
Lehti Toyota-autoilijoille 2/2012

Prius+ on Euroopan ensimmäinen 
7-paikkainen täyshybridi 
Hybriditeknologiaa  
myös veneisiin 

Täysiverinen 
urheiluauto 
GT86 saapuu 
Suomeen 



www.toyota. 

Kuvan autossa seuraavat Toyota-lisävarusteet: 
• krominen etupuskurin kehys • kromiset kylkilistat • korinväriset puskurin kulmasuojat 
• antrasiitin väriset 17” Pitlane-kevytmetallivanteet.

Takapuskurin kromilista Alumiininen takapuskurin suojalevy Korinväriset kylkilistat Tavaratilan suojapohja Tavaraverkko Takaikkunoiden häikäisysuojat

Uusi Avensis tarjoaa luokassaan poikkeuksellisen korkeatasoisen suorituskyvyn ja varustelun 
jo vakiona. Eri varustetasojen lisäksi valittavissasi on laaja Toyota-lisävarusteiden valikoima, 
ajoelektroniikasta aina nahkaverhoiluun, jolla voit milloin tahansa personoida autoasi. 
Kysy lisää omalta Toyota-automyyjältäsi.

Koiraverkko väliseinäkkeellä

UUSI AVENSIS.
Kun keskiverto ei riitä.
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Auton polttoaineen kulutus on varsin moniulot-
teinen ja useasta eri tekijästä riippuva suure. 

Toisin kuin vaikka 60 W:n sähkölamppu, joka päällä 
ollessaan kuluttaa aina 60 W, vaihtelee auton kulutus 
ajotilanteen, kuormauksen ja sääolojen mukaan. Ai-
van samanlaisetkin autot kuluttavat polttoainetta eri 
kuljettajien ajaessa eri tavalla. Siksi on ollut tarpeen 
luoda menettely, jossa määritellään jokin yhtenevä ti-
lanne kulutuksen mittaamiseksi, jotta autoja voidaan 
vertailla keskenään. 

Kaikkien EU:ssa myytävien autojen tulee olla tyyp-
pihyväksyttyjä. Hyväksyntä sisältää myös polttoai-
neen kulutuksen mittaamisen, vaikka sillä ei olekaan 
mitään raja-arvoa, kuten pakokaasupäästöille. Useissa 
maissa – myös Suomessa – polttoaineen kulutus, tai 
oikeammin siitä syntyvä hiilidioksidipäästö, vaikut-
taa myös autosta maksettaviin veroihin. Tavoitteena 
on ohjata ostajia valitsemaan mahdollisimman vähän 
kuluttavia autoja, jolloin liikenteen tuottamat CO2-
päästöt vähenevät, ja auttavat EU:n ilmastotavoittei-
den täyttymistä. 

Kulutusmittaus tehdään EU-asetuksen 715/2007/
EC mukaan noin 11 kilometrin mittaista ajoa vastaa-
van ajo-ohjelman mukaan. Se sisältää erilliset vaih-
televilla nopeuksilla ajettavat kaupunki- ja maantie-
ajon osuudet. Koe on sama kuin pakokaasupäästöjen 
tyyppihyväksymisessä käytetty, ja se myös tehdään 
samanaikaisesti. 

Ajo-ohjelma määrittelee ajonopeuden kunakin 
ajan hetkenä. Myös vaihteiden vaihtaminen on va-
kioitu, eli nopeus, jolla siirrytään seuraavalle ylem-
mälle tai alemmalle vaihteelle on aina sama autosta 
riippumatta, ellei autossa ole automaattivaihteistoa. 
Koeajon suorittaa tehtävään koulutettu testikuljet-
taja, ja kaikki mittaukset tehdään riippumattomissa 
tutkimuslaitoksissa.

Mittaus suoritetaan ns. dynamometrillä, jonka oh-
jausjärjestelmä jäljittelee kaikkia auton kulkuvastuk-
sia, ja tuottaa auton vetäviin pyöriin kussakin ajotilan-
teessa todellista ajoa vastaavan vastuksen. Moottoriin 
kohdistuu siis täsmälleen samanlainen rasitus kuin 
jos sama ajotehtävä suoritettaisiin kadulla tai tiellä, ja 
vastaavasti moottorin tuottama teho ja polttoaineen 
kulutus ovat samat. 

Laboratorioympäristö auttaa vakioimaan autosta 
riippumattomat, mutta kulutukseen vaikuttavat te-
kijät kuten lämpötilan ja kosteuden. Dynamomet-
rin rullilla ajettaessa ajo-ohjelma on myös toistetta-
vissa aina samanlaisena ilman liikenteessä esiintyviä 
häiriöitä.

Henkilöautojen EU-kulutuslukemat ovat etenkin 
viime vuosina laskeneet tuntuvasti. Taustalla on EU:n 
asetus (443/2009/EC), jonka tavoitteena on saada uu-
sien myytyjen henkilöautojen keskimääräinen hiili-
dioksidipäästö laskemaan tasolle 130 g/km vuonna 
2015 ja peräti lukemaan 95 g/km vuonna 2020. Au-
tonvalmistajat ottavat tavoitteet varsin vakavasti, sillä 
asetukseen sisältyy myös huomattavat taloudelliset 

seuraamukset, mikäli tavoitetta ei saavuteta. Niiden 
seuraamisessa keskeisin elementti on juuri mainittu 
EU-kulutusmittauksen tulokset.

Viime aikoina julkisuudessa on käyty keskustelua 
EU-kulutuslukemien ”oikeellisuudesta” ja vertailu-
kelpoisuudesta kulutukseen normaalissa arkiajossa. 
Esimerkiksi autolehtien testiajoissa saadut kulutuslu-
kemat ovat monessa tapauksessa poikenneet selvästi 
EU-kulutuslukemista, mikä on ollut omiaan herät-
tämään hämmennystä autoilijoiden parissa. Epäile-
mättä moni autoilijakin on havainnut oman auton 
kulutuksen eroavan valmistajan ilmoittamista ar-
voista. Koska ero selittyy suurimmaksi osaksi ajoko-
keen ja todellisen ajon eroavuudesta, on alettu vaatia 
Suomen ajo-oloja paremmin vastaavaa mittaustapaa. 

Paitsi yhteinen ilmastopolitiikka, myös yhtenäiset 
sisämarkkinat ovat oleellinen osa EU:n toimintaa. 
Siksi unionin alueella moottoriajoneuvoja koskevat 
yhtenäiset säädökset, joihin polttoaineen kulutusmit-
tauskin sisältyy. Mittausmenetelmä on EU-maiden 
yhteisesti sopima ja se on kaikille autoille ja valmis-
tajille sama, vaikka todellisuudessa paikallisista ajo- ja 
ilmasto-oloista johtuen se ei aina anna hyvää kuvaa 
käytännön tilanteesta.  

Vaikka nykyistä mittausmenetelmää kohtaan on 
esitetty kritiikkiä, mahdollisista muutoksista pääte-
tään aikanaan yhteisesti EU-maiden kesken. Siihen 
saakka nykyinen virallinen menetelmä on – puut-
teistaan huolimatta – paras ja yhteismitallisin tapa 
saada vertailukelpoista tietoa eri automallien poltto-
aineenkulutuksesta. 

Yksittäinen EU-maa ei voi yksin muuttaa kulutus-
ten mittauskäytäntöä tai vaatia mitään sellaista tes-
tiä suoritettavaksi, mikä ei kuulu EU-tyyppihyväk-
symisen piiriin, sillä se luokitellaan kaupan esteeksi. 
Suomen oloja vastaavia lisämittauksia voitaisiin toki 
tehdä esimerkiksi VTT:llä, mutta automallien suu-
ren määrän vuoksi mittauksille tuskin olisi rahoit-
tajaa. Kustannukset mitattavaa mallia kohden nou-
sevat tuhansiin euroihin, ja markkinoilla on koko 
ajan useita tuhansia toisistaan poikkeavia merkki- ja 
malliversioita. Koska nämä lisämittaukset koskisivat 
vain Suomea, niiden kustannuksetkin tulisi sisällyttää 
Suomessa myytävien autojen hintoihin. 

AUTOILIJAN ASIALL A

EU-kulutuslukemat sopivat autojen 
keskinäiseen vertailuun
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 Keväällä 2012 Geneven autonäyttelyssä esitelty 
GT86 sai välittömästi lehdistössä innostuneen 
vastaanoton. Auto lunasti sille asetetut odotuk-
set niin suorituskyvyn kuin muotoilunkin osal-
ta. Muun muassa arvostettu englantilainen au-
tolehti Top Gear suitsutti GT86:ta sanoen, että 

se on ”yksi kaikkein parhaista urheiluautoista tällä hetkellä”. 
Mallinimi GT86 tekee kunniaa 1980-luvulla lanseeratulle ja 
erinomaisesta ajettavuudestaan kulttimaineeseen nousseelle 
Corolla Levin AE 86 mallille. 

Jos hymyilet, tiedämme sinun ajaneen sillä
GT86 on ennen kaikkea ajajan auto. Istuttaessa täydelliseksi 
suunniteltuun kuppimalliseen istuimeen havaitaan, että nyt ei 
olla tekemisissä tuikitavallisen perheauton kanssa, vaan koko si-
susta huokuu räyhäkästä ajamisen meininkiä. Istuimet tarjoavat 
loistavan tuen, ja tyylikkäällä punaisella tikkauksella viimeistelty 
nahka-alcantara-verhoilu hivelee silmiä. Urheilulliseksi muo-
toiltu ohjauspyörä näyttää juuri siltä, mihin se on tehty, eli auton 
ohjaamista varten. Ratista on muun muassa karsittu kaikki yli-
määräinen, kuten audion ja muiden laitteiden säätimet. Lyhyellä 
vaihteenvalitsimella oleva tarkka ja nopeatoiminen vaihteisto 
tarjoaa mahdollisuuden vauhdikkaaseen ja nopeatempoiseen 
ajoon. Niin ikään urheilulliset keinukytkimet ja hiilikuitua jäl-
jittelevä kojelaudan paneeli kielivät auton luonteesta. 

Tinkimätön turvallisuus on Toyotalla suunnittelun lähtökoh-
ta myös urheiluautoa kehitettäessä. ABS-jarrut, elektroninen 
jarruvoimien jako (EBD), hätäjarrutehostin (BA), luistonesto 
(TRC) ja ajonvakautus (VSC) ja kitkalukko huolehtivat aktiivi-
sesta turvallisuudesta. Passiivista turvallisuutta tarjoavat turva-
kori, seitsemän turvatyynyä, retkahdusvammoja torjuvat WIL-
istuimet sekä etuturvavyöt esikiristimillä ja voimanrajoittimilla. 

Mikä parasta, turvallisissa ajo-oloissa, esimerkiksi mootto-
riradalla, VSC-ajonvakautuksen voi halutessaan kytkeä sport-
asetukselle, joka sallii suuremmat perän luistot ja antaa vapau-
den kokeilla omia ja auton rajoja. Mikäli ajotaidot vain riittävät, 
niin ajonvakautuksen saa myös kytkettyä kokonaan pois päältä. 
Tällöin on syytä tietää, mitä tekee, sillä VSC:n pois kytkeminen 
jättää auton hallinnan täysin kuljettajan vastuulle. Hauskuutta 

▶▶

”Ei ole epäilystäkään, etteikö 
tämä ole paras ’ajajan auto’ omassa 

luokassaan”
Daily Express, Englanti

JuSSI GRANBERG

GT86 – kierros-
ennätykset uusiksi

Toyota on palannut autourheiluosaamisensa juurille ja kehittänyt kaikille 

meille urheiluautojen ystäville todellisen namupalan. GT86 ei ole pelkästään 

nopean näköinen auto, vaan se on tinkimättömällä asenteella tehty 

puhdasverinen urheiluauto.

▶

GT86:n muotoilu kääntää 
katseet.
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GT86
Moottori 2,0 l D-4S 4-sylinterinen  

bokserimoottori
Suurin teho hv (kW/r/min) 147 kW (200 hv)/7 000
Suurin vääntö (Nm / r/min) 205 Nm/6 400–6 600
Huippunopeus 226 km/h (MT), 210 km/h (AT)
Kiihtyvyys 0–100 km/h 7,6 s (MT), 8,2 s (AT)
Kulutus (yhdistetty) l/100 km 7,8 (MT), 7,1 (AT)
CO2 g/km 181 (MT), 164 (AT)

Hinnat Kokonaishinta €
GT86 2,0 M/T 46 624,11
GT86 2,0 A/T 48 125,25

 Ensiesiintymisensä Suomessa GT86 teki 
huhtikuussa Helsingin Messukeskuksen 

Tuning-messuilla. Toyotan näyttävä GT86-
osasto herätti runsaasti kiinnostusta nelipäi-
väisessä ja kaikkiaan 62 000 kävijää kerän-
neessä tapahtumassa. Vierailla oli mahdol-
lisuus kuvauttaa itsensä auton vieressä ja sen 
jälkeen julkaista kuvansa GT86 Facebook -si-
vuilla. Yli 200 kävijän ja GT86:n yhteiskuvia 
voi käydä ihailemassa osoitteessa www.face-
book.com/GT86suomi. Samalla voi osallis-
tua kilpailuun, jossa voi voittaa päivän radalla 
GT86:n ratissa. 

GT86:n suurin muotoilullinen innoitta-
ja, legendaksi muodostunut Toyotan 60-lu-
vun urheiluauto, 2000GT, oli toinen Toyo-
ta-osaston vetonauloista. Kyseistä mallia ei 
valitettavasti aikoinaan päätynyt yhtään kap-
paletta Suomeen asti, mutta saimme lainaan 
auton Toyotan Tanskan maahantuonnista, 
jonka kokoelmiin kyseinen autohelmi kuu-
luu. Moni messuvieras erehtyi sekoittamaan 
2000GT:n saman ikäluokan Jaguar E-typeen 
tai Ferrariin. Yhdennäköisyys molempiin 
on toki olemassa, mutta lähempi tarkastelu 

osoittaa kyseessä olevan hyvin omaperäisen 
tyylikäs urheiluauto, joka ei todellakaan ole 
mikään kopio edellä mainituista. Jotkut saat-
tavat myös muistaa, että 2000GT esiintyi it-
sensä James Bondin autona elokuvassa Elät 
vain kahdesti vuonna 1967.

Messuvieraiden ostoyrityksistä huolimatta 

esillä ollut valkoinen GT86 jouduttiin valitet-
tavasti palauttamaan takaisin Toyotan Euroo-
pan pääkonttoriin, josta se oli messuja varten 
lainassa. 2000GT:stä ostotarjouksia ei tullut, 
ehkä syynä oli korkea hinta. Maailman auto-
huutokaupoissa mallin hintapyyntö on jopa 
500 000 euroa.  

GT86:n olennaisimmat  
varusteet
▶ Kaasupurkausajovalot 
▶ LED-päiväajovalot
▶ Etusumuvalot
▶ Kaksialueinen automaatti-ilmastointi
▶ Sähkötoimiset ikkunannostimet
▶ Vakionopeussäädin
▶ Nahka-alcantara-istuinverhoilu
▶ Kuljettajan istuimen korkeussäätö
▶ Takaspoileri
▶ Automaattisesti tummentuva taustapeili
▶  Smart Entry & Start -avaimeton lukitus ja 

käynnistysjärjestelmä
▶  Toyota Touch & Go –multimediajärjestelmä: 

navigointi, peruutuskamera ja Bluetooth-
ominaisuudet 

▶ ABS, EBD, VSC, TRC ja kitkalukko
▶ Seitsemän turvatyynyä
▶ 17” kevytmetallivanteet

Tuning-messujen vetonaula

ei varmasti tule puuttumaan, sillä GT86:n 
tasapainoinen käsiteltävyys isommissa-
kin nopeuksissa saa suun väistämättä 
leveään virneeseen.

Suorituskyky ja ajettavuus 
tasapainossa
GT86 on Toyota-malliston ja samalla 
maailman ensimmäinen takavetoinen 
urheiluauto, jossa on eteen sijoitettu ne-
lisylinterinen bokserimoottori. 2,0-lit-
rainen, ahtamaton, suorasuihkutteinen 
voimanlähde tuottaa 200 hevosvoimaa. 
Bokserimoottori vaakatasoon sijoitet-
tuine mäntineen madaltaa osaltaan pai-
nopistettä. Optimaaliseen painon jakau-
maan on päästy sijoittamalla moottori ja 
vaihteisto niin alas ja taakse kuin mah-
dollista. Lopputuloksena auton painosta 
47 % on auton taka-akselilla ja painopiste 
46 cm:n korkeudella. Molemmat lukemat 
kestävät vertailun mihin tahansa yleisesti 
tunnustettuun urheiluautoon.  

200 hevosvoimaa saattaa kuulostaa 
riittämättömältä täysiveriselle urheilu-
autolle, mutta GT86:n kohdalla huoli 

on turha. Suunnittelun lähtökohtana oli 
kevyt auto, jonka urheilulliseen liikutta-
miseen 200 hevosvoimaa riittävät. 1 300 
kg painavan auton teho-painosuhde on 
erinomainen. Pelkkä teho ei tietenkään 
ratkaise mitään. Tärkeintä on, että koko 
tarjolla olevan tehoreservin pystyy hyö-
dyntämään, ja sitä riittää kaikkiin tilan-
teisiin. Vääntöä on tarjolla heti matalista 
kierroksista alkaen ja se jatkuu tasaisena 
koko kierrosalueen. Matalan painopis-
teen ja optimaalisen painojakauman an-
siosta GT86:n käsiteltävyys on häkellyt-
tävän hyvä. GT86 välittää suoraviivaisen 
tuntuman tiehen, minkä vuoksi autolla 
pystyy halutessaan ajamaan mutkat to-
della kovaa täysin kuljettajan ajotaitojen 
ja uskalluksen rajoissa. 

Kaikki vakiona
Varustetasoja on tarjolla ainoastaan yk-
si, joten valittaviksi jää ainoastaan itsel-
le sopiva vaihteisto, väri ja lisävarusteet. 
Kaikki muu on tuotu vakiovarusteiksi. 

Toyota Touch & Go 6,1 tuuman koske-
tusnäytöllinen multimediajärjestelmä si-
sältää monipuolisten multimediaominai-
suuksien lisäksi koko Euroopan kartastot 
käsittävän navigoinnin, peruutuskame-
ran ja Bluetooth-ominaisuudet. Tasaises-
ta sisälämpötilasta vastaa kaksialueinen 
automaatti-ilmastointi, joka pitää läm-
pötilan valitulla tasolla. Näkyvyydestä 
vastaa etusumuvalot ja kaasupurkausajo-
valot varustettuina LED-päiväajovaloilla, 
jotka säästävät varsinaisia ajovaloja pi-
meämmälle säälle. Urheilullisten istuin-
ten verhoilumateriaali on nahka-alcanta-
raa. Vaivattomuuden takaavat vakiono-
peussäädin ja Smart Entry & Start -avai-
meton lukitus- ja käynnistysjärjestelmä.

Koska näitä saa?
GT86:n ennakkomyynti on käynnistynyt 
ja ensimmäiset autot saapuvat Toyota-
liikkeisiin heinäkuussa, jolloin autoa pää-
see myös koeajamaan. Asiakastoimituk-
set käynnistyvät elokuussa. 

GT86:n sisusta huokuu 
autourheilutunnelmaa.

Tuning-messujen GT86-osasto.

”Yksi kaikkein parhaista urheilu-
autoista tällä hetkellä.”

Topgear.com

”Täysiverinen urheiluauto”
Coche Actual, Espanja

”Ilon paluu” Tekniikan Maailma 1/2012
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TÜV Auto Report 2012
TÜV-raportin kolme parasta, vikojen 
%-osuudet ikäryhmittäin ja malleittain 

2–3-vuotiaat autot

1. Toyota Prius 1,9

2. Toyota Auris 2,6

2. Mazda 2 2,6

4–5-vuotiaat autot

1. VW Phaeton 2,4

2. Toyota Prius 3,3

3. Porsche Boxster/
Cayman

4,5

6–7-vuotiaat autot

1. Porsche 911 5,5

2. Toyota Corolla Verso 7,1

3. Toyota RAV4 8,0

8–9-vuotiaat autot

1. Porsche 911 6,9

2. Toyota RAV4 10,0

3. Honda Jazz 10,7

10–11-vuotiaat autot

1. Porsche 911 9,5

2. Toyota RAV4 10,0

3. Toyota Yaris 16,8

Toyotan korkeaan laatuun tähtäävät val-
mistusmenetelmät ovat jo vuosien ajan 
johtaneet useisiin puolueettomien ta-

hojen jakamiin laatu- ja asiakastyytyväisyys-
tunnustuksiin. Vuosi 2011 ei tässä suhteessa 
ollut poikkeus. Niin Suomessa kuin mm. Sak-
sassakin julkaistiin useampia tilastoja ja tutki-
muksia, joiden tulokset kertovat sekä Toyota-
tuotteiden korkeasta toiminnallisesta laadusta 
että suomalaisten autoilijoiden luottamukses-
ta Toyotaan automerkkinä.

Yksi helppo tapa vertailla laajasti eri auto-
merkkien ja mallien laatua ja luotettavuutta 
on tutkia erilaisia katsastustilastoja. Näistä 
tutkimuksista tekee erityisen mielenkiintoi-
sen se, että niiden tulokset luovat hyvin sys-
temaattisen ja laajamittaisen läpileikkauksen 
autoista, joiden ikä vaihtelee melko uudesta 
aina jopa 10–12 vuotta vanhoihin malleihin. 

Toyotan pitkäjänteinen työ tuotteiden ja asiakaspalvelun laadun sekä 

luotettavuuden parissa on alkuvuoden 2012 aikana saanut jälleen useilta 

tahoilta tunnustusta. 

Toyotalle 
jälleen tunnustusta

laadusta ja 
luotettavuudesta

Tällaisia tutkimustilastoja julkaisee mm. sak-
salainen TÜV, jonka katsastustilasto vuonna 
2011 perustui peräti 7 miljoonaan katsastus-
tapahtumaan ja niissä havaittujen vikojen tai 
puutteiden vuoksi tapahtuneisiin hylkäyksiin. 
Vuoden 2011 TÜV-tilastoissa Toyota saavutti 
peräti 19 mallin osalta sijoituksen oman ikä-
ryhmänsä vähävikaisimpien mallien kärki-
kymmenikössä. 

Suomessa vastaavia tilastoja julkaisivat 
vuonna 2011 sekä liikenteen turvallisuusvi-
rasto Trafi että A-Katsastus. Vastaavia Top 10 
-sijoituksia Toyota saavutti Trafin tilastossa 
29 ja A-Katsastuksen tilastossa peräti 32 kpl. 
Merkkitasolla Toyotan etumatka seuraavaksi 
eniten kärkisijoituksia ansainneisiin oli näissä 
tutkimuksissa hyvin suuri.

Niin saksalaisissa kuin suomalaisissakin 
katsastustilastoissa ilahduttavan vahvaa oli 

Toyota-malliversioiden menestys erityisesti 
vanhempien, eli 6–12 vuotta vanhojen auto-
jen katsastusryhmissä. Tämä ilmiö kertoo To-
yotan laatuajattelun perusteellisuudesta sekä 
tavasta huomioida autojen luotettavuuden ja 
jälleenmyyntiarvon säilyminen hyvällä tasolla 
aina yhdeltä omistajalta seuraavalle. 

Kenties kaikkein tärkeimmän positiivisen 
palautteen Toyota sai suoraan asiakkailta jäl-
leen vuonna 2012 Valitut Palat -lehden teet-
tämässä Luotetuin Merkki -tutkimuksessa. 
Asiakkaat arvioivat Toyotan jo kuudennen 
kerran peräkkäin Suomen luotetuimmaksi 
automerkiksi. Tutkimus mittasi suomalaisten 
asiakkaiden luottamusta peräti 15 tuottee-
seen tai palveluun kysymällä yksinkertaisesti, 
minkä yrityksen kokevat kussakin kategorias-
sa omasta mielestään luotettavimmaksi.  

Trafin katsastustilasto
Mallikohtaiset vikatilastot 2011, kolme parasta
3-vuotiaat
Merkki Malli Hylkäys %
Toyota Land Cruiser 0,37
Ford Kuga 0,47
Peugeot 206 1,17
5-vuotiaat
Subaru Legacy 2,32
Toyota Land Cruiser 2,61
Suzuki Grand Vitara 2,79
6-vuotiaat
Honda HR-V 1,44
Toyota RAV4 2,55
Suzuki Grand Vitara 3,05
7-vuotiaat
Mitsubishi Colt 4,35
Toyota RAV4 4,70
Toyota Corolla 5,14
8-vuotiaat
Honda HR-V 5,61
Honda Jazz 5,83
Toyota Land Cruiser 5,97
9-vuotiaat
Honda HR-V 5,35
Toyota Corolla 7,35
Toyota Camry 7,60
10-vuotiaat
Toyota Corolla 8,65
Toyota Avensis 8,93
Honda HR-V 9,64
11-vuotiaat
Honda HR-V 8,84
Toyota Corolla 9,04
Suzuki Grand Vitara 9,62

A-Katsastuksen vikatilasto  
3 parasta
3-vuotiaat
Merkki malli Hylkäys-%
Ford Kuga 0,00
Toyota Land Cruiser 0,00
Peugeot 206 0,72
6-vuotiaat
Toyota Land Cruiser 2,50
Honda HR-V 2,80
Suzuki Grand Vitara 2,88
8-vuotiaat
Toyota Land Cruiser 5,03
Honda HR-V 5,84
Toyota Corolla 6,00
9-vuotiaat
Honda HR-V 4,14
Toyota Corolla 6,62
Toyota Camry 7,69
10-vuotiaat
Toyota Avensis 7,85
Mazda 323 8,00
Honda HR-V 8,18
11-vuotiaat
Honda HR-V 3,93
Toyota Corolla 9,15
Toyota Avensis 10,94
12-vuotiaat
Subaru Legacy 10,56
Toyota Avensis 10,67
Toyota Yaris 10,91
13-vuotiaat
Toyota Starlet 13,02
Toyota Corolla 13,24
Mitsubishi Pajero 14,88

HEIKKI FREUND
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sai uuden, toisen sukupolven muotonsa. Mal-
listossa oli nyt mm. kaksi akseliväliä sekä avola-
vamalli. Pitkän akselivälin myötä suurin kulje-
tuskapasiteetti kasvoi 26 % edeltäjäänsä verrat-
tuna. Bensiinimoottori oli ennallaan, mutta nyt 
tehoksi ilmoitettiin eri normin mukaan 69 hv. 

Uudistuneen malliston ansiosta Hiace nousi 
maamme myydyimmäksi bensiinimoottorisek-
si umpipakettiautoksi. Dieselmoottorin saami-
nen mallistoon kävi kuitenkin välttämättömäksi 
nopeasti muuttuvassa markkinatilanteessa. Kun 
esimerkiksi vuonna 1975 Suomen pakettiauto-
markkinoilla puntit olivat lähes tasan bensiiniä 
ja dieseliä käyttävien mallien välillä, niin kolme 
vuotta myöhemmin jo lähes kaksi kolmasosaa 
kaikista uusista pakettiautoista kulki dieselin 
voimin. 

Toyotalla Suomi kuljettaa 
Toyota Hiacen takaikkunaan liimattu tarra julis-
ti totuutta: Toyotalla Suomi kuljettaa. Avaimena 
ykkösasemaan toimi Hiaceen vuoden 1979 huh-
tikuussa saataville tullut 2,2 litran dieselmoottori. 
64 hv:n tehoisen ja 127 Nm:n voimalla vääntävän 
L-sarjan moottorin jatkeena oli neliportainen 
vaihteisto, mitkä yhdessä takasivat sekä korkean 
suorituskyvyn että taloudellisuuden. 

Uutuutena tarjolla oli myös alustamalli, jonka 
päälle pystyi rakentamaan avolavaversiota kook-
kaamman lavan tai peräti umpikorin. Dieselin 
kysyntä ylitti rohkeimmatkin ennakkoarviot ja 
Toyotasta tuli Hiacen ansiosta pakettiautojen 
markkinajohtaja Suomessa jo samana vuonna. 

Vetovoimaa kaksin verroin
Seuraava Hiacen uudistuminen ajoittui vuoteen 
1983. Alkuun mallistoa vauhdittivat 1,8 litran 

JOUKO RYYNÄNEN
TOTTE RAIVISTO

Hiacen juhlaa
45 vuotta

Hiace on ollut myynnissä Suomessa 39 vuotta, ja malli on kuulunut 

ensiesittelystään alkaen maamme suositumpiin pakettiautoihin. 

Legendaarinen kestävyys ja luotettavuus ovat luoneet Hiacelle 

maineen, joka on johtanut Suomessa yli 100 000 auton myyntiin sekä 

yli 30:een myyntitilaston ykkössijaan pitkän historiansa aikana.

▶

Japanin nopea teollistuminen toisen 
maailmansodan jälkeen vaati ket-

teriä ja vahvoja kuljetusvälineitä. Toyo-
tan vastaus kehittyville markkinoille oli 
1950-luvun alkupuolella esitelty tonni-
luokan kuormuri ”malli SKB”. Vahva ja 
luotettava auto sai hyvän vastaanoton 
ja Toyotalla pääteltiin hyvän tuotteen 
tarvitsevan hyvin myyvän nimen. Ylei-
sökilpailun tuloksena malli sai vuonna 
1957 uuden nimen Toyoace – Toyotan 
ensimmäinen ”ässä” tavara-automark-
kinoille oli syntynyt. 

Umpipakettiauto syntyy
Toyotan tavara-automallistoa laajennet-
tiin seuraavalla vuosikymmenellä umpi-
pakettiautoihin ja vuonna 1967 esiteltiin 
seuraava ässä nimeltään Hiace. Suomeen 
ensimmäinen Hi-Ace, kuten nimi tuol-
loin kirjoitettiin, rantautui maaliskuus-
sa 1973.

Ärhäkkä Corona Mark I:stä tuttu 
1,6-litrainen bensiinimoottori vauhdit-
ti ketterää pakettiautoa 90 SAE-hevos-
voiman tehoillaan. Vauhdikkuus jatkui 
auton viistossa keulassa ja perässä. Huo-
miota herättävintä oli kuitenkin paketti-
autolle poikkeuksellisen korkea viimeis-
telytaso sekä mm. auton molemmilla 
puolilla olevat kevytkäyttöiset, laake-
roidut liukuovet. Vaivattoman pääsyn 
4,8 kuutiometrin kokoiseen tavaratilaan 
varmisti kaksiosainen takaovi ja kannat-
tavan hankinnan kilpailukykyinen 13 950 
markan hinta. Pakettiauton lisäksi tarjol-
la oli myös alusta- ja bussiversiot.  

Pakettiautojen valttiässä  
Hiace sai Suomessa erittäin hyvän vas-
taanoton ja alkoi kivuta kohti pakettiau-
totilastojen kärkeä. Syksyllä 1977 Hiace 

Toyoace 1957

Hiace 1967

ikä sitten on ollut Hiacen pitkäai-
kaisen suosion takana? Tekijöitä on 
tietysti useita, mutta käyttövarmuus 
on monelle käyttäjälle auton tärkein 
ominaisuus. Hienoinkaan varuste tai 

ominaisuus ei lämmitä, jos ulkona on 30 
astetta pakkasta ja auto ei toimi. Suurin osa 
Hiaceista on hankittu kovaan ammattikäyt-
töön, ei paikasta toiseen cruisailuun. Silti 
kaikista näistä autoista on liikenteessä lähes 
kaksi kolmasosaa, onpa osa vanhemmasta 
kalustosta vielä vanhoilla päivillään vaihta-
nut mannertakin. 

Toyotalla Suomi kuljettaa on tuttu teksti 
myös Afrikassa. Kymmenet välittäjät ovat in-
nokkaasti ostaneet vanhemmat käytetyt Hia-

cet myydäkseen ne edelleen Afrikkaan. Siellä 
Hiacen yksinkertainen ja luja tekniikka on 
edelleen kovassa huudossa. Suomessa vuo-
sia palvelleet Hiacet on siellä ehostettu uu-
teen uskoon, ja niillä on edessään uusi elämä 
esimerkiksi pikkubusseina.Hiacen luotetta-
vuus on vuosi toisensa jälkeen myös laatu-
tutkimusten kärjessä. Mutta Hiacen käyttäjät 
tietävät sanoa ilman tutkimuksiakin: ”Se ei 
petä eikä jätä, se toimii.” Monet arvostavat 
auton luotettavuutta ja vankkaa rakennet-
ta, vaikka osa auton ominaisuuksista onkin 
jäänyt muista kilpailijoista jälkeen. Pienet 
käyttökustannukset yhdistettynä huimiin 
ajokilometreihin ovat olleet käyttäjille tek-
nisiä hienouksia tärkeämpiä ominaisuuksia. 

Hiacen 
elämänkerta

M bensiinimoottori ja tuttu diesel, kunnes seuraa-
vana vuonna bensiinimoottori kasvoi täyteen 
kahteen litraan ja 2,4 litran pyörrekammiodie-
sel tyyppimerkinnältään 2L tuli uudeksi vaihto-
ehdoksi. Voimakkaat moottorit sekä korkea va-
rustetaso olivat käsitteiksi muodostuneiden luo-
tettavuuden ja kokonaistaloudellisuuden ohella 
Hiacen tavaramerkkejä jo tuolloin. Olihan Hiace 
markkinoillamme ensimmäinen umpipakettiau-
to, joka toi sekä tasauspyörästön luistonrajoit-
timen että ohjaustehostimen vakiovarusteeksi 
kaikkiin malleihin. Lisäksi mallisto monipuo-
listui jatkuvasti. Sekä lyhyt- että pitkäakselivä-
liseen malliin tarjolle tullut neliveto oli kytket-

Hiace 1977
tävää tyyppiä ja sisälsi alennusvaihteiston, joka 
teki tuon ajan Hiacesta varsin maastokelpoisen. 

Puhtaasti Clean Dieselin voimin
Hiacen neljäs sukupolvi esiteltiin vuonna 1989.

Toyota hallitsi Suomen pakettiautomarkki-
noita jo kymmenettä vuotta peräkkäin. Suo-
messa vuonna 1993 voimaan tulleet Euroopan 
tiukimmat päästömääräykset täyttäviä paket-
tiautoja tarjosi vain muutama valmistaja. Hia-
cen moottoreita oli kehitetty päästöjen osalta jo 
vuotta aiemmin ja vähäpäästöiset 2,4-litraiset 
bensiinimoottori sekä Clean Diesel varmistivat, 
että Suomi kuljetti Toyotalla tuonakin vuonna. 
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Hiacen hetkellisen myynnin loppumisen johdosta uusia vaihtoehtojakin on 
tulossa markkinoille. Mallinimeä AT Twinliner totteleva, Hiluxin alustalle 

suunniteltu ”sokeripala” on suunniteltu ennen kaikkea maastokykyä arvosta-
valle käyttäjälle. 

Yhteistyössä Pajakulman koritehtaan ja Arctic Trucksin kanssa suunniteltu 
päälirakennekokonaisuus on kiinnostava vaihtoehto esimerkiksi sähköhuol-
toyhtiöille ja miksei kaikille maastoetenemiskykyä tarvitseville käyttäjille. Pää-
lirakenne on saataville molemmille Hiluxin korivaihtoehdoille ja tavaratilan 
rakenteella on erittäin moninaiset asiakkaiden tarpeisiin soveltuvat muunnel-
tavuusmahdollisuudet. 

Vastaavasti suurempaa tavaratilaa tarvitseville Dynan uusiutuneet tehokkaat 
ja vähäpäästöiset Euro 5 -moottorit yhdessä moninaisten alustarakennevaihto-
ehtojen kanssa on oiva mahdollisuus Hiacen korvaajaksi.

Vaihtoehtoisia ratkaisuja

Eurooppaan suunniteltu 
”pitkänokka”

Vuoden 1995 lopussa esiteltiin viidennen 
korimallin ensimmäiset versiot. Niin aktiivi-
nen ja passiivinen turvallisuus kuin kuljetta-
jan työolojen parantaminen olivat ohjanneet 
uuden Euroopan markkinoille suunnitel-
lun Hiacen ratkaisuja. Kuljettajan turvatyy-
ny sekä vöiden esikiristimet olivat vakiona. 
Ajo-ominaisuudet olivat kehittyneet. Kuor-
mattavuus oli entistä vaivattomampaa, kun 
erillisjousitus oli mahdollistanut tavaratilan 
lattian madaltamisen. Enemmän suoritusky-
kyä vaativille oli tarjolla turboahdettu 2L-T-
moottori, joka kehitti 90 hv.

Uusi nelivetojärjestelmä sai myös hyvän 
vastaanoton ja pian joka viides Hiace ostet-
tiin nelivetoisena

D4D toi tehoa ja taloudellisuutta
Hiace siirtyi pyörrekammiodieseleistä suoraruiskutteis-
ten dieselien aikaan, kun D4D-mallit esiteltiin syksyllä 
2001. Järeät 2,5-litraiset 2KD-FTV-moottorit käyttivät 
polttoaineen syötössä yhteispaineruiskutusjärjestelmää 
ja kehittivät kahden nokka-akselin, 16 venttiilin ja tur-
boahtimen voimin 88 ja 102 hv.

Myös Hiacen jo ennestäänkin korkeatasoi-
nen varustetaso täydentyi. Apumiehellekin 
oli kaksitehoinen istuinlämmitin ja lisäksi 
kuljettaja pystyi keskuslukituksen kytkimellä 
lukitsemaan kaikki ovet myös autossa istu-
essaan. Ajonestolaite oli myös vakiona kai-
kissa malleissa

Puhtaammat päästöt, lisää voimaa
Voimanlähde oli valittavissa kahdesta uu-
desta 2,5 litran D-4D-moottorista, jotka 
molemmat olivat nyt varustetut ahtoilman 
välijäähdyttimellä sekä edelleen kehitetyllä 
ruiskutusjärjestelmällä. Tehokkaampi ver-
sio tuotti 117 hv:n huipputehon ja 294 Nm:n 
vääntömomentin. Perusmallissa teho oli nyt 
95 hv vääntömomentin yltäessä 230 Nm:iin. 
Molemmat moottorit täyttivät lisäksi Euro 
IV -päästövaatimukset ja tarjosivat erin-
omaisen yhdistelmän vaivatonta suoritus-
kykyä, alhaista polttonesteen kulutusta sekä 
edullisia ylläpitokustannuksia. 

Neliveto oli edelleen aito, jatkuva neliveto, 
joka oli toteutettu käyttäen keskitasauspyö-
rästöä, jossa on lisäksi viskotoiminen luis-
tonrajoitin. Uudistuneen mallin ulkonäköä 
hallitsivat korkea jäähdyttimen säleikkö ja 
suuret kirkkaat monipintaheijastinajova-
lot, joihin oli integroitu myös pysäköinti- ja 
suuntavalot.

Lisää mukavuutta ja tyyliä
Ilmastointi vakioitiin koko mallistoon loppuvuodesta 2008. Samanaikaisesti 
kiinnitettiin huomiota sisätilan eristyksiin. Äänieristyspaneeleita lisättiin 
auton moottoritilan alle, moottoritilan ja ohjaamon väliseen seinään, etu-
lokasuojiin sekä konepeltiin.

Ulkoisesti Hiace sai pieniä, mutta hienostuneita muutoksia. Perusrakenne 
on säilynyt samana. Loppuajan myydyimpiä malleja olivat 95 hv ja 117 hv 
pitkät korimallit. Erityisesti pitkän nelivetoisen mallin suosio kasvoi enti-
sestään erittäin kilpailukykyisen hinnoittelun johdosta. Viime vuodet noin 
puolet myytävistä malleista on ollut juuri pitkää 4WD-mallia.

Nykyisen Hiacen kohtalo
Vuodesta 2012 alkaen voimaan tullut Euro 5 -päästönormisto johtaa nyt 
kuitenkin Hiacen tarun loppumiseen. Poikkeuslupakäytännön myötä 
Hi acea voidaan vielä myydä vuonna 2012 niin kauan kuin autoja riittää. 
Toyota on kuitenkin tulevaisuudessa sitoutunut palaamaan Euroopan pa-
kettiautomarkkinoille. Varmaa on vain se, että nykyisen sukupolven Hiace 
taru on nyt loppumassa, mutta seuraajaa odotellaan. 

Hiace 2007

Hiace 1995

Hiace 2001 Hiace 2009

AT Twinliner -malliston 
yhteystiedot:
Pajakulma (päälirakenteet Hilux 
ja Dyna)
Marko Oksanen
marko.oksanen@pajakulma.fi 
puh. 010 2321 081, 0400 549 025

Arctic Trucks (Hilux-
maastovarustelu)
Ville Viikari
info@arctictrucks.fi
puh. 0400 441044

Hiace 1983

Hiace 1986
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Toista kertaa järjestettävä juoksutapahtu-
ma on WWF Suomen, yritysmaailman ja 
uusimaalaisten yhteistyöprojekti, joka yh-

distää raikkaalla tavalla yhteiskunnan eri toimijat 
paremman elinympäristön puolesta.

Juoksutapahtuma juhlistaa myös 10 vuotta 
täyttävää Operaatio Merenneitoa, joka on WWF:n 
suurkampanja Itämeren pelastamiseksi. Operaa-
tio Merenneito käy kiinni Itämeren polttaviin on-
gelmiin, kuten rehevöitymiseen, öljykuljetusten 
riskeihin ja saaristoluonnon suojeluun.

Tuloksia havaittavissa
Itämeren rehevöityminen johtuu ravinteiden li-
sääntymisestä. Eniten rehevöitymistä aiheutta-
vat ravinteet ovat typpi ja fosfori.

Ylimääräisiä ravinteita leviää Itämereen muun 
muassa pelloilta valuvien lannoitteiden, yhdys-
kuntien jätevesien ja ilmasta tulevan laskeuman 
mukana. Itämeren hyvinvointiin vaikuttaa myös 
sisävesien tila. Sisävesien – järvien ja jokien – 
kautta mereen päätyy rehevöittäviä ravinteita. 
Siksi WWF työskentelee myös sisävesien parissa.

Vesistön rehevöityminen voi johtaa runsaiden 
leväesiintymien yleistymiseen, muutoksiin rannan 
eliöyhteisöissä, kalastomuutoksiin ja merenpoh-
jien happikatoon

Rehevöitymistä on vaikeaa hillitä. Vaikka kuor-
mitus loppuisi, saattaa prosessi silti jatkua, kun 
vuosikymmenten kuluessa pohjasedimentteihin 
varastoituneet ravinteet liukenevat takaisin ve-
teen kasvien käyttöön.

Laaja-alaiset ponnistukset Itämeren eteen al-
kavat kuitenkin tuottaa tuloksia: havaintojen mu-
kaan esimerkiksi rehevöitymiskehitys on jo joilla-
kin merialueilla ilahduttavasti laskusuuntainen.

– Oikeilla toimenpiteillä on saatu aikaan paran-
nuksia. Tämä korostaa tehdyn työn tärkeyttä ja luo 
uskoa Itämeren tulevaisuuteen. Me suomalaiset 
voimme tehdä paljon tilanteen parantamiseksi 
pysyvästi. Omilla toimillamme voimme nopeim-
min vaikuttaa varsinkin rannikkovesien tilaan ja 
siihen, miltä kotirantamme näyttää, muistuttaa 
WWF Suomen meriohjelman päällikkö Sampsa 
Vilhunen.

Aktiivisesti mukaan!
WWF Suomen Juokse meresi edestä -tapah-
tuma haastaa yrityksiä ja yksityisiä keräämään 
oman joukkueensa ja osallistumaan samalla Suo-
men suurimpaan juoksukouluun, jossa tarjotaan 
mahdollisuus oppia mielekkäästi lisää juoksemi-
sesta. Osallistujia valmentavat urheilun ammat-
tilaiset sekä innokkaat harrastajat, muun muas-
sa entinen pika-aituri ja näyttelijä-kirjailija Ma-
nuela Bosco, juoksuvalmentajat Ilkka Järvimäki 
ja Kirsti Valasti sekä toimittaja-juontaja Mikko 
”Peltsi” Peltola.

Tapahtuma koostuu viidestä juoksulenkistä, 
jotka juostaan Helsingissä keskiviikkoisin 23.5.–
20.6.2012. Mukaan ovat tervetulleita niin aloitte-
levat kuin kokeneetkin juoksijat. Yksi juoksukerta 
maksaa 15 euroa, joka käytetään kokonaisuudes-
saan WWF:n Itämeren suojelutyöhön. 

WWF aktiivisena  
Itämeri-työssä

Juokse meresi 
edestä 2012
Rehevöityminen on Itämeren suurimpia ongelmia ja yksi WWF:n Itämeri-
työn pääkohteista. Myrkylliset sinilevälautat ovat jo kaikille tuttu merkki 
rehevöitymisen vaikutuksista. WWF Suomi kerää jälleen varoja tilanteen 
parantamiseksi juoksutapahtumalla, joka edistää samalla kaupunkilaisten 
hyvinvointia.

Aikataulut ja ohjelmat
Ke 30.5 klo 17.30 Töölönlahti ja  
Olympiastadion 
Aihe: Lisää voimaa ja frekvenssiä
Lähtöpaikka: Kansallisoopperan  
päädyssä oleva Amfi-teatteri

Ke 6.6 klo 17.30 Seurasaari 
Aihe: Lisää vauhtia
Lähtöpaikka: Seurasaaren silta

Ke 13.6 klo 17.30 Kaivopuisto 
Aihe: Lisää kehon hallintaa ja  
liikkuvuutta
Lähtöpaikka: Ravintola  
Kaivohuoneen edestä

Ke 20.6 klo 17.30 Saaristoreitti  
(Lauttasaari-Lehtisaari-Kuusisaari) 
Aihe: Enemmän kestoa
Lähtöpaikka: Hietalahden allas

Lisätietoja:  
www.juoksemeresiedesta.fi

Toyota Auto Finland Oy on yksi  
WWF Suomen pääyhteistyö-
kumppaineista. Toyota-asiakkaiden neuvonta- ja palaute-

palvelu, Toyota Info, palvelee arkisin klo 
8.00–16.00. Asiakasneuvojina toimivat 

Tomi Aulavuo, Ismo Hannila ja Harry Val-
keakari ja yksikön päällikkönä Jouko Ryynä-
nen. Toimistoajan ulkopuolella loppukuluttajia 
palvelee Falck Oy, jonka kanssa yhteistyö on 
jatkunut pitkään. 

Toyota Info perustettiin vuonna 1992. Palve-
lun perustamisen taustalla oli asiakaspalvelun 

parantaminen. Asiakas saattoi paikallispuhelun 
hinnalla kysyä apua auto-ongelmiinsa kautta 
koko Suomen. Nykyisin palvelu on Suomesta 
soitettaessa maksutonta.

Toyota on saavuttanut markkinajohtajan ase-
man ja sen autokanta on kiistattomasti suurin 
maassamme, yli 400 000 autoa. Maan johtavim-
man merkin maahantuojalle myös yhteydenot-
toja tulvii noin 2 000 kpl kuukaudessa.

1990-luvun alussa asiakkaat ottivat yhteyttä 
pääosin puhelimen, kirjeen tai faksin välityksel-
lä, tulivatpa jotkut asiakkaat henkilökohtaisesti 
käymään. Tekninen palvelu kirjasi yhteydenotot 
tukkimiehen kirjanpidolla, joista oli hankala laa-
tia raportteja.

– Havaittiin myös, että asiakkaiden yhtey-
denotoista olisi tärkeää tuottaa yhteenvetoja, 
mikä edelleen parantaisi asiakaspalvelua, ker-
too Toyota Infon vetäjänä 2006–2011 toiminut 
projektipäällikkö Arto Toivonen Toyota Infon 
alkuajoista.

Autoilijan apuna  
jo 20 vuotta

Toyotan tavoitteena on tarjota 

asiakkailleen parasta palvelua. 

Siksi Toyota-autoilijan apuna on 

ollut jo 20 vuoden ajan maksuton 

puhelinpalvelu Toyota Info.

Toyota Infon asiakaskontakteista 80 % tulee puhelimitse. Ismo Hannila on valmiina kirjaamaan 
ylös asiakkaan kysymyksen. Taustalla Arto Toivonen, Harry Valkeakari ja Tomi Aulavuo.

Info
0800-13663

Vuonna 2003 Toyota Infoon hankittiin asian-
mukaiset järjestelmät, joihin ryhdyttiin kirjaa-
maan pääosa taloon tulevista yhteydenotoista. 
Asiakkaiden terveiset hyödyttävät paitsi maa-
hantuojaa myös Toyotan tuotekehittelytyötä, sillä 
asiakkaiden toiveet välitetään aina säännöllisin 
väliajoin päämiehelle, Toyota Motor Europelle 
Brysseliin. Raportteja on tähän mennessä tal-
lennettu yli 170 000 kpl.

– Ensimmäiset vuodet olivat erittäin haas-
teellisia ja opettavaisia. Asiakasneuvojat joutui-
vat opiskelemaan ja etsimään vastauksia asiak-
kaita askarruttaviin kysymyksiin. Nyt 170 000 
esitettyä kysymystä ovat opettaneet paljon. Kun 
osaaminen paranee koko ajan, myös vastaukset 
tulevat päivä päivältä nopeammin, Arto Toivo-
nen muistuttaa.

– Kuitenkin uusia asioita tulee päivittäin esil-
le, ja ne ratkaistaan yhdessä eri asiantuntijoiden 
kanssa. Yksikään kysymys ei ole tyhmä tai tar-
peeton, ja kaikkiin pyritään löytämään ratkaisu 
tavalla tai toisella.

Joka päivä lähes 100 asiakasta  
saa avun
Suuri osa yhteydenotoista liittyy tuotteeseen. 
Esim. laajaa julkisuutta saanut epäily kaasupol-
kimen jumiutumisesta aiheutti suuren kysely-
piikin. Toinen lähihistoriassa koettu ruuhka ai-
heutui E10-polttoaineen markkinoille tulosta. 

– Haasteellisinta on saada aina oikea tieto 
mahdollisimman monelle kuluttajille mahdolli-
simman nopeasti, mihin tehtävään netti soveltuu 
parhaiten. Netti ei luonnollisesti korvaa henkilö-
kohtaista palvelua, joten asiantuntijamme autta-
vat parhaansa mukaan kaikkia yhteydenottajia.

Vuonna 2011 Toyota Info vastaanotti 22 233 
yhteydenottoa, mikä tekee työpäivää kohden 
noin 90 kyselyä. Valtaosa niistä, 90 %, koski jäl-
kimarkkinointia. Yleisimmät kysymykset liit-
tyvät varaosiin ja niiden sopivuuksiin, korja-
uksiin, huoltoihin, lisävarusteisiin, omistajan 
käsikirjoihin jne.

Myynnin puolella kiinnostusta herättää mm. 
uusien mallien saatavuudet. Myös autojen omi-
naisuudet ja lisävarusteet kiinnostavat asiakkaita. 

Toyota Infolle useimmin esitetyt kysymykset 
on kirjattu Toyota.fi-sivuston Palvelut-osioon. 
Sieltä saattaa löytyä vastaus myös sinua tällä het-
kellä askarruttavaan kysymykseen. 
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 Käsitöiden suosio on ollut viime vuodet kai-
kenikäisten keskuudessa kovassa kasvussa. 
Itse tehty tuote on tunnearvoltaan aivan eri 
luokkaa kuin esimerkiksi halvalla kaupasta 
hankittu vaate. Myös nostalgiaa kunnioite-

taan, sillä monet isovanhempien vuosikymmeniä sitten 
valmistamat neule- ja kudontatyöt on otettu useissa per-
heessä innolla ullakolta aktiivikäyttöön. Miten ne ovatkin 
kestäneet niin ryhdikkäinä kaikki nämä vuodet?

Huomattava osa yläasteikäisistä nuorista ottaa 8–9-luo-
kille valinnaisaineekseen teknisen- tai tekstiilityön. Itse 
tekemisen lisäksi tunneilla opitaan myös tarkastelemaan 
käytettävien raaka-aineiden ja materiaalien taustaa – 
usein jo roskistuomion saanut, käytöstä poistettu tavara 
muuntuukin järkevästi vielä ihan uudeksi ja tyylikkääk-
si tuotteeksi.

Arvot kohdallaan
Käsityötunneilla opitaan paljon muutakin kuin valmis-
tamaan erilaisia vaatteita, käyttöesineitä ja tekstiilejä. 
Insinöörin silmin tarkasteltuna oppituntien sisältöön 
liittyy loogisia vaiheita, joissa on yhtymäkohtia auton-
valmistukseenkin. Kaikki alkaa suunnittelusta ja raaka-
aineiden valinnasta edeten esimerkkinä toimivan kan-
gaskassin eri osien valmistukseen, yhteen liittämiseen ja 
lopulta viimeistelyyn. 

Käsityöopetuksessa on siis kyse käytännön taitojen 
oppimisen ohella myös erilaisten kokonaisuuksien hah-
mottamisesta, kärsivällisyydestä ja joskus tiimityöstäkin. 
Ne, jotka suoriutuvat varsinaisista opetustöistään keski-
määräistä nopeammin, ehtivät usein halutessaan tehdä 
vaikkapa nopeita korjauksia ja muutoksia omiin vaattei-

Kalle Kalaja

▶

kesäkassi
Vanhasta pussi
lakanasta käteväKierrätystä  

peruskoulun 
käsitöissä

Suomalaisella peruskoulu

opetuksella on vahvat juuret. 

Uusia teknologioita otetaan 

jatkuvasti mukaan päivittäiseen 

opetustyöhön, mutta myös 

kierrätystä osataan arvostaa. 

Kirkkonummelaisen Kirkkoharjun 

yläasteen käsityötunneilla 

kestävä kehitys on vahvassa 

roolissa. Pääsimme seuraamaan 

kesäkassin valmistusta Sirpa 
Saaren johdolla.

Inka seuraa 
vierestä, kun 
Ella ompelee 
kassikappaleita 
yhteen.

Sirpa Saari (oik.) 
neuvoo Saraa kanto
kahvojen valmistuk
sessa.

Essi on edennyt jo hihnakappaleiden 
kiinnitysvaiheeseen.

Kassin valmistus 
alkaa oikeankokoisten 
kappaleiden mittaa
misella ja leikkaamisella 
käytöstä poistetusta 
lakanasta.
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Sirpa Saaren vapaaajan täyttävät ulkoilu, pihatyöt 
sekä energiset Stelmo’s hovawartit Cola ja Hilde. Toyota 
Avensis wagon palvelee tilavana autona Saarten perhettä 
monipuolisesti.

Jos oppilas saa 
tehtyä työnsä 
ajoissa valmiiksi, 
aikaa jää myös 
ikiomien projektien 
toteutukselle. 
Tällä kertaa Inka 
ehti kaventaa 
kesäfarkkujensa 
lahkeita. 

Kesäkassin ompeluohje
1. Valitse mieleisesi kierrätyskangas: esimer-
kiksi vanha verho tai pussilakana. Leikkaa kas-
sikappaleet (2 kpl) ja hihnat. Kassikappaleen 
korkeus on 50 cm ja leveys 45 cm. Hihnan so-
piva leveys on 8 cm ja pituus 60 cm
2. Ompele kassin hihnat valmiiksi siten että 
taitat pitkät sivut yhteen oikeat (aikanaan ulos-
päin jäävät) puolet vastakkain. Ompele suo-
ralla ompeleella yhden senttimetrin päästä 
kankaan reunasta. Käännä hihnat oikeinpäin. 
Ompele hihnan reunoihin päällitikkaukset.
3. Ompele kassiosa valmiiksi. Aseta kassikap-
paleet oikeat (eli aikanaan käytössä ulospäin 
näkyvät) puolet vastakkain ja ompele pohja- ja 
sivusauma yhden senttimetrin päästä reunasta. 
Kestävämmän kassin saat käyttämällä yhte-
näistä 100 cm X 45 cm palaa, mutta silloin on 
varmistuttava että kankaan kuviot ovat mielek-
käitä valmiin kassin molemmilla sivuilla. Huo-
littele reunat saumurilla tai siksakilla.
4. Silitä kassin yläreunaan kaksitaitteinen 
päärme, 2 cm X 2 cm.
5. Aseta hihnakappaleet päärmeen alle nurjalle 
puolelle ja ompele päärmeen reuna kiinni.
6. Käännä kassi oikeinpäin ja ompele yläreu-
naan tikkaus. Ompele samalla hihnat kiinni 
kassin yläreunaan.
7. Siisti työ, ja kesäkassi on valmis!

Kirkkoharjun 
7Dluokan oppilaat 
poseerasivat 
iloisina oppituntien 
päätteeksi valmiiden 
kassien kanssa.

siinsa. Tämä mahdollisuus antaa lisämo-
tivaatiota keskittymiseen oppitunneilla ja 
toisaalta taitojen kartuttamiseen ikioman 
työn onnistumiseksi. Jos varsinainen kä-
sityö jää välitunnin alkaessa kesken, sitä 
voi jatkaa rauhassa seuraavalla kerralla.

– Olen painottanut opetuksessani raa-
ka-aineiden taustaa. Välillä on hyvä py-
sähtyä miettimään millaisista raaka-ai-
neista kangas on valmistettu? Kuinka 
kaukaa raaka-aineet on kuljetettu Suo-
meen? Kestääkö valmis tuote arkikäyt-
töä? Kestävän kehityksen mukaisesti 
valmistettujen tuotteiden tulee olla myös 
ekologisesti, sosiaalisesti, taloudellisesti 
sekä kulttuurisesti kestäviä. Tämän seit-
semäsluokkalaisten ryhmän kanssa käy-
tämme käytöstä poistettuja, värikkäitä 
lasten pussilakanoita hyödyllisen tuot-
teen valmistuksessa, tekstiilityön opettaja 
Sirpa Saari kertoo.

Sirpa on paneutunut aiheeseen taval-
lista syvällisemmin. Hän kiinnostui jo 
yliopisto-opiskelujensa aikana 1990-lu-
vulla kestävästä kehityksestä ja on ollut 
sittemmin mukana esimerkiksi kierrätys-
asioista havainnollisesti nuorten silmin 
kertovan Maailmakansalainen ja media 
-hankkeen tekemisessä. Ajankohtaisia 
ajatuksiaan ja neuvojaan hän jakaa blo-
gissaan osoitteessa http://blog.kaspaik-
ka.fi/tekstiili-valinnainen/. Materiaalien 
taustoja ja sovellusmuotoja pohtiessaan 

opettaja saa työlleen saa uusia, tuoreita 
ulottuvuuksia – ja sehän meitä vanhem-
piakin ilahduttaa.

Nykynuoret pitävät kierrättämistä 
mielekkäänä, eikä vierailupäiväni aika-
na vastaväitteitä lakanoiden uudelleen 
käytölle kuulunut, päinvastoin. Opetus-
tilassa oli näytillä muun muassa upea 
iltapuku, jonka suunnittelu oli lähtenyt 
käyntiin kierrätyskeskuksesta hankitun 
korun ympäriltä. 

Oppitunnin aluksi Sirpa kertoi, millai-
nen työ oli tarkoitus valmistaa ja selosti 
työohjeen havainnollisesti. Käytössä oli 
monenlaisia värikkäitä pussilakanoita, 
joista tytöt alkoivat innokkaina hahmot-
taa sopivimpia kohtia kassinvalmistusta 
ajatellen. Työn edetessä ja kassien hiljal-
leen valmistuessa monen oppilaan mie-
leen juolahti, että oma äiti voisi ilahtua 
äitienpäivänä tyttären tekemästä, tyylik-
käästä kantovälineestä, joka kestää aktii-
vikäytön lisäksi ekologistakin tarkastelua.

Tee kesäkassi itse!
Ompelukoneen omistaja tekee kesäkas-
sin nopeasti kierrätyskankaasta. Pengo 
komeron perukoilta sopiva materiaali ja 
tartu toimeen! 

Kirkkauden syy löytyy keulan kaasupurkaus-
ajovaloista, joiden valoteho päihittää selvästi 
perinteiset halogeeniajovalot. Hyvä näkyvyys 
pimeällä ajettaessa onkin asia, jonka merkitys-
tä ei voi liikaa korostaa. Kaasupurkausajovalo-
tekniikka tuottaa kirkasta valotehoa ja parantaa 
näin ajoturvallisuutta. 

Hyvät ajovalot vaikuttavat ratkaisevasti ajo-
mukavuuteen, sillä ne vähentävät pimeällä ajet-
taessa kuljettajan silmien rasitusta ja tekevät 
ajamisesta siten huomattavasti miellyttäväm-
pää. Style Editionissa vakiona olevat sumuva-
lot täydentävät keulan ilmeen ja antavat myös 
osaltaan valotehoa erityisesti sumussa tai lumi-
pyryssä ajettaessa. Hyvä näkyvyys luo turvaa 

ja auttaa sinua havaitsemaan 
ajoissa pimeästä tielle tulevat 
metsän otukset. 

Miksi sinulla on niin 
komea ulkomuoto ja 
isot jalat?
Ulkonäkö periytyy suvussa ja 
jalostuu sukupolvesta toiseen. 
Auris on luotu liikkumaan, ja 
se haluaa tehdä sen tyylillä. 

Auris haluaa tulla huoma-
tuksi, mutta pitää myös tur-
han uteliaat katseet ulkopuo-
lella. Takalasien ikkunatum-
mennukset ja näyttävä takas-
poileri luovat ennen kaikkea 

Aurishinnasto CO2 kokonaishinta  
euroa

1,33 Dual VVTi Stop & Start linea Terra 5ov 135 20 749,40

1,6 Valvematic linea Terra 5ov 152 22 320,69

1,6 Valvematic Sol edition 5ov 153 23 569,82

1,6 Valvematic Style edition 5ov 154 23 630,71

1,6 Valvematic Sol edition MultiMode 5ov 146 24 362,33

1,6 Valvematic Style edition MultiMode 5ov 147 24 424,06

1,8 HSD linea Sol 5ov 89 26 679,29

1,8 HSD linea Sol Plus 5ov 93 30 098,80

1,4 D4D DPF linea Terra 5ov 110 23 220,09

2,0 D4D DPF 126 Style edition 5ov 138 27 290,20

Minne sinä olet matkalla?

Kulkiessasi pimeää tietä, saatat kohdata uuden 
kulkijan, jolla on kirkkaat silmät, suuret tassut 
ja näyttävä ulkomuoto. Se ei hiiviskele pimeäs-
sä, vaan kulkee niin, että se huomataan. Kun se 
pysähtyy kohdallesi, sinulta unohtuu, minne olit 
menossa, koska sillä ei tunnu olevan enää mer-
kitystä. Kulkijan ulkomuoto viehättää salaperäi-
sellä tavalla, ja vaikka kuinka yrittäisit mielessäsi 
vastustella, niin se saa varmasti sinut pauloihinsa. 

Miksi sinulla on niin kirkkaat silmät?
Auris Style Edition ei kulje silmät ummessa, 
vaan kirkkaat silmät valaisevat pimeän tien. 

jUSSi GranberG

Uusi auris Style edition saa sinut pysähtymään ja houkuttelee 

mukaansa. Tällä kertaa on erityisen hyvä syy antaa sen tapahtua, 

sillä tähän ei ole susi haudattuna.

Aurisille tyylikkään ja urheilullisen ulkomuo-
don. Ikkunatummennukset estävät uteliaiden 
katseiden lisäksi kirkkaan auringonvalon porot-
tamisen sisään. Vakiona oleva kaksialueinen au-
tomaattinen ilmastointilaite vielä pitää sisätilaan 
säädetyn lämpötilan miellyttävän tasaisena. Näin 
matkanteko on sekä tyylikästä että miellyttävää. 
Alla pyörivät näyttävät viisipuolaiset 17 tuuman 
kevytmetallivanteet herättävät ansaittua huomio-
ta kaikkina vuorokauden aikoina. 

Miksi sinä liikut niin kevyesti?
Auris Style Edition on saatavana sekä 1,6 litran 
Valvematic-bensiinimoottorilla että 2,0 D-4D 
-dieselmoottorilla. Molemmat moottorit tarjo-
avat mahdollisuuden liikkua kevyesti ja talou-
dellisesti. 1,6 Valvematic -moottorin yhteyteen 
on valittavissa perinteisen 6-vaihteisen käsiva-
lintaisen vaihteiston sijaan myös automatisoitu 
MultiMode-vaihteisto, joka hoitaa vaihtamiset 
puolestasi. Vakiona oleva vakionopeussäädin 
pitää vauhdin tasaisena ja päästää kaasujalan 
välillä rentoutumaan.

Tarinan opetus
Todellisuus on tarua ihmeellisempää. Auris Style 
Edition on hotkaissut sisäänsä lähes kaikki olen-
naisimmat varusteet ja sen näyttävä ulkomuoto 
kerää katseet. Auris Style Edition saa sinut aja-
maan onnellisena elämäsi loppuun asti. Sen pi-
tuinen se. 

Auris Style Edition
Olennaisimmat varusteet

● Kaasupurkausajovalot
● 17 tuuman kevytmetallivanteet
● Kattospoileri
● ikkunatummennukset takaikkunoissa
● automaattiilmastointi
● Vakionopeussäädin
● nahkaverhoiltu ohjauspyörä ja vaihdekepin nuppi
● Sähkötoimiset ikkunat edessä ja takana
● etusumuvalot
● radio/CD, 6 kaiutinta ja USbliitäntä

Satua vai totta? 

Auris Style Edition
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ella-Veneet haluaa olla pohjoisen 
Euroopan ykkösbrandi alallaan. 
Aseman saavuttamiseksi yhtiö hioo 
tuotestrategioitaan, seuraa veneilyn 
trendejä ja toteuttaa asiakkaitten-
sa toiveita. 

Yksi esimerkki uudesta suunnasta on hybri-
divene, jota tehdas ryhtyi suunnittelemaan kol-
misen vuotta sitten. Innoittajana toimi Norjas-
sa koettu koeajo sähkömoottorisella veneellä 
vuonna 2008. 

– Sähkömoottorin värähtelemätön käynti, 
tasainen meno ja käsin kosketeltava hiljaisuus 
ovat tavoiteltavia arvoja veneilyssä. Toisaalla 
vaakakupissa painaa hyvä etenemiskyky. Niin-
pä päädyimme soveltamaan autoteollisuudes-
ta tutuksi tullutta hybridiratkaisua veneeseen, 
kertoo Bella-Veneet Oy:n toimitusjohtaja Rai-
mo Sonninen. 

– Halusimme myös avata uusia väyliä kohti 
kestävää kehitystä ja osoittaa, kuinka myös vene-
teollisuus pystyy mukautumaan uusiin tarpeisiin 
ja ajattelutapoihin.

Ekovene
Kolmen vuoden suunnittelutyön tuloksena syn-
tyi Bella-malliston uusi lippulaiva, Bella 9000 
Hybrid, 8 henkilölle rekisteröitävä 9-metrinen 
matkavene. Se on varustettu kahdella parivuo-
teella, keittiö- ja ruokailutilalla sekä wc:llä. Itä-
valtalaisen Steyrin valmistama diesel- ja sähkö-
moottorin yhdistelmä sijaitsee veneen keskellä, 
lattian alla. Dieselmoottorin teho on 164 hv ja 

MALLA HUTTUNEN

Vihreät arvot
myös vesillä

valtaavat alaa

Missä voi kuulla laineen liplatuksen, tuulen suhinan ja vesilintujen äänet? Hybridiveneessä. 

Kuopiolainen venevalmistaja Bella tuo tänä kesänä markkinoille hybridiveneen.

Bella-Veneet työl-
listää 235 henkilöä. 
Veneitä valmis-
tuu vuodessa noin 
1 000 kpl. Nämä 
veneet odottavat 
kuljetusta jälleen-
myyjille, joita Poh-
jois-Euroopassa on 
noin 100.

Hybridiveneen 
layout on toimiva. 
Yöpymistilaa on 
viidelle henkilölle.

sähkömoottorin 7 kW. Moottorin sijainnista 
johtuen vene on kulkuominaisuuksiltaan vakaa.

Hollantilaisen Mastervoltin valmistamia 160 
Ah litium-ioniakkuja on veneessä neljä. Niitä 
lataa matka-ajossa dieselmoottorin pyörittämä 
generaattori tai aurinkokenno. Satamassa lataa-
miseen käy normaali verkkovirta. Veneen katolla 
olevat kolme 70-wattista aurinkopaneelia antavat 
virtaa myös muuhun käyttöön veneessä, kuten 
esim. jääkaapin viilentämiseen. 

Matkanopeus dieselmoottorilla ajettaessa on 
13–15 solmua. Täyteen ladattu akku mahdollis-
taa 9 tunnin veneilyn neljän solmun nopeudel-
la. Akkujen lataus verkkovirralla kestää kolme 
tuntia. Polttonestettä kyytiin mahtuu 260 litraa. 
Yhdellä latauksella ja tankkauksella ”range” on 
todella pitkä.  

Vähemmän melua 
Hybridijärjestelmän etuja ei voi kiistää. Se mah-
dollistaa pelkällä sähkömoottorilla tapahtuvan 
äänettömän ajelun, mutta varmistaa perillepää-
syn polttomoottorin turvin. 

– Kun ajetaan sähkömoottorilla, luonto pää-
see veneeseen sisälle. Veneessä olijat kuulevat 
aaltojen kohinan, tuulen suhinan, lintujen lau-
lun ja normaalin puheäänen. Veneilijöillä on 
aikaa havainnointiin ja nautiskeluun, peruste-
lee Sonninen.

Hänen mielestään on muiden veneilijöiden 
huomioimista, kun voi saapua satamaan illan 
tullen äänettömästi ja muita häiritsemättä. 

Etunsa on myös sillä tosiasialla, että akut kye-

tään lataamaan todella vihreän sähkön turvin. 
Puhumattakaan siitä, että sähköllä ajaminen 
vähentää päästöjä ja pienentää polttoaineen 
kulutusta. 

Moderni retrovene
Veneen runko ja muodot ovat Bellan oman 
suunnittelijatiimin käsialaa. Ulkomuotoon toi 
oman ripauksensa norjalainen venesuunnittelija 
Espen Thorup, jonka mielestä uutuuden pitäisi 
myös näyttää hybridiveneeltä.

– Meidän silmissä vene näytti hyvältä jo sellai-
senaan, mutta norjalaissuunnittelija lisäsi siihen 
virtaviivaisuutta. Lopputulos on mielestämme 
puhdaslinjainen, moderni mutta samalla retro. 

Bella-veneet valmistetaan Kuopiossa sijaitse-
vassa tehtaassa, jossa tuotantolinja on rakennettu 
autoteollisuuden mallin mukaan. Valmistuslin-
jalla ensimmäisessä työpisteessä tehdään runko. 
Sitten runko liikkuu varustelupisteestä toiseen. 
Talon toisessa päässä valmis vene tarkastetaan, 
uitetaan testialtaassa ja moottoria koekäytetään. 
Lopuksi vene kiedotaan kuljetusta varten suoja-
muoveihin ja kuljetetaan jälleenmyyjälle.

Raimo Sonninen valittelee sitä, että tuoteke-
hitykseen käytettävät varat veneteollisuudessa 
ovat vaatimattomat verrattuna autoteollisuuden 
käyttämiin varoihin. Sarjatuotannon edut eivät 
toteudu maksimaalisesti noin 1 000 veneen vuo-
situotannolla. Parhaimmillaan yhtiö on tehnyt 
yli 2 000 venettä vuodessa. 

Vientivene
Bellan tuotannosta noin 75 % menee vientiin. Myös 
hybridiveneen markkinointi suunnataan kotimaan 
ohella Pohjois- ja Keski-Euroopan markkinoille.

– Mm. alppijärvet ovat rauhoitettuja alueita, jois-
sa polttomoottorin käyttö on kielletty. Aiommekin 
lähteä Keski-Euroopan venemessuille esittelemään 
uutuusvenettämme, Sonninen vakuuttaa.

Jonkin verran markkinoiden kiinnostuksesta ker-
too sekin, että jo kolme Bella Hybrid 9000 -venettä 
on ehditty myydä. Niistä kaksi tullaan näkemään 
Suomessa; toinen Saimaan vesillä ja toinen kansal-
lispuistossa, jossa on voimassa moottorivenekielto. 
Yksi vene matkaa Viroon. Hybridiveneet toimitetaan 
tilaajilleen kesäkuussa.

199  900 euron hintainen uutuusvene sijoittuu 

Bella-veneiden yläpäähän. Halvimmillaan tehtaan 
valmistaman perämoottoriveneen saa noin 13 500 
eurolla. 

Seuraava kehitysaskel
Raimo Sonninen miettii jo hybridiveneensä seuraa-
vaa sukupolvea.

– Ensimmäisestä hybridiveneestä saatavien käyt-
tökokemusten jälkeen voimme miettiä, tarvitaanko 
veneeseen näin suurta akkukapasiteettia. Nythän 
veneen kokonaispaino on 4 450 kg, josta akut pai-
navat 200 kg. Toinen kysymys on, riittäisikö voiman-
lähteeksi pelkästään sähkömoottori ja generaattori, 
aprikoi Sonninen.

– Emme kuitenkaan itse halua ryhtyä valmista-
maan moottoreita tai akkuja. Me haluamme tehdä 
tehokkaasti sitä, mitä osaamme parhaiten eli veneitä. 
Keskitymme lasikuituosien valmistukseen ja teem-
me yhteistyötä lukuisien alihankkijoiden kanssa. Jat-
kuvalla tuotekehityksellä ja panostuksella korkeaan 
laatuun tähtäämme kasvattamaan myyntiä etenkin 
Euroopassa, Sonninen painottaa.

Vuoden moottorivene
Vaikka Bella-hybridivene odotti vielä ensipurjeh-
dustaan, se sai heti tunnustusta. Helsingin Vene 12 
-näyttelyssä helmikuussa ensiesitelty Bella 9000 sai 
Vuoden moottorivene -palkinnon. Raatia viehätti 
erityisesti veneen hyvä ja toimiva peruskonsepti, jos-
sa vene on hankittavissa sekä edullisempana diesel-
vaihtoehtona että ympäristöystävällisenä hybridirat-
kaisuna. Erityiskiitosta vene sai myös kohtuullisista 
käyttökustannuksista.

Ensipurjehdukselle Bellan lippulaiva pääsi tou-
kokuussa, ja kansainväliselle lehdistölle kiinnosta-
va uutuus esitellään Bellan koesatamassa kesäkuun 
alussa. 

Bella-Veneet Oy:n toimitusjohtaja Raimo 
Sonninen haluaa nostaa Bella-veneiden 
brandin arvon uudelle tasolle. Malliston 
lippulaiva on siitä ensimmäinen esimerkki.

Bella 9000 Hybrid sai ensiesittelynsä Helsingin Vene 
12 -näyttelyssä, jossa se palkittiin Vuoden moottori-
vene -palkinnolla. Sen jälkeen vene on nähty Tukhol-
man ja Oslon venemessuilla. 

B
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uomessa on ollut jo kahden 
vuoden ajan testikäytössä 
kolme verkkovirralla ladat-
tavaa Prius PHEV:tä (Plug-
in Hybrid Electric Vehicle). 
Tehdas on saanut kerättyä yh-
teensä yli 100 000 kilometriä 

ajetuista autoista tärkeää tietoa autotyypin 
toimivuudesta Suomessa. Ensimmäiset var-
sinaista tuotantomallia edustavat autot, joil-
la on mahdollista ajaa optimioloissa noin 
25 kilometrin matka puhtaasti sähköener-
gialla, saapuvat Suomeen elo-syyskuussa. 
Toukokuuhun mennessä Prius PHEV:lle 
oli tehty jo 27 asiakastilausta.

Hyvät kokemukset rohkaisivat
Nokia otti ympäristöarvot vahvasti huomi-
oivan työsuhdeautopolitiikan käyttöön jo 
vuonna 2008. Tavoitteena oli ohjata hen-
kilöstön autovalintoja järkevästi puhtaam-
paan suuntaan. 

Hiilijalanjälki on madaltunut huomat-
tavaa vauhtia: kun vuoden 2010 lopussa 
työsuhdeautojen keskimääräinen hiilidi-
oksidipäästö oli vielä 153 g/km, laski se 
viime vuonna kaikkien työsuhdeautojen 
osalta 145 gramman/km, ja viime vuon-
na käyttöön otettujen osalta keskiarvo oli 
140 g/km. 

Maailman tunnetuimpiin brandeihin 
kuuluvan Nokian IT-osastolla Senior Pro-
cess Owner -tittelillä työskentelevä Miika 
Kuha ajaa parhaillaan toisen sukupolven 
Toyota Priuksella. Matkamittariin on ker-
tynyt kolmessa vuodessa noin 52 000 kilo-
metriä. Sopimuskautta jatkettiin vielä kesän 
yli, jotta odotettu uutuus, Prius PHEV, ehtii 
maahamme.

– Olen ollut varsin tyytyväinen nykyi-
seen Priukseeni. Uutta työsuhdeautoani 
pystyn lataamaan sekä kotona että työpai-
kalla, tosin molemmissa päissä latauspaik-
karatkaisut hakevat vielä lopullista muoto-

TeksTi ja kuva kalle kalaja

Pistoke
hybridillä

innokas 
vastaanotto

Prius PHev -pistokehybridin ennakkomyynti suomessa 

on alkanut vauhdikkaasti. Yksi asiakkaista on Nokian iT-

toiminnoissa työskentelevä Miika Kuha. verkkovirralla 

ladattavan autonsa hän saa ajoon kesän lopulla.

Nokian IT-tehtävissä työskentelevä 
Miika Kuha tilasi pistokehybridin, 
vaikka tuotantomalli saapuu Suomeen 
vasta kesän lopulla. Testiyksilön koeajo 
ja tyytyväisyys edellisen sukupolven 
Priukseen riittivät vakuuttamaan hänet.

aan. Työmatkani Espoon Keilarantaan on 
automallille melko optimaalinen, noin 20 
kilometriä, Miika Kuha kertoo.

Jo edellismallisen Priuksen tilat ovat 
riittäneet hyvin kolmilapsisen perheen 
tarpeisiin. Yksi Toyotan pistokehybridin 
vahvuuksista onkin se, että kasvatetusta 
akkukapasiteetista huolimatta se tarjoaa 
tavallista Priusta vastaavat matkustus- ja 
tavaratilat. Melontaa harrastava Kuha saa 
sijoitettua harrastevälineensä tarvittaessa 
ongelmitta kattotelineelle.

– Yrityksessämme pyritään jatkuvasti 
löytämään ja kehittämään mielekkääm-
piä työskentelytapoja. Kuulun yksikköön 
joka tuottaa, paketoi ja ohjeistaa IT-pal-
veluita henkilöstön käyttöön. Olen tutus-
tunut jo ennen Prius-autoiluani Toyotan 
lean-ajatteluun ja Toyota Production Sys-
temiin; ei ihme että niitä sovelletaan laa-
jasti kaikilla teollisuuden aloilla, reilun 
kymmenen vuoden ajan Nokialla työs-
kennellyt Miika toteaa.

Molemmat yhdessä
Pistokehybridi vie poltto- ja sähkömoot-
torin yhteistyön tavallista täyshybridiä 
pidemmälle. Kun auton ajoakustoa on 
mahdollista ladata tavallisella verkko-
virralla, onnistuvat tyypilliset, taajamiin 
sijoittuvat arkikurvailut pääosin sähkö-
energian voimin. Pidemmillä ajomat-
koilla Prius PHEV hyödyntää älykkäästi 
sekä bensiini- että sähkömoottoreita la-
tauspistokkeista riippumatta. 

Tuotantomallissa kuljettaja voi halutes-
saan valita, käyttääkö auto lataussähköä 
liikkumiseen vai ei. Tämä ominaisuus 
lisää ennestään mahdollisuutta ajaa säh-
köllä ajopäästöittä kaupunkiliikenteessä 
ja liikkua maantieoloissa täyshybridi-
voimin. Pitkien etäisyyksien Suomessa 
perusidea toimii todella hyvin, koska 
samalla autolla on mahdollista vaikka-
pa ajaa hyvällä omallatunnolla sähköllä 
Hangon kesävilinässä ja sujahtaa tank-
kaamatta tarkastamaan onko Saariselän 
mökin pihassa vielä lunta.

Uutuus täydentää mukavasti Toyotan 
täyshybriditarjontaa, johon kuuluvat uu-
simpien lanseerausten myötä Priuksen ja 
Auris HSD:n lisäksi Yaris Hybrid ja seit-
semänpaikkainen Prius+. Prius PHEV:n 
autoverolliset hinnat alkavat Suomessa  
39 978 eurosta. 
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oyota Prius+:n kulutus- ja 
päästöarvot ovat kokoluok-
kansa ehdotonta kärkeä. 
Mallin yhdistetty kulutus on 
ainoastaan 4,1 l/100 km, ja 
CO2-arvo jää 96 grammaan 

kilometriä kohden. Nämä huippulukemat on 
saavutettu erinomaisella auton aerodynaami-
sella suunnittelulla, kevyellä korin rakenteel-
la ja alhaista polttoaineen kulutusta tukevalla 
Toyotan hybriditeknologialla. 

Luotettavaa huipputeknologiaa
Toyotan hybriditeknologia on osoittautunut 
yli 4 miljoonan auton myötä toimivaksi ja 
erittäin luotettavaksi, mistä osaltaan kertoo 
Priuksen 1. sija TÜV-raportin 2–3-vuotiai-
den autojen sarjassa. Luotettavuuden osoi-
tuksena Toyota myöntää kaikille Suomes-
sa ensirekisteröidyille hybridiautoille hybri-
diakkuturvan, joka on voimassa 8 vuotta tai 
350 000 km riippuen siitä, kumpi ehdoista 
ensiksi täyttyy. 

Viime syksynä Frankfurtin auto
näyttelyssä ensiesitelty Prius+ 
laajentaa Toyotan täyshybridimallistoa 
selkeästi tilavampaan suuntaan. 
Prius+ on Euroopan ensimmäinen 
seitsemänpaikkainen täyshybriditilaauto. 
Priuksen tunnustettujen ominaisuuksien, 
kuten poltto aine taloudellisuuden 
ja ympäristöystävällisyyden lisäksi 
uutuudessa on totuttua enemmän 
tavara ja matkustustilaa sekä 
poikkeuksellisen nykyaikaisia mukavuus 
ja turvavarusteita. Malli on nyt 
ennakkomyynnissä, ja esittelyautot 
saapuvat Suomeen heinäkuun aikana. 

Prius+ on 7paikkaisten tilaautojen  
valloittava uutuus

kulutus vain

Vain taivas kattona

Ulkomitoiltaan normaalin perheauton ko-
koinen uutuus kätkee sisälleen luokkansa 
huippua olevat sisätilat. Prius+:n suunnit-
telun lähtökohtia olivat käytännöllisyyden 
ja monipuolisen muunneltavuuden ohella 
haasteelliset kuljetustarpeet. Matkustamon 
tilavuus ilmenee hyvinä pääntiloina jokai-
selle matkustajalle. Linea Sol -varustetasosta 
alkaen vakiona oleva panoraamakatto lisää 
matkustamon valoisuutta ja luo tunnelman, 
jossa vain taivas on kattona. 

Matkustamossa on tarvittaessa käytös-
sä kolme penkkiriviä. Tavaratilan lattiasta 
ylösnostettavalla kolmannella rivillä on tilaa 
kahdelle matkustajalle. Auton toisen penkki-
rivin jokainen istuin liikkuu erikseen pitkit-
täissuunnassa, jolloin toisella tai kolmannella 
penkkirivillä istuvien jalkatila on säädettävis-
sä tarpeen mukaan. Hyvän istuma-asennon 
takaamiseksi kahden ensimmäisen penkki-
rivin istuimet sijaitsevat korkealla, mikä hel-
pottaa myös autoon nousemista. Kulku kol-

Mikko kEkäläinEn

4,1 litraa 
/100 km

Olennaisimmat varusteet varustetasoittain
Prius+ Linea Sol (Prius+ -varustetason lisäksi) Premium (Linea Sol -varustetason lisäksi)

Automaattinen ilmastointilaite Peruutuskamera Mukautuva vakionopeudensäädin

Vakionopeudensäädin kuljettajanistuimen korkeudensäätö älykäs pysäköintiavustin

nahkapäällysteinen ohjauspyörä kuljettajan ristiseläntuen sähkösäätö Automaattisesti tummuva taustapeili

Avaimeton lukitus (vain kuljettaja) ja  
käynnistysjärjestelmä

Täysi avaimeton lukitus ja  
käynnistysjärjestelmä

Hämärätunnistin

Sadetunnistin Takasivuikkunoiden aurinkoverhot lEDajovalot  
(automaattisella korkeudensäädöllä)

istuimien kangasverhoilu Panoraamakatto Ajovalonpesimet 

Bluetooth Tuulilasinäyttö 17” kevytmetallivanteet

Toyota Touch & Go (ei peruutuskameraa) Tummennetut taka ja takasivulasit Toyota Touch Pro  
karttanavigointijärjestelmä (HDD)

16” kevytmetallivanteet kapselein Tavaratilan peite

USBliitäntä

T mannelle istuinriville on vaivatonta tait-
tuvien ja liikkuvien keskirivin istuinten 
vuoksi. Jokaiselta istuimelta on esteetön 
näkymä ulos, joten kaikki matkustajat 
pääsevät nauttimaan maisemista.

Ensiluokkainen muunneltavuus
Suuri tavaratila ja ympäri autoa sijoite-
tut säilytyslokerot takaavat, että kaikki 
tarvittava saadaan matkalle mukaan. 
Tavaratilan pituus kolmas penkkirivi 
alas taitettuna on 985 mm, ja tilavuutta 
on silloin tarjolla 784 litraa. Molemmat 
penkkirivit taittamalla kuljetustilaa on 
käytössä peräti 1 750 litraa. Kun kolmas 
penkkirivi otetaan käyttöön, tavaratilaa 
jää täytettäväksi 232 litraa. Huolimatta 
siitä, onko kolmas penkkirivi käytössä vai 
ei, on tavaratilan pohjan alla säilytystilaa 
60 litraa. Tähän tilaan, jossa esimerkiksi 
kauppakassit kulkevat kätevästi kaatuile-
matta, pääsee kätevästi käsiksi avaamalla 

lastausaukon etuosassa olevan luukun. 
Prius+:n nerokkuus piilee juuri sen ky-
vystä muuntautua nopeasti kunkin kul-
jetustarpeen mukaan.

Suuren tavaratilan ja seitsemänpaik-
kaisuuden mahdollistaa uusi litium-io-
niakku, joka on sijoitettu leveään keski-
konsoliin, kuljettajan ja etumatkustajan 
väliin. Perinteisesti lähes kaikissa hybri-
diautoissa akusto on sijoitettu tavaratilan 
lattian alle. Litium-ioniakun teho suh-
teessa sen ulkomittoihin on suurempi 
kuin esimerkiksi Priuksessa käytettävän 
nikkelimetallihybridiakun. Akun kom-
paktista koosta ja sijoituksesta johtuen 
tavaratilasta ja sen lattiarakenteesta va-
pautuu näin mukavasti tilaa kolmannel-
le penkkiriville. 

Taloudellisia ajokilometrejä
Prius+:n voimanlähteenä on tuttu koko-
naisuus, sama hybridijärjestelmä löytyy 

myös Priuksen konepellin alta. Erittäin 
kestäväksi ja luotettavaksi tunnustetus-
sa hybridijärjestelmässä työskentelevät 
yhdessä 1,8 litran bensiinimoottori ja 60 
kW:n sähkömoottori. Polttomoottorin 
ja sähkömoottorin saumattoman yh-
teistyön ansiosta auto kiihtyy 100 km/h 
nopeuteen 11,8 sekunnissa huippuno-
peuden ollessa 165 km/h. Täyshybridi-
ratkaisu ottaa talteen jarrutus- ja poltto-
moottorin hukkaenergiaa. Auto käyttää 
talteen otetun energian uudestaan, mikä 
mahdollistaa yhdistetyn ajon kulutuk-
seksi 4,1 l/100 km. Hiilidioksidipäästöt 
jäävät auton kokoluokkaan nähden en-
nätyksellisen pieneksi, 96 g/km.

Kolme eri varustetasoa
Prius+:n ominaispiirteisiin kuuluu kat-
tava varustelu. Varustetasoja on tarjol-
la kolme: Prius+, Linea Sol ja Premium. 
Kaikissa malleissa vakiovarusteita ovat 

Keskikonsolista 
löytyvät kaikki 
tarpeelliset 
hallintalaitteet 
aivan käden 
ulottuvilta 

Linea Sol 
-mallista alkaen 
vakionvarusteena 
on panoraama-
katto. Avarat 
sisätilat korostu-
vat sen ansiosta 
entisestään. 

▶

Prius+ erottuu 
edukseen tasa-
painoisen ja  
modernin muotoi-
lunsa ansiosta
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Prius+ tekniset tiedot
MOOTTORI 1,8 l VVT-i
Sylinterimäärä 4 rivissä
Venttiilikoneisto 16venttiilinen DoHC, VVTi
Polttoainejärjestelmä Elektroninen suihkutus
iskutilavuus (cm3) 1798
Sylinterin halkaisija x iskunpituus  
(mm x mm)

80,5 x 88,3

Puristussuhde 13,0 : 1
Suurin teho hv (kW/r/min) 99 hv (73/5200)
Suurin vääntö (nm / r/min) 142/4000
Yhdistetty polttoaineen kulutus  
(litraa/100 km) 

4,1

Polttoainesäiliön tilavuus (litraa) 45
Hiilidioksidipäästöt, Co2, yhdistetty 96
AKKU
Akkutyyppi litiumioniakku
nimellisjännite (V) 201,6
Akkumoduulien määrä 56
Akkukapasiteetti (1HR) Ah 5
Sähkömoottorin/ 
generaattorin tyyppi

kestomagneetti  
synkronimoottori

Suurin jännite (V) 650
Suurin teho (kW) 60
Suurin vääntö (nm) 207
JOUSITUS
Edessä McPhersonjoustintuet
Takana Yhdystukiakselisto
SUORITUSKYKY
Huippunopeus (km/h) 165
Suurin kokonaisteho (hv) 136
0–100 km/h (s) 11,3
ilmanvastuskerroin 0,28
JARRUT
Edessä Jäähdytetyt levyt  

(296 x 28mm)
Takana levyt (291 x 12mm)
MASSAT
omamassa (kg) 1 495–1 565
kokonaismassa (kg) 2 115
MITAT
Pituus, mm 4 615
leveys, mm 1 775
korkeus 1 575
Akseliväli 2 780
Sisätilan pituus 2 690
Sisätilan leveys 1 520
Sisätilan korkeus 1 220

mm. automaattinen ilmastointi-
laite, vakionopeudensäädin, säh-
kötoimiset ikkunat edessä ja takana, 
korinväriset puskurit ja ovenkahvat 
sekä taka- ja takasivuikkunoiden 
tummennukset. Helppokäyttöinen 
Toyota Touch & Go -multimedia-
järjestelmä navigoinnilla on va-
kiona Prius+ ja Linea Sol -varuste-
tasoissa. Premium-malli puolestaan 
on varustettu uudella, vielä moni-
puolisemmalla Toyota Touch Pro 
-navigointijärjestelmällä.

Laatu näkyy ja tuntuu
Uuden Prius+:n sisätilojen mate-

riaalit ja design ilmentävät korkea-
ta laatua. Kangasverhoilun väriksi 
voi valita joko tumman- tai vaa-
leanharmaan. Premium-varuste-
tasossa verhoilukangas on astetta 
laadukkaampaa, ja lisävarusteena 
verhoilumateriaaliksi voi valita syn-
teettisen nahan. Synteettinen nah-
ka hylkii likaa ja tahroja ja sovel-
tuu siksi aktiiviseen perheautoiluun 
erinomaisesti. Se on myös hieman 
pehmeämpää kuin aito nahka. Syn-
teettisen nahkaverhoilun lisähinta 
on vain 625 euroa. 

Varustelultaan malliston keskel-
le sijoittuvassa Linea Sol -mallissa 

olennaisimpiin vakiovarusteisiin 
kuuluvat perusvarustetason lisäk-
si mm. peruutuskamera, panoraa-
makatto ja takasivuikkunoiden au-
rinkoverhot. Panoraamakatto lisää 
entisestään tilan tuntua sisällä ja 
päästää haluttaessa auringon valon 
kirkastamaan kaikkien matkusta-
jien matkantekoa. Pysäköitäessä 
panoraamakaton verhoilupanee-
li sulkeutuu automaattisesti ovien 
lukituksen yhteydessä ja estää näin 
matkustamon lämpötilannousun 
auringonpaisteessa. 

Premium-varustetasossa on tar-
jolla uusinta teknologiaa huippu-
moderneihin varusteisiin pake-
toituina. Edellä ajavan ajonopeu-
den huomioiva mukautuva vakio-
nopeudensäädin, automaattisesti 
tummentuva taustapeili, hämärä-
tunnistin ja Pre-crash-turvajärjes-
telmä tekevät autolla ajamisesta 
nautinnollista ja turvallista. Pre-
crash-turvajärjestelmässä etusälei-
kön alla sijaitsevat anturit ennakoi-

vat mahdolliset törmäystilanteet ja 
laukaisevat ääritilanteissa joukon 
turvallisuustoimintoja. Hätäjarru-
tustehostin aktivoituu, varoitusääni 
soi, turvavyöt kiristyvät automaat-
tisesti ja automaattijarrutus kyt-
keytyy toimintaan, mikäli kuljet-
taja ei reagoi ajoissa. Nämä toimin-
not vähentävät törmäysenergiaa ja 
pienentävät törmäyksessä syntyviä 
vaurioita. Aiemmista Toyota-mal-
leista edelleen kehitetty älykäs pysä-
köintiavustin helpottaa pysäköintiä 
erityisesti ahtailla parkkipaikoilla; 
auton pyörittäessä itsenäisesti oh-
jauspyörää voi kuljettaja keskittyä 
tarkkailemaan ympärillä olevan ti-
lan riittävyyttä.

Suomeen heinäkuussa
Prius+:n ennakkomyynti on käyn-
nistynyt, ja ensimmäiset autot saa-
puvat liikkeisiin heinäkuun aikana, 
jolloin Prius+ on ensi kertaa koe-
ajettavissa. Malliston hinnat alkavat 
39 025,24 eurosta. 

VARUSTETASO CO2 Kokonaishinta 
euroa, sis. alv. 23 %

Prius+  96 39 025,24

linea Sol  96 41 017,17

Premium 101 46 766,74

Tavaratilan tilavuus
kokonaispituus 3. penkkirivi alhaalla (mm) 985
kokonaispituus 3. penkkirivi ylhäällä (mm) 375
VDAtilavuus, kattoon asti,  
3. penkkirivi ylhäällä (litraa)

232

VDAtilavuus, kattoon asti,  
3. penkkirivi alhaalla (litraa)

784

VDAtilavuus, kattoon asti,  
2. ja 3. penkkirivi alhaalla (litraa)

1 750

Suuri tavaratila on muunneltavissa moniin erilaisiin kuljetustarpeisiin.

 Myynti: autoalan liikkeet kautta maan.

DA 460920 DA 460942DA 460933 DA 460921DA 460938 DA 460924

2,5 m 3,5 m2,5 m 5 m3,4 m 10  m

DEFA verkkoliitäntäjohto on kehitetty käytettäväksi DEFA autolämpötuotteiden 
kanssa ja varmistaa hyvän ja turvallisen kytkennän auton ja pistorasian välillä.

Jos johtosi katoaa tai tarvitset ylimääräisen kesämökillesi tai työpaikallesi, voit 
ostaa pelkän johdon auto- tai varaosaliikkeestä tai huoltoasemalta. Muista laittaa 
DEFAn vihreä johto seinään lämpötilan laskiessa alle +5 asteen.

Vihreästä johdosta sen tunnistaa
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Heikki Laukkanen

Lexus GS450h
Premium-luokan 

edelläkävijä uudistuu

Uusi Lexus GS450h -mallisto jatkaa edeltäjänsä viitoittamalla tiellä 
ja vie premium-segmentin sedanien kehitystä eteenpäin. Varustelu 

tarjoaa vakio- ja valinnaisvarusteita vaativimpaankin makuun, ja 
ainutlaatuinen täyshybridijärjestelmä takaa ajokokemuksen, josta 

nauttivat niin suorituskykyä kuin taloudellisuuttakin arvostavat. Uusi 
GS450h saapuu Suomeen alkukesästä.

▶

GS450h tekee 
suorituskyvyllään 
ja mukavuudellaan 
matkanteosta ylellistä 
nautintoa.

uonna 2006 esitelty GS450h oli GS-
malliston kolmas sukupolvi. Mallissa 
yhdistyi ensimmäistä kertaa premium-
luokan sedanin muotoilu, mukavuus 
ja suorituskykyinen täyshybridijärjes-
telmä. 

SUoritUSkyky

Kun yli kymmenen vuoden kehitystyö 
hybriditeknologian parissa yhdistetään 
3,5-litraiseen V6-moottoriin, on loppu-
tulos vaikuttava. Tehokkaan järjestel-
män yhteisteho on kunnioitettavat 345 
hevosvoimaa ja polttoaineen kulutus ai-

V
noastaan 7,6 l/100km. Vääntöä syntyy 
bensiinimoottorista 352 ja sähkömoot-
torista 275 Nm. 

Sähkömoottorin maksimivääntö on 
koko ajan käytettävissä, joten jo liikkeel-
lelähdössä GS450h kykenee tarjoamaan 
hienostuneen ja tehokkaan kiihtyvyy-
den. Kiihdytettäessä 0–100:aan sekun-
teja kuluu vain 5,9, ja kokemus on yhtä 
tasainen kuin ripeäkin. 

Lexus-täyshybridin kiistattomia etuja 
ovat erinomainen suorituskyky ja pienet 
päästöt. Uuden GS450h:n CO2-päästöt 
(137–145 g/km) vastaavat pienten per-
heautojen luokkaa ja ovat alhaisemmat 
kuin esimerkiksi kilpailijoiden vastaavil-
la dieselmalleilla. Myös toimintasäde on 
alhaisen keskikulutuksen ansiosta pitkä, 
joten ajosta pääsee nauttimaan pitkälti 
toistatuhatta kilometriä yhdellä tank-
kauskerralla.

Uuden GS450h:n hybridijärjestelmä 
ja kehittynyt elektroniikka tarjoavat kul-
jettajalle mahdollisuuden keskittyä aja-
miseen ja kokemuksesta nauttimiseen. 
Mikäli kuljettaja kuitenkin haluaa, on 
hänellä mahdollisuus vaikuttaa järjes-
telmän toimintaan ja muokata ajokoke-
musta mieleisekseen. Kaikissa malleis-
sa on mahdollista valita haluaako ajaa 
rauhallisemmin ja säästää polttoainetta 
(ECO) vai haluaako terävöittää kaasuun 
reagointia urheilullisemman ajokoke-
muksen aikaansaamiseksi (SPORT). 

Tarkkaan ja tunnokkaaseen ajonau-
tintoon parhaiten soveltuu SPORT+ 
-vaihtoehto, joka on valittavissa mu-
kautuvalla jousituksella varustetuissa 
versioissa. Tällöin niin moottori, hy-
bridijärjestelmä kuin jousituskin on 
säädetty mahdollisimman palkitsevan 
ajon mukaan. Nürnburgringillä testattu 
ja superauto LFA:n kehittäjätiimin luo-
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rX 450h Hybrid 4WD A Co2

 
kokonaishinta

€ alv 23 %
Vapaa 
autoetu

käyttö- 
etu

rX 450h  Hybrid 4WD A Comfort 145 86 158,22 1 435 1 240

rX 450h  Hybrid 4WD A Executive 145 95 077,43 1 565 1 370

rX 450h  Hybrid 4WD A F Sport 145 99 996,20 1 635 1 440

rX 450h  Hybrid 4WD A Premier 145 109 309,07 1 765 1 570

Uusi GS 450h Hybrid A Co2

 
kokonaishinta

€ alv 23 %
Vapaa 
autoetu

käyttö- 
etu

GS 450h Hybrid A Comfort 137 76 440,46 1 305 1 110

GS 450h Hybrid A Executive 139 83 600,92 1 405 1 210

GS 450h Hybrid A F-Sport 145 96 927,04 1 585 1 390

GS 450h Hybrid A Luxury 141 95 328,84 1 565 1 370

GS 450h Hybrid A Premier 141 106 170,73 1 715 1 520

Hinnat

ma F Sport -malli sisältää mukautuvan jousi-
tuksen lisäksi myös nelipyöräohjauksen (DRS), 
jolloin auton käsiteltävyys on huippuluokkaa 
myös äärirajoilla. Ja toki aina voi valita myös 
vakioasetuksena olevan, mukavuuden ja tarkan 
ajettavuuden yhdistävän vaihtoehdon (NOR-
MAL) ja nauttia musiikista, ilmastoiduista is-
tuimista ja äärimmäisen miellyttävästä ilmas-
tointijärjestelmästä. 

MUkAVUUS

Uuden GS450h:n vakiovarustelu on omiaan 
vakuuttamaan vaativammankin maun. Laa-
dukkaat materiaalit, lukuisat yksityiskohdat 
ja viimeistely kertovat Lexuksen sitoutumi-
sesta laatuun. Vuosisatojen hioma Takumi-
käsityöperinne takaa, että jokainen GS450h 
on tehty tiukimpien mahdollisten standardi-
en mukaisesti.

Varustetasosta riippuen on uuden GS450h:n 
kyydissä mahdollista nauttia toinen toistaan 
miellyttävimmistä ja kehittyneemmistä mu-
kavuusvarusteista. Etuistuimissa on 18 erilais-
ta säätöä, joten istuimissa viihtyy pidemmän-
kin automatkan. Tutumpien reisi- ja ristiselkää 
tukevien säätömahdollisuuksien lisäksi on is-
tuimissa selän sivuittais- ja hartiatuet ja viimei-
simpänä uutuutena myös lantiotuki. Etumat-
kustajan paikalla on mahdollista päästä naut-
timaan myös istuimen etureunasta avautuvasta 
jalkatuesta, jolloin istuma-asennosta tulee täy-
dellisen mukava. Kun säädöt on saatu mielei-
siksi, on ne kätevä tallentaa istuimen muistiin, 
josta ne ovat haettavissa seuraavallakin kerralla. 
Istuinverhoilumateriaaleja ja -värejä on valitta-

vina lukuisia, nahkaverhoillut istuimet voi va-
lita niin lämmitettävinä kuin ilmastoituinakin. 

Uusi GS450h tuo nyt ensimmäistä kertaa 
maailmassa tarjolle nanoe® -teknologiaa hyö-
dyntävän ilmastointijärjestelmän. Järjestelmän 
mikroskooppiset hiukkaset toimivat ilmankos-
tuttimen tavoin. Näin matkustamon ilma on 
raikasta ja puhdasta eikä verhoiluun pääse syn-
tymään hajuja. Myös kuljettaja ja matkustajat 
voivat nauttia ihoa ja hiuksia kosteuttavasta toi-
minnosta, joka on etenkin talvisaikaan tarpeen.

Matkustamon kolmeen osaan jakava au-
tomaattinen ilmastointijärjestelmä huolehtii 
matkustajien mukavuudesta monella muulla-
kin tavalla. Erittäin tehokas, mutta aikaisempaa 
vähemmän energiaa kuluttava järjestelmä hyö-
dyntää esimerkiksi kylmällä ilmalla tuulilasin 
huurteenpoistossa ulkoilmaa, mutta kierrättää 
matkustamon jo lämmitettyä sisäilmaa lämmi-
tystarpeen pienentämiseksi. S-Flow-teknologia 
osaa myös ohjata puhalluksen ainoastaan niille 
istuimille, joissa istutaan. 

MULtiMEDiA

Uuden GS450h tarjoaa jo vakiovarustelussaan 
vakuuttavan audio- ja multimediajärjestelmän. 
12 kaiuttimen premium-luokan audiojärjes-
telmää, kuten muita auton toimintoja (mm. 
ilmastointi) ohjataan 8 tuuman värilliseltä 
näytöltä helppokäyttöisen ohjaimen avulla. 
Navigointijärjestelmiä löytyy valinnaisvarus-
teina kahta eri vaihtoehtoa. 8 tuuman näytöllä 
toimiva navigointijärjestelmä opastaa aina pe-
rille, eikä matkan varrella tarvitse murehtia ra-
vintoloiden tai polttoaineasemien löytymisestä, 

vaan ne ovat kätevästi lisättävissä opastukseen 
muutamalla napin painalluksella. 

Vakiona oleva audiojärjestelmä on mahdol-
lista päivittää vieläkin monipuolisempaan. 17 
kaiuttimen Mark Levinson premium -audio-
järjestelmä, 7.1-kanavainen Surround Sound 
ja 835 W:n vahvistin tekevät musiikin kuun-
telusta tai DVD:n katselusta elämyksen, joka 
vetää vertoja hienoimmillekin konserttisaleil-
le. Istumapaikasta riippumatta äänen laatu on 
erinomainen. Järjestelmä kuluttaa myös aikai-
sempaa vähemmän energiaa. GreenEdge™-
teknologian avulla kaiuttimien energiankulu-
tus on pystytty pienentämään peräti puoleen.

Mark Levinson premium -audiojärjestelmän 
yhteyteen on tarjolla peräti 12,3 tuuman näytöl-
lä varustettu navigointijärjestelmä. Kookkaal-
le näytölle mahtuu samaan aikaan enemmän 
näytettävää, kuten esimerkiksi karttatiedot ja 
ilmastoinnin säädöt. Näin näytöltä toiseen 
siirtymisiä tulee vähemmän, ja kuljettajan on 
helpompi keskittyä liikenteen seuraamiseen.

tUrVALLiSUUS

Turvallisuus on aina ollut Lexus-mallistossa 
suunnittelun lähtökohtana. Uuden GS450h:n 
suurlujuusteräksestä tehty turvakori, niskaa 
ja päätä suojaava istuinrakenne sekä vakiova-
rustelun peräti kymmenen turvatyynyä tuovat 
mielenrauhaa mahdollisten ääritilanteiden va-
ralle. Passiivisen turvallisuuden lisäksi uudessa 
GS450h:ssa on lukuisia innovatiivisia järjestel-
miä, joiden tarkoituksena on auttaa kuljettajaa 
ennaltaehkäisemään vaaralliset tilanteet. Lexu-
ksen sitoutuminen autoilun turvallisuuden ke-

yksityiskohtien ja 
materiaalien laatu 
viimeistelyineen 
hakee vertaistaan.

GS450h F 
Sport -mallin 
urheilullisuus 
menee pintaa 
syvemmälle.

Kun istuimen säädöt 
on saatu mieleisiksi, 
on ne kätevä 
tallentaa istuimen 
muistiin

hittämiseen on mahdollistanut varustei-
ta, jotka mm. varoittavat kuljettajaa ta-
kaviistosta lähestyvästä autosta, valvovat 
hänen vireystilaansa ja pitävät etäisyy-
den edellä ajavaan ajoneuvoon turval-
lisena liikennevirtaan mukautuvan va-
kionopeudensäätimen avulla. Advanced 
Pre-Crash -toiminto puolestaan enna-
koi törmäystilanteita kameran ja tutkan 
avulla. Uutuutena GS450h:n kattavassa 
turvavarustelussa on infrapunakameraa 
hyödyntävä Nightview-paketti. Se mah-
dollistaa tiellä olevien esteiden havait-
semisen pimeällä jo kauempaa tai tien 
sivusta niiltä alueilta, joita GS450h:n te-
hokkaat ja kääntyvät Bi-Xenon-kaasu-
purkausajovalot tai valinnaiset Bi-LED 
ajovalot eivät valaise. 

AikAtAULU

Ensimmäiset esittelyautot saadaan Suo-
meen toukokuun lopulla, jolloin ne ovat 

nähtävissä Lexus Kaivokselassa. Myynti 
on jo käynnistynyt ja ensimmäiset asia-
kastilaukset toimitetaan alkukesästä. 

HinnAt

Uudessa GS450h -mallistossa on tar-
jolla useita varustetasoja. Comfort-va-
rustetason varustelu on monipuolinen 
ja tyylikäs. Executive-mallin nahkaver-
hoillut istuimet ja navigointijärjestelmä 
sekä lukuisat muut varusteet luovat kat-
tavan kokonaisuuden vaativampaankin 
makuun. Urheilullista suorituskykyä ja 
ylellisyyttä kaipaavalle paras vaihtoehto 
on F Sport -varustetaso. Aivan malliston 
huipulta löytyvät Luxury- ja Premier-
varustetasot, joiden äärimmäisen mo-
nipuolinen varustelu on Lexus-tyylin 
mukaisesti yhdistelmä erinomaista laa-
tua ja innovatiivista ylellisyyttä. Kaikkiin 
varustetasoihin on tarjolla runsaasti li-
sävarusteita. 

rX450h uudistui  
monipuolisesti
RX450h on edustanut jo pitkään ylellistä ja talou-
dellista suoritus- ja etenemiskykyä. Uraauurtavan 
premium-luokan nelivedon tuore malliuudistus tuo 
uutta niin muotoiluun, varusteluun kuin suoritus-
kykyynkin. Varustetasovalikoima tiivistyy samalla. 
Entistä runsaammin varustellut varustetasot ovat 
kukin suunniteltu omiksi kokonaisuuksikseen. 

Comfort-varustetaso on kattavasti varustel-
tua premiumautoilua parhaimmillaan. Nahkaver-
hoilu, Xenon-ajovalot ja tehokas nelivetojärjestelmä 
takaavat tyylikkään liikkumisen myös huonommis-
sakin tie- tai sääoloissa. 

Executive-mallin monipuolinen varustelu tarjoaa 
laadukkaan audio- ja navigointijärjestelmän lisäksi 
paljon mukavuutta, esimerkiksi pysäköintitutkan 
etu- ja takasensoreilla ja sähkötoimisen tavaratilan-
luukun. 

F Sport -varustetason designelementit tekevät 
RX450h:sta entistäkin dynaamisemman näköisen, 
ja mukavuusvarustelu kasvaa entisestään. Valinnai-
sena saatava aktiivinen kallistuksenvakaus viimeis-
telee urheilullisen ajokokemuksen. 

Premier-mallin yltäkylläinen varustelu sisältää 
miltei kaiken. Ilmajousitus on ajomukavuutta par-
haimmillaan, ylellinen Semi-Aniline -nahkaverhoilu 
ilmastoiduissa istuimissa takaa miellyttävän mat-
kustuskokemuksen. Lisävarusteena on toki vielä 
saatavilla takamatkustajien viihdepaketti kahdella 
näytöllä ja 7.1-kanavaisella Surround Sound -toi-
minnolla.
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 Ilmastointilaitteen pääosat ovat kompressori, 
lauhdutin, kuivain ja höyrystin. Lisäksi järjes-
telmään kuuluu mm. venttiilejä, puhaltimia 

sekä ohjainyksiköitä. 

Kuinka ilmastointilaite toimii?
Kytkettäessä järjestelmä toimintaan kompres-
sori ensin paineistaa kaasumaisen kylmäai-
neen. Puristamisesta kuumentunut kylmäai-
ne jäähdytetään lauhduttimessa. Seuraavaksi 
nesteytynyt aine johdetaan kuivaimeen, joka 
sekä toimii säiliönä että sitoo kosteutta. Tämän 
jälkeisessä höyrystysventtiilissä kylmäaineen 
virtausta kuristetaan voimakkaasti, jolloin sen 

JouKo Ryynänen

Huollettu ilmastointilaite takaa

raikkaan  
kesäilman

Ilmastointilaitteen säännöllinen huolto on erittäin tärkeää. Kiusallisten 

toimintahäiriöiden lisäksi huoltamaton ilmastointi ja tukossa oleva raitisilmasuodatin 

saattavat olla hajuhaittojen lisäksi terveydellekin haitallisia. Säännöllisen huollon 

laiminlyönti voi lisäksi johtaa järjestelmän korjaustarpeeseen. 

paine romahtaa ja kylmäaine höyrystyy. Höy-
rystyminen sitoo lämpöenergiaa auton sisäti-
loihin virtaavasta ilmasta. Höyrystin myös sitoo 
ulkoilmasta kosteutta. näin ilmastointilaite se-
kä pystyy alentamaan auton sisään johdetta-
van ilman lämpötilaa halutulle tasolle että myös 
poistamaan kosteutta, mikä aikaan saa miellyt-
tävämmän sisäilman sekä vähentää sadekelillä 
ikkunoihin tiivistyvän kosteuden määrää. 

Huolehdi raitisilmasuodattimen 
vaihdosta
Mitä tehokkaampi suodatin, sen helpommin se 
myös tukkeutuu. Kesällä suodatinta rasittavat 

siitepölykausi sekä pölyiset mökkitiet, tal-
ven jälkeen taas nastojen irrottamat hiuk-
kaset sekä katujen puhdistuksesta nouse-
va pöly. Raitisilmasuodattimen elementin 
vaihdosta tuleekin huolehtia säännöllisesti. 
Koska olosuhteet, joissa autoa käytetään, 
vaikuttavat erittäin paljon suodattimen 
likaantumiseen, tulee elementti vaihdat-
taa vähintään kerran vuodessa. näin toi-
mimalla suodatin toimii moitteettomasti 
kaikkina vuoden aikoina. Puhdas suodatin 
päästää riittävästi korvausilmaa lävitseen ja 
sisätilojen huurteenpoisto toimi parhaalla 
mahdollisella tavalla. Kesällä viileää korva-
usilmaa tarvitaan runsaasti jäähdyttämään 
kuumaa matkustamoa. Silloin on tärkeää 
että raitisilmasuodatin ja ilmastointi toimi-
vat yhdessä mahdollisimman tehokkaasti. 

Vain pätevöitynyt mekaanikko  
saa huoltaa
Mikäli ilmastointijärjestelmä ei ole kunnos-
sa esimerkiksi riittämättömän kylmäaineen 
määrän vuoksi, käynnistyy kompressori 
useammin ja kuormittaa siten moottoria. 
Tämä puolestaan johtaa lisääntyneeseen 
polttoaineen kulutukseen sekä kasvanei-
siin päästöihin. 

Vaikka nykyilmastoinneissa käytettävä 
fluorihiilivetyihin kuuluva kylmäaine R134a 
ei rasita ympäristöä entisen R12-freonin 
veroisesti, on tämäkin kylmäaine silti hiili-
dioksidia noin 1 300 kertaa voimakkaampi 
kasvihuonekaasu. Siksi ilmastointilaittei-

den huolto- ja korjaustoimintaa tekeviltä 
mekaanikoilta edellytetään pätevyysko-
keen suorittamista. Toimintaa valvoo Tu-
kes (Turvatekniikan keskus), jonka ylläpitä-
mästä kylmäalan rekisteristä luvan saaneet 
tahot löytyvät. 

on erittäin tärkeää, että huoltoa tekevä 
mekaanikko tuntee auton ilmastointilait-
teen tarkoin. nykyisissäkin ilmastoinneissa 
on eroja ja esimerkiksi kompressorin vaati-
ma öljytyyppi ja laitteiston kylmäainemää-
rät ovat autokohtaisia. oma lukunsa ovat 
hybridit, joissa on sähkötoiminen, auton 
korkeajännitejärjestelmästä virtansa saa-
va kompressori. 

Ilmastointihuollon monta vaihetta
Ilmastointihuollossa kylmäaine pumpataan 
pois erityisellä ilmastoinnin huoltolaitteella, 
aine suodatetaan ja punnitaan. Lisäksi lait-
teelle tehdään testi, jolla varmistetaan, et-
tä siinä ei ole vuotoja. Mikäli järjestelmään 
on pantu väriainetta, voidaan mahdollisia vuotoja etsiä uV-valon avulla. Vasta kun 

laitteen kunnosta ollaan varmoja, saadaan 
se täyttää uudelleen oikealla määrällä kyl-
mäainetta. Lopuksi laitteen teho varmiste-
taan autoa käyttämällä. näin puhaltimien-
kin kunto tulee tarkastettua. 

Asiantuntevan ja säännönmukaisen 
huollon teettäminen kannattaa, sillä en-
nakoivan huollon puutteesta aiheutuneet 
järjestelmän viat voivat olla kalliita korja-
ta. Suositeltava huoltoväli on kaksi vuotta. 

Säännöllinen käyttö takaa kunnon
Vaikka ilmastointia ei aina tarvitsisikaan, 
on sitä suositeltavaa käyttää silloin tällöin, 
vaikkapa kerran kuussa. Talvipakkasella il-
mastoinnin jäähdytys ei toimi, joten on hy-
vä, jos auto pääsee kylmään vuodenaikaan 
käymään vaikka lämpimässä parkkihallis-
sa, jossa laitetta voi käyttää hetkisen. 

Ilmastoinnin 
huollossa tarvitaan 
asiantuntemusta ja 
erikoistyökaluja. Toyotan 
merkkikorjaamon 
tekemässä tarkastuksessa 
laite puhdistetaan, 
kylmäaineen määrä 
tarkastetaan, tarvittaessa 
lisätään ja järjestelmän 
tiiviys tarkastetaan. 
Lisäksi tehdään 
höyrystyskennon 
puhdistus tunkkaisen 
hajun poistamiseksi.
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▶

Toyota palkitsi asiakastyyty-
väisyydestä 42 eurooppalais-

ta Toyota-jälleenmyyjää. Suomes-
ta palkinnon sai jo toisen kerran 
peräkkäin Porvoossa sijaitseva To-
yota-autotalo. Ichiban-asiakastyy-
tyväisyyspalkinnon saamisen edel-
lytyksiä ovat, että asiakkaat ovat 
erinomaisen tyytyväisiä sekä myyn-
nin että huollon palveluihin liik-
keessä.

Toyotan vuosittain toteuttamassa 
asiakastyytyväisyysmittauksessa on 
mukana noin 2 600 eurooppalaista 
jälleenmyyjää. Palkittavien listalle 
karsiutuvat dealerit, joilla on par-
haat tulokset useissa palvelun tasoa 
mittaavissa kategorioissa.

Toyota on ollut useana vuon-
na Itä-Uudenmaan ostetuin auto, 
markkinaosuus vuonna 2011 oli 
13,7 %. Liike rankattiin Suomen yk-
köseksi viime vuoden sekä myyn-

Lexuksen eksoottinen huippu-
malli, 560-hevosvoimainen 

LFA vierailee kesäkuun alussa Suo-
messa. Se on superauto, jota valmis-
tetaan yhteensä vain 500 kappaletta. 
Kaikille yksilöille löytyi ostaja no-
peasti lanseerauksen jälkeen. Va-
litettavasti autoista yksikään ei ole 
päätymässä suomalaisomistukseen. 
LFA reagoi kuljettajan käskyihin 
todella herkästi ja pysyy vakaana 
rata-ajon ääritilanteissakin. Siinä 

Superauto LFA nähtävillä  
Lexus Kaivokselassa

Toyota esitteli Los Angelesissa 
järjestetyssä sähköautojen sym-

posiumissa odotetun uutuutensa, 
täysin uuden RAV4 EV:n. Tämän 
sähköllä toimivan katumaasturin 
käyttösäteeksi ennakoidaan noin 
100 km ja latausajaksi noin kuu-
si tuntia 240V/40A-virtalähteestä. 
RAV4 EV:n suorituskyky, ajodyna-
miikka ja kuljetuskapasiteetti ovat 
yhtä suuret tai jopa suuremmat 
kuin V6-moottorilla varustetussa 
RAV4:ssä. USA:ssa auton hinta tu-
lee olemaan noin 49 800 dollaria.

RAV4 EV on syntynyt Toyotan 
ja Tesla Motorsin yhteistyön tu-
loksena. Pääjohtaja Akio Toyodan 
siivittämä kehityshanke valmistui 
ennätysajassa. Toyotan ja Teslan 
insinöörit onnistuivat kehittämään 
erinomaisen tuotteen markkinoille 
vain 22 kuukaudessa. 

RAV4 EV:ssä yhdistyvät kahden 
valmistajan parhaat osaamiset. Tes-
lan suunnittelema ja valmistama 
akku, sähkömoottori ja voimansiir-
to ja Toyotan suosituimman katu-
maasturin alusta ja kori. Itse asiassa 
RAV4 EV on ainoa täysin sähkötoi-
minen katumaasturi markkinoilla. 

Autoa suunniteltaessa asiakkai-

Porvoon Autotarvikkeen toimitusjohtaja Kari Wilkman ja Merja Wilkman vas-
taanottivat Ichiban-palkinnon Toyota Motor Europen toimitusjohtaja Didier 
Leroylta (oik.) Kuvassa myös Toyota Auto Finlandin toimitusjohtaja Mika Elo-
järvi (vas.) ja Marja-Leena Elojärvi. 

nin että huollon yhteenlaskettujen 
tyytyväisyysindeksien perusteella.

– Meidän tulee ylittää asiakkaan 
odotukset jokainen kerta liittyivät-
pä ne tuotteeseen tai palveluun. 
Asiakas on tehnyt päätöksen, hän 
on valinnut tuotteemme ja palve-
lumme, ja meidän tulee varmistaa, 
että hän on tyytyväinen tekemäänsä 
päätökseen, totesi palkintojenjako-
tilaisuudessa Toyota Motor Euro-
pen toimitusjohtaja Didier Leroy.

Ichiban-sana tulee japaninkieli-
sestä ilmaisusta Okyakusama Ichi-
ban, mikä suomeksi tarkoittaa ’asi-
akas on ykkönen’.

Ichiban-palkinto myönnettiin 
ensimmäisen kerran vuonna 2007. 
Siitä lähtien asiakastyytyväisyyttä 
kuvaavat indeksit ovat parantu-
neet Euroopassa myynnin osalta 
24 ja huoltopalvelujen osalta 17 
prosenttia.

uutiset
Porvoon Autotarvike sai 
toistamiseen Ichiban- 
palkinnon

yhdistyvät korkea teho, erinomai-
nen alustarakenne ja pikkutarkka 
aerodynamiikka. Hiilikuituvahvis-
teisesta CRFP-muovista valmistet-
tu kori edistää vääntöjäykkyyttä ja 
alentaa kokonaismassaa.

Halukkailla on mahdollisuus 
nähdä tämä harvinaisuus Kaivokse-
lan Lexus-myymälässä 5.–6.6.2012. 
Liikkeessä on esillä myös kaikki 
tuoreimmat Lexus-uutuudet. 

Lisätietoja: www.lexus.fi 

den näkökulmilla oli suuri merki-
tys. Määrääviä ominaisuuksia olivat 
latauksen helppous, pitkä toiminta-
säde ja matkustus- ja ajomukavuus.

RAV4 EV on etuvetoinen, mutta 
kuljettaja voi valita mieluisimman 
kahdesta ajotyylistä, urheilullisesta 
ja normaalista. Auto kiihtyy 0–96 
km/h 7,0 sekunnissa huippunopeu-
den ollessa 160 km/h. Normaaliti-
lassa kiihtyvyys 0–96 km/h vie 8,6 
sekuntia ja vastaavasti huippunope-
us on tällöin 137 km/h. Voimapa-
ketin huipputeho on 115 kW (154 
hv) kierrosnopeudella 2 800 1/min.

RAV4 EV:n myynti alkaa loppu-
kesästä 2012 tietyillä alueilla Kali-
forniassa. Valmistajatehdas sijaitsee 
Kanadassa, josta niitä valmistuu 
2  600 kpl kolmen vuoden aika-
na. Akuille luvataan 8 vuoden tai 
161 000 kilometrin takuu.

RAV4 EV -sähköauto USA:n markkinoille
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uutiset
Onnekkaat  
voittajille
Toyotan asiakastyytyväisyys-
kyselyyn internetin kautta vas-
tanneet asiakkaat osallistuvat 
arvontaan, joka tehdään joka 
kolmas kuukausi. Arpaonni  
suosi seuraavia henkilöitä.

600 euron arvoinen  
matkalahjakortti
Jouko Hietala, Vantaa,  
10–12/2012 -arvonta
Asko Finne, Jyväskylä, 
1–3/2012 -arvonnassa.

100 euron arvoinen  
polttoainelahjakortti 
10–12/2011 -arvonta
Arja Korhonen, Pieksämäki
Arja salmela-Viinikainen,  
Peräseinäjoki
Jussi Jokiniemi, Halikko
Lauri Karjalainen, Espoo

1–3/2012 -arvonta
Erkki Kollanus, Lahti
Katja Koivisto, Hyllykallio
Marko Köykkä, Karviankylä
Matti Koivumäki, Ritvala

Ristikko
Ristikon oikein ratkaisseiden 
kesken arvoimme kolme Toyota-
autonhuoltopakettia, jotka on 
toimitettu voittajille. Arpaonni 
suosi seuraavia:

Anna Maria Teperi, Härmä
Tarja Kosonen, Vantaa
Risto Suominen, 
Kristiinankaupunki

Kesäkuun alussa Toyota-liikennevakuutukseen 
tulee uutena ominaisuutena bonusturva, joka 

suojaa bonusmenetykseltä liikennevahingon sat-
tuessa. Bonusturvan saavat kuljettajat, jotka ovat 
ajaneet 70 prosentin bonuksilla kolme vuotta il-
man vahinkoja. Turva on sama, joka on Toyotan 
kattavimmassa kaskovakuutuksessa.

Turvan saaminen ei edellytä asiakkailta toimen-
piteitä, vaan bonusturva sisältyy automaattisesti 
ja ilman lisämaksua niihin liikennevakuutuksiin, 
joissa täysi 70 prosentin bonus on ollut vähintään 
kolme vuotta. 

– Toyota-kuljettajien joukossa on paljon ajotai-
tonsa osoittaneita, täysillä bonuksilla jo pitkään aja-
neita kuljettajia. Haluamme palkita näitä kuljettajia 
bonusturvalla, jos kaikesta huolimatta liikenteessä 

sattuisikin vahinko. Kasko- ja liikennevakuutuksen 
bonusturvasta asiakkaalle vahinkotilanteessa syn-
tyvä etu nousee helposti useisiin satoihin euroihin, 
kertoo Seppo Saxholm Toyota Auto Finlandista. 

Bonusturvasta pääsevät hyötymään heti myös 
Toyota-vakuutuksen uudet asiakkaat, kun heillä 
on riittävästi vahingottomia vuosia takana edelli-
sessä vakuutusyhtiössään.

Kerran vahinkoon käytetty bonusturva on ker-
rytettävä uudelleen huolellisella ajotavalla. Auton 
vaihdon yhteydessä bonusturva siirtyy uuteen 
autoon, kun asiakas ottaa myös uuteen autoonsa 
Toyota-vakuutuksen.

Toyota-vakuutuksen yhteistyökumppanina ja 
palveluntarjoajana toimii Keskinäinen vakuutus-
yhtiö Tapiola.

Huolelliselle kuljettajalle tuntuva  
etu Toyota-vakuutukseen

Toyota on onnistunut pyrkimyk-
sessään luoda GT86-uutuudes-

taan täysiverinen urheiluauto. Maa-
ilmanlaajuinen Vehicle Dynamics 
International (VDI) -asiantuntija-
raati myönsi mallille ja sen suun-
nittelijoille kolme ajokäytökseen 
liittyvää palkintoa. 

Tänä kesänä Suomeenkin saa-
puva Toyota GT86 kantaa merkin 
autourheilutaustaa harteillaan kun-
nialla. Se on luotu kaikilta osin to-
delliseksi ajajan autoksi. Klassinen 
etumoottori/takaveto-ratkaisu yh-
distyy matalaan painopisteeseen, 

Toyota GT86 sai kolme palkintoa 
dynaamisuudestaan

järkevään painojakaumaan ja kevy-
een kokonaispainoon. Suoritusky-
vystä vastaa 200-hevosvoimainen, 
kierrosherkkä bokserimoottori. 

– Yhä kasvavat moottoritehot 
ovat pakottaneet autonvalmistajia 
käyttämään vahvempia voimansiir-
toja sekä raskaampia jousituksen ja 
ohjauksen komponentteja. Puhdas-
ta ajonautintoa tarjoavia, urheilu-
autoilun oikeilla peruselementeillä 
toteutettuja automalleja ei ole ollut 
juuri enää tarjolla. Siksi Toyota ja 
sen sisarmalli Subaru BRZ ovat oi-
keutettuja saamaan VDI Car of The 

Year -palkinnon, toteaa Vehicle Dy-
namics International -lehden pää-
toimittaja Graham Heeps. 

Mallin pääsuunnittelijat, Toyotan 
Tetsuya Tada ja Subarun Toshio 
Masuda, palkittiin ajodynamiikan 
asiantuntijuudestaan. Lisäksi To-
yota sai autonvalmistajana VDI 
Dynamics Team -palkinnon osoi-
tuksena pääjohtaja Akio Toyodan 
innoittamasta ajoiloon tähtäävästä 
kehityssuunnasta. 

Lisätietoa: www.vehicle-
dynamics international.com 

Me tunneMMe toyotasi parhaiten.

M = automyynti • H = huolto ja korjaus • V = Toyotan alkuperäiset varaosat • K = korikorjaamo • P = Toyota Pikahuolto 
• R = Rent -auton vuokraus • Ma = maalaamo • LM = Lexus-myynti • LH = Lexus-huolto

Paikkakunta Liike Osoite Puhelin Palvelut
ALAVus sepänmaan Korjaamo Ky saxbergintie 4 (06) 511 1123  H V    
EsPOO Auto-Jalonen Oy Luomankuja 4 010 525 20  H V K     
 Muuralan Autohuolto Oy Kellonsoittajantie 2 (09) 805 7051  H V    
 Toyota Espoo Riihitontuntie 10-12 010 851 8500 M H V K P R   LH
FORssA Varsinais-suomen Auto-Center Oy Tiilenlyöjänkatu 7 020 781 0700 M H V K  R  
HAMINA Haminan Autohuolto Teollisuuskatu 10 A (05) 344 6700  H V    
HELsINKI Autoverso Oy Hyttitie 4 B 010 292 2510  H V    
 servicom Finland Oy/Trans-Huolto Muonamiehentie 12 (09) 565 7900  H V K  R  
  Toyota Itäkeskus Visbynkatu 3 010 615 8000 M H V K P R Ma  LH
 Vaunula Oy Takoraudantie 3 020 758 0241  H V
HuITTINEN Pelttarin Auto Oy Loimijoentie 55 (02) 560 5300 M H V K  R  
HYVINKÄÄ Autopeltikorjaamo unto Mattila Ky Avainkierto 4 (019) 483 140   V K  R  
 Nelipyörä Oy Avainkierto 17 (019) 871 371 M H V   R  
HÄMEENLINNA Nelipyörä Oy Parolantie 65 (03) 656 31 M H V K  R  
IIsALMI O.K. Auto Oy Kivirannantie 6 010 522 8470 M H V   R  
IMATRA Auto-Hatakka Tuomaankatu 6 020 791 2581 M H V   R  
JALAsJÄRVI Huoltokorjaamo J Koivukoski Ky Hallitie 1 (06) 457 5060  H V    
JOENsuu O.K. Auto Oy Avainkuja 4 010 522 8850 M H V K  R  
JYVÄsKYLÄ O.K. Auto Oy Kuormaajantie 5 010 522 8300 M H V K P R Ma  LH
JÄMsÄ O.K. Auto Oy Koskentie 6 010 522 8375 M        
 O.K. Auto Oy säterintie 12 010 522 8388  H V   R 
JÄRVENPÄÄ Järvenpään Auto-Arita Oy Alhotie 8 020 758 0700 M H V K  R  
KAARINA Autokorjaamo-Testipiste M Hiiri Hallimestarinkatu 22 (02) 243 5585  H V   R  
KAJAANI No-Pan Auto Oy Kettukalliontie 13 (08) 617 830 M H V K  R  
KANKAANPÄÄ Autoluojus Oy Keskuskatu 5 (02) 576 600 M H V K  R  
KARKKILA Autokorjaamo sundström Ay Lemmointie 15 (09) 225 7437  H V    
KAuHAJOKI Autokorjaamo Petri Huhtaviita Kenttätie 2 (06) 231 3232  H V    
 Maakunnan Auto Kenttätie 2 020 780 4160 M        
KEMIJÄRVI Juhan Auto Oy Pohjolankatu 5 020 743 4491 M H V K  R  
KEMINMAA Auto Aho Oy/Tojo-Auto Teollisuuskylänraitti 1 (016) 332 1600 M H V K  R  
KEMPELE Autopalvelu KaarVan Oy Eteläsuomentie 210 020 762 2295  H V    
KERAVA Keravan Toyota-huolto Kannistonkulma Oy Kannistonkatu 1 020 768 9314  H V    
KEuRuu O.K. Auto Oy Mäntymäentie 2 010 522 8490 M H V    
KIRKKONuMMI Auto-Jalonen Oy Munkinkuja 7 010 525 2810  H V    
KITEE Auto-Konetalo Waschko Ky Kiteentie 49 (013) 227 300 M H V    
KOKKOLA Oy Autoliike Nystedt Bilaffär Ab Indolantie 8 020 780 7300 M H V K  R  
KOTKA Etelä-Kymen Auto Oy Haminantie 1 010 763 5700 M H V K P R 
KOuVOLA O.K. Auto Oy Kaitilankatu 6 010 522 8400 M H V K P R Ma
KuHMO No-Pan Auto Oy Leipurintie 13 (08) 617 820 M H V    
KuOPIO Kuopion Autokauppa Oy Kallantie 11 (017) 364 2211 M H V K P R Ma  LH
KuusAMO Autopalvelu KaarVan Oy Jamatie 1 020 762 2290  H V    
 Juhan Auto Oy Ouluntie 38 020 743 4494 M        
LAHTI Vesijärven Auto Oy Myyntimiehenkatu 4 (03) 871 510 M H V K P R Ma  LH 
LAPPEENRANTA Auto-Hatakka Toikansuontie 8 020 791 2560 M H V K  R  
LIEKsA Pielisen Kumi Oy Mönninkatu 32 (013) 521 444  H V   R  
LOHJA Lohjan Autokeskus Oy Maksjoentie 9 (019) 363 81 M H V K  R  
LOIMAA Varsinais-suomen Auto-Center Oy Lamminperä 8 020 781 0700 M H V   R 
LOVIIsA Oy Porvoon Autotarvike Ab Purokatu 3 (019) 535 390 M H V    
MARIEHAMN Öhmans Bil Ab Lövuddsvägen (018) 543 500 M H V K  R  
MIKKELI Etelä-savon Auto Hietakatu 5 (015) 206 2510 M H V K  R  
MuHOs Muhoksen Varaosakeskus Oy Ratatie 38 010 470 2652  H V    
MÄNTsÄLÄ Mäntsälän Carpojat Oy Maisalantie 11 (019) 688 0126  H V    
NuRMIJÄRVI Autohuolto T Pispala Oy Pekontie 1 (09) 250 8277  H V   R  
OuLu Juhan Auto Oy Tervahovintie 11 020 779 7700 M H V  P  R   LH
 Juhan Auto Oy Tervahovintie 13 020 779 7749    K   Ma
PATTIJOKI Juhan Auto Oy Lappastentie (08) 265 9500 M H V    
PIEKsÄMÄKI Auto-Jeni Oy Tukikohdantie 17 040 052 9090 M H V K  R  
PIETARsAARI Oy Autoliike Nystedt Bilaffär Ab Permonkaarre 125 020 780 7330 M H V    
PORI Autoluojus Oy Helmentie 16 (02) 630 1600 M H V K  R  
 Rinta-Joupin Autoliike Oy Hyväntuulentie 4 (02) 630 4700 M H V K P R 
PORVOO Oy Porvoon Autotarvike Ab Veckjärventie 1 A (019) 524 7711 M H V K  R  
RAIsIO Varsinais-suomen Auto-Center Oy Allastie 2 020 781 0700 M H V K P R   LH
RAuMA Rinta-Joupin Autoliike Oy Nortamonkatu 17 (02) 822 8700 M H V   R  
RIIHIMÄKI Kolarikorjaamo sorsa Oy Tehtaankatu 6 (019) 716 620  H V K  R Ma 
ROVANIEMI Auto Aho Oy/Tojo-Auto Alakorkalontie 15 (016) 332 1500 M H V K P R 
RuOVEsI Ruoveden Autopaja Oy Teollisuustie 1 (03) 476 2011  H V   R 
sALO salon Passeliauto Oy Myllyojankatu 11 040 306 6200 M H V K  R  
sAVONLINNA Etelä-savon Auto Karjalantie 4 (015) 206 2970 M H V K  R  
sEINÄJOKI Maakunnan Auto Kuortaneentie 020 780 4100 M H V K  R  
sIPOO Arctic Trucks Finland Oy Hiekkamäentie 7 0400 441 044  H V      
sODANKYLÄ Auto Aho Oy/Tojo-Auto seitatie 020 344 300  M H V  P
TAMMIsAARI Tammisaaren Autokeskus Oy Mekaanikontie 2 (019) 221 0100 M H V K  R  
TAMPERE Toyota Autotalot Oy Toyota Tammer-Auto Hatanpäänvaltatie 38 (03) 244 0111 M H V K P R Ma  LH
TERVAJOKI Rinta-Joupin Autoliike Oy Olkitie 7 (06) 478 7700 M        
 Tervajoen Autohuolto Heikkilä Oy Loukontie 5 (06) 478 7000  H V    
TuRKu Teknotoimi Oy/Autokiila Asentajankatu 6 020 775 7100 M H V  P R   LH
 Teknotoimi Oy/Autokiila Hämeentie 44 020 775 7171    K   Ma
VAAsA Rinta-Joupin Autoliike Oy Meijerikatu 15 (06) 319 3700 M H V K P R 
VALKEAKOsKI Valkeakosken PR-Auto Oy sammonkatu 1 (03) 584 0101  H V    
VANTAA Toyota Airport  Ohtolankatu 6 010 615 8500 M H V K P R Ma  LH
 Toyota Kaivoksela Vanha Kaarelantie 31 010 851 8300 M H V K P R Ma LM LH
VARKAus Auto-Jeni Oy Käsityökatu 29 040 052 9080 M H V   R  
VIITAsAARI Autoliike Koskinen Oy ukontie 24 (014) 577 1135 M H V   R  
VILPPuLA Autosähkö Veljekset selänpää Mäntäntie 252 (03) 471 6580  H V  
YLIVIEsKA Oy Autoliike Nystedt Bilaffär Ab Ruutihaantie 7 020 780 7370 M H V K  R
YLÖJÄRVI Toyota Tammer-Auto/Elovainio  Elotie 6 (03) 2440 3600   H V   R
ÄHTÄRI Korsumäen Auto Ky Yrittäjäntie 2 (06) 515 2400 M H V   R
ÄÄNEKOsKI O.K. Auto Oy Rahastajantie 2 010 522 8450 M H V K  R
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www.toyota.fi

Puhdasta suorituskykyä. TOYOTA GENUINE MOTOR OIL. 
Erityisesti Toyotaasi kehitetty, moottorin taloudellisuuden ja kestävyyden varmistava huippuöljy.

Paketoitua mielenrauhaa. TOYOTA GENUINE PARTS. 
Aidot Toyota-varaosat pitävät autosi uudenveroisena ja varmistavat korkean jälleenmyynti-
arvon. Tunnistat ne punavalkoisesta Toyota Genuine Parts -pakkauksesta.

Toyotaasi suunnitellut tuotteet 
LÖYDÄT VAIN 
TOYOTA-HUOLLOSTA.
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