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Pariisin autonäyttelyn tähti: 
uusi Auris-mallisto 

Vinkkejä turvalliseen ajamiseen 
Stepan Sarpaneva luottaa 
yksilölliseen muotoiluun



UUSI GT86.
YKSILÖLLISTÄ AJAMISEN RIEMUA.

ROISKELÄPÄT TAKAPUSKURIN SUOJAKALVO TEIPPISARJA KYLKIIN TEIPPISARJA AUTON YLI KEVYTMETALLIVANTEET 17” JA 18”

Uusi Toyota GT86 on luotu jokaista yksityiskohtaa myöten mahdollisimman hauskaksi ajaa. 
Ja ajamisen riemu on entistäkin aidompaa, kun yksilöit autosi Toyota-lisävarusteilla. 
Kysy lisää Toyota-jälleenmyyjiltä.
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 Lean Management eli Lean-johtaminen viit-
taa toiminnan johtamiseen, organisointiin 

ja kehittämiseen, jota hyödynnetään yritystoi-
minnassa ja julkishallinnon organisaatioissa. 
Johtamistapa on saanut suosiota osakseen, kos-
ka sen avulla on todistetusti saavutettu tuloksia 
lähes minkä tahansa organisaation tai yrityksen 
toiminnan kehittämisessä.  

Lean-johtamisen historia on pitkä ja sen juuret 
kulkeutuvat toisen maailmansodan aikaiseen Ja-
paniin. Alkujaan se syntyi Toyodan perheyhtiön, 
Toyota Motor Companyn, toimesta aikana, jol-
loin oli pulaa materiaaleista, laitteista ja pääomas-
ta. Japanin markkinoiden kysyntä oli heikkoa ja 
erityisesti autoalalla se jakautui eri autonvalmis-
tajien kesken. Toyota selviytyi vaikeista ajoista 
kehittämällä uuden toimintamallin eli Toyotan 
tuotantojärjestelmän (Toyota Production Sys-
tem). Järjestelmä kehittyi vaiheittain Toyotan 
etsiessä uusia tapoja vastata asiakastarpeisiinsa. 

Toyota Production System kypsyi 70-luvulle 
mennessä ylivoimaiseksi toimintamalliksi pe-
rinteiseen länsimaiseen massatuotantoon verrat-
tuna, ja yhdysvaltalaiset maailman teollisuuteen 
erikoistuneet tutkijat nimesivät Japanin autote-
ollisuudessa yleistyneen toimintamallin Lean 
Managementiksi. 

Lean-johtamiselle tyypillistä on ylimääräisten, 
päällekkäisten ja turhien toimintojen poistami-
nen, prosessien muuntaminen sujuvammiksi, 
toiminnan jatkuva, systemaattinen parantaminen 
sekä koko organisaation oppimisen tehostami-
nen. Lean-johtamisen avulla keskitytään myös 
asiakkaalle aidosti lisäarvoa tuottavaan toimin-
taan eli toiminnot, jotka eivät tuota asiakkaalle 
arvoa tai ovat tarpeettomia, poistetaan toimin-
taprosessista kokonaan. 

Prosesseja myös yksinkertaistetaan, jolloin 
tuote tai palvelu valmistuu huomattavasti no-
peammin heti tarpeen syntyessä. Lean-johta-
misessa toiminnan kehittäminen on jatkuvaa, 
ja ongelmien ratkaisussa on mukana myös suo-
rittavaa työtä tekeviä henkilöitä. Ongelmienrat-
kaisu etenee niin, että alussa pyritään löytämään 
ongelmien perustavanlaatuiset syyt, jonka jälkeen 
organisaatio ja sen henkilöstö voivat oppia uutta 
omasta työstään. 

Suomessa yritykset ottivat ensiaskeleita Lean-
johtamisessa 80-luvun alussa. Metalliteollisuu-
den keskusliitto tuki tuotantosysteemin pohjalle 
rakennetun Just on Time (JOT) – toimintamal-
lin kulkeutumista Suomeen. Laajempi Lean-
johtaminen yleistyi vuoden 2000 jälkeen, jol-
loin esimerkiksi moni kansainvälinen yritys otti 
sen käyttöön.  

Lean-johtaminen osoittautui tehokkaaksi työ-
kaluksi, ja useat yritykset ottivat sen oman toi-
mintansa organisoinnin ja kehittämisen menetel-
mäksi. Suomessa näkee kuitenkin harvoin katta-
vaa Lean-johtamista, vaikka parhaiden yritysten 
osaaminen onkin kansainvälistä tasoa. 

Lean-johtamisen soveltaminen ei ole helppoa, 
vaikka perustyökalut ovat periaatteessa yksinker-
taisia. Suurimmaksi haasteeksi Lean-johtamisen 
soveltamisessa muodostuu se, kuinka saada ihmi-
set eri henkilöstöryhmissä tukemaan toiminnan 
kehittämistä ja uuden oppimista muuttamalla 
omia toimintatapojaan. 

Positiivista on se, että terveydenhuollon orga-
nisaatiot Suomessa ovat ennakkoluulottomasti 
lähteneet kehittämään toimintaansa Lean-joh-
tamisen periaatteella. Useissa merkittävissä kes-
kussairaaloissa on käynnissä ainakin kokeilun-
omaisia projekteja, joilla pyritään parantamaan 
asiakaspalvelua ja tehostamaan terveydenhuol-
toa. Jos akuuttisairaalayksikössä pystytään puo-
littamaan potilaan odotusaika Lean-periaatteita 
soveltamalla, hyödyttää se niin potilasta, henki-
lökuntaa kuin veronmaksajaakin.

Toyotan rooli Lean-johtamisen kehittäjänä on 
edelleen merkittävä, koska se jakaa avoimesti tie-
toa yrityksensä toimintamalleista ja käyttämis-
tään systeemeistä muille yrityksille. Lean-johta-
misen seuraava askel on Lean & Green -toimin-
tatapa, jossa ekologista tehokkuutta kehitetään 
samanaikaisesti tuottavuuden ja laadun kanssa. 
Resursseja niukasti kuluttavaa Leania voidaankin 
pitää hyvänä lähtökohtana tuotantotoiminnan 
ekologisen tehokkuuden kehittämisessä. 
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Auris 
Auris Style Edition

Kaksialueinen automaatti-ilmastointi 

Vakionopeudensäädin 
17” kevytmetallivanteet 
VSC-ajonvakautus ja luistonesto 

Nokian talvirengasyhdistelmä  

16" Toyota-kevytmetallivanteet 

Xenon-kaasupurkausajovalot 

Sumuvalot 
Tummennetut takasivulasit 

Takaspoileri 
Nahkaverhoiltu ohjauspyörä audion säätimin 

Veloituksetta yli 3 000 €

Corolla (kaikki mallit) Nokian talvirengasyhdistelmä 250 € n. 1 000 €

Verso-S (kaikki varastossa 

olevat mallit)

Nokian talvirengasyhdistelmä Veloituksetta Linea Sol 1 100 € 
Linea Sol Plus 1 800 €

Avensis (2,0 D-4D Linea Sol 

-mallit ilman Business-pakettia)
Nokian talvirengasyhdistelmä

16" Toyota-kevytmetallivanteet
Veloituksetta n. 1 500 €

Verso Family
(bensiinimoottorilla)

Business-paketti
(Xenon-kaasupurkausajovalot ja Chrome-paketti)

Veloituksetta n. 800 €

Verso Family
(dieselmoottorilla)

Kauko-ohjaimella varustettu esilämmityssarja

Kellosarjalla varustettu esilämmityssarja
590 €
390 €

680 €
600 €

RAV4
Multidrive-S-automaattivaihteisto Luxury-malliin Veloituksetta 1 650 €

Hiace
Varustepaketti (Vetokoukku, talvi rengasyhdistelmä  

ja lattiavanerointi)

Veloituksetta 2 100 €

Hilux
Varustepaketti (Vetokoukku ja laadukkaat Nokia- 

talvirenkaat Toyota-kevytmetallivantein)
500 € 1 550 €

RAV4 Multidrive-S-automaatti-

vaihteisto on taloudellinen valinta  

– nyt myös hinnaltaan

Siinä missä Verso-S Family -varustetaso on ra-

kennettu perheen tarpeiden ympärille, on RAV4 

Luxury -varustetasossa nimensä mukaisesti ai-

mo hyppysellinen ylellisyyttä. Luxury-mallissa 

kuljettajaa hemmottelevat sähkösäädettävä kul-

jettajanistuin, nahka/alcantaraverhoilu, avaime-

ton Smart Entry -järjestelmä, jäähdytettävä han-

sikaslokero sekä tietenkin Touch & Go -multi-

mediajärjestelmä. Kuten monessa muussakin 

Toyota-mallissa, myös RAV4:ssa Multidrive-S-

automaattivaihteisto on suosittu vaihtoehto. 2,0 

Valvematic-bensiinimoottoriin yhdistettynä, se 

tarjoaa jopa pienemmän polttoaineenkulutuk-

sen ja päästöt verrattuna manuaalivaihteistoon. 

Nyt automaattivaihteisen Luxury-mallin saa eri-

koisetuna samaan hintaan kuin vastaavan ma-

nuaalivaihteisen mallin. 
Toyota Plus -toimituksen maasturisuositus 

tulevan talven oloihin onkin selkeä – RAV4 2,0 

Valvematic 4WD Multidrive-S Luxury. 

OLEMME MUKANA 
OTTAMASSA VASTUUTA.

Toyotan laaja hybridi-mallisto tarjoaa vaihtoehdon vastuulliseen autoiluun. Yaris, Auris, Prius, Prius+ ja ladattava 

pistokehybridi Prius PHEV ovat ympäristöystävällisiä ja vähäpäästöisiä samalla kuitenkin suorituskykyisiä ja erinomaisesti 

varusteltuja malleja. Hybriditeknologia on ratkaisu, joka osaltaan vähentää liikenteen aiheuttamaa ympäristörasitusta. 

Tervetuloa Toyota-liikkeisiin tutustumaan hybrideihin ja keskustelemaan joustavista rahoitusmahdollisuuksista.

Toyota Finance Finland Oy on mukana kantamassa vastuuta Suomen metsäluonnon hyvinvoinnista. 

Tukea kartuttaa jokainen Toyota hybrid -auton rahoitus.
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Taloudellinen 
Multidrive-S-
automaattivaihteisto 
on nyt saatavilla 
veloituksetta uuden 
RAV4 Luxury -mallin 
ostajalle.

Nopeimmille päättäjille on vapaana muutamia 

Hiace 4WD-malleja.

Automalli Etu Hinta Asiakasetu

Kaikki kampanjaedut 
ovat voimassa 
toistaiseksi ja koskevat 

uusia asiakas tilauksia 
eikä niitä voida 
yhdistää mahdollisiin 
muihin tarjouksiin. 
Tarkat, kampanjoihin 
liittyvät edut ja 
ehdot ovat saatavilla 
joko lähimmästä 
Toyota-liikkeestä tai 
osoitteesta www.
toyota.fi. 

Käytännöllisiä varusteita  
tavara-autoihin

Sekä uuden Hiluxin että Hiacen hankintaa har-

kitseville on tarjolla merkittäviä varuste-etuja.

Hiacen osalta on nykyisen mallin myynti päät-

tymässä syksyn aikana – ja sananmukaisesti – 

viimeisiä viedään nyt. Nopeimmille päättäjille 

on vapaana varastossa muutamia pitkällä akse-

livälillä varustettuja 4WD-malleja sekä hieman 

laajempi valikoima vastaavia takavetoisia mal-

leja. Kaikkiin näihin viimeisiin vapaisiin Hiace-

malleihin onkin sitten mahdollisuus hyödyntää 

melko poikkeuksellisia etuja. Tavara-autoilijan 

”pakolliset varusteet”, kuten vetokoukku, talvi-

rengasyhdistelmä sekä lattiavanerointi, ovat nyt 

saatavilla osana veloituksetonta varustepakettia. 

Kannattaa myös kysyä Toyota Finance Finland 

Oy:n tarjousta yli 48 kk kestävään huoltolea-

singsopimukseen.
Myös Hiluxin ostaja voi nyt valita 500 euron 

kampanjahintaan varustepaketin, joka sisältää 

kaikissa lava-autoissa tuiki tarpeellisen vetokou-

kun sekä laadukkaat Nokian talvirenkaat Toyota-

kevytmetallivantein. 

Hiluxin ostajalle tarjotaan edullinen 

varustepaketti.

Autoilusta entistä 
nautittavampaa
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Kaksialueinen automaatti-ilmastointi Veloituksetta yli 3 000 €

Valvematic 4WD Multidrive-S Luxury. 

Automalli Etu Hinta Asiakasetu

12

14  Vinkkejä 
turvalliseen 
ajamiseen

6 Uudet Auris-mallit Pariisin autonäyttelyssä

34

6 Pariisin uutuudet
Pariisissa nähtiin täysin uusi, 
energiatehokkaampi Auris, uudistunut 
Verso ja uusi Lexus LS 600h.

12 Paula testasi Prius plussaa
Toyotan hybridikansakoululainen Paula 
Kuntsi-Ruuska testasi Toyota Prius+ – 
seitsemän hengen täyshybridiauton.

14  Vinkkejä turvalliseen ajamiseen
Varsin pienillä ja kohtuuhintaisilla 
valmisteluilla talviautoilusta tulee 
turvallisempaa ja helpompaa. 

18 Toyota-malliston syysedut
Tänä syksynä moneen malliin on tarjolla 
erikoisetuja, joiden avulla autoilusta tulee 
entistä nautittavampaa. 

22 Toyota TS030 Hybrid
Toyotan TS030-hybridiauto debytoi 
Le Mansin 24 tunnin rata-autoilun 
kestävyyssarjassa vahvalla näytöllä.

25 Autojen väritrendit
Autot ja autojen värit ovat tunteita 
herättävä aihe. Varsinkin silloin, jos 
tapahtuu vahinko ja autoa joudutaan 
korjaamaan ja maalaamaan uudelleen. 

26 Kellontarkka automies
Kelloseppä Stepan Sarpaneva 
tunnustautuu parantumattomaksi 
automieheksi – erilaisia kulkupelejä on 
rassattu naskalista saakka. 

30 Toyotan uusi ilme
Auton onnistunut muotoilu vetoaa 
tunteisiin ja antaa viitteitä auton 
edistyksellisyydestä, mutta ennen kaikkea 
lisää auton haluttavuutta. 

34 Huipputuloksia
Vesijärven Auto Oy järjesti syyskuussa 
Ecorun-kulutuskilpailun. Suurin osa 
mukana olleista autokunnista ajoi Toyotilla. 

37 Uutiset
27.–28. lokakuuta saapuu keskelle 
pääkaupunkia ainutlaatuinen Toyota-
näyttely.

39 Toyota-verkosto
Me tunnemme Toyotasi parhaiten.

Ilkka Kouri 
lehtori
Tampereen Teknillinen yliopisto, 
Teollisuustalouden laitos
Suomen Lean-yhdistys ry:n sihteeri

Näe Toyota-
uutuudet 
Helsingin 
Rautatien-
torilla 
27.–28. 
lokakuuta.
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Entistä 
valloittavampi 
uusi auris
Uuden sukupolven Auris kuvastaa Toyo-
tan uutta muotoilusuuntausta ja tarjoaa 
aiempaa valloittavamman ajokokemuk-
sen. Polttoainetaloutta ja ilmanvastusta 
on parannettu huomattavasti. Parantu-
neen aerodynamiikan myötä uuden Au-
risin ilmanvastuskerroin on pienentynyt 
0,292:sta arvoon 0,28.

Onnistuneen korinmuotoilun ja ke-
vyemmän kokonaispainon vuoksi Auris 
Hybridin hiilidioksidipäästöt ovat paran-
tuneet 2 g/km eli ovat nyt 87 g/km. Täys-
hybriditekniikan ansiosta myös typen 
oksideja ja typpipartikkeleita syntyy mer-
kittävästi vähemmän kuin dieselmootto-
rilla varustetusta saman teholuokan au-
tosta. Pienistä päästöistään huolimatta 

Auris Hybrid on Toyotan 
muiden täyshybridien 

tapaan varustettu por-
taattomalla automaat-
tivaihteistolla. Uuden 
Auris-sukupolven 
keskimääräiset hiili-
dioksidipäästöt tip-
puvat lukemaan 109 
g/km, mikä on 13 % 

vähemmän kuin ny-
kyisellä mallilla. 

Aurisin pituus on kasvanut 30 mm, 
joten kokonaispituus on nyt 4 275 mm. 
Akseliväli ei ole muuttunut ja on edelleen 
2 600 mm. Sekä etu- että takaylitykset 
ovat kasvaneet 15 mm.

Korkeudessa on tapahtunut verrattain 
suuri muutos. Uusi Auris on 55 mm ma-
talampi kuin edeltäjänsä ja sen painopiste 
on alempana, mikä parantaa auton kette-
ryyttä kaarteissa sekä vakautta moottori-
tienopeuksilla ajettaessa. 

Koria on jäykennetty ja samalla auton 
jousitusta, ohjausta ja kuljettajan ajo-
asentoa on kohennettu. Ajokokemusta 
parantaa lisäksi aiempaa hiljaisempi me-
lutaso. Moottoritilan, etupyöräkotelojen 
ja kojelaudan äänieristystä on tehostettu 
ja niistä kantautuu aiempaa vähemmän 
moottori- ja tieääniä matkustamoon.

Uuden Aurisin sähköistä ohjaustehos-
tusta on kehitetty ja ohjausvastetta on 
hieman kasvatettu. Ohjauksesta on saatu 
näin aiempaa suuntavakaampi. 

Helmiä Pariisin 
autonäyttelyssä

Uudet Auris-mallit

Toyota esitteli Pariisin 
autonäyttelyssä 
uuden sukupolven 
aurisin. Esillä oli myös 
auris Wagon, joka 
on segmentissään 
ensimmäinen täys-
hybridi. Muotoilultaan 
uudistunut seitsemän-
paikkainen Verso 
täydensi Toyotan 
näyttelytarjontaa.

Vaihtoehtoina 
bensiini-, diesel- 
ja täyshybridi
Aurisin sisustuksessa on otettu askel 
tyylikkäämpään suuntaan. Mittariston 
kehyksiä, keskikonsolia, vaihteenvalit-
simen kehystä, ovien sisäkahvoja sekä 
ilmastoinnin ja audiosäätimiä yhtenäis-
tävät hopeanhohtoiset yksityiskohdat. 
Uudet etuistuimet sijaitsevat 10 mm ai-
empaa matalammalla. Etuistuimien uu-
distettu muotoilu kasvattaa takapenkin 
matkustajan polvitilaa 20 mm. Takaovet 
aukeavat aiempaa suurempaan kulmaan, 
mikä osaltaan parantaa takaistuimien 
helppokäyttöisyyttä. Tavaratilan pituut-
ta on kasvatettu 50 mm ja takaluukku on 
edeltäjäänsä verrattuna 90 mm leveämpi. 
Kaikkien viistoperäisten Auris-mallien, 
täyshybridi mukaan lukien, tavaratilan 
kokonaistilavuus on 360 litraa.

Aurisin säilytystiloja on kasvatettu, 
ja varusteluun kuuluu hansikaslokeron 
lisäksi aurinkolasikotelo, takinripustin, 
kolikkolaatikko, neljä mukitelinettä, nel-
jä pullotelinettä ja liukuva keskikonsolin 
kansi. Erilaisten lisävarusteiden käyttöä 
helpottaa kolme 12 voltin pistoketta se-
kä AUX-liitäntä. 

Aurisia valmistetaan 1,33 ja 1,6 litran 
bensiinimoottoreilla sekä 1,4 ja 2,0 litran 
dieselmoottoreilla. Tarjolla on totuttuun 
tapaan myös täyshybridi.

Täyshybridin 1,8 litran VVT-i-ben-
siinimoottori ja 60 kW:n sähkömoot-
tori toimivat ajotilanteesta riippuen yh-
teistyössä tai itsenäisesti. Voimapaketin 
suurin kokonaisteho on 100 kW (136 
hv). Auris Hybridin huippunopeus on 
180 km/h ja se kiihtyy 0–100 km/h 10,9 
sekunnissa. 

Toyota arvioi että Euroopassa Auris-
malleista kolmannes tullaan ostamaan 
täyshybridinä, kolmannes bensiinimoot-
torilla ja kolmannes dieselmoottorilla. 
Suhdeluvut kertovat osaltaan täys hyb-
ridin kasvaneesta suosiosta valtavirran 
voimanlähteenä. Nykyisen sukupolven 
lanseerauksesta lähtien Auris Hybridiä 
on myyty noin 60 000 kpl. Se onkin toi-
seksi suosituin hybridiauto Euroopassa 
heti Toyota Priuksen jälkeen. Uusi su-
kupolvi saadaan Suomeen ensi keväänä.

– Kokonaisuudessaan Toyota on 
myynyt 450 000 täyshybridiä Euroopan 
markkinoilla. Tänä vuonna täyshybridi-
en osuus Toyotan myynnistä täällä tulee 
olemaan 15 %, toisin sanoen yhteensä 
115 000 Toyota- ja Lexus-mallia, kertoo 
Toyota Motor Europen pääjohtaja Didier 
Leroy Pariisin autonäyttelyssä. ▶

T

Aurisin sivuprofiili 
on itsevarma ja ai-
empaa teräväkul-
maisempi.

Uuden Auris-malliston 
viistoperäinen hatchback-
malli saadaan Suomeen 
ensi keväänä.

oyota on maailman johtava autonvalmistaja 
C-segmentissä. Yksinomaan Corollaa 
se on myynyt vuodesta 1966 lähtien 39 
miljoonaa yli 140 maahan. Toyotasta tuli 
Auris Hybridin lanseerauksen yhteydessä 
vuonna 2010 ensimmäinen valmistaja, joka 

tarjosi C-segmentin automalliin kolmea erityyppistä 
voimanlähdettä. Toyotan C-segmenttitarjonta uudistuu 
nyt vahvasti, ja sen myötä Pariisissa nähtiin täysin uusi, 
energiatehokkaampi Auris, joka edusti Toyotan päätöstä 
valmistaa entistä dynaamisempia, hyvämaineisia ja 
kestäviä autoja. 

Auris Hybrid on Toyotan 
muiden täyshybridien 

tapaan varustettu por-
taattomalla automaat-
tivaihteistolla. Uuden 

kyisellä mallilla. 
Aurisin pituus on kasvanut 30 mm, 

joten kokonaispituus on nyt 4 275 mm. 
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GT86:n urheilullinen 
TRD-varustelu kasvattaa 
ajonautintoa
Toyota esitteli Pariisissa myös GT86:teen suunnitellun Toyota 
Racing Development (TRD) Performance Line -lisävaruste-
lun. Siihen kuuluvat aerodynamiikkaa kohentavat etu-, sivu- 
ja takakomponentit, joiden tehtävänä on parantaa ajovakautta 
suurilla ajonopeuksilla. 

Urheilumalliin on saatavana lisäksi auton suorituskykyä 
parantavia alusta-, jousitus-, jarru- ja pakoputkistovarustei-
ta. TRD-varusteltu GT86 oli nähtävissä Toyotan osastolla Pa-
riisissa.

Täyshybridi-
wagon 
ensimmäisenä 
Euroopassa
Ensi kesänä myyntiin tuleva Auris Wa-
gon sai maailman ensi-iltansa Pariisin 
autonäyttelyssä. Se on ensimmäinen 
C-segmentin täyshybridiwagon. Auris 
Wagon on 285 mm pidempi kuin viis-
toperäinen Auris, mikä tekee siitä mo-
nikäyttöisemmän ja tarjoaa laajemmat 
tavaratilat. 

Wagon-mallit kattavat tällä hetkellä 
Euroopassa C-segmentin kokonais-
myynnistä 25 %. Suomessa koriversion 
rooli oli aikoinaan Corolla-mallistossa 
tätäkin merkittävämpi. Auris Wagon 
edustaa osaltaan Toyotan päämäärää 
tarjota asiakkailleen monipuolisem-
man valikoiman täyshybridinä. Tähän 
ns. farmarimalliin tulee saataville samat 
moottorivaihtoehdot kuin viistoperäi-
seen versioon.

Wagonissa käytetty etuosan muotoi-
lu on viistoperämallin kanssa yhtenevä. 
Akseliväli on sama, 2 600 mm. Wagon-
mallissa takaosaa hallitsee helppokäyt-
töinen takaluukku, jonka takana on 530 
litran kokoinen tavaratila. Tavaratilan 
alaosa on 80 mm matalammalla kuin 
tavallisessa Aurisissa.

– Toyota Motor Europen päämää-
ränä on valmistaa paikallisesti 75 % 
Euroopassa myydyistä autoista, Didier 
Leroy lisää.

Myös uusi Verso teki maailman ensiesiintymisensä 
Pariisissa ja edustaa osaltaan Toyotan uutta C-seg-
mentin mallistoa. Verson muotoilu on uudistunut 
laaja-alaisesti. Teknisessä kehityksessä on kiinni-
tetty huomiota etenkin ajonvakauteen ja -muka-
vuuteen. Uuden Verson hiilidioksidipäästöt ovat 
pienentyneet, ja se tarjoaa mukavat tilat seitsemäl-
le matkustajalle. 

Kolmatta sukupolvea edustava Verso on moni-
puolisempi ja tilavampi kuin edeltäjänsä. Se seuraa 
uutta Toyota-mallien sukunäköä. Kokonaisuudes-
saan Versossa on yli 300 uudistettua osaa.

Versoon on valittavana viisi eri voimanlähdet-
tä: 1,6 ja 1,8 litran bensiiniversiot sekä 2,0 ja 2,2 

D-4D litran dieselit. Uudistettu 2,0 litran D-4D-
moottori tuottaa vähemmän hiilidioksidipäästöjä 
ja tarjoaa parempaa ajodynamiikkaa sekä aiempaa 
hiljaisemman melutason. Sen hiilidioksidipäästöt 
ovat pienentyneet 10 g/km eli CO2-arvo painuu 
alle 130 g/km.

Uutta Versoa on muotoiltu edestä ja takaa niin, 
että se on yleisilmeeltään aiempaa matalampi. Auton 
keula on muotoiltu kokonaan uudelleen. Etuvalot 
on suunniteltu kapeammiksi ja aggressiivisemmik-
si. Varustukseen kuuluu nyt led-päiväajovalot. Myös 
takapuskurin muotoilu on uudistettu ja takavalojen 
väriryhmittelyä muutettu.

Sisätilojen materiaaleja on yhdenmukaistettu. 

Mittarivalaistusta on vaalennettu sel-
keyden ja luettavuuden parantamiseksi. 
Ilmastoinnin säätimet ja niiden näytöt on 
valaistu syvän oranssilla sävyllä. 

Kompaktista koostaan huolimatta Ver-
so tarjoaa laajat sisätilat. Helppokäyttöi-
nen Toyotan Easy Flat 7 -istuinjärjestel-
mä tarjoaa monipuolista muunnelta-
vuutta: valittavana yhteensä 32 erilaista 
istuinasentojen yhdistelmää. 

Toisen rivin istuinten liikkumavara on 
pituussuunnassa 195 mm. Kun toisen ja 
kolmannen penkkirivin selkänojat kaa-
detaan alas, uuden Verson tavaratila on 
yhteensä 1 575 mm pitkä ja 1 430 mm le-
veä. Kun kaikki kolme penkkiriviä ovat 
pystyssä, tavaratila on kooltaan 155 lit-
raa ja kolmas penkkirivi alas laskettuna 
vetoisuus on 440 litraa. Uusi Verso tulee 
Suomessa myyntiin keväällä 2013.

– Toyota Motor Europen 
pää mää rä nä on valmistaa 
paikallisesti 75 % 
Euroopassa myydyistä 
autoista, Didier Leroy lisää. Voitokas TS030-kilpa-auto oli myös yleisön nähtävillä 

Pariisissa. Se on osoittanut kestävyyskilpailuissa 
Toyotan hybriditekniikan toimivuuden myös 
äärimmissä olosuhteissa. 

Toyota tuo polttokennoauton markkinoille 
vuonna 2015. Konseptimalli FCR-V ilmentää 
tehtaan näkemystä vetyä hyödyntävän 
henkilöauton kokoonpanosta ja ulkonäöstä. 

Toyotan täyssähköauto iQ EV on valmis 
tuotantoon. Valmistusta ei kuitenkaan 
aloiteta ennen kuin nykyistä laajempi 
asiakaskunta on valmis sopeutumaan 
täyssähköautojen latausaikoihin ja 
toimintasäteisiin. 

Halukkaiden oli mahdollista kokeil-
la ajosimulaattorissa GT86:n käy-
töstä rataolosuhteissa. Hydrauliik-
kasylinterit liikuttavat koria täysi-
painoisen vauhdin tapaan. 

Näyttelyssä oli esillä upeasti TRD-lisäva-
rusteltu GT86. Varusteita on mahdollista 
hankkia Toyota-jälleenmyyjien kautta. 

▶

Toyota Verso uudistuu. Keulan ilmeessä  
on vahvaa sukunäköä muihin tuoreisiin Toyota- 
uutuuksiin. 2,0 D-4D -moottoriversion hiilidioksidi-
päästöt alittavat tason 130g/km. 

Auris Wagon 
puhuttelee tilavaa 
perheautoa 
harkitsevia ostajia. 
Malli saadaan 
Suomeen kesällä 
2013. 

Uusi Verso tilavampana ja varustellumpana

PaRiisi   2012
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 Lexuksen asiakkaat kuuluvat todistetusti 
tyytyväisimpien autonomistajien jouk-
koon. Suomessa merkki voitti äskettäin jo 

viidennen kerran peräkkäin Merkkien Merkki 
-tutkimuksen. 

Maailman ensi-iltansa Pariisissa saanut uu-
tuusmalli pohjautuu keväällä Geneven autonäyt-
telyssä nähtyyn, palkittuun LF-LC-konseptiau-
toon. Sitä kompaktimpi, takavetoinen LF-CC 
sisältää paljon muotoiluun ja tekniikkaan liitty-
viä ratkaisuja, joita lähitulevaisuudessa nähdään 
D-segmentin Lexus-mallissa. LF-CC on osoitus 
Lexuksen sitoutumisesta valmistaa muotoilulli-
sesti, ajoelämyksellisesti ja teknologisesti asiak-
kaisiin vetoavia, inspiroivia automalleja.

Lexus LF-CC 
Pian tuotantoon

lexus esitteli tämänvuotisessa 
Pariisin autonäyttelyssä linjakkaan 
lF-CC-konseptimallin, joka 
kuvastaa merkin uusinta design-
näkemystä D-segmentissä. 
auton pian tuotantoon tulevassa 
mallissa hyödynnetään 2,5 
litran bensiinimoottoria ja uutta 
täyshybriditekniikkaa.

Yhdennäköisyyttä 
superauto lFa:n 
kanssa 
Konseptimallissa nähtiin toistaiseksi rohkein 
evoluutio Lexuksen L-finesse-muotokielestä. 
Keulaa hallitsee poikkeuksellisen suuri ja vah-
vailmeinen jäähdyttäjän säleikkö. Kolmesta ele-
mentistä koostuvat led-ajovaloelementit mukai-
levat saumattomasti korilinjoja. Päiväajovalot on 
sijoitettu puskurin yläosaan, varsinaisten ajova-
lojen alapuolelle. Suurikokoiset kanavat johtavat 
ilmaa moottoritilaan ja etujarruille sekä tehosta-
vat vauhdikasta olemusta.

Coupe-mallisen konseptin profiilissa on viit-
teitä LFA-superautosta. Kattolinja laskeutuu ta-
sapainoisen tyylikkäästi kohti takaosaa, ja taka-
lokasuojien etuosassa on viiste parantamassa ae-
rodynamiikkaa ja ajokäytöstä. Takavalot myötäi-
levät kiilamaisina puskurin saumaa ja ulottuvat 
lähes takaluukun kookkaaseen Lexus-merkkiin 
saakka. Lisäjarruvalo on integroitu poikkeuk-
sellisesti kattoantennin runkoon. Takapuskurin 
alaosassa on näyttävä ilmanohjain, joka osaltaan 
parantaa vetävien pyörien otetta ajoalustasta.

Kookkaat, 20 tuuman pyörät täyttävät 4 660 
mm pitkän auton pyöräkotelot tehokkaasti. Kon-
septiauto on 1 375 mm korkea ja 1 840 mm le-
veä. Akseliväli on 2 730 mm.

Täydellisyyteen 
pyrkivää filosofiaa 
LF-CC:n sisätilat ilmentävät vahvasti tulevien 
Lexus-mallien tyyliä. Sisustus on tyylikkään 
urheilullinen. Kuljettajan istuin on verrattain 
matalalla, polkimet on sijoitettu optimaalises-
ti ja kaikki mittarinäytöt ovat poikkeuksellisen 
helposti luettavissa. Erilaisten toimintojen näytöt 
sijaitsevat kojetaulun ylemmässä osiossa, ja toi-
mintojen ohjaamiseen käytetään vaihteenvalit-
simen takana olevia helppokäyttöisiä ohjainkyt-
kimiä. Sisäväritys on rohkeasti oranssi. 

Sisustuksessa käytetyt materiaalit yhdessä 
edistyneen teknologian kanssa toimivat esi-
merkkinä täydellisyyteen pyrkivästä Lexus-fi-
losofiasta. 

Uusi 
hybridijärjestelmä
Konseptiauton moottoritekniikka edustaa tule-
vien Lexus-tuotantoautojen ratkaisuja. Erittäin 
polttoainetaloudellinen täyshybridijärjestelmä 
hyödyntää sähköenergian ohella nelisylinteris-
tä, 2,5 litran bensiinimoottoria. Urheilullisen 
coupe-mallin tavoitteeksi asetettiin 100 g/km:n 
CO2-päästötason alitus.

Tehokas nikkelimetallihydridi-akkujärjestel-
mä sekä edelleen kehitetty jarrutus- ja poltto-
moottorienergian talteenotto auttavat saavut-
tamaan hyvän suorituskyvyn ja matalat kulu-
tuslukemat. Bensiinimoottori hyödyntää At-
kinson-työkiertoa ja D-4S-suorasuihkutusta. 
Tämä hybridijärjestelmä otetaan tuotantoon 
lähitulevaisuudessa.

Uusi ls 600h 
Lexus LS-mallia on valmistettu 23 vuoden aika-
na yhteensä yli 730 000 kappaletta, joista suurin 
osa on edelleen liikenteessä. Jo neljänteen suku-
polveen ehtinyt malli on vuosien saatossa kas-
vanut kooltaan ja kehittynyt ominaisuuksiltaan 
merkittävästi.

Pariisissa esitelty uusi, luksusluokan täys-
hybridi LS 600h sisältää peräti 3 000 uutta edis-
tysaskelta edeltävään versioon nähden. Inno-
vaatioista 15 esiintyy ensimmäisen kerran Le-
xuksissa, ja peräti kolme ovat täysin uusia omi-
naisuuksia, jotka Lexus esitteli ensimmäisenä 
maailmassa. 

Törmäyksiä ennakoiva Advanced Pre-crash 
-turvajärjestelmä on autoteollisuuden kehitty-
nein. Se havaitsee haastavissakin ajo-oloissa te-
hokkaasti auton edessä olevat jalankulkijat, esteet 
sekä muut ajoneuvot ja auttaa kuljettajaa auto-
maattisesti välttämään mahdollisia yhteentörmä-
yksiä. Ainutlaatuinen Lexus Climate Concierge 

-ilmastointi- ja lämmitysjärjestelmä mahdollis-
taa matkustajakohtaiset lämpötilasäädöt. Lisäk-
si järjestelmä säätää automaattisesti istuinten ja 
ohjaus pyörän lämpötiloja. Toinen uraauurtava 
varuste on Advanced Illumination System -sisä-
valaistusjärjestelmä, jossa vaaleasävyinen led-va-
laistus aktivoituu, kun kuljettaja lähestyy autoa jo 
ennen lukituksen avaamista. Kolmas yksilöllinen 
uutuusvaruste on led-etusumuvalokokonaisuus, 
jossa umpioiden linssihalkaisija on vain 30 mm.

Keulan ilmeessä on nyt vahvaa tiimalasimais-
ta uutta sukunäköä. Sisustassa on myös otettu 
askel uskaliaampaan suuntaan huippulaaduk-
kuutta ja mukavuutta unohtamatta. Tarjolla on 
edelleen myös akseliväliltään 12 cm tavallista 
pidempi L-versio.

Esimerkkinä Lexuksen pyrkimyksestä täydel-
lisyyteen kertovat kuljettajan oloihin tehdyt pa-
rannukset – käyttökytkinten määrää on vähen-
netty, ohjauspyörän kokoa pienennetty sekä sen 
säätömahdollisuuksia kasvatettu. Analoginen 

kello pysyy tarkasti ajassa GPS-ohjauksella ja 
esimerkiksi kojetaulun puupanelointiin on va-
littavissa näyttävä Shimamoku-ornamentointi.

Mallin ajo-ominaisuuksia on hiottu, meluta-
soa laskettu, varustusta nykyaikaistettu ja talou-
dellisuutta parannettu. LS 600h edustaa auto-
maailman hienostuneisuuden, nautittavuuden 
ja innovatiivisuuden palkittua kärkikastia.

Tarjolle tulee uutena vaihtoehtona myös ur-
heiluversio LS 600h F Sport. Se poikkeaa ulko-
näöltään, jousitukseltaan ja varustelultaan ur-
heilullisempaan suuntaan muista LS-malleista. 
Suorituskyky on yhteneväinen kaikissa LS 600h 
-malleissa – kiihdytys 0-100 km/h vie vain 6,1 
sekuntia. Huippunopeus on rajoitettu arvoon 
250 km/h.

LS 600h on Suomessa saatavilla vain tehdas-
tilauksena, joten ensimmäiset autot saapuvat 
maahan sitä myöten kun mallille tulee asiakas-
tilauksia. Uudistuneen mallin hinnat julkaistaan 
syksyn 2012 aikana. 

Upea LF-CC 
-malli ilmentää 
vahvasti Lexuksen 
D-segmenttiin 
sijoittuvan 
tulevaisuuden 
mallin linjoja. 

PaRiisi   2012
lexus on 
Merkkien 
Merkki 
lexus on Tuulilasi-lehden 
vuosittain teettämän Merk-
kien Merkki -tutkimuksen 
kokonaistulosten selvä yk-
könen vuonna 2012 jo vii-
dennen kerran peräkkäin. 
Tutkimuskysymyksiin vastasi 
tänä vuonna noin 13 700 yk-
sityisautoilijaa. Kysymyksissä 
tiedusteltiin arvioita autos-
ta, myynti- ja huoltopalve-
luista sekä sitoutumisesta 
automerkkiin. Kokonaistu-
loksissa toiseksi sijoittui Por-
sche ja kolmanneksi selkeästi 
parhaana volyymimerkkinä 
Toyota.

Top 10 kok. pisteet
lexus 916
Porsche 886
Toyota 837
BMW 815
audi 809
Jaguar 806
Volvo 804
Mercedes 803
subaru 801
Honda 786

Huippumalli LS 600h on uudistunut. Varustusta on täydennetty useilla 
ominaisuuksilla, jotka nähdään nyt ensi kertaa automaailmassa. Saatavilla 
on myös tavallista urheilullisempi F-Sport -versio. 
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 Keravalaisen Paula Kuntsi-Ruuskan perustelut vastasi-
vat parhaiten testiajon vaatimuksia. 

”Minustahan tulisi oiva testikuski, koska ajelen päi-
vittäin vähintäänkin 70 kilometriä työmatkaa ja hurruuttelen 
lapsia harrastuksiin. Ilman autoa ei täällä Keravalla pärjäile, 
joten testikuskinahan tuo paikasta toiseen polkaisu olisi vallan 
helppoa”, Paula kirjoitti.

Paulan vastaus erottui kaiken kaikkiaan noin 50 hakijan 
joukosta, ja hänelle tarjottiin mahdollisuutta ajaa viikon ajan 
seitsemän hengen Prius+ -täyshybridiautoa. 

Hybriditestikuljettajan vaatimuksiin kuului ajokortin ja hy-
vän ajokunnon lisäksi mahdollisuus testata täyshybridiä päivit-
täin noin 50 kilometriä, jotta kaikki Prius+:n ajo-ominaisuudet 
avautuisivat varmasti testaajalle. 

Testikilometrien tuottama tieto talteen 
Paula Kuntsi-Ruuska sai Prius+:n testiajoon syyskuun toisella 
viikolla. Autoon oli asennettu ennen testijaksoa tiedonkeruu-
laite, josta ilmenisivät ajetut kilometrit, polttoaineen kulutus-
tiedot ja käytetyt ajonopeudet. 

Prius+:n nähdessään Paula kuvaili sitä hienoksi ja virta-
viivaiseksi. 

Pitkän työmatkan lisäksi Paula kuljettaa perheen lapsia eri 
harrastusten pariin, joten päivittäin ajomatkaa kertyy lähes 
100 kilometriä. 

Lyhyen tutustumislenkin aikana Paula yllättyi auton hiljai-
suudesta. Hämmästystä lisäsi äänetön käynnistysvaihe, koska 
täyshybridiauto lähtee liikkeelle aina sähkömoottorin turvin 
ilman bensiinimoottorin apua.

Automaattivaihde uusi kokemus
– Pidän autosta saman tien niin paljon, että en taidakaan pa-
lauttaa autoa enää takaisin, totesi Paula iloisena lähtiessään 
testiajoon Korsosta. 

Paulan perheessä kakkosautona on kulkenut jonkin aikaa 
Toyota Verso, mutta uudelle autolle on kuulemma jo tarvetta. 
Paula lupasi perehtyä auton kaikkiin toimintoihin testiviik-
konsa aikana. 

Facebook-voittaja ei ollut kokeillut ajaa automaattivaihtei-
sella autolla aiemmin, vaikka hänellä onkin ollut ajokortti jo 
32 vuotta. Hänen mielestään ajaminen automaatilla osoittautui 
huomattavasti manuaalia helpommaksi. Myös hybridiautoon 
liittyvä teknologia oli testikuljettajalle täysin uutta.

– Ehkäpä perheemme seuraava auto on varustettu auto-

Kuvassa tiedon
keruun informaatiota 
bensiinimoottorin 
toiminnasta 8 
minuutin taajama
ajon ajalta. Ajokerta
kohtaisista graafeista 
voi tulkita että Paulan 
ajamasta taajama
ajosta noin 50 
prosenttia tapahtui 
bensiinimoottori 
sammutettuna. 

TeksTi ja kuvaT Laura PihkaLa

Neljännes
ajoajasta

sähköllä

Toyotan hybridikansakoulun sivulla Facebookissa 
etsittiin testaajaa Toyota Prius+:lle. hakijoita pyydettiin 
perustelemaan muutamalla sanalla, miksi juuri 
hänestä tulisi hyvä testaaja viikoksi seitsemän hengen 
täyshybridiautolle. 

maattivaihteistolla, koska ajaminen oli niin miellyttävää, Pau-
la myöntää. 

Navigointilaite ihastutti
Prius+ sai kiitosta myös istuinten mukavuudesta, penkin sel-
känojan muotoilusta, istumakorkeudesta ja hyvästä näkyvyy-
destä. Paula kertoi nähneensä autosta liikenteen huomattavasti 
paremmin verrattuna useisiin muihin autoihin.

Myös Prius+:n varusteet pääsivät tositestaukseen, ja integ-
roitu Toyota Touch & Go - navigaattori toimi Paulan sanoin 
kuin unelma. 

– Peruutuskameran käyttöä piti hieman totutella, mutta 
pian sekin pääsi käyttöön, eikä parkkeeraaminen voinut enää 
olla helpompaa.

Entä se kulutus?
Hybriditestiajoon kuului myös polttoaineen kulutuksen seu-
raaminen. Paula totesi Prius+:n kuluttavan selvästi vähem-
män polttoainetta kuin pelkällä bensiinimoottorilla toimiva 
auto. Koko viikon kulutuslukema jäi viiden litran tuntumaan 
sataa kilometriä kohden. Ei hullummin seitsemänpaikkai-
selta autolta!

Autossa olleesta tiedonkeruulaitteesta oli helppo havaita 
esimerkiksi se, että tyypillisessä taajama-ajossa Prius+ kulkee 
bensiinimoottori sammutettuna jopa puolet ajoajasta. 

– Kummasti muuten seurasin ajotottumuksiani monitoimi-
näytöltä, jotta ajoin mahdollisimman ekologisesti, kertoi Paula. 

Kokonaisuudessaan Prius+:n mittariin kertyi viikon ajalta 
yli 900 kilometriä. Ajokertoja oli yhteensä 49. Mainittakoon 
sekin, että Paula on vastuullinen, muttei turhia hidasteleva 
kuljettaja: suurin käytetty ajonopeus oli tiedonkeruun mu-
kaan 120,5 km/h.

– Pitkää matkaa huristellessa vakionopeudensäädin vei 
sulavasti moottoritietä kohti Tamperetta. Kohta nuo autot 
ajelevat varmaan ihan itsekseen määränpäähän, Paula lisäsi 
lopuksi. 

Toyotan tiedotuspäällikkö Kalle Kalaja tutustutti Paula 
KuntsiRuuskan hybridiauton ominaisuuksiin. 

Paula sai heti 
hyvän tuntuman 
täyshybridistä 
lyhyen testiajon 
aikana.

Paula testasi Prius plussaa
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Pimeästä vuodenajasta selviäminen vaatii nä-
kyvyyden varmistamisen kaikilla mahdollisilla 
keinoilla. Tie tulee valaista kunnolla ja samalla 
näkyvyyttä rajoittavat tekijät tulee minimoida. 

Palaneet polttimot tulee luonnollisesti vaih-
taa uusiin ja ajovalopolttimot kannattaa vaihtaa 
pareittain. Joskus polttimonvaihto kannattaa 
tehdä vaikka valo vielä hehkuisikin, sillä valo-
teho heikkenee käyttöiän myötä. 

Toinen ratkaiseva tekijä valon riittävyyden 
turvaamiseksi ovat ajovaloumpiot. Niiden tar-
kastus tulee aloittaa perusteellisella, hienovarai-
sella puhdistuksella. Valitettavasti ajokilometrit 
jättävät jälkensä myös umpioihin. Pinnaltaan 
naarmuiset tai himmentyneet umpiot eivät 

TeksTi ja kuvaT jouko Ryynänen

Puiden lehtien kellastuminen on varma merkki 
paitsi tulevista haravointitalkoista myös lähesty-

västä talvikaudesta. silti talvi onnistuu yllättämään 
autoilijat vuosi toisensa jälkeen. varsin pienillä ja 

kohtuuhintaisilla valmisteluilla talviautoilusta tulee 
turvallisempaa ja helpompaa. 

Vinkkejä 
turvalliseen 
ajamiseen

Uudet, laadukkaat pyyhkijänsulat tuot-
tavat tasaisen paineen sulan koko pi-
tuudelta. Yleismallisia pyyhkijänsulkia 
ei ole suunniteltu lasin mallikohtaisel-
le kaarevuudelle, joten aito Toyota-osa 
on varmin valinta. Näin saat myös ko-
kea iloisen yllätyksen, koska osat on 
hinnoiteltu edullisiksi. Varmista myös 
pesunesteen riittävyys ja pakkaskestä-
vyys ja muista käyttää nestettä reilusti 
naarmuuntumisen estämiseksi. 

Aloita tuulilasin kuntotarkastus pe-
rusteellisella ulko- ja sisäpinnan puh-
distuksella. Korjauta havaitsemasi ki-
veniskemät heti, koska halkeamaa ei 

voida enää korjata. Selvitä autosi va-
kuutusehdot: useat lasivakuutukset kat-
tavat korjauskustannukset ilman oma-
vastuuta. Tarkasta lasi myös naarmujen 
varalta: tuulilasi kuluu ja kaipaa tarvit-
taessa uusimista, samoin kun auton 
renkaatkin. Huomaat eron kulunee-
seen tuulilasiin välittömästi tuulilasin 
vaihdon jälkeen, koska vastaantulevien 
ajoneuvojen valot tai matalalla paistava 
aurinko eivät enää häikäise.

Huolehdi sisäilmansuodattimen 
säännöllisestä vaihdosta. Puhdas suo-
datin päästää riittävästi korvausilmaa 
lävitseen, jolloin sisätilojen huurteen-
poisto toimii parhaalla mahdollisel-
la tavalla.

Hyvin pyyhkii

▶

näe ja tule nähdyksi 

enää valaise tehokkaasti ja voivat häikäistä 
vastaantulijoita. Ajan hammas jättää jälkensä 
myös umpion sisäpuolelle ja heijastinpintojen 

kirkkaus himmenee. Niin umpionlasin kuin 
heijastimenkin virheetön kunto on ehdoton 
edellytys pyrittäessä kunnolliseen valotehoon. 
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Toyotalla henkilöstön ammattitai-
toa ylläpidetään jatkuvalla koulu-
tuksella. Valtuutetussa Toyota-kor-
jaamossa työt tehdään aina valmis-
tajan antamien, paikallisiin oloihin 
sovitettujen uusimpien ohjeiden 
mukaisesti. Tiesitkö, että Suomessa 
Toyotan huolto-ohjelma on vaativi-
en ilmasto-olojemme vuoksi mää-
ritelty perustasoa kattavammaksi? 
Vain valtuutetuissa Toyota-korjaa-
moissa voit olla varma, että esimer-
kiksi jarrujen puhdistus on sisälly-
tetty määräaikaishuoltoon. Jarru-
huollon laiminlyönnin seuraukse-
na jarrut voivat jumittua ja kulua 
loppuun nopeasti. 

Säännöllinen Toyota-huolto pi-
tää huolen auton turvallisesta ja 
varmasta toiminnasta, säästää polt-
toainetta ja myös lisää osien käyt-
töikää. Samalla alkuperäiset Toyo-
ta-osat varmistavat jarrukompo-
nenttien yhteensopivuuden luk-
kiutumattoman jarrujärjestelmän, 
luistoneston ja ajonvakautuksen 

kanssa valmistajan edellyttämäl-
lä tavalla. Jarrudynamometri taas 
paljastaa jarrujen kunnon. 

Valmistajan omat TGMO-öljyt 
moottorista voimansiirtoon takaa-
vat pitkän käyttöiän ja varmat käyn-
nistykset, minimoivat polttoaineen 
kulutuksen sekä päästöt. Esimer-
kiksi Toyotan uusimmat Valve-
matic-bensiinimoottorit suunni-
teltiin viskositeetiltaankin erityiselle  
TGMO 0W20Formula XS -öljylle. 

Palvelevassa Toyota-huollossa 
varmistetaan myös lukuisia muita 
talviautoilun edellyttämiä seikkoja 
kuten jäähdytysnesteen pakkaskes-
tävyys sekä niin laturin kuin mui-
denkin käyttöhihnojen kunto.

P.S. Muista myös oma henkilö-
kohtainen näkyvyytesi: heti kun 
astut autosta ulos, sinusta tulee ja-
lankulkija. Pidä autossasi muutama 
tavallinen heijastin aina saatavilla. 

Turvallista syksyä!

Dieselmoottori on mainio voiman-
lähde, mutta bensiinikäyttöiseen 
moottoriin verrattuna se edellyt-
tää talvea ajatellen muutamia li-
sätoimia.

Muista tankata ajoissa talvilaa-
tuista polttoainetta. Kun sitä on 
saatavilla, kannattaa kesälaatuista 
polttoainetta sisällään pitävä säiliö 
ajaa ensin melkein tyhjäksi. Erilli-
nen polttoainekäyttöinen lämmitin, 
kuten Webasto on erityisen herkkä 
ongelmille. Muista käyttää lämmi-
tintä saman tien, kun talvilaatua on 
saatavilla, jotta laitteessa ja sen put-
kistoissa oleva kesälaatuinen poltto-
aine ei jähmety pakkasessa. 

Varmista, että polttoainesuoda-
tin on vaihdettu. Voit varmistaa sen 
noudattamalla määräaikaishuolto-
ohjelmaa, mutta varmuuden vuok-
si suodatin on hyvä vaihdattaa vielä 

talvikauden alkaessa. Uudet, erit-
täin korkealla paineella toimivat 
ruiskutusjärjestelmät vaativat suo-
dattimelta huippuluokan suoda-
tuskykyä, joten pakkasella ne ovat 
myös herkempiä tukkeutumaan 
säiliöön jääneen kesälaatuisen die-
selin rippeistä.

Nykydieselit käyvät kylminä ja 
tuottavat heikosti lämpöä. Malli-
kohtainen maskipeitto auttaakin 
moottoria saavuttamaan optimaa-
lisen käyttölämpötilansa. Voit asen-
taa maskipeiton auton nokalle, kun 
vaihdat talvirenkaat alle ja ottaa sen 
pois viimeistään kesärengaskauden 
alkaessa. 

Määräaikaishuolto-ohjelman 
noudattaminen tai vaihtoehtoises-
ti kattavan kausihuollon teettämi-
nen maksaa kyllä itsensä takaisin. 

Riittääkö virta?
Viime talvien pakkaset ovat har-
millisesti muistuttaneet virran riit-
tävyyden tarpeellisuudesta. Lyhyen 
ajomatkan aikana akku ei ehdi va-
rautua kunnolla ja ilman lisälata-
usta se tyhjenee. Erityisen tarkkana 
tulee olla, mikäli autossa on Webas-
to tai muu vastaava polttoainekäyt-
töinen lämmitin. Toimiessaan läm-
mitin kuluttaa virtaa, mikä edelleen 
tyhjentää pakkasen heikentämää 
akkua. Vajaa akku johtaa käynnis-
tysongelmiin ja lopulta myös sen 
vaurioitumiseen. 

Luotettavan tiedon akun kun-
nosta saat Toyota-korjaamosta, jos-
sa akun kuntomittaus hoituu edulli-
sesti ja asianmukaisin mittalaittein. 
Mikäli vaihto osoittautuu tarpeel-
liseksi, saat alkuperäisen Toyota-
akun kilpailukykyiseen hintaan ja 
kaupan päälle reilun kolmen vuo-
den takuun. Lisäksi voit olla var-
ma, että akku sopii täydellisesti niin 
kiinnityksiin kuin auton sähköjär-
jestelmään. 

Hyväkuntoiset talvirenkaat ovat ehdoton edellytys tur-
valliseen talviautoiluun. valtuutettu Toyota-korjaamo-
han on myös täyden palvelun rengasliike. voit vaihdattaa 
kitkarenkaat syksyllä heti ilmojen kylmentyessä. nasta-
renkaiden vaihtoa voit viivytellä hieman pitempään, mut-
ta ensiliukkaiden koittaessa olet jo myöhässä, ja niin ko-
rikorjaamoon kuin renkaiden vaihtoonkin voi olla usean 
päivän jono. 

suomen oloihin 
räätälöity 
huolto-ohjelma

Näillä jarrupaloilla 
hätäjarrutus ei olisi 
enää onnistunut

Dieselmoottorilla varmasti  
ja taloudellisesti

Pureudu rengasasioissa 
pintaa syvemmälle
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TeksTi Heikki Freund

Lisää turvallisuutta  
ja ajomukavuutta 

Toyota-mallisto on tunnetusti laaja, ja jokaisesta mallista löytyy lukuisia 
versioita. Tänä syksynä moneen malliin on tarjolla erikoisetuja, joiden 

avulla autoilusta tulee entistä nautittavampaa. 

koko perheen unelmavarustelun. Oli kyse 
sitten navigoinnista tai vaikkapa mahdolli-
suudesta valita kenen perheenjäsenen mat-
kapuhelimesta tai MP3-soittimesta halutaan 
langattomasti kuunnella autossa musiikkia, 
niin Touch & Go -multimediajärjestelmä 
tarjoaa ratkaisun. Ja koska perheautossa tär-
keimmät matkustajat ovat aina takapenkeillä, 
on keskeistä, että istuimia löytyy tarvittaessa 
jopa 7. Keskimmäisellä penkkirivillä on tum-
mennetut ikkunat, ja ”lentokonepöydillä” voi 
mukavasti askarrella. Isoa tila-autoa voi olla 
haastava pysäköidä joissain paikoissa, jolloin 
apuna ei toimi ainoastaan peruutuskamera, 
vaan pysäköintitutkat sekä eteen että taakse. 

Kun auto on näin hyvin varusteltu, jääkin 
valittavaksi enää 1,8 Valvematic -bensiini-
moottori tai 2,0 D-4D -dieselmoottori. Oli 
valinta kumpi hyvänsä, eivät ominaisuudet 
tänä syksynä jää jo sinänsä kattavan Fami-
ly-varustelun varaan. Bensiinimalleihin saa 
nyt veloituksetta myös Business-paketin, jo-
ka sisältää turvallisuutta parantavat Xenon-
kaasupurkausajovalot sekä auton ulkonäön 
viimeistelevän Chrome-paketin. 

Dieselmallit ovat puolestaan erikoishin-
noiteltu siten, että niiden suositushinta vas-
taa bensiinimalleja, ja tuleviin talviin voi 
halutessaan hankkia lisää lämmitysominai-
suuksia. Valittavana on vaikkapa 590 euron 
erikoishintaan kauko-ohjaimella varustet-
tu esilämmityssarja täydentämään siinä jo 
muuten vakiovarusteena olevaa polttoaine-
toimista lisälämmitintä. 

Auris Style Editionissa yhdistyvät 
näyttävyys ja arjen tarpeet

Auris Style Edition -varustelu on saatavilla 1,6 
Valvematic -bensiinimoottorisiin versioihin. 
Malli tarjoaa kaikki Aurisin parhaat vakio-
ominaisuudet, kuten erinomaisen mukavat 
sisätilat sekä tasapainoisen ajettavuuden, mut-
ta Style Edition -varustelu täydentää muutkin 
autoilijan mukavuustoiveet. Kaksialueinen au-
tomaatti-ilmastointi ja vakionopeudensäädin 
takaavat miellyttävyyttä päivittäiseen ajoon. 

Suomen oloissa Xenon-kaasupurkausajo- Varaudu talveen Corolla, Verso-S 
sekä Avensis 2.0 D-4D-mallien 
talvipaketeilla 

Syksyinen sää antaa jo vahvoja merkkejä lähesty-
västä talvesta. Talvipaketti on tarjolla nyt useaan 
uuteen Toyota-malliin. 

Verso-S on esittelynsä jälkeen noussut Suo-
men pienten tila-autojen markkinoiden suur-
suosikiksi. Sen kompaktit ulkomitat, yhdistettynä 
erinomaisesti muunneltaviin sisätiloihin, ovatkin 
osoittautuneet monelle autoilijalle mainioksi yh-
distelmäksi. 

Verso-S:n myydyin malliversio on ollut 1,33-lit-
rainen Valvematic-bensiinimoottori yhdistettynä 
Linea Sol -varustetasoon sekä huipputaloudelli-
seen Multidrive-S-automaattivaihteistoon. Nyt 
vaikkapa tähän malliversioon, kuten kaikkiin 
muihinkin vapaassa varastossa oleviin Verso-S-
malleihin, saa veloituksetta Nokian talvirengas-
yhdistelmän. 

Maailman suosituinta henkilöautoa, Corollaa, 
on valmistettu jo yli 39 miljoonaa. Nyt tämän kes-
tosuosikin kaikkiin malleihin saa Nokian talviren-
gasyhdistelmän erikoishintaan 250 euroa. 

Jos talvipaketti houkuttelee, mutta Verso-S tai 
Corolla eivät esim. tilojen puolesta täytä omia 
autoiluun liittyviä tarpeita, niin ratkaisu voisi ol-
la Avensis 2,0 D-4D Linea Sol. Tämän dieselmal-

Toyota-malliston syysedut

lin moottori uudistui merkittävästi vuoden 2012 
alussa, ja uuden entistäkin alhaisemman 119g/
km CO2 päästötason sekä 4,5 l/100 km keskiku-
lutuksen myötä sen osuus Avensis-myynnistä on 
ollut nousussa. 

Nyt rajoitettuun erään 2.0 D4-D Linea Sol -mal-
leja sekä sedan- että wagon- korimallisina on saa-
tavilla veloituksetta Nokian talvirengasyhdistelmä 
16-tuumaisin Toyota-kevytmetallivantein. Entistä 
houkuttelevamman tästä rajoitetusta erästä Aven-
sis-malleja tekee se, että kaikki autot ovat saatavilla 
todella nopeaan toimitukseen. 

Auris Style Edition on nyt niin 
valmiiksi varusteltu, että osta-
jan valittavaksi jää ainoastaan 
auton ulkoväri. 

valot, sumuvalot sekä VSC-ajonvakautus tar-
joavat tarpeellista turvallisuutta. Ja kun auton 
vakiovarustus sisältää, ei enempää eikä vä-
hempää kuin näyttävät 17-tuumaiset kevyt-
metallivanteet kesärenkaille sekä ilman lisä-
veloitusta 16-tuumaisilla Toyota-kevytmetal-
livanteilla varustetut Nokian talvirenkaat, on 
todella vaikeaa keksiä valmiimpaa autoa kuin 
Auris Style Edition. 

Unelmavarusteltu Verso Family 
Verso Family -malli on tarjonnut vuoden 2012 
alusta saakka tila-auton ostajalle todellisen 

Verso Familyn voi valita sekä 
bensiini- että dieselmallisena 
ja nauttia merkittävistä 
lisäeduista.

Nyt rajattuun erään Avensis 2,0 D-4D Linea Sol 
-malleja on saatavilla Nokian talvirengasyhdistelmä 
Toyota-kevytmetallivantein veloituksetta.

▶
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Auris 
Auris style edition

kaksialueinen automaatti-ilmastointi 
Vakionopeudensäädin 
17” kevytmetallivanteet 
VsC-ajonvakautus ja luistonesto 
nokian talvirengasyhdistelmä  
16" Toyota-kevytmetallivanteet 
Xenon-kaasupurkausajovalot 
sumuvalot 
Tummennetut takasivulasit 
Takaspoileri 
nahkaverhoiltu ohjauspyörä audion säätimin 

23 631 € 
(1,6 Valve-
matic) 

yli 3 000 €

Corolla (kaikki mallit) nokian talvirengasyhdistelmä 250 € n. 1 000 €

Verso-S (kaikki varastossa 
olevat mallit)

nokian talvirengasyhdistelmä Veloituksetta linea sol 1 100 € 
linea sol Plus 1 800 €

Avensis (2,0 d-4d linea sol 
-mallit ilman Business-pakettia)

nokian talvirengasyhdistelmä
16" Toyota-kevytmetallivanteet

Veloituksetta n. 1 500 €

Verso Family
(bensiinimoottorilla)

Business-paketti
(Xenon-kaasupurkausajovalot ja Chrome-paketti)

Veloituksetta n. 800 €

Verso Family
(dieselmoottorilla)

kauko-ohjaimella varustettu esilämmityssarja
kellosarjalla varustettu esilämmityssarja

590 €
390 €

680 €
600 €

RAV4 Multidrive-s-automaattivaihteisto luxury-malliin Veloituksetta 1 650 €

Hiace Varustepaketti (Vetokoukku, talvi rengasyhdistelmä  
ja lattiavanerointi)

Veloituksetta 2 100 €

Hilux Varustepaketti (Vetokoukku ja laadukkaat nokia- 
talvirenkaat Toyota-kevytmetallivantein)

500 € 1 550 €

OLEMME MUKANA 
OTTAMASSA VASTUUTA.

Toyotan laaja hybridi-mallisto tarjoaa vaihtoehdon vastuulliseen autoiluun. Yaris, Auris, Prius, Prius+ ja ladattava 
pistokehybridi Prius PHEV ovat ympäristöystävällisiä ja vähäpäästöisiä samalla kuitenkin suorituskykyisiä ja erinomaisesti 
varusteltuja malleja. Hybriditeknologia on ratkaisu, joka osaltaan vähentää liikenteen aiheuttamaa ympäristörasitusta. 
Tervetuloa Toyota-liikkeisiin tutustumaan hybrideihin ja keskustelemaan joustavista rahoitusmahdollisuuksista.

Toyota Finance Finland Oy on mukana kantamassa vastuuta Suomen metsäluonnon hyvinvoinnista. 
Tukea kartuttaa jokainen Toyota hybrid -auton rahoitus.

XXXX_TO_TFS_ilmo_TPlus_220x290.indd   1 25.9.2012   9.37

Taloudellinen 
Multidrive-S-
automaattivaihteisto 
on nyt saatavilla 
veloituksetta uuden 
RAV4 Luxury -mallin 
ostajalle.

Nopeimmille päättäjille on vapaana muutamia 
Hiace 4WD-malleja.

Automalli etu Hinta Asiakasetu

kaikki kampanjaedut 
ovat voimassa 
toistaiseksi ja koskevat 
uusia asiakas tilauksia 
eikä niitä voida 
yhdistää mahdollisiin 
muihin tarjouksiin. 
Tarkat, kampanjoihin 
liittyvät edut ja 
ehdot ovat saatavilla 
joko lähimmästä 
Toyota-liikkeestä tai 
osoitteesta www.
toyota.fi. 

RAV4 Multidrive-S-automaatti-
vaihteisto on taloudellinen valinta  
– nyt myös hinnaltaan

Siinä missä Verso-S Family -varustetaso on ra-
kennettu perheen tarpeiden ympärille, on RAV4 
Luxury -varustetasossa nimensä mukaisesti ai-
mo hyppysellinen ylellisyyttä. Luxury-mallissa 
kuljettajaa hemmottelevat sähkösäädettävä kul-
jettajanistuin, nahka/alcantaraverhoilu, avaime-
ton Smart Entry -järjestelmä, jäähdytettävä han-
sikaslokero sekä tietenkin Touch & Go -multi-
mediajärjestelmä. Kuten monessa muussakin 
Toyota-mallissa, myös RAV4:ssa Multidrive-S-
automaattivaihteisto on suosittu vaihtoehto. 2,0 
Valvematic-bensiinimoottoriin yhdistettynä, se 
tarjoaa jopa pienemmän polttoaineenkulutuk-
sen ja päästöt verrattuna manuaalivaihteistoon. 
Nyt automaattivaihteisen Luxury-mallin saa eri-
koisetuna samaan hintaan kuin vastaavan ma-
nuaalivaihteisen mallin. 

Toyota Plus -toimituksen maasturisuositus 
tulevan talven oloihin onkin selkeä – RAV4 2,0 
Valvematic 4WD Multidrive-S Luxury. 

Käytännöllisiä varusteita  
tavara-autoihin
Sekä uuden Hiluxin että Hiacen hankintaa har-
kitseville on tarjolla merkittäviä varuste-etuja.

Hiacen osalta on nykyisen mallin myynti päät-
tymässä syksyn aikana – ja sananmukaisesti – 
viimeisiä viedään nyt. Nopeimmille päättäjille 
on vapaana varastossa muutamia pitkällä akse-
livälillä varustettuja 4WD-malleja sekä hieman 

Hiluxin ostajalle tarjotaan edullinen 
varustepaketti.

Autoilusta entistä 
nautittavampaa

laajempi valikoima vastaavia takavetoisia mal-
leja. Kaikkiin näihin viimeisiin vapaisiin Hiace-
malleihin onkin sitten mahdollisuus hyödyntää 
melko poikkeuksellisia etuja. Tavara-autoilijan 
”pakolliset varusteet”, kuten vetokoukku, talvi-
rengasyhdistelmä sekä lattiavanerointi, ovat nyt 
saatavilla osana veloituksetonta varustepakettia. 
Kannattaa myös kysyä Toyota Finance Finland 
Oy:n tarjousta yli 48 kk kestävään huoltolea-
singsopimukseen.

Myös Hiluxin ostaja voi nyt valita 500 euron 
kampanjahintaan varustepaketin, joka sisältää 
kaikissa lava-autoissa tuiki tarpeellisen vetokou-
kun sekä laadukkaat Nokian talvirenkaat Toyota-
kevytmetallivantein. 
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TeksTi Juhani anTTila

Toyota
TS030

Hybrid
Voittoon jo kolmannessa 
kilpailussaan

Toyotan TS030-hybridiauto debytoi 
Le Mansin 24 tunnin rata-autoilun 
kestävyyssarjassa vahvalla näytöllä. Elokuussa 
Silverstonessa TS030 saavutti ensimmäisen 
palkintokorokesijoituksensa. Syyskuun 
puolivälissä ajettu kisa Brasilian Sao Paolossa 
tarjosi jo voittopokaalin.

Toyotan paluu rata-autoilun kestä-
vyyssarjaan, Fia:n World endurance 
Championshipiin tapahtui sarjan kol-

mannessa osakilpailussa le Mansin 24 tun-
nin kilpailussa. sarjan toiseen, toukokuussa 
Belgian spassa ajettuun osakilpailuun Toyota 
Motorsport Gmbh (TMG) ei osallistunut ai-
noan valmistuneen kilpa-auton vaurioidut-
tua testionnettomuudessa. 

WeC-sarja tarjoaa autonvalmistajille erin-
omaisen mahdollisuuden uuden tekniikan 
kokeilemiseksi ja soveltamiseksi sarjaval-
misteisiin autoihin. nyt ensimmäistä vuot-
ta ajettava WeC-sarja aloittaa uudelleen 
vuosien tauon jälkeen urheiluautojen kes-
tävyyskilpailut.

Edistysaskeleet hyödyttävät 
autoteollisuutta 
kilpailut ovat tuoneet vuosien saatossa mu-
kanaan autoihin teknisinä edistysaskeleina 
muun muassa levyjarrut, halogeenivalot ja 
lukkiutumattomat jarrut. Vuosikymmeniä 
ajettu autonvalmistajien merkkimestaruus-
sarja lukuisine autotyyppejä koskevine sään-
tömuutoksineen muutti autot 1980-luvulle 
tultaessa C-ryhmän kilpa-autoiksi. niissä 
käytetty pakokaasuahdettu moottoritekniik-
ka poistettiin käytöstä sääntömuutoksella ja 
tilalle tulivat vapaasti hengittävät Formula 1 

▶

-pohjaiset moottorit. sellainen voimanlähde, 
joka tavallisimmin oli 12-sylinterinen, ei kai-
kille halukkaille ollut mahdollinen eikä järke-
vä kehityskohde, ja kustannustenkin karattua 
sarja lopetettiin 1990-luvun alussa.

WeC:tä edeltävien kestävyyskilpailusarjo-
jen kukoistuksesta ja häviämisestä huolimat-
ta le Mansin 24 tunnin kilpailun järjestävä 
aCO, automobile Club de l’Ouest, on pitänyt 
kilpailun elinvoimaisena ja houkuttelevana. 
aCO on luonut kilpailua varten omat tekniset 
sääntönsä, ja nykyään kilpailu on yksi maail-
man arvostetuimmista. 

Vetovoimainen Le Mans
Tänä vuonna le Mansin 24h ajettiin 80. ker-
ran, ja sitä voi kuvata legendaariseksi. sanon-
ta kuulostaa kliseeltä, mutta kilpailu ja sen 
järjestäminen vaativat rautaista ammatti-
laisuutta. kilpailussa oli mukana 45 autokun-

taa. 24 tuntia kestävä kilpailu on myös suuri 
tapahtuma. 13, 629 km pitkä rata keräsi tä-
nä vuonna kilpailua seuraamaan hieman yli  
240 000 katsojaa. kisajärjestelyt ovat niin 
ikään vertaansa vailla, ja kilpailuun kyllästy-
nyt voi viettää aikaansa muun muassa huvi-
puistossa. Valtaosa kävijöistä yöpyy teltois-
saan, ja kilpailu kerää mukaansa uskomatto-
man määrän keskieurooppalaisia eri-ikäisillä 
urheiluautoillaan.

Toyota harjoitusajojen nopein 
– yli 335 km tunnissa
Toyotan ensimmäinen osallistuminen le 
Mansin 24 tunnin kilpailuun tapahtui vuon-
na 1985, ja tehdas osallistui kilpailuun kahta 
poikkeusta lukuun ottamatta vuoteen 1999 
asti. GT-One-malli taisteli silloin kilpailun voi-
tosta tullen maaliin toisena, ja se oli merkin 
kolmas kakkossija. Toyotan osallistuminen 

urheiluautojen kestävyyskilpailuihin 
päättyi samana vuonna tehtaan ilmoi-
tettua siirtyvänsä Formula 1:iin.

nyt nähty tallin ensimmäinen kil-
pailu WeC-sarjassa oli erityisen vaa-
tiva, koska kallisarvoiset kilpailu- ja 
testikilometrit jäivät ajamatta spassa. 
le Mansissa autojen tulee olla nopeita 
koko ajan, niiden tekniikan tulee toimia 
luotettavasti ja esille tulee korostetus-
ti myös osien nopea vaihdettavuus. 24 
tunnin aikana lMP1-luokan (le Mans 
Prototype) autolla ajetaan noin 5 000 
kilometriä keskinopeuden ollessa yli 
230 km/h.

TMG:n autoa nro 7 ajoivat Alex 
Wurz, Nicolas Lapierre ja Kazuki 
Nakajima. auto nro 8:aa ajoi kolmik-
ko Anthony Davidson, Sebastien 
Buemi ja Stephane Sarrazin. 

Toyota käyttää hybridin 
kaikista neljästä pyörästä 
varatun jarrutusenergian 
tarjoamat 200 lisähevos-
voimaa auton suorituskyvyn 
lisäämiseen
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TS030 Hybridi osoittautui nopeaksi 
kilpailun harjoituksissa, sen korkeim-
maksi ajonopeudeksi mitattiin hieman 
yli 335 kilometriä tunnissa. Toyota käyt-
tää hybridin kaikista neljästä pyörästä 
varatun jarrutusenergian tarjoamat 200 
lisähevosvoimaa auton suorituskyvyn li-
säämiseen, ei polttoaineen säästämiseen. 
Lisäteho ohjataan takapyöriin, ja kilpai-
lijoihin verrattuna TS030:n etu onkin 
hyvä kiihtyvyys radan hitaista kaarteista. 

Ensimmäinen kilpailu päätyi 
keskeytykseen 
Varsinaiseen kilpailuun TS030 nro 8 
starttasi toisesta rivistä kolmanneksi no-
peimpana, ja tiimin toinen auto nro 7 
starttasi matkaan 5. nopeimpana. Kuu-
dennen ajotunnin alkaessa Nicolas La-
pierre johti kilpailua. Samoihin aikoihin 
Mulsannen suoran päässä Davidsonin 
ajamaa TS030:stä kolhaisi kierroksella 
ohitettava, jolloin lähes huippunopeut-
taan kulkenut TS030 ajautui reunaki-
veyksen päälle, ajoviimaa pääsi esteettä 
auton alle ja auton raju ilmalento alkoi. 
Kyseisessä tilanteessa auton ohjaamon 
päältä moottorin imuilma-aukosta ta-
kasiipeen ulottuva, auton vakauteen vai-
kuttava eväkään ei vakauta auton kiep-
pumista. Seurauksena oli kova törmäys 
ratavalliin – ja väistämätön keskeytys.

Seuranneen turva-autovaiheen aikana 
Nakajiman ajama Toyota-hybridi nro 7 
joutui niin ikään kierroksella ohitettavan 
kolhimaksi. Rengasrikon takia autoon oli 
vaihdettava korin takaosa. Lisäksi kolhai-
su oli vahingoittanut hybridijärjestelmän 
laturia, ja auto joutui olemaan varikolla 
huomattavan kauan. Lopulta vajaa 12 
tunnin ajon jälkeen moottorivaurio päät-
ti TS030 nro 7 kilpailun. 

– On realistista ajatella olevamme no-
pein hybridi. Kilpailijoina menemme Le 
Mansiin voittamaan. Tällöin puhumme 
intohimoisesti, mutta järkevästi ajatel-
tuna ei ole realistista, että auto kestää 
täydet 24 tuntia ensimmäisellä yrittä-
mällä, TMG:n tekninen johtaja Pascal 

Vasselon kiteytti tallin strategian en-
nen kilpailua.

– Kaiken kovan työn jälkeen on to-
della surullista nähdä molempien auto-
jen keskeyttävän. Mutta tulevina päivi-
nä muistelemme kilpailun ensimmäistä 
kuutta tuntia ja tunnemme ylpeyttä siitä, 
että johdimme Le Mansia ensimmäises-
sä kilpailussamme. Tämä on merkittävä 
saavutus uudella tekniikalla, ja se motivoi 
meitä yrittämään kovemmin ja saavut-
tamaan palkintoja tulevissa kilpailuissa, 
TMG-tallin johtaja Yoshiaki Kinoshita 
kommentoi.

Toisessa kisassa minuutin  
erolla toiseksi 
Toinen kilpailu toi tallille kaivatun tulok-
sen. Elokuun lopussa ajetussa Silversto-
nen 6 tunnin kilpailussa Toyota Racing 
varmisti toisen sijan ja nopeimman aje-
tun kierroksen! 

Alex Wurzin, Nicolas Lapierren ja Ka-
zuki Nakajiman ajama nro 7 TS030 Hy-
brid kamppaili voitosta johtaen kilpailua 
neljättä tuntia, ja tuli lopulta maaliin va-
jaan minuutin voittajalle jääneenä. 

– Sijoittuminen toiseksi on upea tu-
los. Tämä on vasta toinen kilpailumme, 
kahdeksan kuukautta sitten auto liikkui 
ensimmäisen kerran, ja taistelemme kil-
pailijaa vastaan, jolla on yli vuosikym-
menen kokemus. Olemme näyttäneet 
nopeutemme, osoittaneet hybriditekno-
logian suorituskyvyn, totesi Alex Wurz 
kilpailun jälkeen.

Samoja tuntoja heijasteli tallipäällikkö 
Yoshiaki Kinoshitan kommentti.

– Olen tyytyväinen tulokseen. Todis-
timme TS030 Hybridin nopeuden aja-
malla kilpailun nopeimman kierrosajan 

Alex Wurzin ja Nicolas Lapierren ajama TS030 Hybridi starttasi 
paalupaikalta ja johti kilpailua upeasti lähdöstä maaliin. 

ja saavutimme palkintokoroketuloksen 
toisessa kilpailussamme, lisäksi kilpailu 
oli teknisesti täysin ongelmaton.

Kolmas kerta toi voiton 
kierroksen erolla 
Ensimmäinen voitto ei antanut odot-
taa itseään kauan. Tallin kolmannessa 
WEC-osakilpailussa syyskuun puolivä-
lissä Interlagosin radalla Sao Paolossa, 
Brasiliassa Alex Wurzin ja Nicolas La-
pierren ajama TS030 Hybridi starttasi 
paalupaikalta ja johti kilpailua upeasti 
lähdöstä maaliin. Lisäksi TS030 Hybri-
dillä ajettiin kilpailun nopein kierros ja 
voitto saavutettiin kierroksen erolla toi-
seksi sijoittuneeseen. 

– Olen ylpeä ollessani Toyota-ajaja. 
Toyota on kehittänyt tämän uskomat-
toman hybriditeknologian ja mielestäni 
olemme tänään näyttäneet sen, kom-
mentoi Alex Wurz kilpailua ytimek-
käästi.

– Tämä on fantastinen voitto tiimil-
le. Alusta alkaen olemme tienneet, että 
automme on nopea. Johdettuamme Le 
Mansin kilpailua meidän oli vielä paran-
nettava tekniikan luotettavuutta. Silvers-
tonen palkintokorokesijoituksen jälkeen 
tavoitteeksi tuli auton polttoaineenkulu-
tuksen pienentäminen. Me teimme sen, 
analysoi Nicolas Lapiere kisatulosta.

– Olemme saavuttaneet tänään jotain 
todella merkittävää. Maaliviivan ylitys 
voittajana oli tuntemuksiltaan hyvin ri-
kas hetki, totesi tallin tekninen johtaja 
Pascal Vasselon tyytyväisenä.

Toyota-tiimin seuraava kisa ajetaan 
merkin kotimaassa Japanissa 14.10. 

Lisätietoja tiimin kotisivuilta: www.
toyotahybridracing.com  

Automaalien kehitys on kul-
kenut pitkän tien siitä, kun 
ne keksittiin yli vuosisata 

sitten. Automaalien odotukset ja 
vaatimukset liittyen teknisiin omi-
naisuuksiin, ulkonäköön, kustan-
nuksiin kuin ympäristövaatimuk-
siinkin ovat jatkuvasti nousseet. 

Virheetön maalipinta  
ja oikea sävy
Ammattitaitoinen automaalari ja 
laadukas automaalaamo ovat ol-
leet tärkeitä tekijöitä heti autoilun 
alkuajoista lähtien. Itse maalivau-
rion korjaus on ollut, varsinkin 
alkuaikoina, hyvin haasteellinen 
ja erityisiä taitoja vaativa tehtävä. 
Päällimmäisenä vaatimuksena kor-
jausmaalauksessa on aina ollut se, 
että korjauksen jälkeen vauriokohta 
ei saa erottua muusta maalipinnasta 
millään tavalla. 

Autoilun alkuaikoina maalit 
pohjautuivat puuöljyyn. Maalien 
ominaisuudet olivat sellaiset, että 
pelkästään yksittäisen osan maa-
laaminen oli mahdotonta, koska 
värisävyä ei saatu alkuperäisen vä-
riseksi. Niinpä ainoa mahdollisuus 
oli aina vahingon sattuessa täydel-
linen vanhan maalipinnan poisto 
koko autosta. Sen jälkeen maalaus 
tehtiin pohjatöineen ylimaalauk-
sena virheettömän lopputuloksen 
saavuttamiseksi.

Tänä päivänä lähes kaikki osa-
maalaukset tehdään ns. häivytys-
maalausmenetelmällä, jossa otetaan 
korjaukseen mukaan viereinen osa. 
Kokonaan oma tarinansa on mat-

Musta on selkeästi suosituin autoväri Euroopassa. Kaikista 
myydyistä uusista autoista 25 % oli mustia vuonna 2011. 
Seuraavat sijat menivät valkoiselle, harmaalle ja hopealle.

autot ja autojen värit ovat tunteita herättävä aihe. 
Varsinkin silloin, jos tapahtuu vahinko ja autoa 
joudutaan korjaamaan ja maalaamaan uudelleen. 

harmaa 18%

Ruskea/beige 5%

Muut värit 2%

keltainen/kulta 1%

Vihreä 1%

Punainen 6%

sininen 7%

hopea 15%

Valkoinen 20%

Musta 25%

Suosituimmat autovärit Euroopassa vuonna 2011

TeksTi VeikkO nieMinen, sTandOx

Värisävyn 
määritys
on tärkeä osa auton 
korjausmaalausta

tamaalaus, joka on vauhdilla yleis-
tymässä uusissa autoissa, varsinkin 
hintavimmissa malleissa. Matta-
maalin korjaus vaatii erittäin suur-
ta huolellisuutta ja tarkkuutta. Se 
ei myöskään onnistu maalaamalla 
vain vaurioitunut ja viereinen osa, 
vaan siinä on aina otettava mukaan 
laajempi alue, esimerkiksi koko kyl-
ki. Vain näin voidaan jäljitellä alku-
peräistä värisävyä ja matta-astetta.

Väritrendit
Vaikka automaailman väritrendit 
eivät muutu läheskään samaan tah-
tiin kuin esimerkiksi muotimaail-
massa, tapahtuu sävyissä kuitenkin 
tiettyjä muutoksia. Väritehtaiden 
asiantuntijat pitävät jatkuvasti sil-
mällä muotimaailman oikkuja ja 
ylipäätään sitä, mitä värien maa-
ilmassa tapahtuu ja mistä ihmi-
set kulloinkin ovat kiinnostuneita, 
minkäväriset kuluttajatuotteet ovat 
muodissa ja niin edelleen.

Musta näyttää kauniilta lähes 
minkä tahansa auton päällä. Musta 
väri edustaa tietynlaista arvokkuut-
ta ja ajattomuutta. Ehkä juuri tästä 
syystä se on suosituin luksusautojen 
väri. Kaikkein kalleimmista autois-
ta peräti 40 % on väriltään mustia. 

Toiseksi halutuin väri on valkoi-
nen, joka on ohittanut suosituim-
muudessa sekä harmaan että ho-
pean, jotka nykyään määritellään 
eri väriryhmiksi. Asiantuntijoiden 
mukaan nykyinen trendi, jossa se-
kä musta että valkoinen ovat suo-
situimpia värejä, tulee jatkumaan. 
Musta väri vahvistaa eri efekte-

jä näkyvästi ja valkoinen puoles-
taan edustaa siisteyttä, puhtautta 
ja minimalismia. Myös erilaiset 
helmiäisvärit ovat suosittuja val-
koisissa väreissä.

Kromaattisista eli värikkäistä vä-
reistä suosituin on ollut sininen 
vuodesta toiseen. Sinisiä autoja on 
noin kahdeksan prosenttia auto-
kannasta. Vahva asema on myös 
toisella kromaattisella värillä, pu-
naisella. 

Erikoispigmentit lisäävät 
värisävyjen määrää
Ensimmäiset helmiäissävyt esitel-
tiin uusissa autoissa 80-luvun puo-
livälissä. Siitä eteenpäin alkoi nopea 
värisävyjen määrän kasvu, joka yhä 
vain jatkuu.

Nykyään on käytössä myös usei-
ta erikoispigmenttejä, jotka valoa 
taittaessaan muuttavat värisävyä 
katselukulman ja valonlähteen mu-
kaan. 

Erikoispigmenttejä sisältävän vä-
rin korjausmaalaus vaatii maalaril-
ta erikoisen korkeaa ammattitaitoa 
ja nykyisten maalausmenetelmien 
hyvää tuntemusta. Vaikeiden väri-

sävyjen tunnistamiseen on kehitet-
ty erilaisia digitaalisia työkaluja, ja 
automaalari joutuukin jatkuvasti 
kouluttautumaan, jotta kaikki vii-
meisimmät tuotteet ja työmenetel-
mät olisivat hallussa. 

Ympäristönmyötäistä 
kehitystyötä 
Autoteollisuuden esitellessä jatku-
vasti uusia värisävyjä autoihin jou-
tuvat myös maalinvalmistajat kehit-
telemään uusia korjausmaalaussar-
joja. Maalien kehitystyötä säätelevät 
erilaiset ympäristölait ja -säännök-
set. Sama pätee myös automaalaa-
moon ja sen tiloihin, käytettäviin 
työkaluihin ja työntekijöiden suo-
jaamiseen. Myös tuotteiden käyttä-
jäystävällisyys, vähäinen varastoin-
titarve ja kustannustehokkuus ovat 
asioita, joita maalinvalmistajan on 
otettava huomioon. 

Nykyisillä korjausmaalaussarjoil-
la on selviä teknisiä etuja, joiden 
ansiosta korjausmaalaus on entistä 
nopeampaa ja tehokkaampaa, mut-
ta ennen kaikkea ne mahdollistavat 
mitä eksoottisimpien alkuperäis-
sävyjen korjausmaalauksen. 
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Stepan 
Sarpaneva

– kellontarkka 
automies

Kun perheeseen ja lähisukuun kuuluu 

kaksi nimekästä taiteilijaa, ei ole kovin 

yllättävää, että myös jälkipolvi luo uraansa 

taiteen saralla. Stepan Sarpanevan polku 

maailmanluokan kellosepäksi kävi kuitenkin 

onnellisten sattumien kautta. N imi Sarpaneva on tuttu valtaosalle suomalaisia, eikä 
syyttä. Timo Sarpaneva, Stepanin setä, oli maailman-
kuulu taideteollinen muotoilija – hänen klassikoistaan 
esimerkiksi Iittalan i-lasi löytyy käyttöesineenä luke-
mattomista suomalaisista ruokapöydistä. Stepanin isä 
Pentti Sarpaneva puolestaan loi uransa menestyvänä 
korusuunnittelijana.

Ei sorakuskiksi vaan kellosepäksi
Stepanin päätyminen taidealalle oli pikemminkin sattu-
man seurausta kuin tähtiin kirjoitettua. Jokin ammatti 
oli nuorena opiskeltava, ja valinta osui silloin Espoon 
Tapiolassa sijainneeseen kelloseppäkouluun. 

Kello vai auto, kas siinä pulma 
– huippuluokan kelloon saa 
helposti kulumaan saman verran 
rahaa kuin uudenkiiltävään 
Toyota GT86 -urheiluautoon!

▶
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Muutamaa vuotta myöhemmin koulun päät-
tyessä Suomi kipristeli syvässä lamassa, eikä alan 
töitä ollut tarjolla lainkaan. Armeijan jälkeen ti-
lanne ei ollut juuri parantunut – ensimmäinen 
työtarjous, puolitoista vuotta valmistumisen jäl-
keen, oli sorakuskin pesti. Tässä vaiheessa hän 
päätti pakata laukkunsa ja lähteä jatko-opiske-
lemaan Sveitsiin.

Vuoden mittaiseksi suunniteltu reissu venäh-
ti lopulta kymmenvuotiseksi. Käytyään Sveitsin 
kelloteollisuuden todentaman kellosepän perus-
kurssin, jonka suorittaminen oikeuttaa työsken-
telemään maan kelloteollisuuden palveluksessa, 
löytyi työpaikka alalta nopeasti. Sittemmin Ste-
pan erikoistui restaurointiin ja monimutkaisiin 
kelloihin työskennellen lukuisille alan huippuni-
mille kuten Piaget, Parmigiani, Vianney Halter 
ja Christophe Claret.

Puu-Vallila, keittiönpöytä ja 
ensimmäiset omat kellot
Halu suunnitella omia tuotteita heräsi jo Sveitsin 
komennuksella. Ensimmäiset omat luomukset 
syntyivät vuonna 1999. Kaupallinen toiminta 
käynnistyi puolivahingossa jo seuraavana vuon-
na, kun japanilaiset kellokeräilijät huomasivat 
eksoottisen kellon Stepan Sarpanevan ranteessa, 
ja halusivat tilata samanlaisia itselleen. 

Suomeen palattuaan hän teki yhä etätöitä 
Sveitsiin ja jatkoi samalla omien luomusten-
sa kehittelyä. Ensimmäinen ”paja” perustet-
tiin Puu-Vallilan kodin keittiönpöydälle – avo-
vaimon lähdettyä aamulla opiskelemaan alkoi 
sorvi laulaa, ja jäljet siivottiin pois parahiksi en-
nen kotiinpaluuta! 

Oma yritys Sarpaneva Watches näki päivän-
valon vuonna 2003. Paikka oli samainen Kaa-
pelitehdas, jossa yritys toimii edelleen, vain tilat 
ovat matkan varrella vaihtuneet ja kasvaneet. 

Mutta mikä kellosepän työssä 
viehättää? 
– Kellot ovat mielenkiintoisia, koska ne ovat 
hienomekaanisia laitteita. Lisäksi kelloseppä on 
perinteinen käsityöläisammatti, joka edustaa 
mennyttä aikaa. Jos pyytää ihmisiä piirtämään 
kellon, kaikki piirtävät pyöreän, jossa on kaksi 
viisaria. Minun haasteeni on tehdä omannäköi-
siä designtuotteita, jotka kuitenkin ovat hyviä 
myös kelloina, Stepan toteaa.

– Suomessa on monia, jotka tekevät kelloja, 
mutta eivät elätä sillä itseään. Siltä osin olen la-
jini ainoa tässä maassa. Tällä työllä pystyy elät-
tämään itsensä ja perheensä, mutta toisaalta se 
on yhtälailla intohimo ja harrastus.

Kaksi mallistoa

Sarpaneva Watches -kelloja hyvin kuvaileva sa-
nanparsi on ”vähän ja vaikeasti saatavilla”. Juuri 
kauemmaksi kiinalaisesta massatuotannosta tus-
kin voisi päästä – tällä hetkellä kelloja valmistuu 
kaikkiaan alle sata kappaletta vuodessa. Kelloa 
hamuava joutuu odottamaan omaansa kuukau-
sista jopa vuoteen. 

Tuoteryhmiä on vain kaksi.
S.U.F., joka tulee sanoista Sarpaneva Uhren 

Fabrik, perustuu klassiseen suunnittelutapaan, 
jossa varsinainen suunnittelutyö tehdään Suo-
messa, mutta osat tilataan eri puolilta Euroop-
paa – kellotaulut kellotaulutehtaasta, koneistot 
koneistovalmistajilta ja niin edespäin. 

Selvästi tyyriimpi ja uniikimpi on Sarpane-
va-mallisto. Nämä kellot rakennetaan yksitel-
len alusta loppuun Kaapelitehtaan pajalla, ja 
jokaisen yksityiskohdan hiomiseen käytetään 
runsaasti aikaa. 

Kaikki kellot pohjautuvat olemassa oleviin 
mallistoihin, eli aivan puhtaalta pöydältä ei asi-
akkaiden erikoistoiveita lähdetä rakentamaan. 
Monenlainen asiakaskohtainen kustomointi sen 
sijaan on arkipäivää – mutta vain, jos idea miel-
lyttää itse kelloseppää. 

Missä kelloja pääsee ihailemaan? 
– Ihan jokaista mallia ei tietokoneen välityk-

sellä mitenkään, mutta paras läpileikkaus tyy-
lisuunnista löytyy Sarpaneva Watches -Face-
book-sivulta. 

Paras asiakas on matti meikäläinen
Olettaa sopisi, että kalliita uniikkikelloja valmis-
tavan firman unelma-asiakkaita olisivat Hol-
lywood- julkkikset. Stepan Sarpaneva ampuu 
olettamuksen alas toteamalla, että parhaita asi-
akkaita ovat ”tavalliset” kadunmiehet, sillä juuri 
he ovat innokkaimpia levittämään sanaa lähipii-
rissään, ja Facebookin aikakaudella viidakko-
rummun merkitys on yhä vain kasvanut. Japani-
laisfaneista tarina alkoi ja samalla kaavalla koko 
toiminta on kasvanut nykyisiin mittapuihinsa 
kymmenessä vuodessa. 

Toki julkkisasiakkaitakin on matkan varrella 
siunaantunut. Mm. Kalle Palanderille suunni-
teltiin vuosia takaperin oma kellomalli. Legen-
daarinen ”Paroni”-malli puolestaan löytyy mm. 
F1-kuski Jarno Trullin kokoelmista.

Suomalainen kellokulttuuri 
lapsenkengissä
Stepanin mielestä mekaanisen kellon merkitystä 
vähätellään Suomessa, mutta maailmalla tilanne 
on toinen. Jos esimerkiksi liikemiehen kädessä 
ei ole oikeanlaista kelloa, hän ei ole uskottava 

kauppakumppani. Hyvänkin tuotteen myymi-
seen tarvitaan oikeanlainen kaveri, koska kello 
muun ulkoasun ohella, antaa kantajastaan joko 
hyvän tai huonon vaikutelman. 

Sarpaneva tuntee tarinoita suomalaisliikemie-
histä, jotka lähtevät tekemään miljoonakauppoja 
sykemittarit ranteissaan.

– Läntisessä maailmassa esimerkiksi autot 
ovat statusesineitä, mutta kaikkialla se ei ole fyy-

sisesti mahdollista. Siinä missä suomalaismiljo-
nääri voi hankkia sata hehtaaria metsää ja ladon, 
johon mahtuu vaikka kaksikymmentä autoa, 
ei samasta voi edes haaveilla esimerkiksi Aasi-
an tukkoon asutetuissa maissa. Niinpä kello on 
monelle vaurauden merkki – se on pieni, kallis ja 
huomiota herättävä. Lisäksi luonnonkatastrofin 
sattuessa arvokas kello on helppo saada suojaan 
– asia, jota korkeintaan sankkaan lumisateeseen 
tottuneen suomalaisen voi olla hankala käsittää, 
Stepan selvittää. 

Koeajossa Toyota GT86
Stepan Sarpaneva tunnustautuu parantumatto-

maksi automieheksi – erilaisia kulkupelejä on 
rassattu naskalista saakka. 

– Olen omistanut kymmeniä autoja, ajanut 
satoja ja työntänyt varmaan miljoonia. Omat 
projektit ovat aina olleet kaksilitraisia, takavetoi-
sia ja vapaasti hengittäviä. Mahdollisuus päästä 
koeajamaan Toyotan uutta GT86-urheiluautoa 
kiehtoi kovasti, sillä teknisesti auto on hyvin lä-
hellä ihannettani. On hienoa, että Toyotan kal-

sarpanevan tuorein projekti ”Moonmachine” 
on toteutettu sveitsiläisen MB & F 
-kulttibrändin kanssa. se on erikoistunut 
valmistamaan äärimmäisiä kelloja maailman 
luovimpien taiteilijoiden kanssa. Malleja on 
kolme ja valmistuserä vain 18 kappaletta 
kutakin. lisää tietoa, kuvia ja videoita löytyy 
osoitteesta www.mbandf.com 

Sarpaneva Watches 
pitää pajaansa Helsingin 
Kaapelitehtaalla. Mekaanisten 
kellojen valmistaminen on 
huipputarkkaa käsityötä.

tainen suuri valmistaja on lähtenyt rohkeasti 
rikkomaan tuttua kaavaa ja luonut täysi uuden-
laisen urheiluautokonseptin. 

Starttaamme koeajolle Kaapelitehtaan sisäpi-
halta. Kelloseppä on kelloseppä myös ratin ta-
kana – ensimmäinen kommentti tulee GT86:n 
digitaalisesta kellosta: ”Vähän tylsä, mutta on-
neksi sellaisen saa tyylillä ranteeseen!” 

Vauhti yltyy ja kaupungin ruuhkat vaihtuvat 
isompiin baanoihin samassa tahdissa, kun pu-
he vähenee ja poikamainen into ottaa kuskista 
vallan. Boxerin ääni jättää varjoonsa radiomu-
siikit ja syheröteillä luistonesto napsautetaan 
pois päältä. 

Kaikki hauska loppuu aikanaan ja koittaa lop-
puarvostelun aika.

– Ensimmäinen tunne, kun moottori käyn-
nistettiin oli pettymys – missä on boxerin per-
soonallinen murina? Pettymys haihtui heti, kun 
liikkeelle päästiin, eikä äänimaailma todellakaan 
jättänyt toivomisen varaa. Kun luistoneston otti 
pois, nuorentui kuski silmissä. 

– Tämä auto on tehty helpoksi ajaa. Ajami-
sen riemua pääsee maistelemaan jo matalillakin 
nopeuksilla – harvapa pääsee ajamaan superau-
toillaan kolmea sataa tavallisen liikenteen seassa! 
Kirsikkana kakussa oli loistava mitoitus; moni 
urheiluauto on tuskaisen ahdas sisältä, mutta 
tänne sopi 185-senttinen kuski oikein mukavasti, 
vakuuttaa Stepan. 

Jos liikemiehen kädessä ei ole 
oikeanlaista kelloa, hän ei ole uskottava 
kauppakumppani
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MAllA HuTTuNEN

Toyotan uusi ilme:

Riittävän 
yhtenäinen, mutta

sopivasti 
erilainen

Toyota-autojen viimeaikaiset 
muodonmuutokset ovat 
näkyviä. Mallisto on saanut lisää 
dynaamisuutta, yhtenäisyyttä 
ja tunnistettavuutta. Riittävän 
yhtenäinen, mutta kuitenkin 
sopivasti yksittäisiä elementtejä 
korostava, on toiminut 
muotoilijoiden punaisena 
lankana. 

▶

Auton muotoilu on tärkeä osa auton 
suunnittelua. Onnistunut muotoi-
lu vetoaa tunteisiin ja antaa viittei-

tä auton edistyksellisyydestä, mutta ennen 
kaikkea lisää auton haluttavuutta. sopiva 
yhdennäköisyys merkin mallistojen välillä 
on suotavaa – yksilöllisyyttä unohtamatta.

Veistos arjen keskellä 
Mikä auton muotoilussa herättää eniten 
kiinnostusta? Mitkä auton osat ovat vie-
hättävimpiä? Ehkä etusäleikkö? Etuvalot? 
Korin muodot? sivupeilit? luonnollisesti 
kaikki  nämä  osat  kiinnostavat  autonos-
tajien ohella myös autojen muotoilijoita. ▶
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Autojen suunnittelua ohjaavat tietyt 
lainalaisuudet, kuten auton koko, käyt-
tötarkoitus, asiakasryhmä ja markkina-
tilanne. Muotoilijoiden on huomioitava 
myös ekologiset seikat, kuten alhainen 
ilmanvastuskerroin ja auton omapaino. 
Suunnittelijoiden villeimmät ideat eivät 
kuitenkaan pääse tuotantoon saakka, sil-
lä poikkeava erilaisuus ei aina välttämät-
tä kiinnosta ostavaa yleisöä. Joskus tek-
niikan vaatimat tila- ja muotoilutarpeet 
ajavat design-ajatusten edelle.

Auton muotoilua voisi verrata veistok-
sen tekoon, tosin lopputuloksen – uu-
den auton – näkevät miljoonat ihmiset 
päivittäin. Ja vielä senkin jälkeen, kun 
automallista esitellään uusi sukupolvi, 
jatkaa entinen sukupolvi elämäänsä kes-
kuudessamme – kenties vuosien myötä 
klassikkona. 

Puskuri puhuttaa
Mutta, mitkä auton osat ovat vähiten 
kiinnostavia? Mitkä osat ovat saaneet 
myös muotoilijoilta vähiten huomiota? 
Kyllä, puskurit! Kuitenkin ne valtaavat 
auton pinta-alasta melko suuren osuu-
den. Niille on jopa raivattu tilaa esimer-
kiksi siirtämällä ajovaloja ylemmäksi ja 

sivummalle. Puskureiden ainoa tehtä-
vähän on suojata mahdollisissa törmä-
ystilanteissa, ei toimia koristeena. Vai 
kuinka?

Toyotan suunnittelijat ovat kuitenkin 
löytäneet yksinkertaisen ratkaisun, joka 
nähtiin ensimmäisenä konseptiautoissa, 
mutta joka nykyisin on nähtävissä useissa 
myydyimmissä Toyotoissa. Puskurit eivät 
enää ole yksittäisiä elementtejä, vaan ne 
sulautuvat auton linjoihin yksinkertaisi-
na ja tyylikkäinä. 

Avensis oli ensimmäinen
Toyotan uuden muotokielen ensimmäi-
nen edustaja oli syksyllä 2011 esitel-
ty uusi Avensis. Muutos on nähtävissä 
auton keulassa, jossa keskityttiin erityi-
sesti ajovalojen ja etupuskurin muotoi-
luun. Avensiksen entistä hienostuneem-
pi ulkonäkö tuli viitoittamaan tietä myös 
muulle uudistuvalle Toyota-mallistolle. 

Etupuskurin suuri ilmanottoaukko ja 
leveä maski antavat autolle entistä voi-

makkaamman ja dynaamisemman ole-
muksen. Uudelleen muotoillun etupus-
kurin ansiosta auton pituus kasvoi 15 
mm. Puskurin tyylikäs ulkonäkö vastaa 
auton muuta muotoilua ja antaa jopa viit-
teitä urheilullisuudesta. 

Ajovalojen uudelleenmuotoilu toi 
mukanaan mm. päiväajovalot kaikkiin 
Avensis-malleihin. Myös takavalot ovat 
saaneet uuden ilmeen. Avensiksen se-
dan-mallissa takapuskuri on muovattu 
uudelleen, jolloin ulkonäöstä tuli koko-
naisuudessaan tasapainoisempi. Kromi-
lista rekisterikilven yläpuolella viimeis-
telee takaosan designin. Kromikehystei-
siä yksityiskohtia on myös auton sisällä. 
Yksityiskohdat täydentävät hyvää perus-
muotoilua.

Prius jatkoi sukua
Toyota Prius -hybridiauto on ollut jo 
vuosia vihreän autoilun edelläkävijä. En-
simmäisen sukupolven Prius oli voimak-
kaasti pisaran muotoinen. Kolmanteen 
sukupolveen tehty malliuudistus vuonna 
2012 toi ulkomuotoihin uutta ilmettä ja 
yhdenmukaisuutta mm. Avensis-malliin. 
Olemusta hallitsee aiempaa suurikokoi-
sempi, alaviistoon suureneva ilmanotto-
aukko. Uutta ovat myös mm. ajovalojen 
led-toteutus, päiväajovalot ja takava-
loumpioiden design. 

Kaikille Toyotan hybridimalleille omi-
naisia piirteitä ovat sinitaustaiset Toyota-

logot keulassa ja perässä sekä Hybrid-
merkit kyljissä. Hybriditeeman siniväri 
toistuu myös autojen sisäosissa. Lisäksi 
helmenvalkoinen ulkoväri on useimmi-
ten tarjolla ainoastaan hybridimalleihin. 

Prius PHEV:n erottaa 
latauspistokkeesta
Verkkovirralla ladattavan Prius PHEV:n 
ulkonäkö on pitkälti yhteneväinen uu-
distuneen Priuksen kanssa. Eroja ovat 
ajovaloumpioiden, etumaskin ja taka-
luukun sävytys. Latauspistoke sijaitsee 
oikealla takakyljessä, jolloin auton lataa-
minen on helppoa tien sivussa olevasta 
lataustolpasta. 

Prius+ on enemmän Priusta
Prius+ on kokonaan oma mallinsa ja 
poikkeaa muodoiltaan ja mitoiltaan mer-
kittävästi nykymallin Priuksesta. Suku-
näkö tulee esiin auton etuosassa, mutta 
takapään pystympi muotoilu eroaa sel-
keästi perus-Priuksesta. Ulkomitoiltaan 
Prius+ on 155 mm pidempi, 30 mm le-
veämpi ja 85 mm korkeampi kuin Prius. 
Myös akseliväli on 80 mm pidempi. 

Suuri panoraamakatto kuuluu vakio-
varusteena Linea Sol ja Premium-mallei-
hin. Tila-automainen muotoilu mahdol-
listaa avarat sisätilat, mutta myös viehät-
tää tällaisen autotyypin omistajia.

Virtaviivainen Yaris
Syksyllä 2011 lanseeratun uuden Yarisin 
linjoihin on sanansa sanonut eittämättä 
Ranskassa sijaitseva Toyotan muotoilu-
keskus ED2. Leveyttä ja dynaamisuutta 
korostavat niin suurempi ilmanottoauk-
ko edessä, terävämpi ja leveämpi ajova-
lojen muotoilu kuin jyrkästi nouseva 
hartialinjakin.

Uusi Yaris on aikaisempaa mallia 100 

mm pitempi, myös akseliväli kasvoi 50 
mm, mikä mahdollisti Yarisin luokan 
huippua edustavien sisätilojen kasvatta-
misen entisestään. Yarisin korkeus laski 
20 mm, mutta leveys säilyi ennallaan. Tä-
män ja uudistuneen muotoilun ansiosta 
ulkoisessa olemuksessa on uutta virta-
viivaisuutta, ketteryyttä ja vakautta. Il-
manvastuskerroin on luokkansa huippua, 
0,287. Linjakkaan olemuksen perustana 
on siis oikein toimiva aerodynamiikka. 

Hybridimallissa erona on rohkeam-
pi ja suurempi keulan ilmanottoaukko, 
joka antaa autolle itsevarman ja veikeän 
ilmeen. Ajovaloihin integroidut moder-
nit led-päiväajovalot täydentävät ener-
gistä olemusta.

Uusi Auris 
Täysin uusi Auris on edeltäjäänsä 30 mm 
pitempi, mutta peräti 55 milliä matalam-
pi. Auton leveys ja akseliväli säilyivät en-
nallaan. Aurisin muotoilussa korostuu 
nyt kiilamaisuus ja linjakkuus. Etupus-
kuriin sijoitettu suuri etusäleikkö antaa 
olemukseen rohkeutta ja vahvuutta. Pit-
kästä aikaa Toyota tuo tähän kokoluok-

kaan myös lapsiperheitä kosiskelevan 
farmarimallin. Lue lisää täysin uudesta 
Auris-mallistosta sivulta 6–8.

GT86 – klassikko jo syntyessään
Toyota-malliston sävähdyttävin uutuus 
on puhdasverinen urheiluauto, jonka 
muotokieli puhuttaa ja kääntää katseet. 
Sen muotoilullisena innoittajana onkin 
toiminut Toyotan 60-luvun urheiluauto 
2000GT. 

Ajoelämyksen ja -tuntuman aikaan-
saamisessa on lähdetty liikkeelle klas-
sisten urheiluautojen ominaisuuksista. 
Matala, aerodynaaminen kori myötäilee 
tarkasti nelipaikkaisen matkustamon ja 
rakenteiden vaatimia kiintopisteitä. Alus-
takokonaisuus on toteutettu vain tätä 
mallia varten. Matala painopiste auttaa 
osaltaan eloisan, helposti käytettävän ja 
valloittavan ajotunnelman aikaansaami-
sessa. Urheiluauton tunnistaa moder-
niksi Toyotaksi, mutta sen toteutuksessa 
näkyy varmasti selkeimmin suunnitte-
luryhmän ensimmäisten, ennakkoluu-
lottomien kynänvetojen itsevarmat lin-
jat. 

Avensiksen ulkonäkö 
tuli viitoittamaan tietä 
myös muulle uudistuvalle 
Toyota-mallistolle. 

Toyotan uuden 
muotokielen 
ensimmäinen 
edustaja oli 
syksyllä 2011 
esitelty uusi 
Avensis. 

Prius tuli uudella 
ilmeellä Suomen 
markkinoille 
helmikuussa 2012. 

GT86 tuli markki-
noille elokuussa 
2012. 

Uuden sukupolven Auris esiteltiin Pariisin 
autonäyttelyssä tänä syksynä. 

Yaris Hybrid 
esiteltiin kesällä 
2012. 
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Lahdessa saavutetut tulokset olivat upei-
ta, sillä ajokeli oli otollisen kuiva. Ky-
seessä ei kuitenkaan ole hidastelulaji, 

vaan 236 kilometrin mittaisella reitillä vaadit-
tu keskinopeus oli lähes 60 km/h. Merkittävä 
osa reitistä ajettiin sorateillä. 

Ecorun-kisossa ajetaan kelloa vastaan pit-
kiä, usein kymmenien kilometrien pituisia 
etappeja, joten maaliin pitää saapua minuu-
tilleen oikeaan aikaan – muuten on seurauk-
sena virhepisteitä, jotka heikentävät menes-
tystä merkittävästi.

Lahden yleiskilpailun voitti kaksikko Han-
nu Koskinen ja Mauno Kivelä ajokkinaan 
Toyota iQ 1,4 D-4D. Pienen mutta pirteän 
auton kilpailukulutukseksi kertyi vain 3,14 
l/100 km. Toiseksi tullut Tuomo Kuosma-
nen onnistui ajamaan reitin Toyota Aygolla 
keskikulutuksella 3,65 l/100 km. Kolmanneksi 
tulivat Jari Hannula ja Kari Kaistinen, jot-
ka osoittivat että täysikokoisella perheautol-
la, Toyota Priuksella, voi saavuttaa ongelmitta 
tuloksen 3,82 l/100 km.

Myös Toyotan urheiluautouutuus GT86 

TeksTi ja kuvaT kalle kalaja

Huipputuloksia
taloudellisuuskisassa

autoliitto järjestää ecorun-
kulutuskilpailuja paikallisten 
yhteistyökumppanien kanssa. 
vesijärven auto Oy järjesti 
syyskuun ensimmäisenä 
lauantaina kauden kolmannen 
osakilpailun. suurin osa 
mukana olleista autokunnista 
ajoi Toyotilla. 

saavutti mainion tuloksen Toyota Au-
to Finland Oy:n palveluksessa olevien 
Timo Huuskon ja Maija-Liisa Kalli-
on käskyttämänä: 200-hevosvoimainen 
sportti ei toki lähtenytkään tavoittele-
maan kärkisijoja, mutta selvitti reitin 
kulutuksella 5,23 l/100 km, joka alittaa 
komeasti virallisen yhdistetyn kulutuk-
sen arvon, 7,8 l/100 km.

Yhä useampi autoilija voi haastaa it-

Vesijärven Auton järjestämän kilpailun voiton veivät Hannu Koskinen ja 
Mauno Kivelä Toyota iQ 1,4 D-4D:llä tuloksella 3,14 l/100 km.

Autoissa on selkeät numerot, 
joiden avulla järjestäjät 
voivat valvoa ajonopeuksia ja 
esimerkiksi stop-merkkien 
noudattamista. Kaikki autot 
myös katsastetaan ennen 
kilpailun alkua.

Kisatankkaus on tarkkaa 
puuhaa. Jokainen 
tippa on tärkeä oikean 
lopputuloksen saamiseksi. 
Tankkaus tehdään 
valvotusti piripintaan sekä 
lähdössä että maalissa.

11 D 4 Hannu koskinen Mauno kivelä Toyota iQ 2008- 7,41 3,14 83,513 88
10 B 1 Tuomo kuosmanen kalle kalaja Toyota aygo 1,0 2008- Toyota auto Finland 8,62 3,65 85,878 86
1 B 2 jari Hannula kari kaistinen Toyota Prius HsD 2008- 9,00 3,82 89,664 82
2 D 4 vesa Rainio Henri Hautamäki vW Polo 1,4 TDi 2008- 8,23 3,49 92,809 78
6 D 5 Petri Munukka jan jormalainen Renault Megane 2008- 8,31 3,52 93,735 78
9 B 2 Matti sinervä leena sinervä Toyota Prius HsD 2008- 9,42 3,99 93,849 77
3 B 2 Petri karlen sami Rautiainen Toyota auris HsD 2008- autopesula Pettix 9,53 4,04 94,920 75
7 B 1 Markku lehisto ahti viitanen Toyota Yaris HsD 2008- vesijärven auto Oy 9,99 4,24 99,527 71
5 B 1 kalervo Westerlund jorma Reunanen Toyota Yaris HsD 2008- Toyota auto Finland 10,09 4,28 100,524 69
8 B 2 Tomi salo juha Hakuli Ford Focus 1,0 2008- levorannan autoliike Oy 11,00 4,66 109,590 59
4 B 2 Maija-liisa kallio Timo Huusko Toyota GT 86 2008- 12,34 5,23 122,940 45
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kuljettaja kartanlukija Merkki ja malli Rek. vuosi ilmoittaja

sensä tai kaverinsa vaivatta kulutuski-
saan. Autoliiton internetsivuilta löytyy 
paikkakuntakohtaisia taloudellisen ajon 
testilenkkejä, joiden tuloksia kuljettajat 
voivat kirjata sivuille muidenkin näh-
täviksi. Katso lisätietoja www.autoliitto.
fi/tietopankki/koulutus/taloudellinen-
ajotapa/.

Kannattaa kokeilla! 
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▶

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

Lämmin auto sähköllä tai ilman

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

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

uutiset

Toyotalta kului 76 vuotta ja 11 
kuukautta 200 miljoonan ajo-

neuvon rajan saavuttamiseen. To-
yota Motor Corporationin (TMC) 
valmistamien ajoneuvojen koko-
naismäärä ylitti tasaluvun kesä-
kuussa 2012. Kaikkein eniten val-
mistettua mallia, Corollaa, on tehty 
jo yli 39 miljoonaa kappaletta.

Toyoda Automatic Loom Works 
Ltd:n auto-osasto aloitti Model G1 
-kuorma-auton valmistuksen elo-
kuussa vuonna 1935 ja vaihtoi myö-
hemmin nimekseen Toyotan. 

Tuotanto Euroopassa käynnistyi 
vuonna 1992, ja yhteensä täällä on 

Toyota Motor Europe ja PSA-yhtymä ilmoittivat yhteistyöstä, 
jonka myötä yhtymä alkaa valmistaa Toyotalle pakettiauto-

ja Euroopan markkinoille. Vuoden 2013 toisella neljänneksellä 
PSA-yhtymä valmistaa Toyota-merkkistä pakettiautoa, joka pe-
rustuu Peugeot Expert ja Citroën Jumpy -malleihin. 

Yhtiöiden välille ei odoteta uutta pääomasijoitusta edellyttävää 
yhteisyritystä tai yhteisvalmistusta. Toyota Motor Europe kuiten-
kin osallistuu seuraavan sukupolven mallin kehitystyöhön ja val-
mistukseen liittyviin investointikuluihin.

– Toyota on perinteisesti hallinnut Suomen pakettiautomark-
kinoita, joista tonniluokan pakettiautot kattavat noin 70 %. Yh-
teistyö PSA-yhtymän kanssa luo meille hyvät edellytykset säilyt-
tää johtoasema myös tulevaisuudessa, Toyota Auto Finland Oy:n 
toimitusjohtaja Mika Elojärvi tiivistää.

– Yhdistämme voimamme PSA-yhtymän kanssa ja saamme 
uskollisille asiakkaillemme hyvän Hiace-mallin jatkajan. Nyky-
äänkin teemme menestyksekästä yhteistyötä pienten autojen luo-
kassa. PSA-yhtymä on johtava eurooppalainen pakettiautoval-
mistaja, jolla on laadukkaan ja muuntautumiskykyisen toimijan 
maine, kertoo Toyota Motor Europen pääjohtaja Didier Leroy. 

– Olemme iloisia julkistaessamme yhteistyön laajenemisen To-
yotan kanssa. Sopimus käynnistää uuden sukupolven pakettiau-
tojen kehitystyön. Yhteistyön tuloksena molemmat yritykset saa-
vat kilpailukykyisen tuotteen Euroopan markkinoille, lisää PSA 
Peugeot Citroënin johtaja Jean-Christophe Quémard. 

valmistettu 7,44 miljoonaa Toyotaa. 
Tuotantolaitokset sijaitsevat Iso-
Britanniassa, Portugalissa, Ranskas-
sa, TŠekissä, Turkissa ja Venäjällä.

– Haluamme tarjota asiakkail-
lemme parhaita mahdollisia tuot-
teita. Tämä on maailmanlaajui-
sesti kaikkien 300 000 työnteki-
jämme yhteinen tavoite. Haluan 
myös lämpimästi kiittää kaikkia 
asiakkaitamme ympäri maailman, 
koska heidän ansiostaan olemme 
voineet saavuttaa tämän virstanpyl-
vään, Toyota Motor Corporationin 
pääjohtaja Akio Toyoda vakuutti.

Toyota Hiace saa seuraajan

Yli 200 miljoonaa Toyotaa
Pariisin autonäyttelyssä juuri maailman ensiesittelynsä 

kokenut uuden sukupolven Auris saapuu lokakuun lopussa 
pikavisiitille Helsinkiin. Koska varsinaiset tuotantoautot saapuvat 
Toyota-liikkeisiin vasta vuoden 2013 alussa, on Helsingissä 
esillä Euroopasta tuotuja näyttelyautoja, joihin suomalaiset 
Toyota-fanit saavat ennakolta tutustua. Uutuuksien lisäksi esillä 
on myös koko muu Toyota-mallisto. Toyota rakentaa keskelle 
Rautatientoria katetun ja lämmitetyn tilan autonäyttelyä ja 
tapahtumaa varten. 

Toyota on panostanut vahvasti Euroopan ostetuimpaan 
C-segmenttiin kuuluvien autojen kehitystyöhön. Aurisin 
mallivalikoimaan kuuluvat sekä Hatchback- että Wagon-versiot, 
jotka kaikki tulevat tarjolle bensiini- ja dieselvaihtoehtojen ohella 
myös täyshybrideinä. Suomeen ensimmäiset uuden sukupolven 
Auris Hatchback -mallit saadaan ensi keväänä ja Auris Wagonit 
kesällä 2013.

Torikahvit voi nauttia nyt poikkeuksellisesti Rautatientorilla. 
Perheen pienimpiä ilahdutetaan mm. ilmapalloilla ja 
pikkuherkuilla. Toyotan asiantuntijatiimi on vastaamassa 
asiakkaiden kysymyksiin molempina päivinä.  

Tervetuloa tutustumaan ennakkoon vuoden 2013 uutuuksiin 
ja aistimaan poikkeuksellisesta tapahtumaympäristöstä!

Rautatientorin tapahtuma on yleisölle 
avoinna lauantaina 27.10. klo 11.00–19.00 
ja sunnuntaina 28.10. klo 12.00–18.00. 

Toyota 2013 -uutuudet 
saapuvat Rautatientorille!
27.–28. lokakuuta saapuu keskelle pääkaupunkia 
ainutlaatuinen Toyota-näyttely, jossa yhden 
viikonlopun ajan on nähtävillä muun muassa uuden 
sukupolven Auris ja Auris Wagon.

Esillä ovat:
Uuden sukupolven 
Auris Hybrid
Uuden sukupolven 
Auris Hybrid Wagon 
Uusi Yaris Hybrid
Prius
Uusi Prius+ 
Uusi Prius PHEV
Uusi Verso
Avensis 
Verso-S 
Uusi GT86
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uutiset
Kiitos asiakas-
palautteesta
Toyotan asiakastyytyväisyys-
kyselyyn netin kautta 
vastanneet asiakkaat 
osallistuvat arvontaan, joka 
tehdään joka kolmas kuukausi. 
Palkintona on 600 euron 
matkalahjakortti ja neljä sadan 
euron polttoainelahjakorttia. 
Onnetar nosti voittajiksi 
seuraavat:

Matkalahjakortti
Kari Simonen, Espoo 

Nesteen 100 euron 
polttoainelahjakortti 
Ari Häkkinen, Tavastila
Pekka Moilanen, Heinola
Kari Kalin, Vantaa
Jarmo Salonen, Porvoo

Ostamalla 
hybridi auton tuet 
Suomen metsä-
luontoa 

Toyota Finance Finland Oy on 
mukana kantamassa vastuu-

ta Suomen metsäluonnon hyvin-
voinnista. Tukea kartuttaa jokainen 
uuden Toyota-täyshybridiauton ra-
hoitus.

Me suomalaiset saamme nauttia 
luonnossa kulkemisesta, sen tuok-
suista ja puhtaudesta. Syysaikana 

luonto tarjoaa väriloistonsa lisäksi 
vapaasti kerättävää luomuruokaa 
sienien ja erilaisien marjojen muo-
dossa. Hyvinvoiva luonto ei kui-
tenkaan meille suomalaisillekaan 
ole enää itsestäänselvyys, vaan sen 
vaaliminen vaatii ammattitaitoa ja 
monenlaisia panostuksia. 

Toyota Rahoitus aloitti keväällä 
yhteistyön WWF Suomen kans-
sa. Yhteistyön tavoitteena on lisä-
tä vähäpäästöisten autojen osuutta 
maamme autokannassa sekä an-
taa kuluttajille mahdollisuus vai-
kuttaa ympäristöasioihin. Toyota 
Rahoituksen WWF:lle maksaman 
talou dellisen tuen avulla tuetaan 
aktiivisesti Suomen metsäluonnon 
hyvinvointia.

Ostamalla uuden Toyota- tai Le-
xus-täyshybridiauton ja rahoitta-
malla sen Toyota Rahoituksessa 
asiakas on mukana kantamassa 
kortensa kekoon.

Tervetuloa Toyota-liikkeeseen 
tutustumaan laajaan hybridimal-
listoon ja keskustelemaan joustavis-
ta rahoitusmahdollisuuksista.

tulosta 50 maksimipisteellä.
ADAC esitteli tämän vuoden 

huhtikuussa uudet, entistä tiu-
kemmat ekotestikriteerit. Yksi 
tärkeimmistä muutoksista on se, 
että ilmastointi on päällä moot-
toritietestin aikana. Lisäksi CO2-
päästöjen laskelmissa on otettu 
huomioon tuotteen elinkaariar-
viointi eli kaikki päästöt, jotka 
johtuvat ajoneuvon valmistami-
sesta tai polttoaineen kuljetuk-
sesta. 

Autonvalmistajat 
tekevät yhdessä 
tietä vetyautoille

Neljä kansainvälistä autonval-
mistajaa, Toyota, Hyundai, 

Daimler ja Honda esittelivät seit-
semän FCEV-autoa (Fuel Cell Elec-
tric Vehicle) kuukauden kestäväl-
lä vetyautokiertueella Euroopassa. 
Kiertue käynnistyi 13.9.2012 ja py-
sähtyi Hampurissa, Hannoverissa, 
Bolzanossa, Pariisissa, Cardiffisa, 
Bristolissa, Swindonissa, Lontoossa 
ja Kööpenhaminassa. Suurella ylei-
söllä oli ensimmäisen kerran mah-
dollista tutustua vaihtoehtoisen voi-
mansiirron tarjoamaan autoiluun.

Vetyauton polttokenno muut-
taa vedyn ja hapen sähkö- ja läm-
pöenergiaksi kemiallisen reaktion 
avulla. Ainoaksi päästöksi jää puh-
das vesihöyry. Vety ja polttokennot 
yhdessä sähkömoottorin kanssa 
mahdollistavat sähköautoa pidem-
män käyttösäteen ja nopeamman 
energiantäydennyksen. Vetyauto 
liikkuu päästöttömästi ja äänet-
tömästi.

Vetyautokiertue on osa H2mo-
ves Scandinavia -projektia, joka on 
Euroopan komission tukema ja en-
simmäinen Euroopan polttokenno- 
ja vetyteknologian yhteisyrityksen 
hanke. Tapahtuman tarkoituksena 
on lisätä tietoisuutta vetyautoilusta 
ja sen hyödyistä sekä edistää vety-
autoilua Euroopassa. 

Prius on ympäristö tehokkain

Toyota GT86 -ratapäivä Ahvenistolla  

Toyotan urheiluautouutuus GT86 pääsi näyttämään kyntensä 
Radalle.com-ajotapahtumassa Ahvenistolla elokuussa. 

Toyota GT86 Suomi -Facebook-sivuilla oli kesällä kilpailu, jossa 
etsittiin kolmehenkistä tiimiä tutustumaan auton ajettavuuteen 
ammattikuskien opastamana. Onnekkaaseen Team Spirit -nimiseen 
ryhmään kuuluivat Teemu Palviainen, Olli Ruusunen ja Mika 
Salminen. Ratalinjoja ja auton käskyttämistä olivat opastamassa 
Oskari Kurki-Suomio ja Kimmo Joutvuo. Urheilullinen Toyota piti 
Ahveniston radalla lupauksensa; jokainen Team Spiritin jäsen nousi 
autosta hymy korvissa. Ratatunnelmia löytyy Youtuben videosta: 
Toyota GT86 Ahvenisto 2012.

Toyota Prius saavutti ensimmäi-
senä automallina täyden viiden 
tähden maksimituloksen Saksan 
autoliiton ADAC:n tekemissä en-
tistä tiukemmissa ekotesteissä. 
Samalla testiohjelmalla on aiem-
min testattu 55 muuta ajoneu-
voa. Toyota Prius saavutti uudella 
testiohjelmalla 90 pistettä eli vii-
den tähden maksimiluokituksen. 
Testissä mitattu polttoaineenku-
lutus, 4,58 l/100 km, tuotti 40 
pistettä. Hybridiauton aiheutta-
mat alhaiset päästöt kasvattivat 

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 Länsiauto 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 Oy 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 Oy 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 3 (02) 576 600 M H V K  R  
KARKKILA Autokorjaamo Sundström Ay Lemmontie 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 0400-551 600 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 Länsiauto 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 Jamatie 1 020 743 4494 M        
LAHTI Vesijärven Auto Oy Myyntimiehenkatu 4 (03) 871 510 M H V K P R Ma  LH 
LAPPEENRANTA Auto-Hatakka Oy 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 7810 780 M H V   R 
LOVIISA Oy Porvoon Autotarvike Ab Purokatu 3 (019) 535 390 M H V    
MAARIANHAMINA Öhmans Bil Ab Lövuddsvägen 3 (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 4 020 777 2305 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 17 020 777 2752 M H V   R  
RIIHIMÄKI Kolarikorjaamo Sorsa Oy Tehtaankatu 6 (019) 716 620 M H V K  R Ma 
ROVANIEMI Auto Aho Oy/Tojo-Auto Alakorkalontie 15 0400 424 500 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 7 020 777 2010 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 7121    K   Ma
VAASA Rinta-Joupin Autoliike Oy Meijerikatu 15 020 777 2104 M H V K P R 
VALKEAKOSKI Valkeakosken PR-Auto Oy Sammonkatu 1 (03) 584 5900  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 K  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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