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 Uusien autojen ostajista 40 prosenttia on yli 
60-vuotiaita. Iäkkäiden ostajien osuus on 

kasvanut voimakkaasti 2000-luvulla. Kasvu to-
dennäköisesti jatkuu.

Monen tekisi varmasti mieli väittää, että 
ikäihmisillä on muita enemmän rahaa ja he tä-
män vuoksi ostavat uusia autoja enemmän kuin 
nuoremmat. Tarkemmin ajateltuna väite tuskin 
pitää paikkaansa.

Kysymys on ennen muuta uudesta väestölli-
sestä tilanteesta. Vanhenevia ihmisiä on yksin-
kertaisesti entistä enemmän ja he ovat terveem-
piä kuin koskaan aikaisemmin. Nuorinkin ns. 
suuri ikäluokka – vuonna 1950 syntyneet – on jo 
sivuuttanut kunnioitettavan 60 vuoden ikäpyy-
kin. Kansan ja siinä sivussa myös autonostajien 
keski-ikä kasvaa.

Kehitys on tietenkin johtanut myös siihen, 
että iäkkäiden kuljettajien määrä liikenteessä 
lisääntyy vauhdilla. Hyvä kysymys on, aiheut-
taako se jonkinlaisen uhan liikenneturvallisuu-
delle. Onhan selvää, että ihmisen vanheneminen 
vaikuttaa ajokykyyn. Voimat vähenevät, keho 
tulee jäykemmäksi, näkö ja kuulo heikkenevät, 
reagointikyky hidastuu. 

Tilanne ei välttämättä ole kovin paha. Ny-
kyisillä ikäkuljettajilla on nimittäin enemmän 
ajokokemusta kuin heidän edeltäjillään ja pitkä 
kokemus on yleensä tuonut mukanaan maltilli-
sen ajotavan. Ikäkuljettajat eivät ota turhia riskejä 
ja noudattavat nopeusrajoituksiakin kohtalaisen 
kuuliaisesti. Kaikki tämä kompensoi heikkeneviä 
fyysisiä ominaisuuksia.

Useiden tutkimusten mukaan valtaosa ikäkul-
jettajista selviää liikenteestä yllättävän hyvin. He 
joutuvat hyvin harvoin onnettomuuksiin eivät-
kä syyllisty rikkomuksiin yhtä usein kuin muut. 

Ikäkuljettajat näyttävät olevan myös erittäin 
kiinnostuneita ajotaitonsa säilyttämisestä. Au-
toliiton Lahden osasto järjesti hiljattain senio-
riväelle suunnatun koulutustilaisuuden. Siellä 
kerrottiin ikääntymisen aiheuttamista ongel-
mista ajokykyyn, kerrattiin liikennesääntöjä ja 
esiteltiin uutta autotekniikkaa. 

Järjestäjien yllätykseksi tilaisuus oli niin suo-
sittu, että kaikki halukkaat eivät mahtuneet 
edes mukaan. Kokemus oli siis varsin rohkai-
seva. Vastaavien tilaisuuksien järjestämistä on 
päätetty jatkaa.  

Ei ole siis mitään erityistä syytä epäillä, ettei-
vätkö ikäkuljettajat selviytyisi liikenteestä kun-
nialla. Tosiasioille ei kuitenkaan mahda mitään. 
Ihmisen vanheneminen haurastuttaa kehoa ta-
valla, jonka seurauksena vammautumisriski on-
nettomuuksissa kasvaa. Onnettomuustilanteis-
sa syntyviä voimia ei yksinkertaisesti kestä yhtä 
hyvin kuin joskus aikaisemmin. 

Onneksi ikäkuljettajat – kuten todettu – joutu-
vat onnettomuuksiin varsin harvoin, ja ongelma 

on myös autotekniikan kehittymisen kautta käy-
mässä vähäisemmäksi. Kehitys kulkee nimittäin 
erinomaiseen suuntaan.

Autoliittokin on pieneltä osaltaan vaikuttanut 
asiaan. Se on kattojärjestönsä FIA:n kautta mu-
kana suurta huomiota saavuttaneessa kansainvä-
lisessä EuroNCAP -kolaritestiohjelmassa, jonka 
ansiosta autojen turvallisuus on yleisesti ottaen 
parantunut merkittävästi. Yhä useampi uusi 
automalli saavuttaa testissä täydet viisi tähteä.

On mainiota, että juuri vanhenevat kuljettajat 
ostavat uusia autoja eniten. He nimittäin tarvitse-
vat ehkä kaikkein kipeimmin sitä suojaa, jonka 
uusimmat automallit pystyvät antamaan. 

Moderni autotekniikka tulee muutenkin ikä-
kuljettajia vastaan ja varmasti omalta osaltaan 
houkuttelee hankkimaan mahdollisimman uusia 
autoja. Nykyautojen ajaminen ja hallitseminen 
on näet merkittävästi helpompaa kuin joskus 
aikaisemmin. Olennaista kehitystä on tapahtu-
nut lähes kaikessa. 

Renkaat ovat parantuneet. Automaattivaihteet 
tekevät ajamisesta helpompaa. Lukkiutumatto-
mat jarrut ja hätäjarrutustehostimet sekä ennen 
muuta ajonvakautusjärjestelmät ovat tuoneet au-
ton hallintaan ennen kokematonta turvallisuutta.  

Kaikkein uusimmat, vasta yleistymässä ole-
vat varusteet helpottavat ajamista entisestään. 
Esimerkiksi älykkäät ja entistä tehokkaammat 
ajovalojärjestelmät, rengaspainevaroittimet, kais-
tavahdit, peräänajovaroittimet, peruutustutkat ja 
-kamerat sekä pimeännäköavustimet ovat kuin 
tehty juuri ikäkuljettajien tarpeisiin. Väheksyä 
ei myöskään pidä sitä varmuutta, jonka satel-
liittinavigaattorit tarjoavat ajamiseen tuntemat-
tomassa ympäristössä. 

Näyttää siis siltä, että ihmiset haluavat jatkaa 
autolla ajamista yhä vanhemmiksi. Se on täysin 
ymmärrettävää. Oma auto takaa liikkumisen 
vapauden, mikä parantaa olennaisesti elämisen 
laatua. Vanhenevan väestön kunto ja aktiivisuus 
sekä toisaalta kaiken aikaa kehittyvä autotekniik-
ka antavat tälle pyrkimykselle hyvät edellytykset.
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6 Tokyo Auto Salon 2011
Tokiossa kuultiin ja nähtiin Toyotan 
taloudellisen, kestävän ja laajan 
mallivalikoiman uudet suuntaukset. 

9 Los Angeles Motor Show 2011
Toyota on vahva tekijä Yhdys valloissa. 
Kaliforniassa arvostetaan sekä vähä-
päästöisyyttä että muskelimalleja.

10  Tyylikkäämpi uusi Toyota 
Avensis
Uuden Avensiksen ulkonäkö on entistä 
hienostuneempi ja se viitoittaa tietä 
myös muulle uudistuvalle Toyota-
mallistolle. 

15  Tyyliä ja toimivuutta 
arjen haasteisiin
Uudet Verso Family ja RAV4 Luxury 
-varustetasot. 

18  Autosi tietää liikenne- 
ja kelitiedot
Toyota on varmistanut sen, että Touch & 
Go -navigaattorin tiedot päivittyvät aina 
tuoreimmilla keli- ja liikennetiedoilla.

20  Sujuvamman 
liikenten tekijät
Toyota Land Cruiser on Aalto-yliopiston 
tutkimusajoneuvona. Autolla on neljässä 
vuodessa ajettu vain kolme tuhatta kilo-
metriä. 

24  Ratissa pitkän tauon jälkeen.
Pirkko Korpijaakko alkoi monen vuoden 
jälkeen uudelleen autoilla helppokäyttöi-
sellä autolla.

26 Keskikulutus 2,1 l/100 km
Uusi Prius ja ensi kevään Prius-mallisto 
esittelyssä.

30  Tuoteväärennös on vaarallinen
Väärennettyjä varaosia on vaikea pelkällä 
silmällä erottaa oikeista alkuperäisistä 
Toyota-varaosista.

32 Lampun henki 
Konserttivirittäjä Matti Kyllönen luottaa 
kahteen Toyotaan – Hiaceen ja akustiik-
kavelho Yasuhisa Toyotaan. 

35  Innolukio kasvattaa 
oivaltamaan
Inno-kilpailussa lukiolaiset ratkaisevat 
lukiofysiikkaa soveltavia teknisiä inno-
vaatioita, uusia liikeideoita tai elämän-
laatua parantavia palvelu- ja sosiaalisia 
innovaatioita.

37 Uutiset
Uusi Yaris sai täydet tähdet Euro NCAP 
-testissä.

39 Toyota auttaa
Toyota Laaja Kasko -vakuutuksen uudet 
ominaisuudet auttavat jos matkasi kes-
keytyy tekniseen vikaan tai vaikkapa 
avaimen katoamiseen.
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 Pääjohtaja Akio Toyoda piti Toyotan leh-
distötilaisuudessa tavallisesta poikkeavan 
puheen. Median edustajat olivat monisa-

tapäisenä joukkona valmiina kuulemaan Japanin 
selvän ykkösmerkin johtajan puhetta jo hyvissä 
ajoin ennen tilaisuuden alkua. Yksittäisten mal-
liesittelyjen sijaan hän keskittyi kertomaan Toyo-
tan tavasta selvitä viimeaikaisista haasteistaan ja 
yhtiön uudenlaisesta tavasta suhtautua autoiluun.

– Meillä on ollut erittäin haastava vuosi. Maa-
liskuun 11. päivä Japania ravisteli maanjäristys ja 
tuhoisa tsunami. Jenin kurssi on asettanut japa-
nilaistuotannon kannattavuuden hurjaan pai-
neeseen. Viimeaikaiset Thaimaan tulvat ovat 
vaikuttaneet monien malliemme toimitusaikoi-
hin. Mutta me emme luovuta vaan voimistumme 
voitettujen vaikeuksien myötä. Toyota on työnte-
kijöidemme summa, ja yleiskuntomme paranee 
jatkuvasti, totesi pääjohtaja Toyoda.

Tokiossa kuultiin ja nähtiin Toyotan 
uusi suuntaus. Japanilainen sarjakuvahah-
mo Doraemon oli valittu vaikeuksista sel-
viämisen symboliksi. Doraemon auttaa ys-
täviään selviämään hankalista tilanteista eri-
laisten mielikuvituksellisten kojeiden avulla. 

”Fun to drive, again” (Hauska ajaa, jälleen) 
on Toyotan teema, jolla viitataan siihen että jat-
kossa merkki panostaa viime vuosia enemmän 
ajamisen miellyttävyyteen. Taloudellisuus, kes-
tävyys, laadukkuus ja laaja mallivalikoima voi-
daan edelleen yhdistää Toyotaan, mutta lisäksi 
liikkumisen ilo tulee näkymään enemmän yh-
tiön tuotteissa lähivuosina.

– Haluan että ihmisten kasvoille nousee hy-
my kun he ajavat valmistamillamme autoilla. Se 
on yksinkertainen mittari onnistumisellemme, 
Toyoda jatkoi.

Joulukuun alussa pidettävä 
Tokion autonäyttely tunnetaan 
perinteisesti japanilaismerkkien 
innovaatioiden esittelyareenana. 
Toyota esitteli siellä tänä 
vuonna uudenlaisen FCV-R 
-polttokennoprototyyppinsä, FT-EV 
III -täyssähköautonsa ja Fun-Vii:n; 
muotoilijoiden mielikuvituksellisen 
tutkielman. Pääroolissa oli kuitenkin 
GT 86 -urheiluauton tuotantomalli.

Fun-Vii
Kun ammattimuotoilijoille annetaan va-
paat kädet, syntyy jotain sellaista kuin 
Toyota Fun-Vii. Sen kyljet toimivat näyt-
töinä, joten auton ulkonäköä voidaan 
muuttaa hetkessä eri värein tai vaikka 
kuvituksin. Myös sisätilojen sävyjä voi 
muokata esimerkiksi älypuhelimen kaut-
ta. Navigaatiotiedot välitetään kuljetta-
jalle kolmiulotteisina. Kolmipaikkainen 
Fun-Vii luo katsauksen kauemmas tule-
vaan; se ilmaisee ihmisen, auton ja inter-
netin yhteispeliä. 

FT-EV III
Vaikka Toyota panostaa voimakkaasti 
täyshybridi- ja polttokennotekniikkaan, 
kuluttajille tulee tarjota monenlaisia voi-
manlähdevaihtoehtoja. Myös täyssähkö-
auto nähdään yhtenä varteenotettavana 
tulevaisuuden autotyyppinä. Yleiskäyt-
töön soveltuvan, pelkän verkkovirralla 
ladatun sähköenergian voimin liikku-
vaan autoon liittyy kuitenkin vielä suuria, 
lähinnä akkutekniikkaan liittyviä haas-

FCV-R
Polttokennoautot ovat olleet au-
totehtaiden tutkimushankkeiden 
joukossa jo pitkään. Toyotakin on 
testannut niihin liittyviä teknologi-
oita käytännön kenttäkokeissaan yli 
kymmenen vuoden ajan. Nyt Toyotan 
polttokennoautojen lanseeraus yleisem-
pään käyttöön alkaa lähestyä – yhtiö on 
luvannut tuotantomallin olevan rajatun 
asiakaskunnan saatavilla vuonna 2015.

Tokiossa esitelty FCV-R on ensim-
mäinen Toyotan porrasperäinen polt-
tokennokonseptiauto. Aiemmat versiot 
ovat olleet raskaaseen kalustoon tai ne-
livetoautoihin perustuvia. Tavallisem-
man kokoiseen malliin pakattuna kom-
ponenttien ja vetysäiliöiden koolle sekä 
sijoittelulle asetetaan uusia vaatimuksia. 
FCV-R toimiikin esimerkkinä siitä, että 
polttokennotekniikka on jo mahdollista 
ottaa käyttöön erilaisissa kuluttajia miel-
lyttävissä automalleissa. 

Uutuusmallille luvataan testiolosuh-
teissa 700 kilometrin toimintasäde ja 
noin 10 sekunnin kiihtyvyys 0-100 km/h. 
Muotoilussa nähdään viitteitä siitä, mil-
laiseksi Toyotan tyyli tulee lähivuosina 
hioutumaan. 

Tokyo AutoSalon 2011

Japanilainen sarja
kuvahahmo Dora
emon oli toverei
neen Toyotan osas
tolla kuvastamassa 
yhtiön rohkeaa sel
viämistä kiperistä 
tilanteista.
 

Toyotan uusi 
suuntaus

teita. FT-EV III on Toyota iQ:n poh-
jalta kehitetty sähköauto, joka sovel-
tuu parhaiten taajamaliikenteeseen. 
Noin 200 kg painoinen akkupaketti 
takaa normaaliajossa 80 kilometrin 
toimintasäteen. Lattiarakenteeseen 

kiinnitetty akusto ei syö tilaa matkus-
tamosta, joten FT-EV III on iQ:n ta-

paan nelipaikkainen. Huippunopeus on 
125 km/h, joten mallilla voi tarvittaessa 
ajaa moottoritielläkin. Konseptiautosta 
jalostettu tuotantomalli tulee rajoitetus-
ti myyntiin vuoden 2012 loppupuolella.

GT 86
Intohimo palasi konkreettisesti Toyota-
mallistoon, kun GT 86:n tuotantomalli 
ensiesiteltiin Tokiossa. Vauhdikas uutuus 
on maailman ainoa urheiluauto, jossa on 
eteen sijoitettu bokserimoottori ja taka-
veto. Kaksilitraisen bensiinimoottorin 
tuottamat 147 kW (2 00 hv) ja 205 Nm 
takaavat virtaviivaiselle ja kevyelle mal-
lille räväkän suorituskyvyn. Kehittynyt 
moottoritekniikka mahdollistaa kuiten-
kin maltilliset päästöarvot.

Ensi kesänä Euroopassa myyntiin tule-
va malli on kuljettajapainotteisesti suun-
niteltu. Ajoelämyksen ja -tuntuman ai-
kaansaamisessa on lähdetty liikkeelle 

klassisten urheiluautojen ominaisuuk-
sista. GT 86 tarjoaa täsmällistä, luon-
taista ajoiloa pientenkin kaasupolkimen 
painallusten ja ohjauspyörän liikkeiden 
myötä.

Matala, aerodynaaminen kori myötäi-
lee tarkasti matkustamon ja rakenteiden 
vaatimia kiintopisteitä. Alustakokonai-
suus on toteutettu vain tätä mallia varten. 
Raskasta ja tilaa vievää voimansiirtoa on 
vältetty; Toyota palaa nyt urheilullisille 
juurilleen kevyellä ja kompaktilla ko-
koonpanolla. 

Toyota GT 86:n matkustamo on neli-
paikkainen ja tilankäytöltään tehokkaasti 
pakattu. Hyvän teho/painosuhteen saa-
vuttamiseksi uutuusmallin kokonaispai-

Muotoilijoiden ennakkoluuloton luomus, FunVii – konsepti kuvastaa ihmisen, auton ja 
internetin yhteispeliä tulevaisuudessa. Kyljet toimivat näyttöpintoina, joihin voi laittaa 
esille vaikka kukkakuivion kanssaautoilijoiden iloksi.

Toyota iQ:n pohjalle perustuva FTEV III 
on lähes tuotantovalmis täyssähköauto. 
Toimintasäde yhdellä latauksella on 
noin 80 kilometriä. Litiumioniakut on 
sijoitettu lattian alle, joten autossa on 
käytännölliset neljä istumapaikkaa. 

Toyotan urheiluautouutuus 
GT 86 on takavetoinen, 200 
hevosvoimainen, upeat ajo
ominaisuudet omaava malli. 
Se saadaan Suomeenkin ensi 
kesänä.
 

Toyota kehittää vauh
dilla polttokennotek
niikkaansa. Uusimmat 
teknologia sovellukset 
on asennettu FCVR 
malliin, jonka tyyp
pinen porrasperämalli 
nähtäneen markkinoil
la vuonna 2015.TEkSTI JA kuVAT kAllE kAlAJA
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Vaikka maanosien väliset erot tuntuvat ka-
ventuvan jatkuvasti, yhdysvaltalainen au-

totarjonta poikkeaa edelleen monilta osin eu-
rooppalaisesta. Kaliforniassa arvostetaan vähä-
päästöisyyttä ja innovatiivisuutta, mutta toisaalta 
suurikokoiset ja -moottoriset mallit viehättävät 
edelleen monia autonostajia.

Toyotan mallitarjonta Yhdysvalloissa poikke-
aa eurooppalaisesta pääsääntöisesti juuri suu-
rikokoisten mallien osalta. Nelivetomalleista 
Tundra, Highlander, FJ Cruiser ja nykyinen 
4Runner ovat sellaisia joita meillä ei ole nähty. 
Myös nykyinen Camry-malli nauttii suuresta 
suosiosta, etenkin kun Toyotan Camry-menestys 

Marraskuisessa los Angelesin 
autonäyttelyssä oli esillä useita 
mielenkiintoisia uutuuksia. 
Autotehtaat toivat edellisvuosien 
täyssähköautotulvan sijaan nyt 
julkisuuteen malleja, jotka tarjoavat 
perinteisempää autonautintoa. 
Toyotan ja lexuksen osastot olivat 
kooltaan suurimmasta päästä.

Hyvää virettä 
Kaliforniassa

Nascar-kilpai-
luissa on ollut jo 
vuosia mainio-
ta. Los Angelesin 
näyttelyssä Nas-
car-autoille ja nii-
den tekniikan esit-
telylle olikin omistettu 
paljon tilaa.

Ulkomitoillaan ja 
moot toriensa iskutila-
vuuksilla pullistelevien 
autojen rinnalla myös 
huipputaloudellisille 
automalleille on Yh-
dysvalloissa kysyntää, enenevässä määrin. To-
yota Priusten määrä Los Angelesin liikennevi-
linässä hämmästyttää – niitä näkyy kirjaimelli-
sesti kaikkialla. Siksi tuntuukin loogiselta, että 
Toyotan täyshybriditarjonnan laajentuminen 
tuotiin rohkeasti näyttelyssä esille. Osaston toi-
seen kerrokseen oli tehty käytäväkokonaisuus, 
jossa näyttelyvieraat saivat valita sopivimman 
reitin itselleen sopivimman Toyota-hybridimal-
lin löytämiseksi. 

Japanilaisvalmistaja on vahva tekijä Yhdysval-

loissa. Toyota työllistää jälleenmyyjineen maan-
osassa noin 200 000 ihmistä. USA:ssa valmiste-
taan kymmentä Toyota-mallia, joten merkkiin 
suhtaudutaan globaalina toimijana, joka työllis-
tää paikallisesti ja ottaa tuotteissaan huomioon 
kunkin maanosan erityistarpeet. 

Toyota esitteli suu
rikokoisella osastol
laan hyvin erikokoi
sia mallejaan. Suur
ten nelivetomallien 
ohella yleisöä kiin
nosti selvästi myös 
pienempikokoiset 
vaihtoehdot ja täys
hybridiuutuudet.

Nascar on yksi 
USA:n seuratuim
mista moottori
urheilulajeista.  
Kisavireisen Camryn 
lisäksi Toyota esit
teli voittoisan auton 
teknisiä yksityiskoh
tia aukileikatuilla 
komponenteilla.

Toyota Tacoma on käytännössä 
Hiluxin kaksoisveli. Mallista 
esiteltiin tavallista varustellumpi 
tutkielma, joka tuntui puhut
televan avolavaautoja rakastavaa 
amerikkalaisyleisöä.

Yaris ja Matrixmallit kosiskelevat käytännöllisiä 
ja luotettavia viistoperämalleja kaipaavia. Toyotan 
lukuiset asiakastyytyväisyyspalkinnot tuotiin Los 
Angelesissa näyttävästi esille.

no on laihdutettu alhaiselle tasolle. 
Matala painopiste auttaa osaltaan 
eloisan, helposti käytettävän ja val-
loittavan ajotunnelman aikaansaa-
misessa. Elektroniikan rooli on pi-
detty ajokäytöksessä mahdollisim-
man pienenä.

Hyvin paketoitua 
nautiskelua
Kompaktin urheiluauton pituus 
on 4 240 mm, korkeus vain 1 285 
mm ja akseliväli 2 570 mm. Tasa-
painoisuuden saavuttamiseksi sekä 
moottori/vaihteistoyhdistelmä että 
kuljettajan istuin on pyritty sijoitta-
maan niin alas ja taakse kuin mah-
dollista. Painojakauma on lähellä 
täydellistä, 53:47. Bokserimootto-
rin ja Toyota-mallien matalimman 
kuljettajan lantiopisteen ansiosta 
painopiste on 460 mm korkeudella.

Alustarakenne on toteutettu suo-
rituskykyä ja tehokasta tilankäyttöä 
ajatellen. Edessä on MacPherson-

joustintuet ja takana päällekkäiset 
kolmiotukivarret. Pysähtymisestä 
vastaavat suurikokoiset, tuulete-
tut levyjarrut. Pyörät ovat 17-tuu-
maiset.

Ensimmäinen D4S
bokserimoottori
GT 86:n kaksilitrainen, vapaas-
tihengittävä bokserimoottori on 
Subarun ja Toyotan yhteistyön tu-
los. Kehityshankkeessa on yhdisty-
nyt molempien merkkien tekninen 
osaaminen ja yhteinen intohimo 
urheiluautoja kohtaan. Toyota toi 
Subarun kehittämään vastaisku-
konstruktioon D-4S-teknologian-
sa. Siinä polttoaineensyöttö tapah-
tuu kahdella suihkutussuuttimella 
kutakin neljää sylinteriä kohden. 
Toinen suuttimista annostelee ben-
siiniä suoraan palotilaan, toinen 
imukanavaan. Yhdessä korkean pu-
ristussuhteen (12,5:1) kanssa D-4S 
lisää tehoa ja vääntöä laajalla kier-

rosalueella, ilman polttoaineen ku-
lutukseen tai pakokaasupäästöihin 
liittyviä uhrauksia.

Sylinterimitat ovat kaimoja auton 
nimen kanssa: sekä iskunpituus et-
tä sylinterin halkaisija ovat 86 mm. 
Moottori tuottaa 147 kW (200 hv) 
pyörimisnopeudella 7 000 r/min. 
Maksimivääntö on 205 Nm/6 600 
r/min. Moottorin yhteyteen voi va-
lita kuusinopeuksisen manuaali- tai 
automaattivaihteiston. Voimaa väli-
tetään taka-akselilta pyörille kitka-
lukitteisen tasauspyörästön kaut-
ta. Poiskytkettävä ajonvakautus on 
toteutettu siten, että se hillitsee au-
ton luistoja suorituskyvyn yläpäässä 
häiritsemättä kuitenkaan puhdasta 
ajoelämystä.

Perinteet yhdistyvät 
toimivuuteen
Urheiluauton korisuunnittelua oh-
jannut teema tunnetaan termillä 
neo-funktionalismi. Keulan muo-

Muutamat toimittajat pääsivät 
koeajamaan GT 86:n tuoreeltaan. 
Uutuuden ajokäytös ja suorituskyky 
saivat varauksetonta kiitosta.

toja hallitsevat suurikokoinen ilma-
nottoaukko ja Toyota-keulamerk-
kiä kohti venytetyt ajovaloumpiot. 
Takaosassa huomio kiinnittyy pa-
koputkiin ja takaspoileriin. Toyota 
GT 86:n logo kuvastaa eteen sijoite-
tun bokserimoottorin ja takavedon 
yhdistelmää. 

Sisätiloissa on keskitytty kuljetta-
jan viihtymiseen. Ergonomia ja toi-
minnallisuus tähtäävät siihen, että 
auto vastaa esimerkiksi ohjausliik-
keisiin viiveettä ja tasapainoisesti. 

Istuinmuotoilut ja verhous on 
suunniteltu antamaan tukea voi-
makkaissakin kiihdytys-, jarrutus- 
ja kaarretilanteissa. Kuljettaja näkee 
tärkeimmät mittaritiedot vaivat-
ta, urheilullisessakin ajossa yhdel-
lä vilkaisulla. Menevää tunnelmaa 
korostaa kokomusta kattoverhous, 
punaiset istuinverhoilun tikkauk-
set, hiilikuitua muistuttavat pane-
loinnit sekä alumiiniset polkimet 
ja vaihteenvalitsin.

GT 86:n inspiraationlähde on 
Corolla Levin AE86. Se oli kier-
rosherkkä, kevyt, tasapainoinen ja 
voittoisa takavetoauto jota valmis-
tettiin vuosina 1983–1987. 

Näyttelyn yhteydessä muutamilla 
toimittajilla oli mahdollisuus testata 
Toyota GT 86 Sodegauran mootto-
riradalla. Ajokäytös, jarrut, mootto-
ri ja vaihteistot saivat tuoreeltaan 
kehuja. Pääjohtaja Toyodan tavoite 
toteutui, kun kuljettajien kasvoilla 
nähtiin tuulisesta sadekelistä huo-
limatta iloisia hymyjä. Uutuus saa-
puu Suomeen ensi kesänä.

GT 86 noudattaa monilta osin perinteistä 
urheiluautojen linjakkuutta. Näyttävät pakoputkien 
ulostulot ja takaspoileri hallitsevat takaosan ilmettä.

FJ Cruiser on elämän
tapaauto, jossa yhdis
tyvät nostalgiset yksi
tyiskohdat ja moderni 
nelivetotekniikka. 
Takaovet avautuvat 
etureunastaan; rat
kaisu helpottaa kor
kean auton takatilojen 
hyödyntämistä.
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usi Avensis ensiesiteltiin Frankfur-
tin autonäyttelyssä syyskuun puo-
lessa välissä.Euroopassa suunnitel-
tu ja valmistettu Avensis tuli mark-
kinoille loppuvuonna 1997. Se on 
lujittanut asemaansa D-segmen-

tissä, esim. vuonna 2010 mallia toimitettiin eu-
rooppalaisille asiakkaille yli 70 500 kpl. Suomessa 
Avensis on ollut vuodesta toiseen yksi perheauto-
jen ja rekisteröintitilastojen suosituimmista mal-
leista; Avensiksia on täällä käytössä reilut 73 000 
kpl. Vuoden 2011 tammi-lokakuussa Avensista 
rekisteröitiin maassamme 4 287 kpl.

Säväyttävä ulkonäkö
Uuden Avensiksen ulkonäkö on entistä hienostu-
neempi ja se viitoittaa tietä myös muulle uudistu-
valle Toyota-mallistolle. Ulkomuodon muutok-

TeksTi Mikko kekäläinen

Tyylikkäämpi
Toyota Avensis

Uudistunut Toyota Avensis tulee olemaan entistä haluttavampi 
auto omassa luokassaan, sen takaavat uusi ulkonäkö, parempi 

varustelutaso sekä pienemmät päästölukemat. 

▶

set korostuvat auton keulassa, jossa on erityisesti 
keskitytty ajovalojen ja etupuskurin muotoiluun. 
Etupuskurin suuri ilmanottoaukko ja leveä mas-
ki antavat autolle entistä voimakkaamman ja dy-
naamisemman olemuksen. Uudelleen muotoilun 
etupuskurin ansiosta auton pituus on kasvanut 15 
mm molempien korimallien, sedanin ja wagonin, 
osalta. Lisämitta on kokonaisuudessa tullut au-
ton etuylitykseen, jolloin akseliväli ja takaylitys 
säilyvät ennallaan. 

Ajovalojen uudelleenmuotoilu toi mukanaan 
mm. päiväajovalot kaikkiin Avensis-malleihin. 
Keulasta alkava virtaviivainen design ja Aven-
siksen korkea kylkilinja jatkuvat nousevana ai-
na takaosaan asti. Myös takavalot saivat uuden 
ilmeen. Avensiksen sedan-mallissa takapuskuri 
muovattiin uudelleen, jolloin ulkonäöstä tuli ko-
konaisuudessaan tasapainoisempi. Rekisterikil-

U

Avensiksen uudet 
ulkomuodot uhkuvat 
itsevarmuutta.
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Tekniset tiedot Toyota Avensis
MooTToRi

Moottori 1,6 Valvematic 1,8 Valvematic 2,0 Valvematic 2,0 D-4D DPF 2,2 D-4D DPF 150 2,2 D-CAT 150 2,2 D-CAT 177

Vaihteisto 6 M/T 6 M/T M/D s* 6 M/T M/D s* 6 M/T 6 M/T 6 A/T 6 M/T

Polttoaine Bensiini Bensiini Bensiini Diesel Diesel Diesel Diesel

Iskutilavuus (cm3) 1598 1798 1987 1998 2231 2231 2231

Sylinterin halkaisija x iskunpituus (mm x mm) 80,5 x 78,5 80,5 x 88,3 80,5 x 97,6 86,0 x 86,0 86,0 x 96,0 86,0 x 96,0 86,0 x 96,0

Suurin teho (kW / r/min) 97/6 400 (132 hv) 108/6 400 (147 hv) 112/6 200 (152 hv) 91/3 600 (124 hv) 110/3 600 (150 hv) 110/3 600 (150 hv) 130/3 600 (177 hv)

Suurin vääntö (Nm / r/min) 160/4 400 180/4 000 196/4 000 310/1 600–2 400 340/1 800–2 400 340/2 000–2 800 400/2 000–2 80

SUORITUSKYKY

Huippunopeus (km/h), sedan 200 200 200 205 205 200 210 205 220

Huippunopeus (km/h), wagon 195 200 200 200 200 200 210 205 220

0–100 km/h (s), sedan 10,4 9,4 10,4 9 10 9,7 8,9 9,5 8,5

0–100 km/h (s.), Wagon 10,6 9,7 10,7 9,3 10,3 10 9,2 9,8 8,8

Kulutus, yhdistetty l/100km sedan/wagon 6,5/6,5 6,5/6,6 6,7/6,7 6,9/6,9 7,0/7,0 4,5/4,6 5,5/5,6 6,8/7,0 5,9/6,0

CO2-päästöt, yhdistetty, g/km sedan/wagon 152/153 154/155 157/158 163/164 164/165 119/120* 147/150 169/174 157/159

Hinnat alkaen, euroa 24 356,96 25 870,38 30 589,47 29 875,35 31 948,85 27 213,69 33 041,87 36 812,18 38 198,31

ven yläpuolelle lisätty kromikoriste viimeistelee 
takaosan designin. 

Sisätilojen materiaaleja on nykyaikaistettu ja 
varustelua parannettu. Hallitsevana elementtinä 
on Toyotan uusi ja edistyksellinen Toyota Touch 
& Go -multimediajärjestelmä. Helppokäyttöistä 
järjestelmää ohjataan 6,1 tuuman kosketusnäy-
töltä. Audion toimintojen lisäksi kokonaisuus 
sisältää navigointijärjestelmän, peruutuskame-
ran sekä puhelimen ja kannettavien musiikki-
laiteiden helppokäyttöiset bluetooth-yhteydet. 
Nykyaikaisen matkapuhelimen kautta Google-
sanahakuja voi tehdä kohteista, joihin autolla 

ollaan suuntaamassa. Esimerkiksi haettujen ra-
vintoloiden osoitteet siirtyvät näytöllä suoraan 
navigointilaitteeseen, jonka jälkeen kuljettajan 
tarvitsee ainoastaan seurata ajo-ohjeita halut-
tuun päämääräänsä. Järjestelmää pystyy käyt-
tämään 16 eri kielellä, myös suomeksi. Toyota 
Touch & Go on vakiovarusteena Linea Sol -va-
rustetasosta lähtien.

Uuden Avensiksen sisätiloissa laatu toteutuu 
hyvien materiaalien lisäksi yksityiskohtien harki-
tuissa viimeistelyissä. Usein kosketeltavien pinto-
jen, ovipaneeleiden ja ovenkahvojen materiaalit 
ja värimaailma on valittu huolella. Esim. keski-

konsolin sävy vaihtelee varustetasoittain. Myös 
kromikoristeet tuuletusaukkojen ympärillä ja 
aikaisempaa vaaleampi mittarivalaistus erottavat 
uudistuneen Avensiksen nykymallista. 

Runsaasti varusteita
Uusi Avensis on saatavilla neljällä varustetasolla. 
Vakiovarustelu on runsas. Mukavuutta paranta-
vat esimerkiksi lämmitettävä tuulilasin alareuna, 
ohjauspyörän korkeus- ja syvyyssäädöt, häikäi-
sysuojien valaistut meikkipeilit, audion säätimet 
ohjauspyörässä, halogeenitoimiset päiväajovalot 
sekä dieselmallien polttoainetoiminen lisäläm-

mitin. Edullisin Avensiksen varustetaso 
on Linea Terra. 

Astetta ylellisempi varustetaso, Linea 
Sol, tuo mukanaan mm. automaattisen 
ilmastointilaitteen, nahkapäällysteisen 
ohjauspyörän ja vaihteenvalitsimen, tuu-
lilasinpyyhkimien sadetunnistimen, säh-
kötoimiset takaikkunat sekä sisätiloissa 
hallitsevana elementtinä olevan Toyota 
Touch & Go -multimediajärjestelmän. 
Linea Sol -varustetasoon on lisäksi tar-
jolla erittäin houkuttelevasti hinnoiteltu 
Business-lisävarustepaketti, johon kuulu-

vat led-päiväajovalot, 17 tuuman kevytmetallivanteet 
ja Bi-xenon-kaasupurkausajovalot. Ne on varustet-
tu AFS-kaarreajovalojärjestelmällä, jossa valokeila 
kääntyy auton käännöksen suuntaan. Wagon-mallis-
sa lisäksi takalasi ja takasivulasit ovat tummennetut. 

Aiemminkin vaihtoehtona ollut Linea Sol Plus 
-varustetaso nostaa todella profiiliaan uusilla va-
kiovarusteillaan. Uusia tässä varustetasossa ovat 
Bi-xenon-kaasupurkausajovalot, AFS-kaarreajova-
lojärjestelmä, led-päiväajovalot sekä nahka-/alcan-
taraverhoilu. Kattava vakiovarustelu sisältää lisäksi 
avaimettoman sisäänkäynnin ja käynnistysjärjestel-
män sekä 17 tuuman kevytmetallivanteet. Wagon-
mallin Linea Sol Plus -tasoon saa lisävarusteena la-
sisen panoraamakaton.

Avensis-malliston huipulla on Premium-varuste-

taso. Sen sisäverhoiluun on käytetty nahkaa, valit-
tavissa on kolme värivaihtoehtoa. Panoraamakatto 
on vakiona Premium Wagon -mallissa. 18 tuuman 
kevytmetallivanteet kuuluvat myös huippuvarustuk-
seen, pl. 2,0 litran dieselversio. 

Optimaaliset moottorit ja vaihteistot
Avensiksen kaikissa moottoreissa sovelletaan tut-
tua Toyota Optimal Drive -filosofiaa. Se tarkoittaa 
moottoreiden teho- ja vääntöarvojen kasvattamista 
ympäristön vaatimukset huomioiden. Avensiksen 
kehittyneet ja suorituskykyiset moottorit antavat 
hyvän lähtökohdan mukavalle ja taloudelliselle aja-
miselle. Mallin uudistumisen myötä 2,0-litrainen 
D-4D-dieselmoottori on monilta osin uudistunut, 
jonka ansiosta sen päästö- ja kulutuslukemat las-* Avensis wagon mallin Co2-päästöt 119 g/km mikäli lisävarusteena Bi-xenon kaasupurkausajovalot ▶

Bi-xenon-kaasupurkausajovalojen valokeila 
kääntyy auton käännöksen suuntaan

Premium-varuste-
tason ylelliseen 
nahkaverhoiluun 
on tarjolla kolme 
eri värivaihtoehtoa, 
vaaleanharmaa 
(kuvassa), musta ja 
ruskea.

Toyota Touch & Go 
-multimediajärjes-
telmä, joka sisältää 
mm. peruutustut-
kan ja navigointi-
järjestelmän, on 
vakiovarusteena 
Linea Sol -varuste-
tasosta alkaen. 
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kevat kokonaan uudelle tasolle. Moottorissa on 
uudenlainen turboahdin, ja muutoksia on tehty 
myös mm. palotilojen muotoiluun ja hehkutus-
järjestelmään. Kehitystyön ansiosta ajomuka-
vuus on parantunut huomattavasti; moottori on 
aikaisempaa hiljaisempi ja vääntökäyrä on aiem-
paa tasaisempi. Moottorin vääntö, 310 Nm, on 
käytössä aiempaa alhaisemmalla kierrosalueel-
la 1 600–2 400 r/min, mikä takaa autolle hyvän 
kiihtyvyyden. Uuden 2,0 D-4D -dieselmoottorin 
teholukemat ovat 91kW/124hv. Tämän voiman-
lähteen myötä Avensiksen hiilidioksidipäästöt 
alkavat arvosta 119 g/km.

2,2 D-4D -moottorista on edelleen tarjolla 
kaksi tehoversiota. 110-kilowattinen (150 hv) 
tarjoaa vääntöä 340 Nm (2 000–2 800 r/min). 
Manuaalivaihteiston ohella tämän moottorin 
saa jatkossa myös kuusivaihteisella automaa-
tilla varustettuna. Erillistä Sport-toimintotilaa 
käytettäessä automaattivaihteisen auton kulku 
sovitetaan kuljettajan ajotapaan sopivaksi. Käsin 
vaihtaminen onnistuu niin haluttaessa vaihteen-
valitsimesta tai kätevästi ohjauspyörään sijoite-
tuista kytkimistä. 

Dieselmalliston huipulla on 130-kilowattinen 
(177 hv) versio 2,2 litran moottorista. Sen voimin 
Avensis kiihtyy nollasta sataan 8,5 sekunnissa. D-
CAT-järjestelmä huolehtii päästöjen puhtaudesta 
CO2-arvon ollessa 157 g/km.

Avensiksen bensiinimoottorit hyödyntävät 
Toyotan Valvematic-teknologiaa, mikä tarkoit-
taa polttoainetaloudellisuuden, tehon, väännön, 
reagointikyvyn ja hiilidioksidipäästöjen paran-
tamista venttiiliajoituksen ja -noston jatkuvalla 
säädöllä. Tarjolla on kolme eri vaihtoehtoa alka-

en 97 kW:n (132 hv) 1,6-litraisesta Valvematic-
moottorista. Sen vaihteistona on 6-portainen 
manuaalivaihteisto. Kokoluokkaa suurempaan, 
108-kilowattiseen (147 hv) 1,8-litraiseen, bensii-
nimoottoriin saa myös portaattoman Multidrive 
S -automaattivaihteiston. Bensiinimoottoreista 
kaikkein tehokkain eli 112-kilowattinen (152 
hv) 2,0-litrainen on tarjolla niin ikään sekä ma-
nuaalivaihteisena että Multidrive S -vaihteistolla.

Portaattoman Multidrive S -automaattivaih-
teiston edut näkyvät selvästi saavutetuissa kulu-
tus- ja päästölukemissa. Vaihteisto toimii peh-
meästi optimoiden moottorin väännön ja ku-
lutuksen käyttäen aina sopivaa kierrosnopeutta. 
Tavalliseen automaattivaihteistoon verrattuna se 
toimii paremmalla hyötysuhteella ja ilman pie-
nintäkään vaihtonykäisyä luoden hienostuneen 
ajotuntuman. Tavallista urheilullisemman ajo-
tuntuman luomiseksi on kuljettajalla mahdol-
lista valita Sport -toimintatila, jolloin Avensis 
vastaa kaasuun herkemmin ja toiminta säätyy 
kuljettajan ajotilanteeseen sopivaksi. Vaihteisto 
toimii haluttaessa myös seitsenvaihteisen ma-
nuaalivaihteiston tavoin kuljettajan voidessa 
itse päättää vaihteiden vaihtamisesta ylös- tai 
alaspäin. Vaihteenvalitsimen lisäksi käskyjä voi 
antaa sormenpäillä ohjauspyörän yhteydessä 
olevilla kytkimillä.

Korirakenteen kehitystä
Myös Avensiksen korinrakennetta on uudistettu. 
Saumakohtien pistehitsausten määrää on kasva-
tettu, jolloin rakenne on jäykistynyt. Korin kehi-
tystyö mahdollisti myös jousituksen uudistami-
sen, jolloin esimerkiksi ääritilanteissa uusi Aven-

sis on turvallisempi rauhallisemman käyttäy-
tymisen ja paremman hallittavuuden ansiosta. 

Äänieristykseen on tehty huomattavia paran-
nuksia. Moottorin ja kojelaudan väliseen tilaan 
on lisätty kokonaan uudenlainen äänieriste vai-
mentamaan matkustamoon kulkeutuvia moot-
toriääniä. Myös rengasäänet jäävät auton ulko-
puolelle entistä tehokkaammin auton pohjaan 
sijoitettujen äänieristeiden ansiosta.

Turvallisuus
Turvallisuudella on suuri painoarvo kaikissa 
Toyotan valmistamissa autoissa. Avensiksessa 
turvatyynyjä on seitsemän. Tavallisimpien etu- 
ja sivuturvatyynyjen lisäksi passiivista turvalli-
suutta parantavat taakse ulottuvat turvaverhot 
sekä kuljettajan polviturvatyyny. Etuistuimien 
niskatuet ovat aktiiviset eli ne minimoivat nis-
kan retkahdusvammojen syntymistä peräänajo-
tilanteissa. Edistyksellinen VSC+ ajonvakautus-
järjestelmä toimii tehokkaasti ja auttaa kuljettajaa 
ohjaamaan autoa ääritilanteissa oikein lisäämällä 
ohjauspyörän tehostusta siihen suuntaan, johon 
autoa tulee kääntää.

Onnettomuuksia ennakoiva Pre-Crash-järjes-
telmä on saatavilla automaattivaihteiseen diesel-
Avensikseen. Aktiivinen, etäisyyden edellä aja-
vaan ajoneuvoon vakiona pitävä vakionopeus-
säädin (ACC) toimii yhteistyössä Pre-Crash-
järjestelmän kanssa. Kaistanvaihtovaroitin ja 
kaistavahti auttavat kuljettajaa pysymään omalla 
ajokaistallaan.

Uudistunut Toyota Avensis saapuu Suomeen 
vuodenvaihteessa. Autoverolliset hinnat alkavat 
24 356,96 eurosta. 

Linea Sol Plus 
-varustetason 
nahka/alcantara-
verhoilu huokuu 
ylellisyyttä.

Käskyjä voi antaa sormenpäillä 
ohjauspyörän kytkimiltä

▶

Heikki lAUkkAnen

Tyyliä ja toimivuutta 
arjen haasteisiin

Uudet 
varustetasot 
Versoon ja 
RAV4:ään
Maastoauton ja perheauton parhaat puolet 

yhdistävä cross-over-malli RAV4 ja tila-

auto Verso ovat molemmat olleet viemässä 

eteenpäin automarkkinoita. Vuodenvaihteessa 

lanseerattavat malliversiot, Verso Family ja RAV4 

luxury, nostavat näiden luokkiensa pioneerien 

varustelun aivan uudelle tasolle. 

Verson dynaaminen 
muotoilu piirtää tila-
autoluokan rajoja 
uusiksi.
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Toyotan tuotesuunnittelun periaat-
teisiin on aina kuulunut asiakkai-
den tarpeiden ymmärtäminen. 

Kun tavoitteena on aina vain parempien 
autojen valmistaminen, on tietenkin tär-
keää, että suunnittelu huomioi kuluttaji-
en muuttuvat ja alati kehittyvät tarpeet. 

Toyotan laajasta mallistosta löytyy so-
pivia vaihtoehtoja kaikille elämäntilan-
teesta ja tarpeista riippumatta. Verso ja 
RAV4 ovat monipuolisuudellaan ja luo-
tettavuudellaan lunastaneet paikkansa 
autoilevien suomalaisten arjessa tarjo-
ten älykkäitä ratkaisuja mitä haasteel-
lisimpiin tilanteisiin. Uudet Family- ja 
Luxury-varustetasot vievät näiden mal-
lien käytettävyyden ja houkuttelevuuden 
vieläkin korkeammalle tasolle. 

Verso Family
Arkeen sisältyy monenlaisia kuljetus-
tarpeita. Kun yhdistetään koulut ja työt, 
harrastukset ja kaupassa käynnit, mum-
molassa vierailut ja vanhempien vapaa-

illat, on paikasta toiseen siirtyminen alati 
toistuva toimenpide. Ja kun kyyditettä-
vänä on tilanteesta riippuen erilukuinen 
määrä eri-ikäisiä ihmisiä tai erikokoisia 
tavaroita, vaaditaan kulkupeliltä melkois-
ta muunneltavuutta. Verso vastaa näihin 
haasteisiin olemalla juuri niin monipuo-
linen ja mukautuva kuin modernin per-
heen arkikin.

Verso Familyn seitsemän istuinta ja 
niiden helppo ja monipuolinen käytet-
tävyys ovat malliesimerkki siitä, kuinka 
Verso vastaa arjen haasteisiin. 

Muutamalla kädenliikkeellä matkus-
tamo on muutettavissa 7-paikkaisesta 
koulukuljetuksesta miltei 1 700 litraa 
imaisevaksi tilaksi, jolloin suurempien-
kin tavaroiden kuljettaminen onnistuu 
vaivatta. Istuimet ovat kaikki erillisiä, 
joten erilaisia muunteluvaihtoehtoja on 
peräti 32! Alas taitettuina istuimet muo-
dostavat tasaisen lattian eikä istuimia tar-
vitse ottaa pois autosta. Näin järjestelyn 
muuttaminen onnistuu kätevästi kesken 

matkankin. Vakiona olevat kattokaiteet 
mahdollistavat kuormakiskojen tai suk-
siboksin käytön, jolloin käyttökelpoista 
kuljetustilaa on vaikka pidemmänkin 
loman tarpeisiin.

Mediat mukana
Versolla matkustaminen on mukavaa 
ja miellyttävää, kiitos avaran ja hiljaisen 
matkustamon. Viihdettä matkalle tarjo-
aa uuden Verso Familyn vakiovarustee-
na oleva uusi Toyota Touch & Go -mul-
timediajärjestelmä. Ison kosketusnäytön 
avulla on helppo käyttää niin radiota, 
CD-soitinta, ulkoista MP3-soitinta (esim. 
iPod) tai vaikkapa soittaa musiikkia suo-
raan yhteensopivasta bluetooth-puheli-
mesta. Jos matkanteko käy voimille, on 
Verso Familyn navigointijärjestelmästä 
helppo katsoa matkan varrelta sopiva 
ruoka- tai rentoutumispaikka. Valmiik-
si ohjelmoidulle reitille on helppo lisätä 
välietappi ja jatkaa matkaa sitten, kun 
tauko on vietetty.

Perille saapuminen on aina mukavaa, 
mutta Versolla sen voi tehdä tyylillä. Tyy-
pillistä tila-autojen muotoilusta poikkea-
van virtaviivainen muotoilu saa viimeis-
telynsä 16 tuuman kevytmetallivanteista 
ja takalasien tummennuksista. Houkut-
televasti hinnoitellun Business-paketin 
valinneet saavat Versonsa näyttävillä 
Xenon-valoilla ja dynaamista ulkomuo-
toilua korostavalla Chrome-paketilla. Ja 
tyylikkään saapumisen päätteeksi pysä-
köiminen on vaivatonta, kiitos vakiona 
olevien peruutuskameran sekä pysä-
köintitutkasensoreiden edessä ja takana.

Ajaminen on nautinto
Verso Family -mallit ovat saatavilla ta-
loudellisilla, mutta tehokkailla Toyota 
Optimal Drive -moottoreilla. 1,6 litran 
Valvematic-bensiinimoottori tarjoaa 132 
hv:n tehollaan erittäin toimivan yhdistel-
män taloudellisuutta ja suorituskykyä. 1,8 
Valvematic tuo lisää tehoa, 147 hv, ja on 

saatavilla myös polttoainetaloudellisella 
ja miellyttävällä, portaattomalla Multid-
rive S -automaattivaihteistolla. 

Taloudellisista Toyotan D-4D-diesel-
moottoreista Family-varustetaso on saa-
tavilla vääntävän ja jouhevan 2,0 D-4D 
-moottorin yhteyteen. Lisämukavuutta 
halajavalle on tarjolla väkivahva 150-he-
vosvoimainen D-CAT-moottori, jonka 
yhteydessä on aina 6-portainen auto-
maattivaihteisto. 

Verso Family -malliston hinnat alkavat 
28 310,15 eurosta.

RAV4 Luxury
Kun autonostaja on hakenut etenemis-
kykyistä, luotettavaa, tyylikästä ja mo-
nipuolista autoa, on RAV4 vastannut 
hänen vaatimuksiinsa parhaiten. Tämä 
oman tiensä kulkija jo vuosikymmen-
ten ajan vie jälleen kehitystä eteenpäin. 
RAV4 Luxuryssä maastoauton ja perhe-
auton ominaisuudet yhdistyvät parhaal-
la mahdollisella tavalla, ja kokonaisuutta 
täydentää laadukas ja runsas varustelu.

Nyt ennakkomyynnissä olevasta uu-
desta Luxurystä ei puutu mitään. Viime 
talvina testatun etenemiskyvyn arvoa ei 
voi vähätellä. Elektronisesti säätyvä neli-
veto on kuljettajan apuna heti, kun pito 
etupyörillä heikkenee. Oli kyseessä satei-
den runtelema mökkitie tai lumiauran 
nostama valli parkkiruudun vieressä, on 

RAV4-kuljettaja valmiina haasteeseen. Ja 
kun nelivetoa ei tarvita, säästyy polttoai-
netta auton liikkuessa pelkän etuvedon 
voimin. Vahvat bensiini- ja dieselmoot-
torit huolehtivat taloudellisesta suori-
tuskyvystä ja takaavat hyvän vetokyvyn. 

Kromia ja vannetta
Autoa tarkastellessa ulkoa huomio kiin-
nittyy uuden muotoilun saaneisiin 17 
tuuman kevytmetallivanteisiin, jotka 
vahvistavat RAV4:n vahvaa ja näyttävää 
ulkomuotoilua. Takaluukkua somistava 
kromilista antaa autolle viimeistellyn il-
meen. Keskuslukitus toimii ovenkahvan 
hipaisusta ja auto käynnistyy nappia pai-
namalla, kiitos älyavainjärjestelmän. 

Vakiona olevan nahka-/alcantaraver-
hoilun syleilyssä on miellyttävä matkus-
taa uuden Toyota Touch & Go -järjestel-
män huolehtiessa navigoinnista ja viih-
teestä. Navigointijärjestelmä huolehtii 
ajantasaisesta tiedosta mm. nopeusval-
vontakameroiden, ruuhkien, onnetto-
muuksien ja säätilassa tapahtuvien muu-
tosten suhteen ja ehdottaa vaihtoehtoisia 
reittejä ongelmatilanteiden välttämiseksi. 
Googlen hakupalveluja käyttävän lisä-
ominaisuuden avulla on RAV4:n kuljet-
taja aina ajan tasalla, oli sitten määrän-
päänä paikkakunnan uusin ravintola 
tai juuri puhelinnumeroaan vaihtanut 
pizzapaikka. 

Verso Family -mallisto ja hinnat
1.6 Valvematic Family 7p 28 310,15

1.8 Valvematic Family 7p 29 813,36

1.8 Valvematic Family Multidrive S 7p 31 843,65

2.0 D-4D Family 7p 31 074,03

2.2 D-CAT 150 Family aut. 7p *) 36 598,68

*) tehdastilausmalli
Business-paketti, sis. Xenon-kaasupurkausajovalot ja Chrome-
varustepaketin 745,00 – 792,00 euroa

Kokonais-
hinta € RAV4 Luxury -mallisto ja hinnat

Bensamallit

RAV4 2.0 Valvematic 4WD Luxury 39 082,52

RAV4 2.0 Valvematic 4WD Luxury Multidrive S 41 445,15

Dieselmallit

RAV4 2.2 D-4D 150 4WD Luxury 41 431,32

RAV4 2.2 D-CAT 150 4WD Luxury aut. 45 625,98

Kokonais-
hinta €

Taloudellisesti kaikilla teillä 
Ajettiin sitten mökkitietä tai moottoritiel-
lä, Toyotan taloudelliset Optimal Drive 
-moottorit huolehtivat suorituskyvystä. 
RAV4 Luxury on saatavilla 2,0-litraisena 
bensiinivaihtoehtona joko manuaali- tai 
portaattomalla Multidrive S -vaihteistolla 
varustettuna. Dieselmoottoreista löytyy 
tehokasta vääntöä ja vetokykyä. Hevos-
voimia on käytössä 150 ja vaihteistoksi 
voi valita manuaalin tai automaatin.

RAV4 Luxuryn 2,0 litran Valvematic-
bensiinimoottorilla saa omakseen 39 083 
eurolla. 

Verson 
monipuoliset 
sisätilat muuttuvat 
kädenkäänteessä 
kuljetustarpeen 
mukaan.

RAV4 tarjoaa näyttävää 
etenemiskykyä kaikilla teillä. 
Muita valtteja ovat luotettavuus, 
tyylikkyys ja monipuolisuus.
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Toyota on varmistanut sen, että Touch 
& Go -navigaattorin tiedot päivittyvät 
aina tuoreimmilla keli- ja liikennetie-

doilla. Kuljettajan ei tarvitse itse tehdä mitään 
ylimääräistä tietojen hankkimiseksi. Tuoreet 
tiedot päivittyvät kartalle radioaaltoja pitkin 
RDS-TMC-tietokanavan kautta aina, kun 
karttaliittymä on avoinna.

RDS-TMC käyttää tiedonsiirtoon Yleisra-
dion radiokanavia, mutta radion ei tarvitse 
olla päällä tiedonsiirtoa varten. Tietojen päi-
vittyminen on täysin automaattista.

RDS-TMC-palvelu on autokohtainen. Jo 
tehtaalla auton järjestelmiin on asennettu 
koodi, joka avaa tietokanavan. Niin kauan 
kuin Toyotan Touch & Go -järjestelmä yli-

Suomalaisella Toyota-
autoilijalla on nyt 
ensimmäistä kertaa 
mahdollisuus saada 
ajantasaista turvallisuutta 
ja sujuvuutta lisäävää 
tietoa suoraan autoonsa 
– ilman lisämaksuja tai 
erikoistoimenpiteitä.

Toyotan navigaattorin liikenne- ja 
kelitietoja on hyvin yksinkertaista 

käyttää. Palvelun taustalla on kuitenkin 
hyvin korkeatasoista teknologiaa, ja kaikki 
tieto on aina asiantuntijan varmistamaa. 
Tieto on kerätty monen eri toimijan 
yhteistyönä ja apuvälineenä on käytetty 
testattua ja korkeatasoista tekniikkaa: 
sää- ja kelitiedot tuotetaan säätutkilla, 
sääsatelliiteilla, kelikameroilla ja muilla 
tunnistimilla. 

Palvelun välittämät liikenteen 
häiriötiedot saadaan mm. liikenneviraston 
liikennekeskuksista, hätäkeskuksista, 
palvelun piiriin kuuluvilta kuljettajilta ja 
radiokanavilta.

Palvelukeskus tarkistaa ja käsittelee 
kaikki tiedot, ja lähettää ne mahdollisimman 
nopeasti häiriön vaikutusalueelle 
paikannetuille palvelun käyttäjille.

Palvelu parantaa osaltaan liikenne-
turvallisuutta. Liikenneonnettomuudet 
vähenevät, kun vaaratilanteita voi välttää 
aikaisempaa paremmin.

Palvelu auttaa myös vähentämään 
myöhästymisiä ja lisää matkustajien 
viihtyvyyttä: liikenteessä tieto usein 
vähentää tuskaa.

Palvelut ovat käytettävissä 
suomenkielisinä myös Pohjoismaissa ja 
Keski-Euroopassa.

Autosi tietää kelin ja 
ruuhkapaikat – aina

Tuoreet keli- ja 
liikennetiedot 
päivittyvät 
Toyotan Touch & 
Go -järjestelmään 
aina, kun 
karttaliittymä on 
avoinna. 

– Tiedot ajan-
tasaiseen 
tietopalveluun 
kerätään lukuisista 
eri lähteistä, sanoo 
Mediamobile 
Nordicin myynti-
päällikkö Matti 
Seimola. 

ennakoimattomat liukkaudet, rajut uk-
koset, voimakkaat tuulet ja poikkeuk-
selliset lumimyrskyt. Varoitus voidaan 
lähettää myös niistä onnettomuuksista 
tai vaaratilanteista, joista kuljettajat ovat 
tehneet ilmoituksen Mediamobile Nor-
dicin liikennekeskukselle.

Keli- ja liikennetietoja hyödyntävä 
Toyota-kuljettaja voi valita vaihtoehtoi-
sen reitin tai hän voi antaa laitteen las-
kea vaihtoehtoisen reitin automaattisesti. 
Reittiennuste voi jo sisältää ennakointia 
reitin varren häiriöstä, odotettavissa ole-
vasta kelin muuttumisesta tai vaarasta, 
jolloin kuljettaja osaa paremmin odot-
taa matkan aikana tulevaa varoitusta. 
Tämä merkitsee myös turvallisuuden 
lisääntymistä.

Mitä hyötyä palvelusta on?
Liikenneilmoitusten näyttäminen omal-
ta ajoreitiltä takaa sen, että kuljettaja saa 
tarvitsemansa tiedot juuri oikeaan paik-
kaan ja oikeaan aikaan. Tieto on aina 
asian tuntijan varmistamaa.

Kuljettaja saa myös henkilökohtaisen 
yhteyden palveluun. Hän voi ilmaisen 
palautenumeron kautta soittaa ja kertoa 
havainnoistaan liikenteessä. Palvelun si-
sältönä ovat siis myös suorat havainnot 
tien päältä.

Liikenteen palvelukeskuksen puhelin-
numero on 0800 100700. 

päri päivystävä liikennekeskus. Destia 
myi sittemmin älyliikenteen palvelunsa 
ranskalaiselle Mediamobilelle, jolla on 
Ranskassa jo 15 vuoden kokemus liiken-
netiedon toimittajana.

Tiedottaa ja varoittaa
Tiedot ajantasaiseen tietopalveluun kerä-
tään lukuisista eri lähteistä. Mukana on 
ajantasaista sujuvuustietoa tieverkolta, 
korkeatasoista sää- ja kelitietoa, tienpitä-
jien antamia häiriö- ja tietyötietoja, tien 
käyttäjiltä kerättyä tietoa suoraan liiken-
teestä ja ilmoituksia poikkeustilanteista. 
Kaikki tieto kootaan yhteen ja varmiste-
taan Mediamobilen Liikenteen Palvelu-
keskuksessa. 

Toyota-kuljettaja saa matkan aikana 
sää- ja keliennusteen reitilleen. Jos reitti 
tai keli muuttuu, uudet tiedot päivittyvät 
laitteeseen automaattisesti. Reittiennus-
teeseen kuuluvat myös ennen matkan al-
kua tiedossa olevat reitin varren onnetto-
muudet tai tietyöt, jotka voivat vaikuttaa 
aikatauluun tai aiheuttaa vaaraa. Ennus-
teen pituus on kahdesta kuuteen tuntia.

Tarjoaa vaihtoehtoja
Yllättävä ajoa haittaava kelitilanne tai 
vaaraa aiheuttava häiriö ilmoitetaan kul-
jettajalle varoitusviestinä suoraan navi-
gaattoriin.

Tällaisia vaarallisia kelitilanteita ovat 

päätään on käytössä, se vastaanottaa myös 
liikenne- ja kelitietoja. Palvelu toimii Suo-
men lisäksi myös muissa Pohjoismaissa se-
kä Keski-Euroopassa, jossa RDS-TMC-pal-
velujen käytölle on Suomea paljon vahvem-
mat perinteet.

Toyotan tekemä sopimus Mediamobi-
le Nordic -yhtiön kanssa takaa RDS-TMC 
-tiedon päivittymisen. 

Myyntipäällikkö Matti Seimola sanoo, et-
tä Mediamobile Nordicin liikennetietopalve-
lua on kehitetty Suomessa jo useiden vuosien 
ajan. Entinen Tieliikelaitos, sittemmin Des-
tia, kehitti suomalaisen RDS-TMC-palvelun 
nykyaikaiseksi laadukkaaksi tietopalveluksi, 
johon kuuluu mm. lähes vuorokauden ym-

Valitse toinen reitti!
Onnettomuus edessä! 
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TeksTi ja kuvaT aki Rask

Toyota Land Cruiser aalto-
yliopiston tutkimusajoneuvona

Sujuvamman 
liikenteen tekijät

Toimiva ja turvallinen liikenne on etenkin ruuhka-
suomen elinehto. ”kuka tämäkin oikein suunnitteli?” 
on ajatus, jonka moni autoilija tunnistaa omakseen. 
vaikka aamuruuhkassa jonottaessa ei aina siltä 
tuntuisikaan, on jokainen risteys, liikenneympyrä, 
tunneli, ohituskaista tai hidastekavennus tarkkaan 
suunniteltu, toteutettu ja analysoitu. aalto-yliopiston 
opiskelijat ja tutkijaryhmä tuottavat työssä tarvittavaa 
arvokasta tietoa yhteistyössä Toyotan kanssa.

▶

Tunnettu sarjakuvahahmo ja inno-
kas autoilija Aku Ankka lanseera-
si jo muinoin kuuluisaksi tulleen 

termin ”höpsismi”. Alun perin se tarkoit-
ti kolikon heittoa jokaisessa risteyksessä, 
jolloin matka vei sinne minne kolikko 
ohjasi. Sittemmin höpsismi on levinnyt 
kuvailemaan lähes kaikkia älyttömältä 
vaikuttavia päätöksiä ja ratkaisuja.  

Nykyaikainen liikennesuunnittelu ei 
perustu höpsismiin vaan kylmään, lii-
kennevirrasta kerättyyn tutkimustietoon. 
Aalto-yliopisto, entiseltä nimeltään Tek-
nillinen korkeakoulu, on yli kolmen-
kymmen vuoden kokemuksellaan alan 
edelläkävijöitä Suomessa.

Vuonna 2011 yliopistolta ei löydy 
Akua saati punaista autoa rekisterinu-
merolla 313, vaan Toyota-laatuun luot-
tava, opiskelijoiden tukema kolmen mie-
hen ydintiimi: laboratoriomestari Kari 
Hintikka, järjestelmäsuunnittelija Aapo 
Lumikoivu ja tutkimusapulainen Jukka 
Turtiainen. Heidän johdollaan metallin-
punainen Toyota Land Cruiser 3.0 D-4D 
on ”aseistettu” lattiasta kattoon mitä ek-
soottisimmilla liikenteenmittauslaitteilla. 

Kyseessä ei todellakaan ole arkinen 
kauppakassi – neljässä vuodessa Land 
Cruiserilla on ajettu vain reilut kolme 
tuhatta kilometriä. Se on työkalu, joka 
ajetaan tallista vain varsinaista käyttöä 

varten. Vähäistä ajomäärää selittää myös 
se, että Aalto-yliopistossa lähes kaikki 
tutkimus liittyy opiskelijoiden opinnäy-
tetöihin, ja auto onkin katsastettu vain 
tutkimusajoneuvokäyttöön. 

Käyttötarkoitus
Tutkimus pähkinänkuoressa. Autolla voi-
daan kerätä tietoa liikenteestä ja kuljet-
tajakäyttäytymisestä liikenteen sekaan 
sulautuen. Ulkoisesti auto ei poikkea 
lajitovereistaan juuri lainkaan – tarkka-
silmäisimmät saattavat huomata muuta-
man ylimääräisen reiän takapuskurissa. 
Auton tärkeitä valintakriteereitä olivat 
mm. riittävän tilavat ja korkeat sisätilat, 
jotta kamerat saatiin asennettua riittävän 
korkealle ja muut laitteet ikkunalinjan 
alapuolelle näkymättömiin. 

Hyvän tieteellisen tavan mukaan tut-
kittavaa ei häiritä tutkittaessa, jotta se ei 
vaikuttaisi ajokäyttäytymiseen. Itse ku-
kin tunnustaa painaneensa jarrupoljinta 
epäilyttävän kameran nähdessään! Tien-
varsitutkimuksia tehtäessä auton oikea 
sijoittaminen on turvallisuuden kannal-
ta A ja O. Tämän jutun yhteydessä ole-
van kuvan kaltaisia pysäköintejä Länsi-
väylän bussikaistan laitaan ei tehdä kuin 
pakon edessä.

Tutkimusten merkittävimpiä tilaajia 
ovat liikennevirasto ja isot kaupungit. 

Lähtökohta tutkimusprojektille on usein 
se, että tietyn tietyypin tai -osuuden 
osalla on ongelma, joka täytyy ratkaista 
vaikkapa uusin kaistajärjestelyin. Nyky-
tilannetta voidaan tutkia sellaisenaan tai 
alueelle voidaan keinotekoisesti luoda lii-
kennettä hidastavia tekijöitä, joiden vai-
kutuksia tutkitaan lukuisten kameroiden 
tuottamista videokuvista. Parhaimmil-
laan naamioitumiskeinot ovat olleet kuin 
agenttisarjoissa konsanaan. Takavuosilta 
Kari Hintikka muistaa tapauksen, jossa 
hänen täytyi ajella samaa tieosuutta ma-
sentavan hitaasti kerta toisensa jälkeen. 
Lopulta peräkoukkuun laitettiin traileri 
ja vanha jokkisauto – ja johan loppuivat 
ohittavien autoilijoiden vihaiset tööttä-
ykset ja sormien heristelyt! 

Tallentuvia ja analysoitavia tietoja ovat 
esim. ympärillä olevien ajoneuvojen no-
peus, sijainti ajoradalla viivojen välis-
sä, auton tyyppi, matkustajien määrä, 
liikennemerkkien toiminta, meluvalli-
en vaikutus, tiekavennusten vaikutus ja 
niin edelleen. 
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Kari Hintikka muistelee, että juuri tie-
kavennuksista koko mittausautojen tari-
na alkoi 80-luvulla. Vanhalla Lahdentiellä 
oli tuolloin Järvenpään kohdalla kaven-
nuksia, ja pian havaittiin, että autot, jot-
ka rajusti jarruttivat ennen kavennuksia, 
myös kiihdyttelivät reippaasti niiden jäl-
keen. Ei mennyt kauaa, kun vaarallisista 
kavennuksista luovuttiin – kiitos tutki-
mustulosten. 

Tieto hyötykäyttöön
Videoiden analysointi on yhä valtaosin 
käsityötä, koneellinen hahmontunnistus 
on vasta tuloillaan Suomeen. Yksittäisen 
autoilijan suoritukset eivät vaikuta ana-

lyyseihin – vain yleiskuva ja ryhmäkoko 
ratkaisevat. Eli jos satuit söheltämään 
mittausauton läheisyydessä, niin ei hä-
tää: kotikatusi liikennejärjestelyjä ei sen 
tähden tulla muuttamaan!

Saaduista tuloksista opiskelija tekee 
opinnäytetyön, joka on julkinen ja myö-
hemmin kaikkien käytettävissä. Tulosten 
pohjalta tehdään ratkaisuehdotuksia tie-
urakan toteuttajalle ja urakan valmistut-
tua tutkitaan tehdyn ennakkoanalyysin 
paikkansapitävyys. Koska kerätty tieto 
on julkista, säästyy yhteiskunnalta val-
tavasti rahaa, sillä mahdollisia virheitä ei 
turhaan toisteta vastaisuudessa.

Tutkimuskohteet eivät harvan tiever-

kon Suomestakaan ihan heti lopu: pel-
kästään yleisiä teitä on maassamme noin 
78 000 kilometriä. Suomi-filmien une-
liaita maanteitä on toki niistä valtaosa, 
mutta asutuksen keskittyessä kasvukes-
kuksiin kasvavat myös liikenteen ruuh-
kahuiput. Esimerkiksi yliopiston vieres-
sä, Hanasaaren kohdalla kulkee jo noin 
70 000 autoa vuorokaudessa. Kaikkiaan 
ajoneuvoja oli Suomessa vuonna 2010 
noin 3,3 miljoonaa. 

Leppoisan väljää Suomessa silti on, jos 
verrokiksi otetaan vaikkapa Italia: maan 
pinta-ala on hitusen Suomea pienempi, 
mutta ihmisiä yli 60 miljoonaa. Pääkau-
punkiseudun ruuhkasolmuja helpotta-
maan on suunniteltu mm. kimppakais-
tajärjestelmä autoille, joissa matkustaa 
töihin useampi kuin yksi ihminen. Esi-
merkiksi Otaniemeen tulijoista leijonan-
osa matkustaa yksin. 

Tekniikkaa
Sanomattakin on selvää, että näin arvo-
kasta ja haastavaa tutkimusajoneuvoa ei 
lähdetä jalostamaan sattumanvaraisesti 
mistä tahansa aihiosta. Koeajoon otettiin 
toistakymmentä eri automallia eri val-
mistajilta. Lopulta Land Cruiserin valinta 
oli helppo, sillä se täytti parhaiten kaikki 
tärkeimmät kriteerit: tilava ja muunnel-
tava, loistava ajotuntuma myös raskaasti 
lastattuna, hyvä ajotietokone, jonka tuot-

tama data on mahdollista kerätä talteen, 
tilava konehuone ja kaapeloinnin help-
pous niistä etunenässä. 

Lisäksi Kari Hintikka kiittelee Toyo-
tan yhteistyöhalukkuutta auton raken-
tamisessa – kaikki tarvittavat manuaalit 
ja tietotaito ovat olleet helposti saatavilla. 
Niille on ollut tarvetta, sillä myös auton 

perusrakenteita on muuteltu: esimerkik-
si akku ja laturi on vaihdettu tuntuvasti 
tehokkaampiin – pelkästään uusi akku 
painaa yli 20 kilogrammaa. Eikä syyt-
tä, sillä mittalaitteet syövät virtaa yhtä 
paljon kuin itse auto, noin 50 – 60 am-
peeria 12 voltilla, eli saman verran mitä 
Land Cruiserin normilaturi tuottaa. Va-
kioakulla tutkimuslaitteisto pysyisi siis 
käynnissä vain tunnin moottorin ollessa 
sammutettuna! 

Auton tutkimuslaitteisto on kuin Star 
Trekin emoaluksesta – kapteeni James T. 

Kirkillä tosin oli vain vilkkuvia valotau-
luja vailla älynhäivää, toisin kuin tässä 
modernissa Land Cruiserissa. Laitteiden 
määrästä ja arvosta saa paremman käsi-
tyksen lukujen avulla: jos rakennustyöl-
le ei lasketa hintaa, mittalaitteet maksa-
vat yli kaksi kertaa itse auton verran. Ja 
työtunteja on kertynyt neljässä vuodessa 
parisen tuhatta tuntia!

Teräväpiirtovideota tuottavia kameroi-
ta on auton jokaisella sivulla, lasertutkat 
(etäisyysmittarit) löytyvät edestä ja takaa. 
Ne mittaavat muiden ajoneuvojen sijain-
tia 50 kertaa sekunnissa. Kyljistä löytyvät 
ultraäänianturit, joilla mitataan ympäril-
lä olevien ajoneuvojen ja muiden objek-
tien sijaintia suhteessa tutkimusautoon. 
GPS-paikannuslaite tallentaa ajoneuvon 
X-, Y- ja Z-sijaintikoordinaatit viisi kertaa 
sekunnissa. CAN-väylän lukulaitteella 
voidaan lukea useita kertoja sekunnissa 
ajotietokoneen tietoja, kuten nopeus ja 
kuljettu matka.   

Suurin osa mittalaitteista on valmis-
tettu alun perin tehdasautomaatioon, 
esimerkiksi liukuhihnojen valvontaan. 
Ohjelmistot ovat osittain omaa tuotan-
toa, tavallisesti valmistaja antaa perus-
koodin, jota yliopisto itse muokkaa tar-
peeseen sopivaksi.

Ensimmäinen tutkimusauto – ja sa-
malla Land Cruiserin edeltäjä – oli muu-
ten saksalainen pakettiauto. Kauas on jo 
tultu VHS-videoiden ja filmikameroiden 
ajoista ja yhä kauemmas tullaan mene-
mään: tulevaisuudessa autoon tullaan 
asentamaan mm. kitkamittari ja mui-
ta tienpinnan kuntoa tutkivia laitteita. 
Suunnitteilla on myös kokeilla yhdessä 
fotogrammetrian- ja kaukokartoituksen 
tutkimusryhmän sekä geodeettisen lai-
toksen kanssa 3D-laserkeilaimen integ-
roimista autoon. 

Mittalaitteet 
maksavat tuplasti 
itse auton verran”

Akut vaihtoon: 
mittalaitteet 
ovat todellisia 
virtasieppoja – 
ne kuluttavat 
sähköä yhtä paljon 
kuin itse auto. 
Pelkästään kuvan 
akku painaa yli 
20 kg! 

Takakontti kuin konesali: 
raskasta serverirautaa, 
näyttöjä, näppäimistöjä…

Laajakuvakamerat 
tallentavat tapahtumia 
auton joka sivulta. 

Ohjaamossa on näyttöjä ja 
nappuloita lähes ruuhkaksi 
asti. 
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 Pirkko Korpijaakko ihmettelee Toyota Au-
risin nappuloita syksyisellä parkkipaikal-
la. Uutuuttaan hohtavassa hybridiautossa 

on automaattivaihteet, digitaaliset näytöt ja pe-
ruutusmonitori. Aivan toiselta näytti ja tuntui 
se Toyota, jolla Korpijaakko opetteli ajamaan 
1960-luvun alussa.

– Siinä Toyotassa ei tietenkään ollut ajan mu-
kaisesti turvavöitä takapenkillä. Kuopuksemme 
tykkäsi pitkillä matkoilla nukkua tasanteella ta-
kaikkunan alla pitkin pituuttaan. Silloin ei ollut 
vielä kaikkialla nopeusrajoituksia, tiet olivat vä-
lillä mitä olivat ja monesti ajettiin todella lujaa, 
Pirkko Korpijaakko muistelee.

Sittemmin ajokulttuuri on muuttunut mel-
koisesti. Pirkko Korpijaakkon mies teki aikoi-
naan uransa öljy-yhtiö Shell Oy:n palvelukses-
sa. Korpijaakot saivat seurata autoalan kehitystä 
aitiopaikalta. Autoilu oli miehellä verissä ja per-
heessä oli aina auto, tai kaksi. Miehen auto- ja 
ajoinnostus oli kuitenkin osittain syynä siihen, 
että Korpijaakon omat ajokilometrit vähenivät 
olemattomiin.

TeksTi ja kuvaT Minna HuuHka

Ratissa
pitkän tauon jälkeen

kun istuu parikymmentä vuotta 

pelkääjän paikalla, voi ajamaan lähtö 

aluksi hirvittää. kun alla on helppo 

auto ja naisessa kasapäin sisua, 

vanhojen taitojen verestäminen 

sujuu hienosti.

– Kun jäin eläkkeelle 21 vuotta sitten, autoi-
lu jäi lähes kokonaan. Mieheni halusi aina ajaa. 
Olin kuskina korkeintaan, kun hain häntä len-
tokentältä tai kokouksesta, hän kertoo.

Uusi alku
Kun Pirkko Korpijaakon mies kuoli äkilliseen 
sairauteen kahdeksan vuotta sitten, alkoi suru-
työn jälkeen uusi itsenäinen elämänvaihe. Moni 
arkinen asia meni uusiksi, ja opittavaa riitti tieto-
koneen ja automaattien käytöistä alkaen. Myös 
auton ratin taakse oli uskaltauduttava, muutoin 
kesänvietto mökillä olisi ollut kovin hankalaa.

– Kyllä opettelu oli vanhana paljon vaike-
ampaa kuin nuorena. Nyt pitää todella kovasti 
skarpata. Minusta on tullut arempi ja huomaan, 
että huomiokyky on heikentynyt, Korpijaak-
ko kuvailee.

Kun Korpijaakko sai ajokortin vuonna 1963, 
autoilu oli hänestä mukavaa ja luontevaa. Työ-
matkat sujuivat ja kolmilapsisen perheen arjen-
pyöritystä helpotti, kun käytössä oli auto. Mitään 
kummempia onnettomuuksia tai vaaratilanteita 
ei matkan varrella sattunut. Pienistä ojaanajois-
ta selvittiin maalaisjärjellä ehjin nahoin. Sil-
ti 2000-luvulla ajamaan opettelu pelotti häntä.

– Pelkäsin että en hallitse autoa. Maantieajo 
oli ihan ok, mutta kaupungissa pelkäsin riste-
yksiä. Parkkeeraus ei todellakaan ole koskaan 
ollut mielipuuhaani.

Oma pikku auto
Aikaisemmin Pirkko Korpijaakon mies käytän-
nössä valitsi perheen autot.

– Kyllä hän kysyi minulta aina mielipidettä, 
kun uutta autoa hankittiin. Tosin välillä tuntui, 
että mieheni oli jo päättänyt asian, kunhan vain 
muodon vuoksi halusi kuulla mielipiteeni. Au-
ton väristä olimme aina samaa mieltä. Yleensä 
meillä oli tumma auto, hän muistelee.

Kun Korpijaakko alkoi uudelleen autoilla, hä-
nestä tuntui, että perheen farmari oli hänelle liian 
iso. Hän halusi auton, joka olisi pieni ja näppärä. 
Kun autossa olisi vielä automaattivaihteet, aja-
minen tuntuisi jo huomattavasti varmemmalta. 
Huomio ei menisi vaihteitten kanssa vekslailuun, 
vaan itse ajamiseen.

– Pieni bensankulutus on myös tärkeä seikka, 
kun maksan kaiken yksin. Toisaalta jos miet-
tii, kuinka vähän nykyään ajan, ei bensan ku-
lutus pahimmillaankaan ole kovin olennainen 
menoerä. 

Nyt Pirkko Korpijaakko istuu Toyota Auri-
sin ratin takana. Koeajolle ei tarvinnut kauaa 
suostutella.

– Tämä Auris on todella kiva ajaa. Autoa on 

helppo hallita, se on kompakti, silti tilava ja jä-
mäkkä. Kääntösäde on todella pieni, tämähän 
kääntyy melkein ajatuksen voimalla. 

Muutama vuosi sitten Korpijaakko niksaut-
ti niskansa. Niskanseutu meni jumiin, eikä pää 
oikein enää käänny vasemmalle. Siksi ajaminen 
liikenteessä, ja varsinkin peruuttaminen, tuot-
tavat välillä vaikeuksia. Korpijaakko kiittelee 
Aurisin peruutuspeilin monitoria, joka näyttää 
kuvaa auton takaa. 

– Tällähän peruuttelee ja parkkeeraa ihan 
mielellään, kun ei tarvitse kääntää päätä. Kun 
pakki on päällä, kuuluu piippausta, mikä on 
hyvä. Tietää, että nyt mennään taaksepäin, hän 
kertoo.

Lisää itsevarmuutta
Terveysongelmat ovat myös osaltaan vaikutta-
neet Korpijaakon autoilun vähenemiseen. Vaik-
ka hän on oppinut ajamaan uudelleen ja on si-
nut autojen kanssa, ei ajaminen edelleenkään ole 
mielipuuhaa. Kaupungissa Korpijaakko liikennöi 

Pirkko korpijaakko (78) 
testasi Toyota auris HsD 
-hybridiauton
Mittarista voi tutkia ajaessaan, mitä 
virranlähdettä auto käyttää. auto lähtee 
liikkeelle lähes äänettömästi sähköllä.
Peruuttaminen on tehty helpoksi. 
Peruutuspeiliin ilmestyvä monitori on oiva 
lisä. Päätä ei tarvitse käännellä.
Bensaa menee todella vähän.
Matkustajat mahtuvat tavaroineen 
päivineen mukavasti kyytiin. 
Ajaminen on mukavaa ja tasaista. 
Lyhyempikin kuski näkee ympärilleen 
hienosti.

Kiinnostuitko?
ks. auris HsD:n tekniset ominaisuudet ja 
lähin jälleenmyyntipiste netistä osoitteessa 
www.toyota.fi.

mieluiten metrolla ja bussilla. Ratin taa hän hyp-
pää, jos on pakko. Autosta luopuminen ja lea-
sing-autoiluun siirtyminen ovat jo kauan olleet 
mielessä. Silti ihan vielä ei raaski luovuttaa. Auto 
tuo elämään vapautta, vaikka se nykyään kyh-
jöttääkin parkkihallissa suurimman osan aikaa. 

– Mökille ajan vielä autolla. Usein minulla on 
mökkireissulla joku seurana. Pelkääjän paikalla 
en kuitenkaan saa koko matkaa lekotella, kun 
lapsenlapseni vaativat minuakin välillä ajamaan. 

Helpon auton ja apukuskien lisäksi Korpijaa-
kon ajamista helpottavat tutut reitit ja liikenne-
valot. Omaan parkkiruutuun pysäköinti sujuu 
hienosti, mutta lokeroon parkkeeraaminen on 
edelleen pannassa. Pirkko Korpijaakko toivoisi 
ajamiseensa vieläkin enemmän itsevarmuutta.

– Joskus ei tahdo oikein uskaltaa lähteä liiken-
teeseen. Toivoisin, että saisin enemmän rohkeut-
ta vain lähteä. Kun olen saanut auton liikkeelle, 
epävarmuus karisee ja huomaan että ajaminen 
sujuu edelleen ihan hyvin. Silloin ajattelen, että 
hyvä kun tuli lähdettyä, hän tuumaa.

Korpijaakko tietää myös, että suden suuhun 
ei tarvitse tahallaan tunkea. Hän välttelee aja-
mista ruuhka-aikoina ja etenkään Helsingin 
keskustaan hän ei autoile vapaaehtoisesti. Ker-
ran hän joutui vahingossa Mannerheimintiellä 
neljän ruuhkaan. 

– Ryhmityin jotenkin väärin, ja siinä sitten 
mentiin muun liikenteen mukana kohti keskus-
taa. Selvisin kuitenkin ihan tyynen rauhallisesti 
ehjänä kotiin Vuosaareen.

Talven liukkailla luistelu ratin takana ei kuu-
lu Korpijaakon suunnitelmiin. Mutta kun kevät 
koittaa, hän istahtaa pitkästä autonsa ohjaimiin 
ja suuntaa kohti kesämökkiä. Kyllä perille ai-
na pääsee, mutta rohkeutta se vaatii aina vain 
enemmän.

– Vaikka nykyään olenkin vähän pelokkaam-
pi kuski, ajotaito vain on jotenkin takaraivossa 
edelleen, kun sen on kerran oppinut, hän tuu-
maa. 

Toyota Auris HSD:n paras 
yksityiskohta on Pirkko 
Korpijaakon mielestä 
peruutuskamera, jonka 
avulla parkkeeraus sujuu 
jäykkäniskaiseltakin

Pirkko Korpijaakko 
hyppää mieluusti 
Toyotan rattiin 
pitkän tauon jälkeen. 
Ruuhka-aikaan 
Helsingin keskustaan 
ei kuitenkaan häneltä 
saa kyytiä.
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TeksTi Heikki Freund

Maailman ostetuin  
hybridiauto uudistuu

kun Toyota Priuksen kolmas sukupolvi 

esiteltiin 2009, se asetti uudet standardit 

vähäpäästöiselle ja innovatiiviselle 

autoilulle. 2012 alussa malli uudistuu 

jälleen tarjoten samat edelläkävijän 

ominaisuudet entistäkin tyylikkäämmässä 

muodossa ja nautinnollisimmilla ajo-

ominaisuuksilla varustettuna.

rius-mallia on myyty yh-
teensä yli 2,3 miljoonaa 
kappaletta, joista yli mil-
joona edustaa kaksi vuotta 
sitten esiteltyä kolmatta su-
kupolvea. Toyotan Hybrid 

Synergy Drive® -moottorikokonaisuu-
delle on tähän mennessä myönnetty 11 
International Engine of the Year -palkin-
toa. Toyotan omien tutkimusten mukaan 
Priuksen polttomoottori on tyypillisessä 
kaupunkiajossa, jossa keskinopeus jää al-
le 30 km/h tasolle, sammutettuna yli 25 
% ajomatkasta. Toimintatapa auttaa saa-
vuttamaan poikkeuksellisen alhaisen yh-
distetyn ajon kulutuslukeman (3,9 l/100 

km). Sitä vastaava hiilidioksidipäästö 
on 89 g/km

Ensimmäiset uudistuneet mallit saa-
puvat Suomeen maaliskuun 2012 alussa. 
Samalla käynnistyy Toyotalla todellinen 
”hybridien vuosi”, koska ensi vuoden lop-
puun mennessä uudistuva Prius saa ym-
pärilleen kokonaisen Prius-tuoteperheen, 
johon kuuluvat maailman ensimmäinen 
7-paikkainen tilahybridi Prius+, sekä la-
dattava pistokehybridi Prius PHEV. 

Sujuvaa vuoronvaihtoa
Prius on täyshybridiauto; ts. autoa liikut-
taa sähkö- ja bensiinimoottorit joko yh-
dessä tai erikseen. Siksi autolla voidaan 

ajaa lyhyitä matkoja myös pelkän säh-
kömoottorin avulla. Akustoa ei ladata 
ulkopuolisella virtalähteellä, vaan säh-
kömoottorien käyttämä energia otetaan 
talteen jarrutuksissa pyöriltä sekä sopi-
vissa tilanteissa bensiinimoottorilta. Ne-
rokas voimalaite- ja vaihteistoyhdistelmä 
on yksi Toyotan hybridiautojen suosion 
kulmakivistä. Kuljettaja ei huomaa mikä 
moottori milloinkin vastaa auton liikut-
telusta, sillä auto huolehtii itsestään voi-
manlähteiden vaihtamisesta ajotilanteen 
mukaan. Koska auto ei toimintalämpöi-
senä käy tyhjäkäyntiä ja liikkeelle lähde-
tään aina sähköllä, erottuu Prius myös 
hiljaisuudellaan selvästi edukseen.

Bensiinimoottori on 1,8-litrainen ja 
sen suurin teho on 72 kW (98 hv). Siinä 
käytetään Atkinson-työkiertoa, jossa pu-
ristustahti on työtahtia lyhyempi. Imu- ja 
pakovirtausten häviöt ovat tavallista pie-
nemmät. Myös pakokaasujen lämpötila 
madaltuu tällä ratkaisulla. Moottorin 
huippuvääntö, 142 Nm saavutetaan ai-
empaa alhaisemmalla käyntinopeudel-
la. Tällä parannuksella etenkin mootto-
ritieajo on saatu taloudellisemmaksi ja 
hiljaisemmaksi.

Sähköinen ajomoottori tarjoaa 60 kW 
(82 hv) tehon ja 204 Nm väännön. Suuri-
tehoinen sähkömoottori erottaa Priuksen 
kevythybrideistä, jotka eivät mahdollista 
puhdasta sähköajoa. 

Bensiini- ja sähkömoottorin yhteiste-
ho on 136 hv.

Kolme ajotilaa
Pitkän tuotekehityksen jalostama hybri-
ditekniikka suo jo itsessään hyvät lähtö-
kohdat poikkeuksellisen taloudelliselle 

ajamiselle. Kuljettaja voi valita kolmesta 
erilaisesta ajotilasta parhaiten sopivan. 
EV-tilassa Prius liikkuu pelkän sähkö-
moottorin avulla. Sopivia käyttötilantei-
ta ovat esimerkiksi ruuhkassa tai park-
kihallissa ajo. Sähkömoottorilla ajetta-
essa Prius on miltei äänetön ja täysin 
päästötön. 

ECO-tilassa portaattomalla automaat-
tivaihteistolla varustettu hybridi reagoi 
äkillisiin kaasunpainalluksiin maltillises-
ti ja ilmastointia ohjataan energiaa sääs-
täen. Olosuhteista riippuen ECO-tilassa 
ajamalla saavutetaan jopa 15 %:n kulu-
tus- ja päästösäästöt. 

POWER-asento puolestaan mahdollis-
taa nimensä mukaan aktiivisesti täyden 
tehokapasiteetin hyödyntämisen. Tästä 
on hyötyä esimerkiksi nopeissa kiihdy-
tystilanteissa.

Enemmän ajonautintoa 
Uudistunut ulkomuotoilu tuo nyt myös 
Priukseen saman muotoiluilmeen, jo-

▶

Uusi Prius

Toyotan uusi  
muotoilukieli  
ilmenee uudessa 
Priuksessa.

Toyota Touch&Go 
-multimedia-
järjestelmä on  
jatkossa jokaisen 
Prius-malliversion 
vakiovarusteena.

P
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Prius-tuoteperhe laajenee vuonna 2012
Uusi
Prius

Prius
PHEV*

Prius +
-tilahybridi*

Teho, kW (hv) 100 (136) 100 (136) 100 (136)

keskikulutus, l/100km 3,9 2,1 4,3

CO2-päästöt alkaen (yhdistetty) 89 49 99

Max. toimintasäde hybridiakulla 
(pelkällä sähköllä)

n. 2 km n. 24 km n. 2 km

istuinpaikkoja 5 5 7

Tavaratila 5-paikkaisena, l 446 446 505

sVH. alkaen 35 036 € vahvistamatta vahvistamatta

Myynnissä Nyt kesällä 2012 kesällä 2012

* Alustavat tekniset tiedot

Uusi Prius Prius PHEV

Prius +

ka on asteittain nähtävillä useissa 
muissa uudistuvissa Toyota-mal-
leissa, kuten Avensiksessa. Keulan 
ilmeeseen tuo uutta dynaamisuut-
ta kasvanut ilmanottoaukko, ja ta-
kavalojen led-valaistuksen uudet 
pyöreät muodot erottavat mallin 
selkeästi edeltäjästään.

Myös Priuksen sisätilat ovat uu-
distuneet monipuolisesti. Uutta, 
täysin mustaa verhoilua ja sisus-
tusta täydentävät entistä laaduk-
kaammat metallinsävyiset koriste-
paneelit sekä entistä korkeammalla 
resoluutiolla varustettu digitaalinen 
mittaristo. Ja koska Priuksen ää-
nieristykseen on tehty parannuk-
sia, kantautuvat rengasmelu sekä 
polttomoottorin äänet entistä vä-
hemmän matkustamoon. 

Myös ajettavuutta on parannet-
tu. Uudelleen suunnitellut iskunvai-
mentimet tekevät ajokokemuksesta 
entistäkin mukavamman. 

Edistyksellisiä toimintoja 
ja entistä vahvempi 
vakiovarustelu
Uudistuneessa Priuksessa on vakio-
varusteena poikkeuksellisen paljon 
innovatiivisia varusteita.Ensimmäi-
senä autona maailmassa malliin on 
saatavilla aurinkoenergialla toimiva 
tuuletus. Aurinkopaneelilla varus-
tetussa autossa on kauko-ohjattava 
ilmastointijärjestelmä, jonka avulla 
matkustamon lämpötilaa voidaan 
tiputtaa jopa 35 astetta ennen liik-
keelle lähtöä. 

Varustetasoja on valittavissa kol-
me: Prius, Prius Sol ja Prius Pre-
mium.

Kaikissa malleissa on vakiona 
tuulilasin alareunaan heijastuva 
HUD-näyttö (Head-Up-Display), 
josta näkyvät ajonopeus ja eco-il-
maisin tai navigointiopasteet. Mi-

käli varustukseen on valittu myös 
Pre-Crash-järjestelmä ja aktiivinen 
vakionopeussäädin, näkyvät myös 
näihin liittyvät informaatiot HUD-
näytössä. Tuulilasinäyttö helpottaa 
kuljettajaa pitämään katseensa jat-
kuvasti liikennevirrassa. Ajoon kes-
kittymistä parantaa myös se, että 
kuljettaja voi säätää audiolaitteistoa, 
ilmanvaihtoa ja eco-toimintoja vai-
vatta suoraan ohjauspyörältä.

Uudistuneen Priuksen kaikkien 
mallien vakiovarustukseen kuuluu 
myös Toyotan uusi ja edistykselli-
nen Toyota Touch&Go -multime-
diajärjestelmä. Se sisältää kosketus-
näytön kautta helposti hallittavia 
toimintoja, kuten navigointijärjes-
telmän, peruutuskameran sekä pu-
helimen ja kannettavien musiikki-
laitteiden helppokäyttöiset blue-
tooth-yhteydet. 

Uusiutuvan Priuksen päiväajo-
valot ovat led-toimiset. Kaikkiin 
kolmeen varustetasoon kuuluvat 
vakioina mm. vakionopeudensää-
din, sumuvalot, ohjauspyörän kor-
keus- ja syvyyssäädöt, Smart entry 
-avaimeton sisäänkäynti (kuljet-
tajan tunnistimella), sähköiset ik-
kunannostimet, sähköisesti koria 
vasten taittuvat ulkopeilit, 12 voltin 
sähköpistokkeet etu- ja takaistui-
milla sekä ilmastointiautomatiikka. 
Turvavarustus sisältää tavanomai-
sempien toimintojen lisäksi VSC+-
ajonvakautuksen, seitsemän turva-
tyynyä, turvavyöilmaisimet kaikil-
le istuinpaikoille, ISOFIX-turvais-
tuinkiinnityspisteet sekä aktiiviset 

pääntuet etuistuimilla. 
Prius Sol -varustelu 

tarjoaa lisäksi esimer-
kiksi 17-tuumaiset kevyt-
metallivanteet ja nahka-
päällysteisen ohjauspyö-
rän kosketusohjatuilla 
toiminnoilla.

Prius Premiumissa on 
päiväajovalojen lisäksi 

myös led-ajovalot. Ne varmistavat 
kirkkaan valokeilan kaikissa ajo-
oloissa. Led-valojen energiatehok-
kuus ja käyttöikä ovat merkittävästi 
paremmat tavallisiin halogeenipolt-
timoihin verrattuna. Lisäksi ne ei-
vät kuumenna valoumpioita, joten 
kura ei kiinnity umpioihin yhtä hel-
posti ja himmennä siten valotehoa. 
Premium-versiossa on myös vettä 
hylkivät etusivuikkunat, hämärä- ja 
sadetunnistimet sekä lisävarustee-
na saatavat nahkaverhous ja äly-
käs pysäköintiavustin. Priuksille 
ominaista ympäristöä huomioivaa 
innovaatiota on myös Premium-
varustetason uusi JBL Green-ed-
ge -audiojärjestelmä. Uudenlaisen 
vahvistin- ja kaiutinteknologian an-
siosta Green-edge käyttää jopa 80 % 
vähemmän energiaa kuin perintei-
set audiojärjestelmät. 

Prius taloudellisen  
autoilijan asialla
Suomen nykyinen autoverotus 
on luomassa Priuksen kaltaisille  
hyb ridi autoille yhä enemmän etuja. 
Jo vuodesta 2010 alkaen, on auto-
jen vuosittainen käyttömaksu (ajo-
neuvovero) ollut sidonnainen auton 
CO2-päästöjen määrään. Tämän 
seurauksena Priuksen vuosittainen 
ajoneuvovero on jopa 60 % pienem-
pi esim. vastaavankokoiseen perin-
teiseen bensiiniautoon verrattuna. 
Myös Priuksen vähäinen huolto-
tarve on omiaan auttaman kulut-
tajaa säästämään autoilun kuluis-
sa. Tiesitkö, että ottamalla Toyotan 
Huolenpitosopimuksen Priukseen, 
ovat sen vuosittaiset kulut peräti 25 
% edullisemmat vaikkapa Avensik-
sen 1.8-litraiseen bensiinimalliin 
verrattuna. 

Uudistuneen Priuksen ennakko-
myynti on jo alkanut, ja ensimmäis-
ten autojen toimitukset tapahtuvat 
maaliskuun aikana. Autoverolliset 
hinnat alkavat 35 036 eurosta. 

Uusi Prius hyödyntää tyylikästä sekä 
energiatehokasta led-valotekniikkaa 
sekä etu- että takavaloissa.

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.
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ito merkkituote on brändi, josta 
ostajat ovat valmiita maksamaan 
enemmän, koska uskovat sekä 
tuotteen laatuun että sen status-
symboliin. Yleensä perustellusti 
ajatellaan, että merkkituotteisiin 

liittyy kaikki se hyvä, jota ne ulospäin viestivät: sta-
tus, laatu, hyvät materiaalit, muotoilu jne. Tuote-
väärennöksessä sen sijaan ei näin ole. Tuotteessa 
oleva väärennetty merkki, eli logo saattaa viestiä ar-
vokkuutta ja kerätä ympäristöltään jopa huomiota, 
mutta brändin laadukkuutta ja ominaisuuksia vää-
rennös ei tietenkään tuo.

Joitakin vuosia sitten piraattituotteiden markki-
noille lähinnä hymähdettiin. Suuressa päivälehdessä 
on jopa ollut kelloliikkeen ilmoitus, jossa mainostet-
tiin Rolexin aitoja väärennöksiä. Nyt ovat asenteet 
kääntyneet. Väärennettyjen tuotteiden ostajille hy-
mähdetään, ja tulli pyrkii kaikin keinoin pysäyttä-
mään tuoteväärennösten liikkumista rajoilla.

Asennemuutosten taustalla on järjestelmällinen 
työ, jolla tätä hämäräbisnestä pyritään kitkemään. 

Faktaa
●  Tänä vuonna on pysäytetty yli 250 tuoteväärennös
lähetystä.

●  Laaja kirjo tuotteita: asusteita, latureita, autojen 
merkkitunnisteita, varaosia, pelejä, lääkkeitä, 
kosmetiikkaa jne. 

●  HelsinkiVantaan lentoasema ja KotkaHaminan satama 
merkittävimmät kohteet.

●  Ongelmana on Schengenalueen raja Turkissa.
●  EU:n sisällä väärennökset pääsevät liikkumaan vapaasti.
●  Tulli tekee tiivistä yhteistyötä kansainvälisesti.
●  Toyota vahvasti mukana estämässä väärennöksiä.

TEKSTi TOm KaLima

Lomamatkalta ostettu 

halpa ”rantarolexi” tai 

”piraattivuitton” saattavat 

ostohetkellä tuntua 

mukavilta ja harmittomilta 

hankinnoilta. Todellisuudessa 

tuoteväärennöksissä on 

kuitenkin yleensä kyse 

rikollisesta liiketoiminnasta, 

jonka osuus koko maailman 

kaupasta on joidenkin 

arvioiden mukaan jopa 10 

prosenttia.

Tuoteväärennösten 
osuus maailman
kaupasta on noin  
10 prosenttia

”Rantarolexi” 
on vitsi, mutta väärennetty 
jarrupala on vaarallinen

Omaa taisteluaan käyvät maailman kuuluisimmat 
tuotemerkit, jotka pyrkivät suojelemaan omaa lii-
ketoimintaansa. Sen lisäksi entistä vahvemmin tässä 
taistelussa ovat mukana EU-komissio, WCO (maa-
ilman tullijärjestö), kansainväliset poliisijärjestöt se-
kä eri maiden tullit.

– Ongelman vakavuuteen on myös viranomais-
ten piirissä herätty vähitellen, sanoo tulliylitarkas-
taja Lasse Ryyttäri.

Yhteyksiä rikollisuuteen
Lasse Ryyttärillä on monien vuosien työura taka-
naan tullissa mm, huumerikostutkijana ja hän on 
toiminut useissa tutkintaryhmissä poliisin kanssa 
kansainvälisellä ja kansallisella tasolla. Tämän an-
siosta hän tuntee hyvin huumerikollisuuden mo-
ninaiset, kansainväliset lonkerot. Kokemuksen pe-
rusteella hän uskoo niitä selvityksiä, jotka yhdistävät 
väärennösten valtavat markkinat kansainväliseen ri-
kollisuuteen, huumekauppaan ja jopa terrorismiin.

– Rikollinen toiminta tarvitsee rahoitusta ja vää-
rennösten markkinoilta se on helppoa: voitot ovat 

suuria ja kiinnijäämisen riski on pieni. 
Suomessa väärennettyjen tuotteiden hal-
tuunottojen arvo oli viime vuonna n. 25 
miljoonaa euroa, EU:n tasolla jo miljar-
deja ja maailmanlaajuisesti satoja mil-
jardeja euroja.

– Kaikkiaan sen osuudeksi arvioidaan 
kymmenisen prosenttia koko maailman-
kaupasta, Ryyttäri sanoo.

Tuoteväärennösten helppo tili syntyy 
siitä, että tuotteet tehdään aitoihin ver-
rattuna halvoista materiaaleista, ilman 
tuotekehityskuluja ja huippusuunnitte-
lijoiden panosta sekä testausta.

– Lippalakit, T-paidat, huivit, merk-
kivaatteet ja –laukut ovat varsin yleisiä 
väärennöksiä. Niitä löytyy runsaasti lo-
makohteiden rantakaupoista. Itselle os-
taminen ei tietenkään ole lain vastaista. 
Yleensä ostaja tietää ostavansa väären-
netyn tuotteen, jolloin kyse on lähinnä 
etiikasta ja moraalista.

– Väärennettyjen musiikki- ja eloku-
vatallenteiden maahantuonti sen sijaan 

on kansallisen lainsäädännön mukaises-
ti täysin kiellettyä, toteaa Lasse Ryyttäri.

Tuotteiden valmistaja sen sijaan käyt-
tää tuotemerkkiä luvatta ja niiden laitto-
massa maahantuonnissa rikotaan lakeja 
ja kierretään veroja. Tässä mielessä jo-
kainen väärennetyn tuotteen ostaja tu-
kee omalta osaltaan rikollista toimintaa.

Piraateissa on turvallisuusriski
Ryyttäri korostaa, että tuoteväärennösten 
joukossa on myös sellaisia tuotteita, jois-
ta aiheutuu suoranaista vaaraa. Tällaisia 
ovat mm. lääkkeet, kelvottomat sähkö-
laitteet ja autojen varaosat.

– On selvää, että tuoteväärennökset 
tehdään taloudellisen hyödyn maksi-
moinnin periaatteella. Sen vuoksi ne val-
mistetaan pääsääntöisesti halvemmista 
materiaaleista ilman kalliita oheiskuluja. 
Usein niiden laatu myös vaihtelee, sanoo 
Toyota Auto Finland Oy: varaosapäällik-
kö Jouko Ryynänen.

Yleisimpiä autojen varaosien tuotevää-
rennöksiä ovat jarrupalat, ilmanpuhdisti-
met, öljynsuodattimet sekä kytkinlevyt. 
Tosin kokonaisten autojenkin väären-
nöksiä on esimerkiksi Kiinassa nähty. 
Väärennettyjen varaosien ongelmana on, 
että pelkällä silmällä niitä on usein hyvin 
vaikea erottaa oikeista.

Niissä on oikean näköinen automerkin 
logo ja ne muistuttavat lähes täysin aitoa, 
mutta niiden ongelmat voivat paljastua 
käytössä kohtalokkain seurauksin. Jar-
rutusteho ei hätäjarrutuksessa ehkä rii-
tä. Ilmanpuhdistin ei välttämättä poista 
hiukkasia aiheuttaen moottorin ennen-
aikaista kulumista, pahimmassa tapa-

uksessa moottorivaurion. Öljynsuoda-
tin voi vuotaa ja johtaa jopa tulipaloon. 
Kytkinlevyt eivät aina pidä, jolloin kyt-
kin luistaa jne.

Jouko Ryynänen muistuttaa kuitenkin, 
että tuoteväärennöksiä ei saa sekoittaa 
tarvikevaraosiin. 

– Tarvikevaraosat ovat omilla tuote-
merkeillään myytäviä varaosia. Väären-
nökset sen sijaan ovat osia, joita myydään 
jonkin tuotemerkin, esimerkiksi Toyotan 
nimellä, Ryynänen sanoo.

Toyota taistelee  
väärennöksiä vastaan
Toyota on maailmanlaajuisen, puolueet-
toman luokittelun mukaan maailman ar-
vokkain brändi automerkkien joukossa. 
Kaikkien brändien arvovertailussa To-
yota sijoittui tänä vuonna sijalle 11 en-
nen Mercedes-Benziä. Tämän aseman 
saavuttaminen on pitkäjänteisen työn 
tulosta ja tinkimättömien laatujärjestel-
mien ansiota.

Teknologian kehitys on kuitenkin 
mahdollistanut, että autotehtaiden teke-
mää kehitystyötä on mahdollista kopi-
oida. Erilaisia varaosia voidaan mallin-
taa ja valmistaa sen jälkeen ilman lupaa. 
Tällaista toimintaa vastaan myös Toyo-
ta käy uranuurtavaa taistelua kaikkialla 
maailmassa.

– Toyota on ollut Suomessakin edel-
läkävijä ja on auttanut myös tullia tun-
nistamaan Suomen rajalla liikkuvia tuo-
teväärennöksiä. Yleensä nämä tuotteet 
eivät ole olleet tulossa Suomen markki-
noille, vaan matkalla Venäjälle, kertoo 
Lasse Ryyttäri. 

Tulli on tänä vuon-
na pysäyttänyt yli 
250 tuoteväären-
nöslähetystä. Ne 
ovat sisältäneet 
mm. asusteita, kos-
metiikkaa, vaattei-
ta, lääkkeitä.
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TeksTi malla HUTTUnen
kUvaT aki rask

▶

Neljän herätyksistä 
kravattikeikkoihin

Elämää flyygelin kanssa

– konserttivirittäjä on kuin lampun henki, 
hän ilmestyy paikalle heti, kun tarvitaan. 
Hän menee edellä, laittaa asiat kuntoon 

ja päivystää paikalla konsertissa niin 
kauan kuin flyygeliä lavalla soitetaan, 

toteaa konserttivirittäjä matti kyllönen 
työstään.

 Matti Kyllönen ohjaa punaisen Hiacensa Helsingin 
Musiikkitalon parkkipaikalle. Rautatieaseman 
kello osoittaa aikaa 06:45. Noin 20 kiloa paina-

vaa työkalupakkia konserttivirittäjän ei tarvitse ottaa mu-
kaan tälle virityskeikalle, sillä Musiikkitalo on tarjonnut 
hänen käyttöönsä varastotilaa työkalujen säilytystä varten.

Hiaceensa Kyllönen on ollut tyytyväinen. Sen mittariin 
on kertynyt 2,5 vuodessa 130 000 km. Kyllösen ilme vaih-
tuu hymyksi, kun hän kertoo tulevasta uudesta autostaan.

– Se on Hiacen nelivetomalli ja väriltään sininen. Saan 
sen käyttööni jouluksi. Luotettavuus, kestävyys ja laatu 
ovat merkittäviä arvoja, Kyllönen myhäilee. 

– Tänään riittää, kun aloitan työt klo 07:00, eli minulla 
on riittävästi aikaa hoitaa asiat vireeseen ennen kuin or-
kesteri aloittaa harjoitukset. Itse virittämiseen aikaa kuluu 
noin puolitoista tuntia. Jos tehdään lisäksi jotain muuta, 
aikaa on varattava sen mukaan, Kyllönen toteaa astues-
saan sisälle taloon.

Konserttivirittäjä Kyllönen vastaa Helsingin uudessa 
Musiikkitalossa isossa salissa soitettavista flyygeleistä. 
Hän oli myös mukana Hampurissa valitsemassa taloon 
ihan uutta arvosoitinta. 

Virittäjän tärkeät Toyotat 
Hiace ja akustikko
Helsingin Musiikkitalo on Matti Kyllöselle mieluinen työ-
paikka, sillä työkalujen varastotilan lisäksi uusi konsertti-
talo on tarjonnut käyttöön pukukopin ja henkilökunnan 

virkistäytymistä varten suihkun. Virkistäytymiseen on-
kin välillä tarvetta, jos työpäivä alkaa aamulla klo 5:00 ja 
päättyy illan konserttiin noin klo 22:00. 

Musiikkitalon konserttisalin akustiikkaa on kiitelty 
monissa yhteyksissä. Niin taiteilijat kuin kuulijatkin ovat 
ylistäneet akustiikan tarjoamaa selkeää ääntä, jonka sointi 
sulautuu koko saliin. 

Akustiikan suunnitteli kansainvälisesti arvostettu ja-
panilainen suunnittelija Yasuhisa Toyota, joka suosii 
suunnittelutöissään erityisesti puuta.

Myös Matti Kyllönen on tehnyt akustisia kokeiluja. 
Facebook-sivuillaan hän kertoo rakentaneensa säädet-
tävän flyygelin kanteen kepin jatkopalan ja kokeilleensa 
sitä Musiikkitalon uuteen flyygeliin.

”Päädyttiin noin 5 cm normaalia pidempään tikkuun. 
Nyt sama jatkopala on ollut kokeilussa eräässä salissa Ame-
rikassa, ja myös akustikko Toyota on pitänyt siitä. Sinne siis 
myös tulee pidempi tikku, niin kuin Musiikkitalon kahdes-
sa solistiflyygelissä on.”

Välillä joudutaan tekemään myös vaativampia huolto-
töitä ja koneiston säätöjä. Tällöin flyygelin koneisto ote-
taan irti, pakataan puulaatikkoon ja kuljetetaan Hiacella 
Järvenpäässä sijaitsevaan verstaaseen, jossa Matin lisäksi 
työskentelee kaksi pianonvirittäjää. 

Monisäikeinen tehtävä
Flyygelin virittäminen alkaa ottamalla ensiksi äänirau-
dasta lähtöääni A, joka orkesteriviritystä tehtäessä on 
yleensä taajuutta 442 Hz. Joskus virityksen lähtöäänenä 
on matalampi 440 Hz tai korkeampi 443 Hz. Flyygelissä 
kielilankoja on yli 200 kpl, ja niitä kiristetään tai löysätään 
halutun lopputuloksen aikaansaamiseksi. 

– Lähtöäänen paikalleen asettamisen jälkeen kaikki sii-
tä eteenpäin tehdään korvakuulolta. Luotan omaan kor-
vaani, vaikka mittareitakin tähän työhön olisi saatavilla, 
Kyllönen vakuuttaa.

Musiikkitalon helmi on sen suuri 
1 700-paikkainen konserttisali, jossa 
yleisö istuu esiintymislavan ympärillä. 
Matti Kyllönen on saapunut ani varhain 
varmistamaan, että illan konsertissa 
flyygeli soi kauniisti.
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Virittäminen ei kuitenkaan ole kovin 
yksinkertainen toimenpide, vaan siihen 
liittyy useita matemaattisia teorioita, käy-
täntöjä, mieltymyksiä ja kompromisseja.

Matti Kyllönen myöntää, että soittajilta 
saadut kommentit ovat virittäjälle erittäin 
arvokkaita. Haasteena on löytää kullekin 
soittajalle hänen soittotyyliinsä soveltuva 
kosketus ja sointi. 

– Jokainen saatu palaute ja mielipide 
syntyy spontaanisti taiteilijan omasta ko-
kemuksesta, eikä se edusta joukkomieli-
pidettä. Siksi se on erittäin tervetullutta.

Keskittymistä ja paineensietoa
Kyllönen edustaa Suomessa hyvin harvi-
naista konserttivirittäjän ammattikuntaa, 
johon hänen lisäkseen kuuluu vain kym-
menkunta ammattilaista. Konserttivirit-
täjän ammattitaito perustuu pitkälti vuo-
sikymmenten tuottamaan taiteilijoiden 
ja sinfoniaorkestereiden tarpeiden tun-
temiseen, tarkkaan kuuloon, musikaali-
suuteen ja monipuolisiin käden taitoihin. 

Jos kysyy Matti Kyllöseltä, mikä erottaa 
pianonvirittäjän työn konserttivirittäjän 
työstä, saa vastaukseksi useita syitä, yk-
si niistä on paineensietokyky ja toinen 
on keskittymiskyky. Eikä unohtaa sovi 
luovuutta.

– Konserttivirittäjän on kyettävä tuot-
tamaan kaikissa oloissa esitystasoista jäl-
keä. Keskittymiseni tapahtuu aivokopan 
sisällä. Työskennellessäni voin sulkea 
kaikki häiriötekijät pois: yleisön, hälinän, 
kiireen. Vaikka salissa olisi tuhatpäinen 
yleisö, ei se haittaa minua. Tiedän virittä-
jiä, joiden kanssa ei saa olla edes samas-
sa huoneessa heidän työskennellessään, 
Kyllönen toteaa.

Joskus Kyllösen kalenteri on niin täyn-
nä, että heikkopäistä heikottaa. Hän toi-
mii useiden orkestereiden ja tunnettu-
jen festivaalien vakiovirittäjänä. Listaa 
täydentää lukemattomien muusikkojen 
joukko, joille Matti on laittanut soittimet 
kuntoon. Kiireisimpään aikaan aamut al-
kavat jo neljän herätyksillä. 

”Mennyt viikko olikin erikoinen, tuli 
viritettyä muutamalle orkesterille: Helsin-
gin kaupunginorkesteri, Radion sinfonia-
orkesteri, Tapiola Sinfonietta, Vivo, Nor-
dea Jean Sibelius Orkesteri, Suomalainen 
Kamariorkesteri ja Helsingin Festivaali-
orkesteri. Lupu, Sigfridsson, Matsujev ja 
Piano Espoo oli hoidossa, muun muassa. 
Ai niin – oli siellä vielä Sibelius-laulukil-
pailu. Tällä viikolla onkin kevyempää, 
Sunwook Kim ja tosiaan huomenna al-
kaa Kauniaisten Musiikkijuhlat”, toteaa 
Matti Facebookissa.

Ennakointia ja töiden 
aikatauluttamista
Konserttiyleisö harvoin tulee ajatelleek-
si, mitä kaikkea on tehty taustalla, jotta 
taidenautinto olisi täydellinen. Varsin-
kin vierailevien sinfoniaorkestereiden 

konsertteihin liittyy paljon etukäteisvalmisteluja. 
Esimerkiksi konserttivirittäjän työ alkaa sillä, että 
hän ottaa selville, mitkä ovat esitettävät teokset. Par-
haassa tapauksessa hän ostaa orkesterin levyttämän 
levyn ja valitsee kuulemansa perusteella orkesteria 
varten soittimen. 

– Normaalia konserttia varten soitin viritetään 
jopa kolmeen kertaan. Ensimmäinen viritys tapah-
tuu ennen ensimmäisiä harjoituksia. Seuraava teh-
dään harjoitusten jälkeen ja viimeistelyviritys vielä 
ennen konserttia. Virityksen on täytettävä solistin 
toiveet ja tarpeet. 

– Tarkinta työ on silloin, jos soitinta viritetään le-
vytystyötä varten. Yhtä tarkkaa työ on joskus vaati-
van solistin kanssa. 

Lokakuussa Helsingin musiikkitalo sai vierailijaksi 
pianistivirtuoosi Radu Lupun. Kirjeenvaihto soitti-
mista oli aloitettu ja puolta vuotta aiemmin. Taitei-
lijan saavuttua Suomeen hänelle esiteltiin valmiiksi 
viritetyt kolme Steinway-flyygeliä. 

– Radu Lupulta meni vain kaksi minuuttia soit-
timen valintaan. Uusin Steinway oli hänestä liian 
uusi. Kahdesta jäljelle jäävästä veikkaukseni osui 
oikeaan. Olisin valinnut hänelle saman yksilön, Kyl-
lönen vakuuttaa.

Konserttivirittäjän ammattitaitoa on sekin, että 
Kyllönen osaa ottaa huomioon solistien vaatimuk-
set mm. harjoitussoitinten osalta, vaikka tapahtuman 
järjestäjä tätä ei olisi tullut ajatelleeksikaan. 

Arvosoittimen ikä 
Vaativassa konserttikäytössä oleva soitin viritetään 
usein ja se pidetään muutenkin teknisesti hyvässä 
kunnossa. Kyllösen mielestä yli 20-vuotias, isoissa 
saleissa soinut flyygeli ei kuitenkaan ole se ykkössoi-
tin, joskin se toimii loistavasti pienissä saleissa vielä 
useita vuosikymmeniä. Vertailun vuoksi Kyllönen 
kertoo, että Japanissa monessa salissa flyygelin ikä-
nä pidetään 10 vuotta.

Musiikkitalon kolmesta flyygelistä Kyllösellä on 

selkeä näkemys. 
– Keskimmäinen on monessa mielessä soitin par-

haassa iässä: rungon jänteet jo tasaantuneet ja sointi 
parhaimmillaan. Uuden soittimen kirkkaudesta pi-
tävät nuoremmat soittajat, ja muutama suuri mestari 
saattaa olla kallellaan iäkkäämmän, mutta hyväkun-
toisen soittimen suuntaan.

Kisällistä mestariksi
Matti Kyllönen myöntää olevansa unelma-ammatis-
sa, johon hän ei omien sanojensa mukaan ajautunut, 
vaan pyrki aktiivisesti. 1970-luvun loppupuolella 
pianonvirittäjäksi haluavalle ei ollut alan koulutusta, 
vaan ammattipätevyys tuli hankkia pianotehtaissa. 
Niinpä Mattikin hakeutui harjoittelijaksi Fazerin soi-
tintehtaalle, jonne myös teki kisällin työnäytteensä. 

– Jo pikkupoikana lueskelin soitinten teorioita ja 
viulunrakennusoppaita. Oppi oli hyödyllistä, sillä 
lähes samat lainalaisuudet liittyvät kaikkiin soitti-
miin. Soittimet kiinnostivat minua, mutta soitta-
jan ammatti ei. Kitaraa olen soittanut omaksi iloksi. 

Toimittuaan jonkin aikaa yksityisyrittäjänä Kuo-
piossa hän muutti takaisin pääkaupunkiseudulle ja 
sai työpaikan Fazer-musiikista. Yhtiö järjesti nuorelle 
miehelle alan koulutusta niin koti- kuin ulkomail-
lakin, mm. Saksassa ja Japanissa. Konserttivirittäjä 
Eemeli Paavosen kuoltua Matille tarjoutui vaati-
vampia tehtäviä. 

– Olin neljättä vuotta alalla, kun sain ensimmäi-
sen konserttiflyygelin viritystehtävän Finlandia-
taloon. Nyt tuosta tapahtumasta on kulunut aikaa 
lähes 30 vuotta ja hoidan edelleen Finlandia-talon 
soitinten viritykset. 

Töiden lomassa Kyllönen on toiminut lisäksi kou-
luttajana useilla flyygelinhuoltoa ja flyygelin koneis-
ton asennusta käsittelevillä kursseilla ulkomaita 
myöten. Onpa hän kirjoittanut virittäjäkoulutuk-
sessa käytettävän Pianon- ja flyygelinrakennuksen 
käytännön työoppaan sekä Ralf Gothonin kanssa 
kirjan Flyygelin kanssa. 

Haasteena on löytää
kullekin soittajalle

hänen soittotyyliinsä
soveltuva kosketus

ja sointi

Matti Kyllösen hehkuvan punainen Hiace on tuttu näky Musiikkitalon pihassa. Uuden neliveto-Hiacen 
mestarivirittäjä saa ajoon joulukuun lopussa. 

 INNO-kilpailussa lukiolaiset ratkaise-
vat yrityksiltä ja yhteisöiltä saamiaan 
aitoja ideointitehtäviä. Tehtävien rat-

kaisut voivat olla lukiofysiikkaa soveltavia 
teknisiä innovaatioita, uusia liikeideoita 
tai elämänlaatua parantavia palvelu- ja 
sosiaalisia innovaatioita. 

Toyota on yksi 
yhteistyökumppaneista
Kilpailu julkistettiin 5.10.2011 ja se päät-
tyy 10.1.2012. Voittajat julkistetaan hel-
mikuussa 2012.

Kilpailun yhteistyökumppanit vastaa-
vat palkintostipendien rahoittamises-
ta. Niiden yhteenlaskettu arvo on noin  
20 000 euroa. Hankkeen muun toimin-
nan rahoittavat Teknologiateollisuuden 
100-vuotissäätiö ja Opetushallitus. Kil-
pailun käytännön toteutuksessa on mu-
kana Oulun yliopiston teknologiakasva-
tuskeskus Teknokas Ylivieskasta.

Kilpailuun voivat tänä syksynä osal-
listua Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan, 
Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjan-
maan, Kainuun ja Lapin maakuntien 
noin 22 500 lukiolaista. Osaan kilpailu-
tehtävistä voivat ilmoittautua myös lu-
kiolaisten vanhemmat ja opettajat, joiden 
toivotaan samalla innostuvan tukemaan 
lukiolaisten innovaatiotoimintaa. Vuosi-
na 2012 ja 2013 kilpailu järjestetään val-
takunnallisena.

Hankkeen projektipäällikkönä toimii 
2,5 vuoden ajan INNOlukion kehittäjä, 
Ylivieskan lukion matemaattisten ainei-
den lehtori Ari Ervasti. 

Ervastin mukaan innovatiivisuutta ei 
voi opettaa, mutta sitä voi kuitenkin 
oppia oivallusten kautta. Ervastin oma 
keksintöharrastus sai alkunsa hänen en-
simmäisestä menestyneestä keksinnös-
tään; ylämäessä helpottavasta pyörätuo-
lin jarrusta. 

– Vastaavanlaisia onnistumisen elä-
myksiä pyritään tuottamaan nyt yhä 
useammalle nuorelle. Mallia on testattu 
jo Ylivieskan lukion keksintökurssilla ja 
viime syksyn paikallisessa testikilpailus-
sa. Tämä kilpailu oli avoin n. 2 000 lukio-
laiselle, ja siihen tuli n. 50 kilpailutyötä. 
Kilpailun kiinnostavuus ja kilpailutöiden 
taso olivat keksintöasiamiehen johtaman 
tuomariston mukaan hyvät, Ari Ervasti 
vakuuttaa. 

Ervasti arvelee, että samalla, kun lu-
kiolaiset oppivat innovatiivisuutta ja luo-
vuutta oivallusten kautta, he voivat kiin-
nostua mm. tekniikasta, ohjelmoinnista 
ja jopa oman liikeidean yrittäjyydestä. 
INNOlukiossa toteutuu koulun ja yritys-
ten yhteistyö luontevalla tavalla.

Millaisia ideoita  
testikisa tuotti?
– Viime syksyn testikilpailun töistä kol-
me julistettiin salaiseksi uutuutensa 
vuoksi. Näistä kaupallistamisvaiheessa 
on kahden lukiolaistytön kemian ope-
tuspeli. Myös eräs saunomiseen liittyvä 

TeksTi Ullamari Hyyryläinen
kUvaT innOlUkiO

INNOlukio
kannustaa oivaltamaan, 
ideoimaan ja keksimään
innOlukio on länsi- ja pohjoissuomalaisille 
lukiolaisille suunnattu ideointikilpailu. 
sen tarkoituksena on innostaa lukiolaisia 
oppimaan omien oivallusten kautta 
luovuutta, innovatiivisuutta ja yrittäjyyttä. 
innOlukio-hankkeen takana ovat ylivieskan 
lukio ja kaupunki.

idea omaa hyvät kaupallistamismahdol-
lisuudet, Ervasti toteaa.

Tämän vuoden INNOlukio on tarkoi-
tettu vain osalle Suomen lukioista, mutta 
vuosina 2012 ja 2013 kilpailu toteutetaan 
valtakunnallisena. Siitä on tarkoitus teh-
dä vakituinen osa suomalaista innovaa-
tiokoulutusta. 

– Osallistumisen kynnys on lasket-
tu matalalle, jotta keksimisestä ja ide-
oimisesta tulisi mahdollisimman mo-
nen suomalaisen harrastus, Ari Ervasti 
muistuttaa.

Tehtävät myös netissä
INNOlukion tehtävät on julkaistu netti-
sivulla www.innolukio.fi. 

Pieneltäkin tuntuva oivallus voi pärjätä 
kilpailussa, ja siitä voi kehittyä menestys. 
Ja mikä parasta: oivallus tuottaa taitoja, 
joista voi jatkossa olla hyötyä. 

Kilpailussa on useita kategorioita. 
Esim. Toyota Auto Finlandin kilpailu-
tehtävässä on kaksi vaihtoehtoa:

A. Perustele konkreettisen mallin tai 
fysiikan avulla täyshybriditekniikan edut, 
kun ajoneuvon nopeus lasketaan esim. 
120 km/h -> 60 km/h. Ratkaisu voi olla 
keksintö, jolla tekniikkaa esitellään esim. 
autonäyttelyissä tai pääosin laskemiseen 
perustuva ratkaisu.

B. Ideoi ympäristöarvoja korostava 
ekoajo-kampanja tai -opas. 

Lukiolaiset oppivat luovuutta oivallusten kautta, sanoo hankkeen kehittäjä Ari Ervasti.
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Toyota on toteuttanut Suomessa jo 
1980-luvulta lähtien jatkuvaa asia-
kastyytyväisyystutkimusta, jonka 
tavoitteena on seurata Toyota-asi-
akkaiden tyytyväisyyttä kokemaan-
sa palveluun sekä saada palautet-
ta asiakkaiden palveluodotuksis-
ta. Tutkimus kohdistetaan uuden 
Toyotan ostajalle sekä korjaamolla 
käyneelle Toyotan omistajalle. Tu-
lokset raportoidaan liikekohtaisesti, 
jotta jokainen liike voi kehittää pal-
veluitaan saamiensa asiakaspalaut-
teiden pohjalta. 

Uuden auton ostajaa tavoitel-
laan puhelimitse asiakastyytyväi-
syyskyselyn merkeissä noin kahden 
viikon sisällä auton luovutukses-
ta. Puhelinhaastatteluosuus kestää 
vain noin viisi minuuttia, jonka 
jälkeen haastattelija tarjoaa sähkö-
postiosoitteen omaavalle asiakkaal-
le mahdollisuutta antaa palvelusta 
yksityiskohtaisempaa palautetta in-
ternetin kautta.

Korjaamoasiakas antaa 
palautetta netissä
Toyota-asiakkaat ovat todennäköi-
sesti havainneet, että nykyään kor-
jaamokäynnin yhteydessä huolto-
neuvoja kirjaa järjestelmään asi-
akkaan sähköpostiosoitteen. To-

yotan asiakastyytyväisyyskyselyn 
weblinkki välitetään korjaamolla 
käyneen asiakkaan sähköpostiin 
noin kahden viikon sisällä viimei-
simmästä käynnistä. Weblinkki on 
toiminnassa kaksi viikkoa, jonka ai-
kana asiakkaan toivotaan vastaavan 
korjaamon palveluun liittyviin ky-
symyksiin. Korjaamotapahtuman 
yhteydessä kirjattu sähköpostiosoi-
te on pelkästään asiakastyytyväi-
syyskyselyä varten, eikä sitä käytetä 
markkinointitoimenpiteisiin ilman 
asiakkaan suostumusta. 

Toyota ei halua rasittaa asiakkai-
taan liioilla kyselyillä, joten samalle 
asiakkaalle ei kohdisteta toista asia-
kastyytyväisyyskyselyä 12 kuukau-
den sisällä. Tutkimukseen osallistu-
neet asiakkaat ovat mukana kolmen 
kuukauden välein toteutettavassa 
arvonnassa, jossa voittoina on 600 
euron matkalahjakortti sekä neljä 
kappaletta 100 euron arvoisia polt-
toainekortteja.

Toyotan tavoitteena on tarjota 
alan parasta palvelua ja siksi an-
namme suuren arvon niille asiak-
kaille, jotka panoksellaan osallis-
tuvat palvelumme kehittämiseen.

@toyota.autoilija

Miksi kysymme sähkö-
postiosoitettasi?

Lokakuussa lanseerattu kolman-
nen sukupolven Toyota Yaris saa-
vutti Euro NCAP -törmäystestissä 
täyden viisi tähden yleisarvosanan 
matkustajien ja jalankulkijoiden 
turvallisuudesta. Tulokset oikeutta-
vat huippuarvosanaan myös käytet-
täessä ensi vuonna voimaanastuvia 
kriteerejä.

Täysin uusi Yaris saavutti viiden 
tähden turvallisuusarvostelun jat-
kaen mallin vahvaa turvallisuus-
mainetta. Ensimmäisestä sukupol-
vestaan lähtien Yaris on jatkuvasti 
suoriutunut hyvin Euro NCAP -tes-
teissä. Ensimmäinen Yaris-malli ni-
mettiin luokkansa turvallisimmaksi 
autoksi vuonna 2000. Toisen suku-
polven edustaja saavutti täyden vii-
den tähden tuloksen vuonna 2005. 
Uusimmalle mallille myönnettiin 
nyt korkein Euro NCAP 2011 -tes-
timenetelmän tulos. Lisäksi sen 

saavuttamat pistemäärät oikeut-
taisivat viiden tähden arvosteluun 
myös vuonna 2012 käyttöönotetta-
villa kriteereillä, joissa jalankulkijoi-
den turvallisuustestin vaatimukset 
muuttuvat haastavimmiksi.

Nykyaikainen 
turvavarustelu
Uutuusmallissa on seitsemän turva-
tyynyä: kuljettajan ja etumatkusta-
jan etuturvatyynyt, kuljettajan pol-
viturvatyyny ja täysimittaiset ikku-
naturvatyynyt. Lisäksi etuistuimil-
la on sivuturvatyynyt, jotka ovat 
kaksikammioiset tehokkaamman 
suojan saavuttamiseksi (rintake-
hän ja vatsan alueelle 8 litraa, lan-
tiolle 4,5 litraa).

Yarisissa on useita ominaisuuksia 
jotka pienentävät jalankulkijoiden 
loukkaantumisriskiä mahdollisissa 
yhteentörmäyksissä. Etupuskurin 
energiaa sitovat materiaalit auttavat 
vähentämään jalkoihin kohdistuvi-
en iskujen voimakkuutta. Konepel-
lin kiinnitysmekanismi on suun-
niteltu antamaan törmäystilanteis-
sa periksi pituussuunnassa, jolloin 
jalankulkijan päähän ja vartaloon 
kohdistuvat iskut heikkenevät.

Aktiivinen turvavarustelu on kat-
tava. Kaikissa kolmannen suku-
polven Yaris-malleissa on vakiona 
luistonesto, ajonvakautus, elektro-
ninen jarruvoiman jako, hätäjar-
rutehostin, turvavyömuistutin ja 
niskan retkahdusvammoja estävät 
etuistuimet.

Nykyisellä Euro NCAP -testime-
netelmällä testatuista Toyotista viisi 
tähteä on annettu myös Avensiksel-
le (2009), iQ:lle (2009), Priukselle 
(2009) ja Versolle (2010).

Toyota Espoo luovutti WWF Suo-
men Norppa-arpajaisten pääpal-
kintona olleen Toyota Auris HSD:n 
voittajalle marraskuussa. Onnel-
linen voittaja oli kirkkonumme-
lainen Anja-Riitta Harto. Auton 
hänelle luovuttivat Toyota Espoon 
Lasse Sivunen ja Petri Vaulamo 
yhdessä WWF:n yksityisvarain-
hankinnan johtaja Tarja Haka-
lan kanssa.

Toyota on tehnyt yhteistyötä jo 
pitkään WWF:n kanssa. Yhteis-
työ tukee mainiosti kummankin 
kumppanin ympäristöarvoja.

Lämpimät onnittelut voittajalle. 

Kuvassa Risto Harto oik., voitta-
ja Anja-Riitta Harto, Lasse Sivunen, 
Petri Vaulamo ja Tarja Hakala.

Norppa-arvan Auris HSD 
pääsi matkaan

Uusi Toyota Yaris 
sai täydet tähdet 
Euro NCAP -testistä

Marraskuun 
voittajat
Toyotan asiakastyytyväisyys-
kyselyyn vastanneiden kesken 
arvottiin marraskuussa yksi 
600 euron matkalahjakortti ja 
neljä 100 euron arvoista polt-
toainelahjakorttia. 
Matkalahjakortti on 
toimitettu Tuija Jokiselle 
Tampereelle.
Polttoainekortin voittaneet 
ovat:
Jukka Nousiainen, Helsinki
Jari Forss, Haukivuori
Karl-Erik Eriksson, Raseborg
Janne Laitinen, Jyväskylä.
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Toyota lisää 
investointejaan 
Euroopassa
Toyota ilmoitti aloittavansa kahden 
uuden mallin valmistuksen Eng-
lannissa ja Turkissa sijaitsevissa au-
totehtaissaan. Investointien arvo on 
yhteensä n. 265 miljoonaa euroa, 
ja valmistettavat autot edustavat 
uuden sukupolven C-segmentin 
hatchback- ja sedan-malleja. Tuo-
tannot käynnistyvät kahden vuo-
den kuluessa, ja tehtaiden arvioi-
daan lisäävän työpaikkoja Englan-
nissa n. 1 500 ja Turkissa 400.

Toyotan Englannissa sijaitsevassa 
autotehtaassa, Toyota Motor Manu-
facturing UK (TMUK), valmiste-
taan tällä hetkellä Avensiksen se-
dan- ja wagon-mallit sekä Auris-
malliston bensiini-, diesel- ja -hy-
bridiversiot. Uuden, perheautojen 
segmenttiin kuuluvan hatchbackin 
bensiini-, diesel- ja hybridimallien 
valmistus alkaa tuotantolaitoksessa 
vuonna 2013. Uuden tuotantolin-
jan aloittaminen samassa tehtaassa 
tehostaa toimintoja merkittävästi. 

Toyotan Turkissa sijaitseva tuo-
tantolaitos, Toyota Motor Manufac-
turing Turkey (TMMT), ryhtyy val-
mistamaan Verso- ja Auris-mallien 
rinnalla C-segmentin uutta sedania 
kahden vuoden kuluessa. 

Vuonna 2010 Turkin tuotanto-
laitoksessa tehtiin 40 350 Toyota 
Versoa ja 42 936 Aurista.

Saksan autoliitto ADAC:n uusin 
tutkimus osoittaa, että Lexuksen 
omistajat ovat tyytyväisimpiä au-
toonsa. Myös Lexukseen liittyvät 
palvelut osoittautuivat poikkeuk-
sellisen korkealuokkaisiksi.

Vuosittain tehtävään tutkimuk-
seen osallistui tänä vuonna yhteen-
sä 47 000 saksalaisautoilijaa. Vasta-
usten perusteella selvisi, että Lexus 
on arvostetuin autobrandi ja niiden 
omistajat ovat tyytyväisimpiä autoi-
hinsa. Lexus-asiakkaat korostivat 
myös autoonsa liittyvien palvelujen 

Toyota ja BMW 
yhteistyöhön
BMW Group (BMW) ja Toyota 
Motor Corporation (TMC) alle-
kirjoittivat 1.12.2011 aiesopimuk-
sen keskipitkän ja pitkän aikavälin 
yhteistyöstä seuraavan sukupolven 
ympäristöystävällisten teknologioi-
den kehittämiseksi. Yhtiöt ovat so-
pineet myös etsivänsä muita mah-
dollisia yhteisiä projekteja. 

Lisäksi Toyota Motor Europe 
(TME) ja BMW solmivat erillisen 
sopimuksen, jonka mukaan BMW 
toimittaa Toyotalle 1,6 litran ja 2,0 
litran dieselmoottoreita vuodesta 
2014 alkaen. Moottorit asennetaan 
Euroopan markkinoilla myytäviin 
Toyota-malleihin. Tämän yhteis-
työn avulla Toyota aikoo laajentaa 
Euroopassa myytävien taloudellis-
ten ja vähäpäästöisten dieselauto-
jensa tarjontaa. 

– Toyota on edelläkävijä ympä-
ristöystävällisen teknologian so-
veltamisessa volyymimallien sar-
jatuotantoon ja BMW Group on 
innovatiivisin ja ympäristömyö-
täisin premium-autojen valmista-
ja. Olemme nyt yhdistämässä voi-
mavaramme kehittääksemme ym-
päristöystävällisiä teknologioita ja 
laajentaaksemme innovaatiojoh-
tajuutta kaikissa segmenteissä. Ta-
loudellisten ja suorituskykyisten 
dieselmoottoreiden toimittaminen 
Toyotalle on toinen tärkeä askel tek-
nologiamme suunnitelmallisessa 
myynnin kasvattamisessa, sanoi 
BMW AG:n hallituksen puheen-
johtaja Norbert Reithofer.

– On suuri ilo solmia tämä kes-
kipitkän ja pitkän aikavälin yhteis-
työsopimus BMW:n kanssa. Yhtiön 
ainutlaatuinen kulttuuri ja perimä 
juontavat juurensa pitkälle euroop-
palaisen autonvalmistuksen histori-
aan, lisäksi yritys valmistaa autoja, 
jotka ovat hauskoja ajaa. Molem-
pien yhtiöiden vahva osaaminen 
ja yhteistyö – aluksi ympäristö-
teknologiassa – edistää sekä au-
toteollisuutta että yhteiskuntaa ja 
mahdollistaa yhä parempien auto-
jen valmistamisen, vakuutti Toyo-
ta Motor Corporationin pääjohtaja 
Akio Toyoda.

Autoverolain muutos 
vaikuttaa auton hintaan
Eduskunta hyväksyi 29.11. autoverolain muutoksen, joka nostaa 
henkilöautojen hintoja kesimäärin useilla prosenteilla ensi keväänä. 
Pakettiautoilla korotus on sekä suhteellisesti että euromääräisesti 
suurempi kuin henkilöautoilla. Vain alle 110 g:n CO2-päästöisillä 
autoilla autovero laskee hieman. Tämän seurauksena Toyota-
malleista Aygon, Auris HSD:n, iQ:n, Priuksen ja joidenkin Yaris-mallien 
verollisissa hinnoissa on odotettavissa maltillista laskua. 

Kuluttajan kannalta olennaista on, että saadakseen auton vielä 
vanhalla autoverolla, tulee sen olla rekisteröity ennen 1.4.2012. 
Tällä hetkellä lähes kaikkien myydyimpien Toyota-malliversioiden 
toimitustilanne on erittäin hyvä, joten auton vaihto nykyisen 
alhaisemman verotuksen mukaisella hinnoittelulla on vielä hyvin 
mahdollista vuoden 2011 lopun ja 2012 alun kuluessa.

Veronkorotuksella hallitus pyrkii ohjaamaan kuluttajaa ostamaan 
vähäpäästöisempiä autoja. Viime vuosina alulle saatuun uusien 
autojen keskimääräisten CO2-päästöjen alenemiseen vaikuttaa myös 
autoteknologian kehitys. Esimerkiksi maassamme myytyjen Toyota-
autojen keskimääräinen hiilidioksidipäästöarvo on 148 g/km.

Oulussa toimiva Juhan Auto Oy 
palkittiin marraskuussa Toyota-
verkoston Vuoden jälleenmyyjä 
-arvonimellä. Palkinto myönnetään 
vuosittain sellaiselle autoliikkeelle, 
jonka toiminta kokonaisuutena on 
ollut erinomaista liiketoiminnan 
kaikilla osa-alueilla mitattuna. 

Autoliikkeen saavutukset vuon-
na 2011 ovat omaa luokkaansa: 
henkilöautojen markkinaosuus alu-
eella on 13,7 % ja pakettiautojen 
24,1 %, molemmat luvut reilusti yli 
maan keskiarvon. Myös vaihtoau-
tojen varastotilanne on erinomai-
nen. Lisäksi autotalolla on paljon 
tyytyväisiä asiakkaita.

Vuoden jälleen-
myyjä -palkinto 
Ouluun

– Juha Auto Oy:n Oulun liike on 
palkintonsa ansainnut määrätietoi-
sella työllä.  Pitkäjänteinen asiakas-
palvelu, sitoutunut ja ammattitai-
toinen henkilökunta sekä yleinen 
toiminnan positiivinen vire kuvas-

tavat hyvää, nykyaikaisen 
autoliikkeen toimintatapaa. 
Juhan Auto Oy on ollut pit-
kään talousalueensa ykkös-
merkki niin henkilö- kuin 

pakettiautoissakin, mikä kuvaa hy-
vin asiakkaiden tyytyväisyyttä ja 
sitoutuneisuutta Juhan Auto Oy:n 
palveluun, totesi Toyota Auto Fin-
landin toimitusjohtaja Mika Elo-
järvi palkintojenjakotilaisuudessa.

huippulaatua.
– Lexus on uusi numero yksi. 

Tuotemerkin arvostuksessa ja asi-
akkaiden tyytyväisyydessä autoon-
sa tämä japanilainen premium-au-
tojen valmistaja on lyömätön, tote-
aa ADAC.

Lexus on menestynyt erinomai-
sesti useissa muissakin asiakastyy-
tyväisyystutkimuksissa. Suomessa 
merkki on voittanut esimerkiksi 
Tuulilasi-lehden Merkkien Merkki 
-tutkimuksen vuosina 2008, 2009, 
2010 ja 2011.

Lexus voitti branditutkimuksen

Juhan Auton 
toimitusjohtaja Sakari 
Huikuri sai palkinnoksi 
kuvanveistäjä Kimmo 
Pyykön Guru-patsaan 
pienoisveistoksen ja 
autoliikkeen kiitos-
ilmoituksen alueen 
päälehden etusivulla. 
Kiertopalkinto iso-Guru on 
nähtävissä Juhan Auton 
myymälässä koko vuoden 
2012. 

”Viime talvena oltiin vaimon kanssa hiihtelemässä siinä 
ihan lähiladulla. Autolla piti kuitenkin mennä, kun ei sii-
hen ladun päähän ihan hiihtämällä päässyt. Vaimon 
autolla mentiin, siihen kun sukset saatiin helpoiten sopi-
maan. Lenkki oli kiristyvästä pakkasesta huolimatta 
oikein mukava ja tuli terveellä tavalla hiki. Tunsi teh-
neensä jotain. Tuntui myös hyvältä istua autoon ja hiljal-
leen kohmettuvin sormin avata termari ja nauttia kuu-
masta mehusta. Mutta avaimesta käännettäessä auto ei 
sitten käynnistynytkään – akussa ei ollut tarpeeksi vir-
taa. Pakokauhu alkoi vallata mieltä, kun märkä hiki alkoi 
jäätyä iholle ja matkaa kotiin oli kuitenkin useita kilo-
metrejä. Ei siinä muu auttanut kuin soitto Toyota Infoon, 
hinausauto paikalle ja taksilla pian kotiin. Ja saunaan. 

Selvisi sitten myöhemmin, että kun vaimon autolla 
käytiin vain lähikaupassa ja lapsia hakemassa koulusta ja 
harrastuksista, ei akku ehtinyt kunnolla ajossa latautua, 
vaan tyhjeni tyhjenemistään. Ja selvisi sitten sekin, että 
mikäli meillä olisi ollut Toyota-vakuutuksen Laaja Kasko, 
olisi vakuutus korvannut sekä hinauksen että meidän 
taksimatkamme. Se kun korvaa matkan keskeytyksestä 
johtuvia kuluja, kuten hinauksen, taksimatkat hakemaan 
unohtunutta avainta jne. 

Arvatkaa, onko meillä nykyisin Toyota-vakuutus ja 
sillä Laajalla Kaskolla kuorrutettuna. Sen verran haja-
mielisiä kun meidänkin perheessä ollaan. On jokai-
sen lisäeuron arvoinen juttu. Nyt ei ole tosin sattunut 
mitään, mutta ei sitä koskaan tiedä, mitä tulee kohel-
lettua.”

Ja matka jatkuu
Automatka saattaa katketa 
hyvin erikoisista syistä. Yllä on 
yksi ystäväpiirissä kuulluista 
tositarinoista. Toyota-vakuutus 
olisi yllättänyt tarinankertojan 
positiivisesti.

Toyota Laaja Kasko auttaa 
jatkamaan matkaa
Kuulostiko tarina tutulta? Jos ei hiihtoretki ole 
päättynyt ikävästi, niin käsi pystyyn: kuinka mo-
ni on jättänyt sisävalot päälle ikävin seurauksin? 
Onko älyavain jäänyt väärään taskuun ja matka 
katkennut, kun auto on seuraavan kerran py-
sähtynyt? Hups, bensakin on päässyt loppu-
maan. Onpa moni autoilija epähuomiossa tan-
kannut väärää polttoainettakin. Kukapa meistä 
olisi täydellinen. 

Toyota Laajan Kaskon uudet ominaisuudet 
auttavat näissä hankalissa tilanteissa. Jos matkasi 
keskeytyy Toyotasi teknisen vian, akun tai ren-
kaan tyhjenemisen, polttoaineen loppumisen, 
auton avaimen katoamisen tai esim. kolaroin-
tivahingon vuoksi, korvaa Laajan Kaskon laa-
jennettu autopalveluvakuutus autosi hinauksen 
lähimpään Toyota-korjaamoon ja ylimääräisiä 
matkakuluja enintään 500 euroa. 

Toyota Laaja Kasko sisältää myös sijaisautova-
kuutuksen. Kun vahinko korjataan Toyota-kor-
jaamossa, saat myös käyttöösi sijaisauton Toyota 
Rent -vuokraamosta.

Toyota-vakuutuksen muita kilpailukykyisiä 
ominaisuuksia ovat mm. Laajan Kaskon bonus-
etu, joka palkitsee huolellisen kuskin: kun olet 
ajanut Laajalla Kaskolla kolme vahingotonta 
vuotta, saat bonusedun, jolla voit kuitata mah-
dollisen vahingon aiheuttaman bonusmenetyk-
sen. Ehkä pikkukolarointi ei harmittaisikaan 
niin paljon, koska bonus ei putoaisi. Jos taas alle 
3-vuotias uutena hankkimasi auto, jolla on ajettu 
alle 60 000 km, joudutaankin lunastamaan, saat 
Laajan Kaskon lunastusetuvakuuden ansiosta 
uuden vastaavan auton. 

Käy laskemassa oma vakuutusmaksusi ver-
kossa osoitteessa: www.toyota-vakuutus.fi. Us-
kallamme luvata, että yllätyt positiivisesti saa-
mastasi tuloksesta. 

Arjen helppoutta ja huolenpitoa 
Toinen ystävä puolestaan tuskaili huollon ja ren-
kaanvaihdon kanssa. 

Hetkellinen rahapula siirsi huollon varaamista 
– nyt kun olisi pitänyt käyttää autoa siinä vähän 
isommassa määräaikaishuollossa. Ja renkaan-
vaihtoonkin auto olisi pitänyt viedä, kun ei ole 
kavereista avuksi siinä puuhassa. Toisaalta hän 
tiesi, että autoa pitää huoltaa, jotta työmatkat su-
juisivat ongelmitta. 

TEKSTI LEILA RAJAKANGAS

Mikäli ystävälläni olisi ollut huolenpitosopi-
mus autoonsa, hän olisi maksanut reilut pari-
kymppiä kuukaudessa autoilun menoja jo etu-
käteen. Tällöin hän olisi voinut viedä autonsa 
ajallaan huoltoon ja varmistaa, että kaikki asiat 
ovat kunnossa, jopa ne rispaantuneet pyyhki-
jänsulat vaihdettuina. Siinä sivussa olisi hoitu-
nut se renkaanvaihtokin. Työmatkalleen hän 
olisi saanut sijaisauton, joten päivä olisi sujunut 
varsin näppärästi.

Huolenpitosopimus myös auttaa matkan jat-
kumisessa. Kiinteällä kuukausihinnalla voit var-
mistaa, että autoosi tehdään kaikki pakolliset 
määräaikaishuollot sekä nekin luonnollisen ku-
lumisen aiheuttamat huollot ja korjaukset, jotka 
eivät kuulu normaalin takuun piiriin. Myös esim. 
nesteiden täytöt määräaikaishuoltojen yhteydes-
sä sekä tarpeen vaatiessa pyyhkimen sulat, ajo-
valopolttimot ja jarrupalojen uusimiset kuulu-
vat sopimuksen piiriin. Ja päiväsi sujuu helposti, 
kun saat sopimukseen kuuluvan sijaisauton käyt-
töösi huollon ajaksi.  Normaalissa määräaikais-
huollossa maksat näistä kaikista erikseen. Voit 
liittää huolenpitosopimukseen myös renkaiden 
kausivaihdot sekä hankintahinnan rahoituksen. 

Toyota-vakuutus ja -huolenpitosopimus tar-
joavat autoiluusi mielenrauhaa. Tutustu niihin 
tarkemmin osoitteessa www.toyota.fi tai kysy 
omalta automyyjältäsi. 
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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.
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