajan auto 
sopii tarkoitukseemme hyvin, Lahtinen toteaa.

Auton  mittariin  kertyy  vuosittain  80  000– 
90 000 kilometriä, ja auto vaihdetaan kahden 

TeksTi ja kuvaT Päivi Pääkkö

Taksimies luottaa Toyotaan

”�Toyota�ei�
jätä�välille”

ammattiautoilija Ari Lahtinen on ajanut taksia 

27 vuotta. viime keväänä hän vaihtoi Toyotansa uuteen  

– järjestyksessään jo kymmenenteen.

vuoden välein. Autonsa Lahtinen on ostanut 
paikallisesta  liikkeestä  Kemijärveltä.  Hän  on 
erittäin tyytyväinen palveluun Juhan Autossa. 
Palvelu ja paikallisuus ovat myös tärkeitä kri-
teereitä autokauppaa valitessa.

– Huolto  ja  korjaamopalvelut  ovat  omalla 
paikkakunnalla, ja se on iso asia niin rahallisesti 
kuin ajallisestikin, Ari Lahtinen sanoo.

Kemijärvellä lähes joka toinen taksi 
on Toyota
Suomessa  taksiin  luotetaan  ja  Kemijärvellä, 
Taivaantulien  kaupungissa,  taksimiehet  luot-
tavat Toyotaan.

Toyotalla on Kemijärvellä hyvä maine ja se 
näkyy paikallisen taksikeskuksen ajokalustos-
sa, josta yli 40 prosenttia on Toyotaa.

Vuosien saatossa Ari Lahtisen taksin kyydis-
sä on istunut monenlaista matkustajaa, ja tak-

simies on nähnyt ja kuullut monta tarinaa. 
Ne jäävät kuitenkin auton ja asiakkaiden vä-
lisiksi jutuiksi. 

– Kaikki, mitä taksissa puhutaan, jää myös 
auton sisäpuolelle, Lahtinen tuumaa.

Leppoisa  ja hyväntuulinen taksimies on 
tullut Kemijärvellä tutuksi, ja Ari sanoo tun-
tevansa hyvin niin Kemijärven kuin kemi-
järveläisetkin. 

Isojen teollisuuslaitosten toiminnan lop-
puminen Kemijärvellä vähensi firmojen ajo-
ja, mutta sellaista takaiskua kuljetustarpeisiin 
ei tullut kuin pelättiin. Ikääntyvä väestö tar-
vitsee kyyditystä etenkin, kun joukkoliiken-
nettä haja-asutusalueella on karsittu kovalla 
kädellä. Koululaiskuljetukset ovat toinen tär-
keä osa taksimiehen leivässä, samaten Kelan 
maksamat kuljetukset mm. keskussairaalaan 
Rovaniemelle  ja  yliopistolliseen  sairaalaan 

Ouluun. Sairaalakeikat ovatkin hieman pitem-
piä ajoja: Kemijärveltä tulee Rovaniemelle mat-
kaa sata kilometriä ja Ouluun yli kolme sataa 
kilometriä.

Edunvalvontatehtävät harrastuksena
Ari Lahtinen on Suomen Taksiliiton hallituksen 
jäsen ja STL:n Lapin lääninyhdistyksen puheen-
johtaja. Erilaiset edunvalvontatehtävät työllistä-
vät siinä määrin, että Lahtisen palveluksessa on 
yksi vakituinen autonkuljettaja. Edunvalvonta-
työn lisäksi Ari Lahtinen kertoo harrastavansa 
lukemista. 

Sertifiointi tähtää asiakas palvelun 
parantamiseen
Asiakaspalvelutaidot  korostuvat  Ari  Lahtisen 
puheessa, kun hän valottaa  taksimiehen työtä 
ja ammattitaitoa.

– Auton ajotaito ei ole päällimmäisin osa työ-
tä, vaikka kyydin on toki oltava turvallista. Taksi 
perustuu asiakaspalveluun ja se, että taksinkul-
jettaja osaa kohdata erilaisia ihmisiä, on tärkeä 
taito, Lahtinen sanoo.

Taksikurssilla pääpaino onkin asiakaspalve-
lussa  paikallistuntemuksen  ja  työturvallisuu-
den ohella.

Taksinkuljettaja  tarvitsee ”asiakkaanlukutai-
toa”: toisille rupattelu sopii, toiset haluavat tait-
taa matkansa hiljaisuudessa. Taksikuski on myös 
paikkakunnan tietopankki ja matkailuinfo, hän 
osaa kertoa paikkakunnan tapahtumista ja osaa 
viedä perille.

Suomen  Taksiliitossa  on  Lahtisen  mukaan 
menossa sertifiointiprojekti, jolla tähdätään laa-
dun parantamiseen ja asiakkaiden tyytyväisyy-
teen. 

Suurimpien kaupunkien taksit on jo sertifioitu 

ja pikkuhiljaa edetään pienemmille paikkakun-
nille. Lahtinen toivoo, että sertifiointi saataisiin 
pian myös mm. Kemijärvelle ja muille tunturi-
keskuspaikkakunnille, jotta matkailija saisi sa-
manlaista palvelua lähtö- ja tulopisteessä. Taksi 
on kuitenkin yksi paikkakunnan käyntikorteista, 
ja hyvä palvelu tuottaa matkailijalle iloa. 

– Sertifioinnissa ei määritellä auton merkkiä, 
mutta esimerkiksi auton siisteydestä  ja kuljet-
tajan  pukeutumisesta  siinä  on  kriteerit.  Mah-
dollisesti voidaan ajatella myös, että esimerkik-
si  saman  paikkakunnan  kaikki  taksit  olisivat 
samanvärisiä  markkinointimielessä,  Lahtinen 
kertoo. 

Uutuuttaan kiiltelevä auto saa miehen 
kuin miehen hyvälle tuulelle.

Paperit käteen ja menoksi. Automyyjä Petteri 
Alatalo Juhan Autosta luovuttaa taksinkuljet-
taja Ari Lahtiselle uuden pirssin.
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Erilaisia suurikokoisia ja kovassa käytössä ole-
via oviratkaisuja tulee arkielämässä eteen yl-
lättävän usein: esim. parkkihalleissa, varasto-

myymälöissä ja autojen pikapesurakennuksissa. Kai-
kenlaisten ovijärjestelmien taustalla on huolellinen 
suunnittelu, ammattitaitoinen valmistus ja asennus, 
säännöllinen huolto sekä myös viiveettä ongelma-
tilanteet ratkaiseva korjauspalvelu. Mesvac Oy on 
Suomen johtava, vuonna 1977 perustettu täyden 
palvelun ovitalo. Yritys tarjoaa muun muassa nosto- 
ja taitto-oviasiakkailleen kattavat asiantuntija-, asen-
nus-, huolto- ja korjauspalvelut. Mesvac Oy kuuluu 
Brandt Group Oy Ltd -konserniin, jonka omistaa 
Tom Brandtin perhe. Yrityksen palveluksessa on 
noin 150 henkilöä ja pääkonttori sijaitsee Kirkko-
nummen Jorvaksessa. Yhtiö toimittaa asiakkaille 
noin 3 000–5 000 uutta ovea vuodessa.

Erikokoisia ratkaisuja
Kauppakeskusten liiketilat suljetaan yhä useammin 
rullattavilla, sähkökäyttöisillä kaltereilla. Ne kulkevat 
nosto-ovista tuttujen sivukiskojen varassa. Nykyai-
kaisia nosto-ovia valmistetaan mittojen mukaan. 
Pienikokoisinta tyyppiä edustavat esimerkiksi Hel-
sinki-Vantaan lentoasemalle valmistetut, noin met-
rin levyiset ja yhtä korkeat nosto-ovet, joiden kautta 
matkatavarat kulkevat terminaaleista sisään ja ulos. 
Tyypillisin varastokäytössä oleva oviaukko on noin 
neljä metriä leveä ja korkea. 

Perinteinen lamelleista koostuva nosto-ovi on 
mahdollista valmistaa noin kahdeksan metriä le-

Kalle Kalaja

Kun luotettavuus ratkaisee  
– valinta onHiace

Kirkkonummella sijaitseva oviin erikoistunut yritys Mesvac hankki käyttöönsä 
tänä vuonna 22 uutta Toyota Hiacea. Nyt yhtiön Hiace-laivaston koko on 

yli 60 autoa. Yhtiön huoltokannassa on yli 30 000 erilaista ovea, puomia tai 
porttia, joille apu saadaan ongelmatilanteissa nopeasti paikalle. Huoltoautojen 

järkevässä aikataulutuksessa käytetään avuksi GPS-seurantaa.

Mesvac Oy on Suomen 
johtava täyden palvelun 

ovitalo, jonka Hiace- 
laivaston koko on yli 60 

autoa.

veänä. Koska sellainen on noin 3,5 kertaa tavallista 
teollisuusovea suurempi, vaaditaan niiden kompo-
nenteilta erityistä lujuutta ja luotettavuutta. Oviau-
kon ollessa vielä suurempi käytetään kangasnosto-
ovia, joissa kaksi erillistä materiaalipintaa laskostuu 
siististi kasaan ovea käytettäessä. Väliin jäävä ilmatila 
toimii eristeenä.

Luotettavaa liikkumista
Valtaosa ovista myydään asennettuna. Mesvac on ul-
koistanut asennustyöt, mutta huolto- ja korjaustöissä 
työskentelee yrityksen oma henkilökunta. Tekemistä 
riittää, koska huoltokannassa on tällä hetkellä noin 
30 000 erilaista ovea, puomia ja porttia. Suoma-
laisasiakkaita palvelee yli 60 kattavasti varusteltua 
Toyota Hiacea. Niistä 22 on vuosimallia 2011, ensi 
vuonna uusitaan kahdeksan sekä hankitaan saman 
verran lisää uusille huoltomiehille.

– Autoissamme kulkee käytännössä kaikki huol-
to- ja korjaustöissä tarvittavat varaosat ja työkalut. 
Nosto-ovien avausmekanismien varajousia on olta-
va kriittisissä oviaukoissa asiakkailla itsellään, jotta 
vaihto sujuu vauriotilanteissa nopeasti. Autoillem-
me ei saa kertyä ylimääräisiä seisontapäiviä, vaan 
tähtäämme siihen, että huoltokalusto on lähes aina 
liikuntavalmiina. Autoilta edellytämme erityistä luo-
tettavuutta 24h-päivystyspalvelumme vuoksi. Huol-
lon sijaisautoille ei ole käyttöä, koska varaosavalikoi-
maa ei saada mukaan korjauspäivien ajaksi. Siksi 
kaikki pakettiautomme ovat Toyota Hiaceja, ker-
too huollon osastopäällikkö Jukka Kolehmainen.

– Olemme tänä vuonna hankkineet 
22 uutta Toyota Hiacea. Autojen 
tyylikäs ulkoasu kertoo osaltaan 
panoksestamme laatuun, kertoo 
toimitusjohtaja Kent Silvan. Kuvassa 
myös automyyjä Kimmo Hyry (oik.).

Tyypillinen teollisuusovi 
on noin neljä metriä korkea 
ja leveä. Säännöllisellä 
huollolla pyritään välttämään 
kaikenlaiset toimintahäiriöt. 

▶

28 TOYOTa PluS TOYOTa PluS 29



Täsmällisesti paikalle
Mesvacin huoltoväen työpäivät ovat hy-
vin erilaisia. Pääkaupunkiseudulla ajo-
kilometrejä ei kerry paljoa, Pohjois-Suo-
messa taas suurin osa työajasta voi välillä 
kulua auton ratissa. Erilaisia työtehtäviä 
voi olla päivässä yhdestä kymmeneen. 
Siksi autoihin kertyy kilometrejäkin eri 
tavoin, 15 000 – 40 000 vuodessa.

– Yleensä ovien ja porttien ongelmia 
esiintyy hankalina vuorokauden aikoina 
ja hankalissa sääoloissa – siksi korjaustöi-
den tulee tapahtua viiveettä. Kenttätyötä 
tekevien henkilöiden järkevä aikataulutus 
perustuu GPS-seurantaan, jonka avulla 
asiakaspalvelumme ohjaa korjauskoh-
detta lähinnä olevan huoltoauton ri-
peästi työmaalle. Sama järjestelmä toimii 
matkakulujen laskutusperusteena, joten 
Hiace-laivastomme liikkeet ovat erittäin 
täsmällisiä ja hallittuja, toteaa toimitus-
johtaja Kent Silvan.

Mesvacin toimintaa ohjaa ISO 
9001:2008 -standardin mukainen laatu-
järjestelmä tavoitteineen. Standardi mää-
rittelee myös yhteistyökumppaneiden ja 
alihankkijoiden valintaa. Niiden on täy-
tettävä samat kriteerit ja oltava luotetta-
via kumppaneita. 

Autotallinovea hankittaessa
Omakotitalon autotallihankkeessa kan-
nattaa miettiä tilankäyttöä, vaivattomuut-
ta ja tietysti lämmöneritystä. Tallin tulee 
olla niin iso, että auton ovet mahtuvat 
aukeamaan kunnolla ja esimerkiksi tava-
ratilaan pääsee käsiksi tarvittaessa myös 
tallin ovi suljettuna. Jos autoa on tarkoi-
tus pestä ja huoltaa sisällä, tarvitaan tilaa 
vielä reilummin. Jo suunnitteluvaihees-
sa kannattaa huomioida myös tarvittava 
viemäröinti, lämmöntarve ja ilmanvaih-
to. Mesvacin tarjoama ovivalikoima on 
suuri ja suunnitteluapua löytyy yrityksen 
kotisivulta sekä asiakaspalvelusta.

Ovi on merkittävässä roolissa arkikäyt-
töä ajateltaessa. Tallin oven leveydessä 
tinkiminen on yksi tyypillisimmistä to-
teutusvirheistä. Mikäli leveyttä kasvattaa 
2,5 metristä kolmeen metriin, tyypillisen 
nykyauton sisäänajo ja peruuttelu muut-
tuu huomattavasti helpommaksi. Usein 
auto joudutaan ajamaan talliin vinos-
sa sisään, jolloin lisäsenteistä on paljon 
hyötyä ja pysäköinti onnistuu kerralla. 
Leveämmän oven hintaero saattaa kuit-
tautua jo yhden vältetyn naarmun myötä.

Nykyaikaisista oviratkaisuista löytyy 
paljon vaihtoehtoja eri tarpeisiin. Mes-

vacin tarjontaan kuuluu myös rullautu-
va autotallinovi. Sellainen ei tarvitse lain-
kaan syvyystilaa tallissa ja ulkonäön voi 
sovittaa kiinteistön yleisilmeeseen peräti 
seitsemän eri värisävyn tai kahden puu-
kuvioinnin avulla. Erilaisia lamellinosto-
ovia löytyy kylmiin, puolilämpimiin ja 
lämpimiin talleihin. Käyttömukavuuden 
kruunaa kynnyksetön käyntiovi ja kau-
ko-ohjattu sähkökäyttö. Vaativimmille 
yksityisasiakkaille tarjotaan myös portti-
koneistoja, joilla kotipihan portti avautuu 
vaivattomasti samalla kauko-ohjaimella 
kuin tallinkin ovi. 

Autotallin oven ilme 
on mahdollista sovit-
taa tyylikkäästi kiin-
teistön yleisilmee-
seen. Vaivattoman 
käytön avain on säh-
kökäyttöinen kauko-
ohjaus.

Osa Mesvacin ovikomponenteista tehdään Kirkkonummen Jorvaksessa.  
Tässä valmistetaan uusia lamelleja käyntiovella varustettua nosto-ovea varten.

Maahantuoja:    Myynti ja asennus: Toyota-liikkeet. Lisätietoja: www.kaha. 

Lämmin auto sähköllä tai ilman

DEFAn virranottopistoke pisto-
rasiaan ja varmistat ajastinkellon 
painalluksella helpon käynnistyksen, 
miellyttävän lämpötilan auton 
sisällä, jäättömät ikkunat sekä 
täyteen ladatun akun kaikissa 
olosuhteissa, läpi koko talven.

Ajasta ja paikasta riippumaton
Webaston lämmityssarja lämmittää
autosi monipuolisesti ja
tehokkaasti vaikka moottori ei käy
– Webaston ajastimella
varustettu lämmityslaite toimii
autosi polttoaineella.

Lisäsenteistä on 
paljon hyötyä”
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 Huippuosaajat mittaavat taitojaan ja kamppailevat Suo-
men parhaimman tittelistä vuosittain järjestettävässä 
Toyota-ammattitaitokilpailussa, joka on järjestetty yh-

täjaksoisesti jo vuodesta 1971 alkaen. 
Kilpailujen suurimpia voittajia ovat kaikki Toyota-autoilijat, 

mutta kilpailun voittajalle on tarjolla myös mukava henkilö-
kohtainen porkkana – opintomatka Toyotan ilmoittamaan 
paikkaan. 

Kilpailun historia
Vuonna 1971 Suomessa elettiin autohuollon kivikautta, aina-
kin nykymittapuulla mitaten. Vikoja korjattiin sitä mukaa, kun 
niitä ilmaantui, termiä ennakoiva huolto tuskin oli olemassa-
kaan. Uusi historianlehti kääntyi juuri tuona vuonna, kun en-
simmäinen Toyota AS -taitokilpailu järjestettiin mekaanikoille. 

Kilpailun idea oli mullistava ja sittemmin laajalti matkittu – 
motivoidaan asentajat opiskelemaan yhä taitavammiksi kilpai-
lujen ja palkitsemisjärjestelmän kautta. Vuonna 1985 kilpailuun 
tuli oma sarja varaosamyyjille, vuonna 1987 mukaan otettiin 
huoltomekaanikot, vuonna 1989 korimekaanikot, vuonna 1990 
huoltoneuvojat ja viimeisimpänä automaalarit vuonna 1997. 

TeksTi ja kuvaT aki Rask

Huippulaadukkaita autoja 

syntyy Toyotan tehtailla ympäri 

maailman, mutta paraskaan 

ajoneuvo ei pärjää ilman 

tasoistansa merkkiliikeverkostoa. 

Yhtälailla kuin itse 

tuotteiden suunnitteluun 

ja kehittämiseen, Toyota 

panostaa henkilökuntansa 

ammattiosaamiseen kaikilla 

autokaupan osa-alueilla 

myynnistä huoltoon. 

Toyotan ammattitaitokilpailut 2011

Vuodesta 1994 kilpailu on tunnettu nimellä To-
yota-mestarit ja -huippumestarit. 

Me suomalaiset olemme todistetusti maail-
man parhaimmistoa niin rallissa kuin radalla, 
mutta yhtälailla myös Toyota-ammattilaisina. 
Ammattitaidon EM-kilpailuissa suomalaiset 
ovat voittaneet viisi kultamitalia sekä yhden ho-
peisen ja pronssisen mitalin! 

Toyota Ammattioppilaitos – ainoa 
laatuaan
Toyota-mestarit kilpailun järjestää Toyota Am-
mattioppilaitos. Se on perustettu vuonna 1977, 
ja on edelleen alan ainoa maahantuojan ylläpi-
tämä ja opetushallituksen valvoma yksityinen 
ammattioppilaitos. Sen tehtävänä on ylläpitää ja 
kehittää Toyota-verkoston henkilökunnan am-
matillisia valmiuksia Toyota-arvojen mukaisesti. 

Toyota Ammattioppilaitos tarjoaa täydennys-
koulutusta mekaanikoille, korimekaanikoille 
sekä automaalareille. Koulutus on 1-4-vaihei-

nen – ensimmäinen saavutettava taso on To-
yota Technician ja korkein puolestaan Toyota 
Diagnosis Master Technician. Ammatillista li-
säkoulutusta Toyota Ammattioppilaitos antaa 
oppisopimuksella. Toyota-oppisopimuksella voi 
kouluttautua Toyota-automaalariksi, -automyy-
jäksi, -huoltoneuvojaksi, -korimekaanikoksi, 
-mekaanikoksi ja -varaosamyyjäksi. 

Kummikoulutoimintaan eli T-TEP ohjelmaan 
(Toyota Technical Education Program) kuuluu 
yhdeksän oppilaitosta: Helsingin tekniikan alan 
oppilaitos, Etelä-Savon, Jyväskylän, Pirkanmaan, 
Oulun ja Lapin ammattiopistot, Savon ammatti- 
ja aikuisopisto, Seinäjoen koulutuskeskus Sedu 
sekä Turun ammatti-instituutti. 

23 huippuammattilaisen kisa 
Jalasjärvellä 
Tämän vuoden loppukilpailu järjestettiin 25.–26. 
elokuuta Jalasjärven aikuiskoulutuskeskuksessa, 
joka toimii Toyota Ammattioppilaitoksen kori- 

ja maalauslinjan koulutusyhteistyökumppanina. 
Loppukilpailuun selvisi kirjallisten esikarsintojen 
kautta 23 Toyota-ammattilaista ympäri Suomen 
– Jyväskylästä, Tampereelta, Helsingistä, Vantaal-
ta, Raisiosta, Ähtäristä, Kajaanista, Porista, Sei-
näjoelta, Jämsästä, Kuopiosta ja Porvoosta. Tänä 
vuonna kilpailuvuorossa olivat huoltoneuvojat, 
varaosamyyjät ja automaalarit. 

Ensimmäinen kilpailupäivä käynnistyy bus-
sikuljetuksella hotellilta kilpailupaikalle. Kilpai-
lijat valmistautuvat kukin tyylillään – mukavia 
jutustellen, musiikkia kuunnellen, kirjaa lukien, 
mutta ei sentään kynsiä pureskellen. Kaikista 
huomaa että mukana ollaan tosissaan ja mita-
linkiilto silmissä.

Keskusteluissa kilpailijoiden kanssa yksi asia 
nousee toistuvasti esiin – näille kavereille on 
kunnia-asia, että asiakas jatkaa matkaansa auto 
kunnossa ja hyvillä mielin. Tämä valioluokka 
on ylpeä ammatistaan ja haluaa kehittyä siinä 
vielä paremmaksi. 

Parasta  
laatua jo 
vuodesta  
1971

Toyota Motor Finlandin Timo Suutari-
Jääskö kumauttaa kongiin ja kilpailu 
voi alkaa!

Men in white. Maalareiden huippuryhmä teki 
selvää jälkeä niin lommoista kuin naarmuistakin. 

▶
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2011 Toyota-mestarit
Automaalarit
1. Jouni Ahvenlammi, Toyota Autotalot Oy Toyota Tammer-Auto, Tampere
2. Petri Keljo, Toyota Autotalot Oy Toyota Tammer-Auto, Tampere
3. Teemu Salminen, O.K. Auto Oy, Jyväskylä

Huoltoneuvojat
1. Jarkko Viitala, Autoliike Nystedt Oy Maakunnan Auto, Seinäjoki
2. Jimi Haavisto, Toyota Tsusho Nordic Oy Toyota Kaivoksela, Vantaa
3. Pasi Martikainen, No-Pan Auto Oy, Kajaani

Varaosamyyjät
1. Jusa Maisala, O.K. Auto Oy, Jämsä
2. Teemu Lindroos, Toyota Tsusho Nordic Oy Toyota Kaivoksela, Vantaa
3. Mika Jormakka, O.K. Auto Oy, Jyväskylä

Suomalaismenestyjät EM-loppukilpailuissa
Reijo Himanen, mekaanikkosarjan 1. vuonna 1993
Sami Luostari, huoltoneuvojasarjan 3. vuonna 1997
Tapio Jutila, korimekaanikkosarjan 2. vuonna 2000
Hannu Ruohonen, automaalarisarjan 1. vuonna 2000
Mikko Salonen, huoltoneuvojasarjan 1. vuonna 2005
Kari Leimu, automyyjäsarjan 1. vuonna 2007
Mikko Tamsi, automyyjäsarjan 1. vuonna 2008

Alkupuheiden ja perinteisen kongin kumau-
tuksen jälkeen kilpailijat siirtyvät tehtäväpis-
teisiin. 

Automaalareiden finaalissa oli kahdeksan kil-
pailijaa, ja kilpailutehtävät koostuivat värinsä-
vytyksestä sekä oven ja lokasuojan pohjustus-, 
valmistelu-, loppu- ja häivytystehtävistä. Työt 
tehtiin käyttäen Toyotan vesiohenteista auto-
maalia ja Toyota-maalaustuotteita. Haastava li-
sätehtävä oli myös kustannusarvion laskeminen 
vaurioituneesta autosta WinCabas-laskentajär-
jestelmää käyttäen. 

Lopulta Tammer-Auto Tampereelta vie kil-
pailusta kaksoisvoiton – Jouni Ahvenlammi 

voittajana ja Petri Keljo hopeamitalistina. Täs-
sä on, jos missä, tosielämän todiste siitä, kuinka 
toimivassa työyhteisössä ammattitaito tarttuu 
osaajalta toiselle! 

Huoltoneuvojia oli finaalissa maalareiden ta-
voin kahdeksan. Heidän ammattitaitoaan mi-
tattiin mm- työn vastaanotto- ja luovutustehtä-
vissä. Taitoja mitattiin myös ympäristöasioiden 
hallinnassa, teknisessä raportoinnissa ja Toyo-
ta-oheistuotteiden tuntemuksessa. Tässä lajis-
sa ei kotikentästä ole apua – vain osaaminen 
ratkaisee ja sen turvin voitto jäi Pohjanmaalle, 
Maakunnan Auton Seinäjoen liikkeen Jarkko 
Viitalan tuomana. 

Varaosamyyjien loppukilpailuun osallistui 
seitsemän ammattilaista. Kilpailutehtäviä oli-
vat asiakaspalvelu, varaosavaraston hallinta- ja 
käyttötehtävät sekä varaosatoimintojen tun-
nuslukujen tulkinta. Käytännön tehtäviä olivat 
esimerkiksi asiakaskohtaamiset, joissa myyjän 
tuli osata joko suositella oikeita lisävarusteita 
asiakkaalle tai vaikkapa estää häntä tilaamasta 
vääränlaista rengas-vannepakettia internetistä. 
Parhaiten tehtävistä selviytyi Jämsän O.K. Au-
ton Jusa Maisala. 

Toyota Itäkeskuksen Polina Mestilainen 
todisti, ettei autonmaalaus ole vain äijien 
hommaa!

Se on grammoista kiinni – kun puhutaan 
hiuksentarkoista sävytyksistä, maalitkin mitataan 
gramman osien tarkkuudella.

Toyota Kaivokselan Harri 
Tikkamäki valmistelee oven 
maalausta.

Tässä tehtävässä asiakas on tullut 
valittamaan auton kummallisesta 
nikottelusta – tietokonetesteri 
kertoo Varsinais-Suomen Auto-
Centerin Olli Alakurtille, mikä 
Toyota-potilaalla oikein on hätänä!

Toyota Airport Vantaan Timo Sintonen 
antaa painumalle kyytiä.

Automaalarisarjan 
voittajan, Toyota 
Tammer-Auton Jouni 
Ahvenlammin tyylinäyte 
tarkkuustyöskentelystä.

Automaalarisarjan hopeaa voitti 
Toyota Tammer-Auton Petri Keljo.

Huoltoneuvojat joutuivat vastaamaan asiakkaiden 
kimurantteihin kysymyksiin. Tässä vuorossa Toyota 
Kaivokselan Jimi Haavisto.

Jarkko Viitala ja 
vuorossa veto-
koukun asennus 
ja oikeaoppinen 
käyttö.

Huoltoneuvojat pääsivät 
opastamaan koeasiakkaita mm. 
auton viihdejärjestelmän käytössä 
ja asetuksissa. Tässä neuvoja jakaa 
Porin Autoluojuksen Toni Aro.

Tämä ”asiakas” oli löytänyt internetistä houkut-
televan halvan ja hienon rengas-vannepaketin 
– sääli vain, että hänen autoonsa sopimattomat. 
Onneksi on osaavat Toyota-huoltoneuvojat!

Varaosamyyjiä testattiin mm. varasto- ja 
materiaalinhallintojärjestelmien hallinnalla. 
Tässä tehtävän syövereissä Kuopion Autokaupan 
Jouko Turunen.

Huoltoneuvojien sarjan 
voitti Maakunnan 
Auto Seinäjoen Jarkko 
Viitala eikä ihme – tässä 
opastetaan kattotelineen 
asennusta sellaisella 
pieteetillä, ettei 
kuuromykkäkään enää 
voisi epäonnistua… 

Sävytystehtävän lopputulosta arvioitiin 
verrokkiliuskojen avulla. Mittaamassa HL- 
Group Oy:n Jari Kaiponen.
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Toyotan laaja pakettiautovalikoima esittäytyy 
koko laajuudessaan tämän syksyn aikana 

useissa Toyota-liikkeissä ympäri maata. Tervetu-
loa tutustumaan erikoismalleihin ja koeajamaan 
mielenkiintoisimmat vaihtoehdot. 

Dyna-kippi- ja kuormakorimallien ohella 
esillä ovat mm. huippu-uutuus, pienkuljetuksiin 
tarkoitettu Verso S -pakettiautoversio ja entistä 
taloudellisempi ja paremmin varusteltu Hilux. 

Hyötyajoneuvokiertue starttasi jo syyskuussa 
ja tämän syksyn aikana Toyota-pakettiautokara-
vaani vierailee vielä seuraavilla paikkakunnilla:

Liike ja paikkakunta	 tapahtumapäivä
Auto-Jeni	Oy,	Varkaus		 30.9.2011
Auto-Jeni	Oy,	Pieksämäki	 1.10.2011
Etelä-Savon	Auto	 3.10.2011
Etelä-Savon	Auto,	Savonlinna	 6.10.2011
Auto-Hatakka	Oy,	Imatra	 10.10.2011
Auto-Hatakka	Oy,	Lappeeranta	 13.10.2011
Etelä-Kymen	Auto	Oy,	Karhula	 17.10.2011
Oy	Porvoon	Autotarvike	Ab	 21.10.2011
Vesijärven	Auto	Oy,	Lahti	 24.10.2011
Järvenpään	Auto-Arita	Oy	 28.10.2011
Toyota	Tsusho	Nordic	Oy,	Kaivoksela		 1.11.2011
Toyota	Tsusho	Nordic	Oy,	Espoo	 2.11.2011
Varsinais-Suomen	Auto-Center	Oy,	
Forssa	 7.11.2011
Varsinais-Suomen	Auto-Center	Oy,	
Raisio	 10.11.2011

Toyotan  
paketti auto
mallisto tutuksi

Toyota Motor Europe ja LeasePlan Corporati-
on N.V. ovat solmineet yhteistyösopimuksen 

verkkovirralla ladattavan Toyota-hybridimallin 
ennakkoesittelyistä LeasePlanin yritysasiakkail-
le Euroopassa.

LeasePlan on maailman johtava yritysautojen 
vuokraukseen ja hallinnointiin erikoistunut yri-
tys. Yhtiö järjestää laajalle yritysasiakaskunnal-
leen mahdollisuuden testata Toyota Prius -pisto-
kehybridin prototyyppiä jo ennen tuotantoket-
jun aloittamista. Asiakkailla on tällöin mahdol-
lisuus tutustua Toyotan innovatiivisen PHEV:n 
(Plug-In Hybrid Electric Vehicle) toiminnallisiin 
ja ympäristöllisiin hyötyihin. 

Toyota on jo ehtinyt saada käyttökokemuk sia 
yli 600 Prius PHEV:n testikäytöstä. 200 näistä au-
toista on ollut käytössä Euroopassa, ja Suomes-

Ladattava hybridi sähkö auto LeasePlanin 
asiak kaiden testattavaksi

Kiitos asiakaspalautteesta
Asiakastyytyväisyyskyselyyn	vastanneiden	
kesken	arvottiin	elokuussa	yksi	600	euron	
matkalahjakortti	ja	neljä	100	euron	arvoista	
polttoainelahjakorttia.	Kiitos	kaikille	vastan-
neille.	Onnetar	nosti	voittajiksi	seuraavat:
Matkalahjakortin	voittaja:
Juha Rossi,	Piispanristi
Polttoainelahjakorttien	voittajat:
Pentti Naski,	Kotka
MarjaLeena Jokinen,	Kosti	TL
Ulla Järviö,	Oripää
Arto Tammi,	Vedenoja

Nürburgringin sähkö
autojen kierrosaika
ennätys Toyota Motor
sport GmbH:lle

Saksalainen Toyota Motorsport GmbH 
(TMG) rikkoi elokuun lopussa täyssähkö-

autojen kierrosaikaennätyksen legendaarisel-
la Nürburgringin 20,8 kilometrin mittaisella 
Nordschleifella.

Jochen Krumbachin ajama aika oli 7 mi-
nuuttia 47,794 sekuntia. Aika päihitti edellisen 
ennätyksen yli minuutilla ja 13 sekunnilla. TMG 
alitti tavoitteekseen asettamansa kahdeksan mi-
nuutin rajan kevyesti. 

Täyssähköisen kilpa-auton huippunopeus on 
260 km/h. Vauhdista vastaa kaksi sähkömoot-
toria, joiden yhteisvääntö on 800 Nm. Ennätys 
osoittaa että TMG:n kehittämä tekniikka on 
valmis hyödynnettäväksi missä tahansa täys-
sähköautoluokan kilpa-sarjassa. Yritys aikookin 
kaupallistaa voimapaketin vuoden 2012 aikana. 
Samaan aikaan TMG:n kehitystyö jatkuu erilais-
ten tekniikka- ja ajoneuvotyyppien ympärillä.

– Saavutuksemme on tärkeä kahdestakin syys-
tä: halusimme tietysti tehdä selkeän sähköau-
tojen ennätysajan yhdellä autourheilumaail-
man legendaarisimmista kilparadoista. Toi-
saalta meidän oli tärkeää testata tekniikkamme 
toimivuutta äärimmäisen vaativissa rataoloissa. 
Nürburgringiä raskaampaa rataa ei moottoriur-
heilun saralla ole, totesi TMG:n tekninen johtaja 
Pascal Vasselon.

sakin on testattu kolmea autoa. Toyota tarjoaa 
LeasePlanin käyttöön yli kolmen vuoden aika-
na keräämänsä havainnot vaihtoehtoisten voi-
manlähteiden käytöstä. Yli 1,3 miljoonan auton 
yritysautojen kannallaan LeasePlan puolestaan 
antaa maailman suurimmalle hybridiautoval-
mistajalle mahdollisuuden lisätä Prius PHEV:n 
tunnettuutta jo ennen mallin varsinaista mark-
kinoille tuloa. 

Tällä hetkellä LeasePlanin yritysautojen lai-
vastoon kuuluu useita tuhansia Toyota- ja Le-
xus-täyshybridimalleja 30 eri maassa. Toyota 
Auto Finland Oy ja Lease Plan Finland Oy tuo-
vat testikäytössä olevan Toyota Prius PHEV:n 
LeasePlanin asiakkaiden tutustuttavaksi jo ennen 
sarjatuotantoauton markkinoille tuloa.

uutiset

Toyota Global Green 
Brands raportin vihrein

Toyota saavutti ensimmäisessä Interbrand 
-konsultointiyhtiön tekemässä Best Global 

Green Brands -raportissa selvän ykkösaseman 
vihreimpänä tuotemerkkinä. Tutkimuksessa 
huomioitiin tuotemerkkien yleisesti saatavilla 
olevaa, ympäristöasioihin liittyvää informaatiota 
ja kuluttajien ympäristöystävällisyyteen liittyviä 
brandimielikuvia.

Interbrandin laatimassa raportissa Toyotan 
todettiin edustavan parasta esimerkkiä tavasta, 
jolla ympäristöasiat viedään liiketoiminnan yti-
meen. Tällä toimintamallilla yleisön mielenkiin-
to on kiinnitetty brandiin mielekkäällä tavalla.

Best Global Green Brands -tutkimusmene-
telmän pisteytys kehitettiin sellaiseksi, että se 
on hyödynnettävissä eri toimialoilla. Interband 
haastatteli raporttia varten maailmanlaajuisesti 
noin kymmentätuhatta kuluttajaa kymmenellä 
tärkeimmällä markkina-alueella selvittääkseen 
tuotemerkkien ns. vihreää suorituskykyä. Tu-
loksissa huomioitiin myös julkisesti saatavilla 
oleva tietomäärä ja Thomson Reuter’s ASSET4 
-järjestelmän tiedot.

Raportin mukaan Toyotan vahvan suorituk-
sen tärkein myötävaikuttaja on sen täyshybridi-
autoihin liittyvä teknologia. Vuonna 2012 yhti-
ön myyntivalikoimassa on yhteensä 9 Toyota- ja 
Lexus-täyshybridimallia. 

▶
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uutiset

Toyotan tekniikkakeskuksen 
oma testirata vihittiin käyt-

töön 8. heinäkuuta 2011 Belgian 
Zaventemissa. Koeajorata edustaa 
alansa huippua, ja sen rakennus-
työt kestivät kaksi ja puoli vuotta. 
Oma testikeskus vahvistaa edel-
leen Toyotan eurooppalaista tut-
kimus- ja tuotekehittelytoimintaa. 
47 miljoonan euron investointi on 
myös uusi osoitus Toyotan pitkän 
tähtäimen sitoutumisesta Euroop-
paan ja Belgiaan. 

– Talouselämän kehitys perus-
tuu ihmisen kykyyn keksiä jotain 
uutta. Tänään vihittävä testikeskus 
on siitä oiva esimerkki. Täällä teh-
tävän tutkimustyön avulla tekno-
logiainnovaatiot voidaan valjastaa 
palvelemaan yhteiskuntaa. Liiken-
neturvallisuus on yksi keskeisistä 
kehittämiskohteista, ja tämä hanke 
osoittaa Toyotan vahvan paneutu-
misen siihen. Maamme avoin liike-
toimintaympäristö, jota ulkomaiset 
ja etenkin japanilaiset yritykset ar-
vostavat vahvasti, maksaa nyt itse-
ään takaisin, totesi Belgian ulkomi-
nisteri ja pääministerin varamies 
Steven Vanackere.

Zaventemin uudella testauskes-
kuksella on tärkeä rooli Euroopan 
markkinoille tarkoitettujen pienten 
ja kompaktien autojen kehittämis-
työssä. Koeajorata ja sen tarvitsevat 
tilat lohkaisevat yhteensä 65 000 
m2 Toyotan Technical Centrenin 
187 000 neliömetristä. Tekninen 
keskus työllistää 770 henkilöä, jois-
ta 430 toimii Toyotan tutkimus- ja 
tuotekehittelytoiminnoissa. Tähän 
mennessä Toyota on investoinut 
Technical Centreniin 167 miljoo-

Toyota- ja Lexus-täyshybridit hallitsevat saksalaisen liiken-
neyhdistyksen (Verkehrsclub Deutschland, VCD) uusinta 

2011/2012 Environmental Car List -raporttia. Siinä arvioidaan 
385 eri automallin ympäristöystävällisyyttä ja yhteiskunnallista 
kestävyyttä. Lexus CT 200h voitti vertailun pisteillä 7,83. Seu-
raavilla sijoilla ovat Toyota Prius (7,53), Toyota iQ 1,0 VVT-i 
(7,43) ja Toyota Auris HSD (7,33).

Lexus CT 200h ja Toyota Auris HSD sijoittuivat kompaktiau-
toluokan ykkös- ja kakkossijoille. Toyota Prius puolestaan arvi-
oitiin perheautoluokan ympäristöystävällisimmäksi automal-
liksi. Hiilidioksidipäästövertailussa (CO2) täyshybridi Lexus CT 
200h ylsi hopeapaikalle, Toyota Prius ja Toyota Auris puolestaan 
neljännelle sijalle. CT 200h -mallin yhdistetyn ajon CO2-päästöt 
ovat 87 g/km, Priuksen ja Auris HSD:n 89 g/km.

VCD on voittoa tavoittelematon organisaatio, joka pyrkii 
edistämään kestävän kehityksen liikennettä. Se julkaisi ensim-
mäisen Environmental Car List -raportin perustamisvuonnaan 
1989. Arviointikriteerit ovat seuraavat: 60 % CO2- eli hiilidiok-
sidipäästöistä, 20 % melupäästöistä, 15 % haitallisista pakokaa-
supäästöistä (kuten hiukkaspäästöt, typpidioksidi NO2 ja typen-
oksidit NOx) ja 5 % muista ympäristövaikutuksista. VCD arvioi 
uusimmassa raportissaan 385 automallia. Mukana ovat kaikki 
automallit, joiden yhdistetyn ajon hiilidioksidipäästöt ovat alle 
180 g/km.

urheilulliset autot ovat olleet 
osa Toyotan toimintaa jo lähes 

viiden vuosikymmenen ajan. Nyt 
pitkät perinteet saavat odotettua 
jatkoa, kun Toyotan FT-86-konsep-
timallista esitellään tuotantoversio 
marraskuussa avautuvassa Tokion 
autonäyttelyssä. Mallin myynti al-
kaa Euroopassa vuonna 2012.

Takavetoisen auton nautinnolli-
nen ajettavuus, käteen käyvät hal-
lintalaitteet ja tyylikäs aerodynaa-
minen muotoilu tekevät uutuudesta 
houkuttelevan. 

naa, mikä sisältää nyt tehdyn 47 
miljoonan euron testikeskusinves-
toinnin.

– Maailman kilpailluimmat au-
tomarkkinat ovat Euroopassa, jos-
sa suoritettava tutkimus- ja tuote-
kehittelytyö on myös yksi Toyo-
tan avaintoiminnoista. Eurooppa-
laisen asiakkaan toiveet parhaiten 
huomioivan auton kehittelytyössä 
uusi testirata auttaa meitä testaa-
maan innovaatioita nopeammin 
ja tehokkaammin, totesi Toyota 
Motor Europen toimitusjohtaja Di-
dier Leroy.

1,4 km pitkän ovaaliradan lisäk-
si testikeskuksessa on muita ratoja, 
joissa voidaan testata sivuluisua, 
rengasmelua ja jarrutusta. Yksi-
kössä toteutetaan myös ajomuka-
vuutta, tieliikenteen melua, tärinää, 
kaarreajoa ja moottorin suoritusky-
kyä mittaavia testejä. 

Testiradan sijainti Technical 
Centrenin yhteydessä on ihanteel-
linen, ja se mahdollistaa monipuo-
lisen testausohjelman tekemisen 
aidossa ympäristössä tehokkaasti 
ja valvotusti. Tehokkaan testaustoi-
minnan ansiosta myös tuotteiden 
markkinoille tulo nopeutuu. 

Testirataa rakennettaessa pyrit-
tiin minimoimaan hankkeen ym-
päristövaikutukset. Noin 98 % pu-
retuista materiaaleista (noin 36 000 
tonnia) kierrätettiin paikan pääl-
lä. Testiradan elementit suunnitel-
tiin siten, että ne voitiin integroida 
osaksi ympäröivää luontoa. Yksi-
tyiskohtaisten tutkimusten avulla 
varmistuttiin myös siitä, ettei lähi-
ympäristölle aiheudu toiminnasta 
meluhaittoja.

Odotettu uutuus tulossa markkinoille
FT-86 on tehty mahdollisimman 

kompaktiksi ja kevyeksi suoritus-
kyvyn, ketteryyden sekä käsiteltä-
vyyden maksimoimiseksi. 4 235 
mm mittaisen auton akseliväli on 
pitkä, 2 570 mm. Niin moottori 
kuin kuljettajan istuinkin on sijoi-
tettu mahdollisimman alas ja taakse 
tasapainon, ajovakauden ja dynaa-
misen käytöksen maksimoimiseksi. 

Frankfurtin autonäyttelyssä näh-
tiin hyvin lähellä lopullista toteutus-
ta oleva FT-86. 

Toyotan ja Lexuksen täyshybridit 
päihittävät kilpailijansa

Toyotalle Belgiaan oma testirata

Vuoden 2010 kilpailussa palkintopallille Japaniin pääsi näillä kuvilla.

Millainen 
on sinun 
unelma
autosi?

Toyota Dream Car Art Contest eli 

Sinun unelma-autosi -kilpailun 

kilpailuaika on 1.9.2011–31.1.2012. 

Kilpailuun voivat osallistua kaikki al-

le 16-vuotiaat lapset, ja unelma-auto-

piirustuksia vastaanotetaan kaikissa 

Suomen Toyota-liikkeessä. Kilpailus-

sa on kolme sarjaa: alle 10-vuotiaat, 

10–12-vuotiaat, 13–15-vuotiaat. 

Nyt järjestettävä tapahtuma on jär-

jestyksessä kuudes. Toyota organisoi 

ensimmäisen lapsille suunnatun pii-

rustuskilpailun vuonna 2004. Tapah-

tuman tavoitteena oli tuottaa lapsille ja 

nuorille hauskaa tekemistä, kannustaa 

heitä unelmoimaan ja kulkemaan koh-
ti asettamiaan haaveita sekä innostaa 
heitä kiinnostumaan autoista mieliku-
vituksellista unelma-autoaan piirtäen.

Vuoden 2010 piirustuskilpailuun jä-
tettiin yhteensä yli 120 000 työtä 50 eri 
maasta ympäri maailmaa. Elokuussa 
2011 Toyota Cityssä järjestettyyn pal-
kintojenjakotilaisuuteen osallistui 30 
kansainvälisessä kilpailussa palkittua 
lasta huoltajineen. Tuomaristoon kuu-
lui Toyota Motor Corporationin pää-
johtaja Akio Toyodan lisäksi Akira 
Toriyama, joka on kansainvälisesti 
kuuluisa mangataiteilija ja mm. Dra-
gon Ball -sarjan luoja. 

Tulevaisuuden autoja
Palkintojenjakotilaisuudessa pääjoh-
taja Akio Toyoda kertoi luottavan-
sa siihen, että lasten unelmat tulevat 
edistämään kehitystä ja rikastutta-
maan yhteiskuntaa monin eri tavoin 
tulevaisuudessa. 

Toyotan	kansainvälinen	piirustuskilpai-
lu	lapsille	ja	nuorille,	Toyota	Dream	Car	Art	
Contest,	rantautuu	tänä	syksynä	ensim-
mäistä	kertaa	myös	Suomeen.	Kisassa	pal-
kitaan	sekä	kunkin	maan	parhaita	että	kan-
sainvälisesti	menestyneitä	kilpailijoita.	
Kansainvälisessä	juryssä	palkintosijoille	yl-
täneiden	töiden	tekijät	kutsutaan	palkinto-
seremoniaan	Japaniin.	

Piirrä	oma	ehdotuksesi	
ja	osallistu	kilpailuun

– Toivon, että voimme toteuttaa ja esitellä maailmalle monia teidän piir-tämistänne unelma-autoista. Teidän ideanne auttavat meitä luomaan ja ke-hittämään tulevaisuuden autoja. Toi-vottavasti te olette jatkossa kanssamme jakamassa niiden tuottaman ilon, Akio Toyoda sanoi.
Rohkeutta ja mielikuvitustaAkio Toyoda kannustaa tämän vuo-den kilpailuun osallistuvia käyttä-mään rohkeasti mielikuvitustaan ja piirtämään unelma-autoja, joita vain lapset voivat kuvitella ja piirtää. Toyota Auto Finland Oy valitsee hel-mikuussa 2012 ensiksi kunkin sarjan parhaat työt, yhteensä 15 piirustusta maailmanlaajuiseen kisaan lähetettä-väksi. Näiden tekijät palkitaan laaduk-kaalla piirustusvälinesarjalla. Kaikkien Suomessa kilpailuun osallistuneiden kesken arvotaan lisäksi yksi 500 euron arvoinen Holiday Club -lahjakortti. Kansainvälisessä kilpailussa palkin-tosijoille yltäneet kilpailijat kutsutaan palkintoseremoniaan Japaniin. Neljän päivän matkalle pääsee palkittu lapsi yhden huoltajan kanssa.

Koko on A3 
Piirustus tulee tehdä A3-kokoiselle paperille käsin värikynillä, vesiväreillä tai muilla väreillä. Tietokoneella teh-tyjä piirustuksia ei hyväksytä mukaan kilpailuun. Kilpailijan tulee toimit-taa piirustuksensa Toyota-liikkeeseen osallistumislomakkeen kera. Lomak-keita on saatavilla kaikissa Toyota-liikkeissä. 
Säännöt ja osallistumislomake ovat ladattavissa myös internet-osoitteesta www.toyota.fi. 
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Puhdasta 
suorituskykyä.

www.toyota.fi

Toyota Genuine Motor Oil. 
Erityisesti Toyotaasi kehitetty, moottorin taloudellisuuden 
ja kestävyyden varmistava huippuöljy.

PAKETOITUA MIELENRAUHAA. 
Toyota Genuine Parts. 
Alkuperäiset Toyota-varaosat pitävät autosi uudenveroisena ja varmis-
tavat korkean jälleenmyyntiarvon. Tunnistat ne punavalkoisesta Toyota 
Genuine Parts -pakkauksesta.

Toyotaasi suunnitellut tuotteet 
löydät vain Toyota-huollosta.

78384_TO_Motor_Oil_TPlus_911.indd   1 13.9.2011   16.31




