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Tulin töihin Toyotan silloiselle maahantuojalle, 
Korpivaaralle, vuonna 1973 markkinoinnin 

taustatehtäviin, jolloin opin perusteet autokaupan 
ja maahantuojan toiminnoista. Tuolloin maailma 
oli erilainen; oli vain lankapuhelin, telex ja kopio-
kone. Ei ollut faxia, nettiä tai kännykkää, mutta 
silloinkin pärjättiin. 

Minulla on ollut ilo saada työskennellä Toyota-
autojen parissa siis lähes neljä vuosikymmentä ja 
nähdä autojen teknologiassa tapahtunut huikea 
muutos ja kaupallinen kehitys. 

Toyota-autojen voittokulku Euroopassa alkoi 
koemarkkinoinnista Suomessa vuonna 1962. 
Asiakkaat alkuun oudoksuivat japanilaista au-
toa, koska se oli täysin tuntematon vielä Suo-
messa ja Euroopassa. Kuitenkin jo vuonna 1973 
Corolla kipusi ostetuimmaksi autoksi maamme 
rekisteröintitilastoissa. Ensimmäisistä Suomeen 
tuoduista perus-Toyotista on teknisen kehityk-
sen myötä tultu tilanteeseen, jossa Toyota on 
maailman luotetuin auto ja yksi maailman suu-
rimmista autonvalmistajista. Toyotan tehokkaita 
autonvalmistusprosesseja on sovellettu mitä mo-
ninaisimmilla aloilla, kuten esimerkiksi suoma-
laisessa sairaalassa. 

Teknisen kehityksen voittokulusta kertoo se-
kin, että Toyota on edelläkävijä ja myyntiykkö-
nen ympäristöystävällisimpien hybridiautojen 
valmistajana ja kehittäjänä. 

Kädessäsi oleva Toyotan asiakaslehti omaa 
myös pitkät perinteet. Vuodesta 1995 lähtien se 
on kantanut nimeä Toyota Plus. Sitä ennen leh-
ti tunnettiin nimellä Automies, joka puolestaan 
peri tehtävänsä vuonna 1928 perustetulta Auto-
teollisuus-lehdeltä. Lehden tarkoitus tuotiin ilmi 
jo sen ensimmäisessä numerossa: lehden tuli olla 
yhdysside autoteollisuuden, jälleenmyyjien ja au-
tonostajien välillä sekä kertoa autojen teknisistä 
edistysaskeleista. 

Lehtemme tehtävä ei ole muuttunut noista 
ajoista. Sen tulee kertoa Toyotan autoista ja pal-
veluista sekä sisältää lukijalle monenlaista hyödyl-
listä tietoa, kuten esimerkiksi polttoainetalouteen 
ja päästöihin liittyvää informaatiota. 

Myös lehden tekeminen on vuosien saatossa 
muuttunut monelta osin. Vielä 1980-luvun alku-
puolella lehden jutut kirjoitettiin IBM:n palloko-
neella kirjapainon hyväksymille ns. käsikirjoitus-
liuskoille, joissa rivit olivat valmiiksi numeroidut. 
Taittaja kykeni näin laskemaan riveistä, kuinka 
paljon teksti veisi tilaa painettuna ladelmana. 
Näin toimittiin aina 1990-luvun alkuun saakka, 
jolloin internet, sähköpostit, henkilökohtaiset tie-
tokoneet ja digikamerat tulivat niin kirjoittajien 
kuin taittajienkin käyttöön. Yhtäkkiä lehti voitiin 
valmistaa täysin painovalmiiksi muutamassa päi-
vässä. Huipputekniikan myötä myös lehden teki-

jöiden vastuu on kasvanut – se minkä näytöllään 
näkee, myös tulostuu painetuksi lehdeksi.  

Läpi vuosien punaisena lankana on kulkenut 
Toyotan asiakaslähtöinen ajattelutapa. Asiakas 
on meille ykkönen niin myynnin kuin huollon 
palveluissakin. Myös lehteä olemme pyrkineet 
kehittämään samoilla ehdoilla. Toteutetuista lu-
kijatutkimuksista ilmenee, että Toyota Plus -lehti 
koetaan positiivisena. 95 % lehden saajista myös 
lukee lehden, mikä kertoo vahvasta sitoutumises-
ta Toyotaan. Neljä kymmenestä lukijasta kertoo 
saaneensa lehdestä uutta tietoa tai vinkkiä.

Asiakaslehdellämme haluamme pitää yhteyttä 
ja varmistaa, että Toyota-perheen jäsenenä saat 
aina ensimmäisenä tietää tuotteistamme ja nii-
hin liittyvistä kehityspiirteistä.

Vuonna 1973 tuskin osasin kuvitella, että au-
tossa on jonakin päivänä tietokone, joka kykenee 
huomioimaan vallitsevat liikenne- ja sääolot ja 
säätämään toimintansa niiden mukaisesti. Tai et-
tä matkustajien turvallisuudesta huolehtisivat eri 
puolilla autoa sijaitsevat turvatyynyt. Puhumat-
takaan siitä, että vain parilla litralla polttoainetta 
ja sähkölatauksella voisi kulkea sadan kilometrin 
matkan. Hämmästystä olisi lisännyt sekin seikka, 
että auton tehokas viestintäjärjestelmä toimisi mi-
nulle katuoppaana. Elokuvien ja muiden viihtei-
den puuttumista ei edes osattu päivitellä. 

Jäädessäni vuoden lopussa eläkkeelle haluan 
kiittää teitä hyvät lukijat kaikista näistä vuosis-
ta. On ollut etuoikeus saada palvella teitä uuden 
tiedon sanansaattajana toimitussihteerin roolissa. 
Uskon, että lehden uusien tekijöiden myötä To-
yota Plus -lehti tulee tarjoamaan teille jatkossa 
entistäkin mielenkiintoisempia lukuelämyksiä 
sekä merkityksellistä tietoa turvalliseen ja miel-
lyttävään ajoon Toyota-autoilla.

AUTOILIJAN ASIALL A
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6 Luokkansa kaunein tulokas
Uuden sukupolven Auris on 
huomiota herättävän tyylikäs ja 
urheilullisen näköinen auto. Uutuuden 
ennakkomyynti on jo käynnistynyt.

12 Toyotat teltassa
Toyota pystytti valtavan teltan 
Helsingin Rautatientorille. 
Lämmitetyssä teltassa yleisö pääsi 
tutustumaan lähietäisyydeltä vuoden 
2013 uutuusmalleihin. 

15 Suuria ominaisuuksia
Uusi RAV4 on aiempaa kookkaampi, 
mutta kuitenkin ketterämpi ja 
taloudellisempi. Uuden mallin 
takaluukku avautuu nyt kätevästi 
ylöspäin. 

18 Toyota 75 vuotta
Toyota Motor Corporation perustettiin 
virallisesti vuonna 1937. Nyt yhtiöllä 
on toimintaa yli 170 maassa ja 
sen kokonaistuotanto ylittää 200 
miljoonaa autoa.

22 Elämyksenä auto
Kansainvälistä uraa tekevä arkkitehti-
muotoilija Kivi Sotamaa kertoo miksi 
auto herättää vahvoja aistikokemuksia.

26  Toyota Prius PHEV 
pakkasessa
Sodankyläläisen Pekka Heiskasen uusi 
Toyota Prius PHEV (Plug-in Hybrid 
Electric Vehicle) toimii ja säästää 
kylmässä Lapissa. 

30 Proace kuljettaa
Toyota Hiacen seuraaja on 
muuntautumis kykyinen Proace. Se 
ottaa vastuun kuljetuskapasiteettia 
tarvitsevien henkilöiden tarpeista 
kesästä 2013 lähtien.

32 Isot tavarat katolle
Taakkateline ja kuljetuslaatikko 
voidaan helposti asentaa lähes kaikkiin 
Toyota-malleihin. 

34 Maailman suosituin trukki
Toyota suunnitteli työvälineen myös 
tavaroiden siirtoon ja nostoon jo 
1950-luvulla. Nyt Toyota on Suomen ja 
koko maailman suosituin trukkimerkki. 

36 Uutiset
Toyota järjestää jälleen kansainvälisen 
piirustuskilpailun lapsille ja nuorille. 
Kuluvan vuoden piirustuskilpailuun 
lähetti työnsä 620 000 nuorta 70 
maasta.

39 Toyota verkosto
Valtakunnan Toyota-myynti, -huolto, 
-varaosat ja -autovuokraamot. 
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Edessä loistava 
tulevaisuus

uden sukupolven Auris sai Pariisissa 
osakseen ihastuneen vastaanoton. Au-
ris onkin odotettu uutuus perheautojen 
luokkaan, ja Pariisi, muodin mekkana, 
oli mitä osuvin paikka esitellä inspiroiva 
ja huomiota herättävän tyylikäs Auris. 
Sen muotoilu tuo mieleen tunnettujen 
muotitalojen vaateluomukset Pariisin 
muotiviikon catwalkeilta. Suunnittelun 
lähtökohtana oli mahdollisimman ur-

heilullisen näköinen auto, joka on ulko-
mitoiltaan kompakti ja sisätiloiltaan ko-
koluokkansa ehdotonta kärkeä. 

Luokkansa kaunein tulokas
Aurisin design henkii vahvaa ajettavuut-
ta, jota sen useat muotoilulliset oival-
lukset korostavat. Keulan ilme kuvas-
taa Toyotan uutta dynaamista muoto-
kieltä puhtaimmillaan. Virtaviivaisiksi 
muotoillut ajovalot ja niihin integroidut 
LED-päiväajovalot antavat vahvan il-
meen, joten auton keula ei voi olla sä-
väyttämättä sen ilmestyessä edellä ajavan 
taustapeiliin. 

Ajovalojen lennokas tyyli jatkuu te-
räviksi muotoilluissa takavaloissa. Kii-

lamainen ja vahvasti perää kohden las-
keutuva kattolinja antaa autolle mene-
vän ja urheilullisen muodon. Etuvalois-
ta ja puskurista alkava dynaaminen linja 
ulottuu läpi kyljen aina takavaloihin ja 
perään saakka sitoen kokonaisuuden 
harmonisen tyylikkäästi yhteen. Auris 
herättää katsojassa positiivisen tunne-
tilan; autoa tekee mieli katsella pitkään, 
koska se näyttää hyvältä kaikista suun-
nista katsottuna.

Ulkomuodon henkiessä vahvaa sport-
tisuutta sisätilat ilmentävät samaa tunnel-
maa. Kaikki hallintalaitteet on sijoitettu 
tarkoituksenmukaisesti ja kojelauta on 
yksinkertaisuudessaan tyylikäs. Kojelau-
dan keskiössä on 6,1 tuuman kosketus-
näytöllä varustettu Toyota Touch & Go 
-multimediajärjestelmä (alkaen Active-
varustetaso), joka kätkee sisäänsä muun 
muassa peruutuskameran, navigoinnin 
ja Bluetooth-ominaisuudet. Huippulaa-
dukkaalla nahalla verhoillut ohjauspyö-
rä ja vaihdekepin nuppi houkuttelevat 

U

uudestisyntynyt auris nousi siivilleen Pariisin
autonäyttelyssä ja on nyt valmiina laskeutumaan

suomen kamaralle. uutuuden ennakko-
myynti on jo käynnistynyt.
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 Moottori Vaihteisto Teho (hv) Vääntö (Nm) CO2 Kulutus 
(l/100km)

Bensiini
 
 

1.33 Dual VVT-i 6MT 99 128 128 5,5

1.6 Valvematic 6MT 132 160 138 – 140 5,9 – 6,1

1.6 Valvematic Multidrive s 132 160 134 – 136 5,7 – 5,8

Diesel
 

1.4 D-4D DPF 6MT 90 205 109 4,2

2.0 D-4D DPF 6MT 124 310 112 – 115 4,3 – 4,4

Hybrid 1.8 Hybrid e-CVT 136 142 87 – 91 3,8

tarttumaan auton ohjaimiin. Ohjauspyörään on 
sijoitettu myös audion säätimet. Ergonominen 
muotoilu sekä laadukas materiaali mahdollista-
vat hyvän otteen ja ajotuntuman. Mittaristo on 
selkeä – viileänsininen taustavalaistus on yh-
teneväinen muiden kojetaulun säätimien sekä 
näyttöjen valaistuksen kanssa. Tämä loppuun 
asti harkittu yhdenmukaisuus valaistuksessa luo 
sisustaan laadukkaan ja harmonisen tunnelman. 

Ohjaamon suunnittelun lähtökohtana on toi-
minut hyvä ergonomia ja käytännöllisyys yhdis-
tettynä laadukkaisiin materiaaleihin. Sisustan 
ja kojelaudan materiaalit poikkeavat hieman 
varustetasojen mukaan. Yhteensä erilaisia va-
rustetasoja on tarjolla viisi: Life, Active, Style, 
Comfort ja Premium.

Korkeimmassa Premium-varustetasossa ylel-
lisen ilmeen sisustaan luo osaksi nahkaverhoiltu 
kojelauta. Myös istuinten verhoilu poikkeaa hie-
man varustetasoittain. Esimerkiksi Style-varus-
tetaso tuo mukanaan urheilullisen punasävyi-
sen istuinverhoilun ja Premium-versio sisältää 
osanahkaverhoillut istuimet tai lisävarusteena 
kokonahkaverhoilun.

Kompakti, mutta sisältä avara
Urheilullinen ja kompakti ulkomuoto eivät tar-
koita kompromisseja sisätiloissa. Aurisiin onkin 
loihdittu erinomaiset tilat sekä matkustajille että 
matkatavaroille. Vaikka Auris on madaltunut yli 
kuusi senttimetriä edellisestä mallisukupolves-
ta, sisätilat ovat kasvaneet lähes joka suuntaan. 
Tavaratila on kasvanut jopa 360 litraan ja taka-
matkustajien polvitila on lisääntynyt etuistuin-
ten aikaisempaa siromman muotoilun ansiosta. 

Auris onkin monikäyttöinen perheauto, jossa 

on otettu huomioon kaikki matkustajat. Käteviä 
säilytyslokeroita löytyy ympäri autoa, esimerkik-
si mukitelineet etu- ja takamatkustajille. Myös 
kännykän latauspistoke löytyy edestä ja takaa. 
Auris Hybridiä voi pitää varsinaisena tilaihmee-
nä, koska hybridiakut on sijoitettu takaistuimen 
alle, jolloin ne eivät vähennä sisätilaa. Hybridi-

malli onkin matkustus- ja tavaratiloiltaan täy-
sin yhteneväinen muun Auris-malliston kanssa.

Rehelliset muodot
Auris kulkee yhtä hienosti kuin miltä se näyttää. 
Matala painopiste ja pyörien monivarsituenta 
tarjoavat hyvät ajo-ominaisuudet. Ajoergono-
miaan on panostettu, mikä näkyy polkimien ja 
ohjauspyörän optimaalisessa sijoittelussa. Mo-
nipuolisten istuin- ja ohjauspyöräsäätöjen avul-

la ajoasento on helppo asettaa itselle mukavaksi. 
Mukavuutta lisää miellyttävän reisi- ja sivuttais-
tuen tarjoava istuin. 

Kompaktit ulkomitat omaavaa autoa on ilo 
pyöritellä ahtaissakin tiloissa. Pieni kääntösäde 
ja tarkka ohjaustuntuma tekevät autosta kette-
rän käsitellä. Mikäli taskuparkkeeraus ei kuulu 

omiin suosikkeihin, Business-paketin yhteyteen 
kuuluva älykäs pysäköintiavustin parkkeeraa tar-
vittaessa auton puolestasi. Järjestelmä hakee so-
pivan kokoisen parkkiruudun ja ilmoittaa, kun 
se löytyy. Parkkeerauksen alkaessa kuljettaja voi 
irrottaa kädet ja seurata, kun auto pysäköi itses-
tään. Kuljettajan ainoaksi tehtäväksi jää vaihteen 
kytkentä ja jarrutuksesta huolehtiminen. Mikä-
li et koe tarvitsevasi automatiikkaa ja pysäköit 
mieluummin itse, järjestelmään kuuluvat etu- 
ja takasensorit yhdessä peruutuskameran kans-
sa helpottavat parkkeerausta joka tapauksessa. 

Voimasta se lähtee
Auton valinnassa yksi tärkeimmistä päätöksistä 
on itselleen sopivimman moottorin ja vaihteis-
ton valinta. Aurisiin on tarjolla kattava valikoima 
erilaisia voimanlähteitä, joista jokaiselle löytyy 
omaan käyttöön parhaiten sopiva. 

1,33 Dual VVT-i -bensiinimoottorissa yhdis-
tyy taloudellisuus ja riittävä suorituskyky. Se on 
sopiva valinta silloin, kun ajaa harvemmin moot-
toritiellä ja arvostaa vähän kuluttavaa moottoria. 

1,6 Valvematic -bensiinimoottori on hienos-
tunut ja suorituskykyinen moottori, jonka yhtey-
teen on valittavana portaaton Multidrive S -auto-
maattivaihteisto. Portaaton automaattivaihteisto 
valitsee kaikkiin ajotilanteisiin optimaalisimman 
välityksen, jonka avulla moottorin teho saadaan 
hyödynnettyä mahdollisimman pienellä polt-
toaineen kulutuksella. Teknologia on toteutettu 
älykkäällä vaihteiston ohjauksella, joka optimoi 
välityksen manuaalivaihteistoa paremmin. Mul-
tidrive S tekee ajamisesta vaivatonta sekä pienen-
tää päästöjä ja polttoainekustannuksia. 

Vuosittain paljon ja harvemmin kaupungis-
sa ajavan henkilön kannattaa harkita 1,4 D-4D 
tai 2,0 D-4D -dieselmoottoria, joissa molem-
missa yhdistyvät loistava vääntö ja pieni maan-
tiekulutus.

1 + 2 moottoria = Auris Hybrid 
Auris Hybrid tarjoaa markkinoiden eh-
dottomasti edistyksellisimmän ja mielen-
kiintoisimman voimanlähteen – Toyotan 
täyshybriditeknologian. Täyshybridissä 
yhdistyvät perinteisen polttomoottorin 
ja sähkömoottorin parhaat puolet. Järjes-
telmä pitää sisällään 1,8 VVT-i -bensii-
nimoottorin sekä kaksi sähkömoottoria. 

Sähkömoottoreista toinen voi tarvitta-
essa toimia generaattorina ja ottaa jarru-
tuksessa syntyvän liike-energian talteen. 
Tämä energia voidaan hyödyntää esimer-
kiksi seuraavassa, jarrutuksen jälkeisessä 
kiihdytyksessä. Järjestelmä toimii auto-
maattisesti ja käyttää joko polttomootto-
ria tai kahta sähkömoottoria ajotilanteen 
mukaan ja tarjoaa joustavan ajettavuu-
den ja erinomaisen polttoainetalouden. 

Auris Hybrid on parhaimmillaan kau-
pungissa, jossa sen huomattavimmat 
ominaisuudet tulevat esille. Kaupungin 
ilmanlaatuun kiinnitetään entistä enem-
män huomiota ja täyshybriditeknologia 
on tehokas tapa laskea autoilun koko-
naispäästöjä. Auris Hybridin yhdistet-
ty kulutus on ainoastaan 3,8 l/100 km 
ja CO2-päästöt vain 87 g/km. Samaan 
tulokseen ei tällä hetkellä pääse mikään 
muu saman koko- ja teholuokan bensii-
ni- tai dieselmoottoriauto. Lukuisten mit-
tausten mukaan Toyotan täyshybridillä 
tehdystä ajosta jopa yli puolet tehdään 
polttomoottori sammutettuna, eli täysin 
päästöttömästi ja äänettömästi. 

Auris Hybrid tarkoittaa muutakin kuin 
alhaisia päästöjä ja polttoaineen kulutusta 
– se on ennen kaikkea vaivaton ja haus-
ka auto ajaa. Täyshybridijärjestelmän 
yhteisteho on 136 hevosvoimaa, joten 
tehoa on riittävästi, ja sähkömoottorin 
avulla vääntö on voimakasta alhaisilta 
kierroksilta lähtien. Täyshybridiin kuu-
luu aina vakiona portaaton e-CVT-auto-
maattivaihteisto, joka tarjoaa täydellistä 
ajamisen vaivattomuutta vapauttaen kyt-
kinjalan tehtävästään. 

Sporttinen vai vaivaton? 
Autonostajalla on tänä päivänä mahdol-
lisuus räätälöidä auto itsensä näköiseksi. 
Auris täyttää tämän toiveen, koska sen 
varustetasot on laitettu uusiksi nimiä 
myöten. 

Perusvarustetaso Life sisältää vakiona 
muun muassa automaattisen ilmastoin-
nin, LED-päiväajovalot ja sähkötoimiset 
etuikkunat. Active-varustetasosta alkaen 
vakiona tulee mm. Toyota Touch & Go 
–multimediajärjestelmä (sisältäen navi-
goinnin), kevytmetallivanteet, vakiono-
peussäädin ja etusumuvalot. 

Mikäli autonostaja kaipaa sporttisuut-
ta, Style-varustetaso tarjoaa 17 tuuman 
kevytmetallivanteiden ja ikkunatum-
mennusten lisäksi urheilullisesti muo- ▶

Täyshybridissä yhdistyvät 
perinteisen poltto moottorin 
ja sähkö moottorin parhaat 
puolet. 

Comfort 
(Active-varusteiden lisäksi) 
●  Smart Entry & Start 
●  Takasähköikkunat 
●  Sade- ja hämärätunnistin 
●   Automaattisesti tum-

mentuva taustapeili 
●   Automaattisesti koria 

vasten taittuvat ulko-
peilit

active 
(Life-varusteiden lisäksi) 
●  Kevytmetallivanteet 
●  Vakionopeussäädin 
●  Toyota Touch & Go 
●  Peruutuskamera 
●  Navigointi 
●  Bluetooth handsfree 
●   Nahkaverhoiltu 

ohjauspyörä 

sport 
(Active-varusteiden lisäksi) 
●  17" kevytmetallivanteet 
●   Tummennetut taka-

ikkunat 
●   Urheilulliset etuistuimet 
●   Punasävyinen istuin-

verhoilu 

Premium 
(Active-varusteiden lisäksi) 
●   Kaksialueinen automaatti-

ilmastointi 
●  Smart Entry & Start 
●  Takasähköikkunat 
●  Sade- ja hämärätunnistin 
●   Automaattisesti tummentuva 

taustapeili 
●   Bi-Xenon -kaasupurkausajo-

valot +AFS-kaarrevalojärjes-
telmä

●   Älykäs pysäköintiavustin 
etu- ja takasensoreilla

●   Automaattisesti koria vasten 
taittuvat alkopeilit

life 
●  Automaatti-ilmastointi 
●  Etusähköikkunat 
●  Radio/CD 4 kaiutinta 
●  Mäkilähtöavustin 
●  LED-päiväajovalot

Aurisin sisusta henkii tyylikästä urheilullisuutta. Kojelaudan materiaalit 
vaihtelevat varustetasosta riippuen. 

Aurisin muotoilu säväyttää joka kulmallaan.

toillut istuimet. Style-varustetasossa si-
susta on tyylikkään punasävyinen. 

Mukavuutta ja helppokäyttöisyyt-
tä arvostava henkilö valitsee itselleen 
Comfort-varustetason, jossa on vakio-
na sähkötoimiset takaikkunat, sade- ja 
hämärätunnistin, automaattisesti tum-
mentuva taustapeili sekä Smart Entry & 
Start -avaimeton lukitus- ja käynnistys-
järjestelmä. 

Sadetunnistin tunnistaa ikkunalle sa-
tavan veden tai lumen ja käynnistää tuu-
lilasinpyyhkimet automaattisesti. Smart 
Entry & Start -järjestelmä avaa ovet au-
tomaattisesti, kun käden laittaa oven-

8 TOYOTa Plus TOYOTa Plus 9



auris Touring sports
auris Touring sports -farmarimalli saapuu 
suomeen elokuussa 2013. ennakkomyynti 
käynnistyy keväällä 2013.

Auris-hinnasto
Bensiini CO2

 
Kokonaishinta €
sis. alv 23 %

1.33 Dual VVT-i life 128 19 921,45
1.6 Valvematic life 138 22 309,57
1.6 Valvematic active 138 23 612,94
1.6 Valvematic active Multidrive s 134 25 374,46
1.6 Valvematic style 140 24 464,91
1.6 Valvematic style Multidrive s 136 26 256,76

1.6 Valvematic Comfort 138 24 709,61
1.6 Valvematic Comfort Multidrive s 134 26 460,27
1.6 Valvematic Premium 138 26 193,52
1.6 Valvematic Premium Multidrive s 134 27 929,47
Diesel
1.4 D-4D DPF life 109 23 154,59
1.4 D-4D DPF active 109 24 375,43
2.0 D-4D DPF active 112 26 401,54
2.0 D-4D DPF style 115 27 277,28
2.0 D-4D DPF Comfort 112 27 495,77
2.0 D-4D DPF Premium 112 28 833,41
Hybrid
1.8 Hybrid active 87 27 610,89
1.8 Hybrid Comfort 87 28 700,44
1.8 Hybrid Premium 91 30 161,81

Aurisissa on 360 litran tavaratila. Active-varustetasosta alkaen tavaratilan 
lattialevy on asennettavissa kahdelle eri korkeudelle.

kahvalle. Samoin lukitus hoituu hipai-
semalla ovenkahvaa ja auto käynnis-
tyy kojelaudan Start-nappia painamalla. 
Avainta ei tarvitse käyttää, vaan riittää 
kun se on mukana taskussa tai laukus-
sa. Voiko autoilu olla enää helpompaa, 
kun käytännöllinen teknologia valjaste-
taan käyttöön? 

Huippuvarustellussa Premium-mallis-
sa on Comfort-varustetason varusteiden 
lisäksi vielä Bi-xenon-ajovalot, AFS-kaar-
revalojärjestelmä ja älykäs etu- ja taka-
sensorein varustettu pysäköintiavustin. 

Active-, Style- ja Comfort-varusteta-
soihin on saatavilla Business-pack, joka 
Active- ja Style-varustetasojen yhteydessä 
pitää sisällään Bi-Xenon-ajovalot, AFS-
kaarrevalojärjestelmän, sähkötoimiset 
takaikkunat ja älykkään pysäköintiavus-
timen etu- ja takasensoreineen. Comfort-
varustetason Business-pack sisältää edel-
lä mainittujen lisäksi kaukovaloautoma-
tiikan. Business-packin hinta on mallista 
riippuen noin 892–994 euroa. 

Kaukovaloautomatiikka tunnistaa pi-
meällä ajettaessa vastaantulevat ajovalot 
ja vaihtaa lähi- ja kaukovalot automaat-
tisesti. Aurisin varustetasoista on helppo 
löytää itselle mieluisin ja parhaiten sopiva 
versio. Ulkovärejä on valittavana kaikki-
aan kymmenen, mutta helmiäisvalkoi-
nen on saatavana vain Auris Hybridiin.

Turvallinen ja kestävä suhde
Turvavarustelu kaikissa varustetasoissa 
on huipputasoa. Turvallisuusvarusteet 
voidaan jakaa aktiivisiin ja passiivisiin. 
Aktiivisen turvavarustelun tarkoitukse-
na on auttaa kuljettajaa välttämään ko-
laritilanteita. Auton aktiivisesta turvalli-

suudesta huolehtivat ajonvakautus, luistonesto, hä-
täjarrutehostin ja mäkilähtöavustin. 

Kolaritilanteessa matkustajien turvallisuudesta 
huolehtii passiivinen turvallisuus. Passiivisen turval-
lisuuden turvavarusteita ovat seitsemän turvatyynyä 
sisältäen etu-, sivu- ja ikkunaturvatyynyt sekä kul-
jettajan polviturvatyynyn. Korin suunnittelussa on 
huomioitu lisäksi sekä matkustajien että jalankulki-
joiden turvallisuus kolaritilanteessa.

Toyota on tunnettu korkeasta laadustaan, mikä on 
todistettu useissa puolueettomissa tutkimuksissakin. 
Niin Saksan suurimman katsastuslaitoksen TÜV:n 
kuin suomalaisen A-katsastuksen ja Liikenteen tur-
vallisuusvirasto Trafin katsastustilastojen mukaan 
Toyota-merkkiset autot ovat läpäisseet katsastuk-
sen ongelmitta useammin kuin muut automerkit. 

Myös täyshybriditeknologia on osoittanut luo-
tettavuutensa, mistä parhaimpana osoituksena käy 
maailmanlaajuisesti yli neljä miljoonaa myytyä To-
yotan hybridiautoa vuodesta 1997 lähtien. Hybridi-
teknologian luotettavuuden vuoksi Toyota myöntää 
auton normaalin takuun lisäksi hybridijärjestelmälle 
viiden vuoden tai 100 000 kilometrin takuun ja vielä 
kahdeksan vuoden tai 350 000 kilometrin akkutur-
van hybridiakuille. 

Milloin Auris saapuu Suomeen?
Uuden sukupolven Aurisin ennakkomyynti käyn-
nistyi marraskuussa ja ensimmäiset autot saapuvat 
liikkeisiin tammikuun alussa. Samaan aikaan käyn-
nistyvät myös asiakastoimitukset. 

DEFA -autonlämmitysjärjestel mällä päiväsi alkaa mukavasti ja turvallisesti 

liikenteessä. Lisäksi auton haitalliset päästöt vähenevät 33% ensimmäisten 4-5 

km:n aikana, kylmäkäynnistettyyn moottoriin verrattuna.

+5°
Muista
lämmittää

Vihreästä johdosta sen tunnistaa.

100%
enemmän mukavuutta.

33%
vähemmän haitallisia päästöjä.

Lämmin auto

Maahantuoja:    Myynti ja asennus: Toyota-liikkeet.www.defa.com
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Tapahtuman järjestäminen vaati paljon 
perusteellista suunnittelua ja tausta-
työtä. Suunnittelu aloitettiin pääyh-

teistyökumppanin OSG Eventin kanssa jo 
tammikuussa 2012 ja tarkempia linjanveto-
ja tehtiin kevään mittaan. Muita yhteistyö-
kumppaneita oli kymmeniä, kuten teltan ja 
sähkön toimittajat, lämmitysfirma, tekninen 
tuottaja, sisustaja, kalustevuokraamo, somis-
taja, catering ja turvallisuus.

TeksTi ja kuvaT Laura PihkaLa

Teltta
nousi keskelle  

helsingin sydäntä

Toyota pystytti valtavan teltan 
helsingin rautatientorille lokakuun 
lopussa. Lämmitetyssä teltassa yleisö 
pääsi tutustumaan lähietäisyydeltä 
vuoden 2013 uutuusmalleihin. 

Teltan pystyttäminen Rautatientorille aloi-
tettiin maanantaiaamuna kymmenen hen-
gen voimin, ja se oli pystyssä tiistaina, jol-
loin sisustaminen ja kalusteiden tuominen 
aloitettiin. Sähkö- ja lämmitysgeneraattorit 
pitivät huolen teltan valaistuksesta ja lämmi-
tyksestä. Kokonaisuudessaan paikan päällä 
työskenteli 50 henkeä eri tehtävissä. 

Teltta sisustettiin palosuojatulla harso-
kankaalla, jota kului yhteensä 350 metriä. 

Rakennusalue rajattiin huolellisesti noin 
200 metrin aidoituksella, koska alueella 
on paljon liikennettä. Lisäksi tapahtuma-
aluetta vartioitiin ympäri vuorokauden. 
Tapahtumapaikkaan ja sen rakentami-
seen satsattiin paljon, koska samassa pai-
kassa järjestettiin Toyotan yritysasiakasil-
ta, vuosittaiset jälleenmyyjäpäivät sekä 
kaksipäiväinen yleisötapahtuma.

Tunnelma kattoon musiikin 
voimalla
Yritysasiakasillan esiintyjäjoukko koos-
tui kärkinimistä kuten Saara Aallosta, 
Boston Promenade – yhtyeestä sekä 
Michael Monroesta. 

Illan pääesiintyjä Michael Monroe 
nousi lavalle vauhdikkaan energisesti. 
Hetkessä tunnelma olikin katossa tut-
tujen rock-klassikoiden soidessa ja sala-
mavalojen vilkkuessa. Keikan jälkeen ky-
syttäessä, kuinka Michel saa tunnelman 
aikaan yleisössä, hän vastasi sen olevan 
työtään viihdyttää, ja jos hän ei tekisi sitä 
niin hyvin, hän olisi varmaan valinnut it-
selleen jonkun toisen elämäntyön.

Oliko tämä ensimmäinen kerta, kun 
esiinnyit Helsingin Rautatientorilla, vai 
oletko esiintynyt täällä spontaanisti epä-
viralliselle yleisölle?

– En ole ainakaan muistaakseni kos-
kaan ennen esiintynyt Helsingin Rau-
tatientorilla. Se on aika makee juttu si-
nänsä.

Miten yritysasiakasilta eroaa tavalli-
sesta keikastasi tunnelmaltaan ja ylei-
söltään?

– Tässä tapauksessa oli erona ensinnä-
kin se, että en esiintynyt oman virallisen 
bändini kanssa, vaan taustalla oli Boston 
Promenade -orkesteri ja esimerkiksi bii-
silistakin oli sen mukainen. Eli jammail-
tiin vanhempia rock-klassikkoja ”torvi-
soittokunnan” omilla jännillä sovituksilla. 

– Yleensä keikoista ajattelen sillai, että 
on keikka mikä tahansa, niin annan aina 

kaikkeni, oli yleisössä sitten 2 tai 200 000 
ihmistä. Toyotan bileissä oli hyvä tunnel-
ma ja kivoja vastaanottavia ihmisiä val-
miina rokkaamaan. Ja rokattiinhan me 
ihan täysillä – siitä jäi kiva muisto. 

Jos saisit hypätä minkä tahansa auton 
kyytiin, niin mikä se olisi? 

– Toisin kuin useimmat voisivat var-
maankin kuvitella, minulle on oikeasti 
aika yhdentekevää, minkä merkkisellä 
autolla minua kyyditetään, kunhan pää-
sen paikasta toiseen turvallisesti.

Monipuolinen kaarti  
uutta ilmettä
Yleisötapahtuma käynnistyi aurinkoise-
na lauantaiaamuna, kun telttaan suuntasi 
vierailijoita, jotka tiesivät tapahtumasta 
ennakkoon tai huomasivat sen sattu-
malta ohikulkumatkallaan. Nähtäville 
tuotiin uuden sukupolven Auris-mallis-
to sekä uusi Verso. Yleisöllä oli ainutlaa-
tuinen mahdollisuus päästä näkemään 
Helsinkiin pikavisiitille saapunut Pariisin 
autonäyttelystäkin tuttu Auris Touring 
Sports. Suomeen tämä farmari saapuu 
elokuussa 2013. 

Lisäksi tapahtumaa tähditti koko 
Prius-mallisto, Yaris Hybrid, Verso-S, 
Avensis ja todellinen urheiluauto GT86, 
joka keräsi ihastelevia katseita ohikul-
kijoiden keskuudessa. Lisäksi Toyotan 
asiantuntijatiimi oli vastaamassa yleisön 
kysymyksiin koko viikonlopun ajan, ja 
yleisö pääsi vertaamaan oman autonsa 
käyttökuluja Toyotan täyshybridimalli-
en lukuihin. 

Michael Monroe piti huolen yritys
asiakkaiden viihtyvyydestä ja nostatti 
tunnelman teltassa kattoon.

Keskelle toria kohonneen teltan kasaaminen 
vaati kymmenien ihmisten työpanoksen.

Uusi tunteita 
herättävä Auris 
Touring Sports 
farmari saapuu 
Suomeen elo
kuussa 2013. 

Prius PHEV latautui 
omasta tolpastaan 
keskellä toria.

▶
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Täyshybridistä  
energiseen Versoon
Kangasalalta Helsinkiin suunnannut Satu Ruu-
suvuori tuli miesystävänsä kanssa tutustumaan 
uusiin malleihin luettuaan näyttelystä Plus-leh-
destä. Satu on ajanut Toyota Priuksellaan jo 2,5 
vuotta, joten täyshybridit ovat tulleet tutuksi. 
Useaan otteeseen Toyotan yleisötapahtumissa 
vieraillut Satu tuli pääasiassa katsomaan uutta 
Auris Hatcbackia, koska auton vaihto tuntuu 
ajankohtaiselta.

– Varsinkin alkuvaiheessa Priuksen oston jäl-
keen kiinnitin paljon huomiota auton kulutuk-
seen ja olin todella ylpeä ajaessani hyvännäköi-
sellä ja ekologisella täyshybridiautollani, toteaa 
Satu Ruusuvuori. 

Onnellinen voittaja sai GT86:n 
viikoksi käyttöönsä.

Syyslomalla  
pääkaupungin  
sykkeessä
Tukholmasta Helsinkiin ystäviään tervehtimään 
matkustanut perhe käveli teltan ohitse ja todelli-
sina Toyota-faneina halusivat tutustua siihen lä-
hietäisyydeltä. Grönqvistin perhe ajelee Aven-
siksellaan tyytyväisenä, koska auto on perheen 
mukaan turvallinen jokaisessa tilanteessa. Paris-
kunnan odotukset näyttelyn suhteen olivat kor-
kealla, mutta he myönsivät viihtyneensä hyvin.

Loistava arpa
onni suosikkiauto
kilpailussa
Suosikkiautokilpailuun osallistui huikea määrä 
tapahtumassa vierailleita henkilöitä, mutta Mi-
ka Latvamäki oli tällä kertaa joukosta onnek-
kain. Voittaja yllättyi kuullessaan, että arpaonni 
oli osunut omalle kohdalle ja auto tarjottaisiin 
perheen käyttöön kokonaisen viikon ajaksi. 
Suosikkiautoksi oli valittu GT86, koska se on 
tällä hetkellä Mikan mielestä Toyotan erikoisin 
ja mielenkiintoisin malli.

– Ensivaikutelma autosta oli, että se näyttää 
urheiluautolta ja on muotoilultaan onnistunut. 
Ja mikä parasta, jopa nastarenkailla saa kokea 
urheiluautomaisen ajotunnelman ja auto on li-
säksi hienon näköinen, kertoo Mika.

Millainen kokonaisvaikutelma autosta jäi vii-
kon ajossa?

– Autossa on moni urheiluautoon kuuluva 
asia niin kuin pitääkin – ulkonäkö ja muotoi-
lu, etumoottori ja takaveto. Ja kun ei ole käytet-
ty nelisylinteristä rivimoottoria vaan bokseria, 
niin moottorin äänikin on parempi kuin rivi-
moottorissa. Tietysti turboahdin nostaisi tehot 
ja alakierrosväännön urheiluauton tasolle. Ko-
konaisuutena mukava arpajaisvoitto ja hieno 
kokemus, Mika lisää.

Yhteinen  
mielenkiinto – autot
Isoisän polttava autokuume ja yhteinen kiin-
nostus autoihin saivat myös porilaisen Teemu 
Sakarin liikkeelle kohti pääkaupunkiseutua, ja 
lupautumaan isoisän ja pikkuveljen kuljettajaksi 
iltapäivän ajaksi. Teemu osallistui Toyotan järjes-
tämään yleisötapahtumaan ensimmäistä kertaa. 

Tapahtuman yhteydessä järjestettiin suosik-
kiautokilpailu, jossa oli mahdollista voittaa au-
to käyttöön viikon ajaksi. Teemu valitsi suosik-
kiautokseen GT86:n, vaikka kolmikko suunta-
sikin paikan päälle pääasiassa katsomaan uutta 
Versoa.

Satu Ruusuvuori saapui miesystävänsä kanssa 
Kangasalalta katsomaan uutta Versoa. 

Porilaista Teemu Sakaria kiehtoi ajatus päästä 
testaamaan Toyota GT86:ta.

Tukholmalaiset Henrik Grönqvist ja 
Malin Ryttberg piipahtivat spontaanisti 
näyttelyyn katsomaan erityisesti tällä 
hetkellä pariskuntaa kiinnostavaa 
Avensista. 

Laura PihkaLa

uuden sukupolven Toyota raV4 tulee ensi vuonna 

entistä kookkaampana, taloudellisempana ja 

tyylikkäämpänä.  raV4 sai upean vastaanoton mallin 

ensiesittelyssä Los angelesissa marraskuun lopulla. 

Mallin ennakkomyynti Suomessa on jo käynnistynyt. 

uuden sukupolven 
raV4 tarjoaa

Suuria 
ominaisuuksia 
elämään

▶
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25 mm matalampi, mikä mahdollistaa 
mallin täysin uuden muotoilun.

Kasvaneet ulkomitat sekä varsinkin 
100 mm pidempi akseliväli näkyy myös 
auton sisätiloissa, ja etenkin takamatkus-
tajien tilat ovat kasvaneet reilusti. Etupen-
keistä tehtiin aikasempaa ohuempia, ja 
takapenkkien matkustustila onkin nyt 
huippuluokkaa.

Audio- ja lämmitysjärjestelmien muo-
toilu noudattelee dynaamista ja hori-
sontaalista linjaa. Hopeahohtoiset yk-
sityiskohdat luovat sisätiloihin ylvästä 
vaikutelmaa. 

Helposti hallittavissa
Auton hallittavuutta ja etenemiskykyä on 
kehitetty edelleen. Ajo-oloista riippumat-
ta uusi RAV4 etenee varmasti ja vaivatto-
masti kuljettajan käskyjen mukaan. Nä-
kyvyys auton sisältä jokaiseen suuntaan 
on optimoitu, mikä helpottaa taajama- ja 
ruuhka-ajoa. Lisäksi näkyvyyttä paran-
nettiin kuolleen kulman osalta uudistu-
neen keulamuotoilun avulla. 

Kasvaneista ulkomitoista huolimatta 
pienin kääntösäde säilytettiin aiempaan 
sukupolveen nähden samana. RAV4:n 
kääntösäde on 5,3 m 17-tuumaisilla ja 
5,6 m 18-tuumaisilla renkailla. 

Tavaratilan ovi avataan ylöspäin
Tavaratila kasvoi aiemmasta mallista 26 
litraa, eli nyt tilavuus on kokonaisuu-
dessaan 547 litraa. Takaovi on aiempaa 
ohuempi ja sen muotoilua uudistettiin, 
mikä kasvattaa tavaratilaa entisestään. 
Lastauskorkeus on 645 millimetrin kor-
keudella, mikä tekee lastauksesta toimi-
vampaa. Tavaratilan luukku aukeaa nyt 
kätevästi ylöspäin ja siihen on saatavilla 
nyt myös sähköinen avaus. RAV4 sovel-
tuukin jatkossa entistä paremmin esi-
merkiksi vapaa-ajanviettoon ja harras-
tusvälineiden kuljettamiseen.

RAV4 tähtää pieniin päästöihin
Uusi malli tarjoaa valinnanvaraa useista 
moottoreista sekä vaihteistoista. 

CO2-päästöjen osalta moottorit koke-
vat merkittäviä uudistuksia. Tarjolla ole-
vassa 2,0-litraisessa bensiinimoottorissa 
parannusta päästöjen suhteen tulee jopa 
11 g/km. Bensiinimoottoreissa matalim-
mat päästöt, 166 g/km, saavutetaan por-
taattoman automaattivaihteiston, Mul-

 RAV4 on maailmanlaajuisesti 
erittäin ostettu malli, ja 

sitä myydäänkin yli 150 maassa. RAV4:n 
uudistuksen yhteydessä haluttiin selvit-
tää, miksi se on asiakkaiden keskuudessa 
niin suosittu auto. Tutkimuksen mukaan 
mallin suosio perustuu pääasiassa kah-

teen asiaan – turvallisuuden tunteeseen 
ja tilavaan matkustamoon. 

Vahvan atleetin kyydissä
RAV4, urheilullisena SUV-katumaastu-
rina (Sport Utility Vehicle), on aikanaan 
saanut nimensä sanoista recreational, 
active, vehicle ja 4-wheel drive, mitkä 
kuvastavat uudenkin sukupolven mallia 
osuvasti. Se on hengeltään aktiivinen, ur-

heilullinen, ja tyylikäs auto, joka täyttää 
vaativankin asiakkaan odotukset. Ensim-
mäinen sukupolvi RAV4:stä esiteltiin To-
kion autonäyttelyssä vuonna 1989 nimel-
lä RAV-FOUR. Uuden RAV4:n kehitys-
työssä pidettiin alusta loppuun mielessä 
auton uusi imago – vahva atleetti.

RAV4:n suunnitteluvaiheessa selvitet-
tiin omistajien elämäntavat – he eivät ha-
lua omistaa samanlaista autoa kuin muut 
ja ilmaisevat mielellään itseään autonsa 
avulla. Nykyiset omistajat toivoivat seu-
raavan sukupolven RAV4:ään erityises-
ti tilavia sisätiloja, tyylikästä muotoilua 
ja parempaa polttoainetaloudellisuutta. 

Malliuudistuksessa keskityttiin käyttö-
ominaisuuksien ohella auton ulkoiseen 
muotoiluun. Lopputulos jättää voimak-
kaan mielikuvan itsestään heti ensisilmä-
yksellä. RAV4:n ulkomuoto on dynaa-
minen, mutta henkii kuitenkin samalla 

Toyotalle ominaista 
maasturien historiaa. 
Auton luonteen mu-
kainen puhdas voi-
ma välittyy muoto-
kielessä konepellistä 
etupuskuriin saakka. 
Samalla hienostunut 
linjakkuus pitää huo-
len auton tyylikkääs-

tä siluetista. Kaksiosaisessa etupuskurissa 
korostuu kulmikkuus, ja kromiset yksi-
tyiskohdat koristavat Toyota-merkkiä ja 
ajovaloja.

Uusi matkustamo luo lisää tilaa
Uusi RAV4 on aikaisempaa mallia mer-
kittävästä kookkaampi. Mallin pituus on 
kasvanut 205 mm, kokonaisleveys on 
kasvanut 30 mm ja kokonaiskorkeus on 

tidrive S:n avulla, kun puolestaan käsivalintaisen 
vaihteiston yhteydessä päästöt ovat ainoastaan 
yhden gramman korkeammat. 2,0-litrainen 
bensiinimoottori tuottaa vaihteistosta riippu-
matta tehoa 151 hv.

Myös tarjolla olevat dieselmoottorit ovat ym-
päristöystävällisiä. Dieselmoottoreiden päästöt 
laskevat myös, ja 2,2-litraisen 150 hv:n käsiva-
lintaisella vaihteistolla varustetun malliversion 
päästöt ovat 147 g/km. Halutessaan dieseliin voi 
valita automaattivaihteiston.

Täysin uusi malli on 2,0-litraisella dieselmoot-
torilla varustettu etuvetomalli. Uuden version 
myötä RAV4:n CO2-päästöt alkavat ennätyksel-
lisen matalasta lukemasta, vain 127 g/km. Tehoa 
uusi etuvetoversio tarjoaa 124 hv. 

Monipuoliset lisäominaisuudet 
Täysin uudistunut RAV4 tarjoaa uuden tyylik-
kään muotoilunsa ja kasvaneiden mittojensa 
lisäksi myös kattavan vakiovarustelun. Varus-
tetasoja on kaikkiaan kolme – Life, Active ja 
Premium. Vakiovarusteina Life-varustetasossa 
ovat mm. käsisäätöinen ilmastointilaite, halo-
geeniajovalot ja 17-tuumaiset teräsvanteet ko-
ristekapselein. 

RAV4:n myydyin malliversio tulee olemaan 
Active-varustetaso, jossa mukavuutta lisäävät 
ilmastointiautomatiikka, Toyota Touch & Go 
-multimediajärjestelmä navigoinnilla, peruu-
tuskamera, vakionopeussäädin sekä tummen-
netut taka- ja takasivuikkunat. Lisää tyylikkyyttä 
varustetasoon tuovat 17-tuumaiset kevytmetal-
livanteet. 

Premium-varustetaso edustaa malliston huip-
pua ja sen myötä pääsee nauttimaan muun mu-
assa istuinten nahkaverhoilusta, kaasupurkaus-
ajovalojen valaisemasta tiestä ja avaimettomasta 

Auton luonteen mukainen 
puhdas voima välittyy 
muotokielessä konepellistä 
etupuskuriin saakka

Smart Entry & Start -lukitus- ja käynnistysjär-
jestelmästä, jonka avulla auton käyttö onnistuu 
älyavaimen sijaitessa esim. taskussa tai laukussa.

Kaikissa varustetasoissa on LED-päiväajova-
lot. Ne säästävät energiaa, mikä parantaa auton 
polttoainetaloudellisuutta, sekä tuovat keulan 
muotoiluun oman ilmeensä.

Perusvarustelun lisäksi uuteen RAV4:ään on 
kehitetty lisävarusteina kuljettajaa helpottavia 
ja turvallisuutta lisääviä ominaisuuksia, kuten 
BSM (Blind Spot Monitoring) -katvevahti, jo-
ka varoittaa kuljettajaa autoista, jotka sijaitsevat 
kuolleessa kulmassa. Uusiin lisäominaisuuksiin 
kuuluu myös LDW (Lane Departure Warning) 
-kaistavahti, joka toimii audiojärjestelmän yhte-
ydessä ja varoittaa kuljettajaa audiovisuaalisilla 
signaaleilla, mikäli auto liikkuu viereiselle kais-
talle tarkoituksetta ilman suuntavilkkua. 

Erittäin houkuttelevasti hinnoiteltu Business 
pack -varustepaketti on tarjolla lisävarusteena 

Active-varustetason yhteydessä. Lisävarustepa-
ketin varusteet edistävät turvallisuutta, muka-
vuutta sekä toiminnallisuutta ja siihen kuuluvat 
kaasupurkausajovalot, jotka valaisevat tehok-
kaasti pimeässäkin, sähköisesti auton koria vas-
ten taittuvat sivupeilit ja takaluukun sähköinen 
avaus- ja sulkemistoiminto. Se helpottaa tava-
roiden lastaamista useissa tilanteissa. Business 
pack -varustepaketin autoverolliset hinnat al-
kavat 1 175 eurosta. 

Milloin RAV4 saadaan Suomeen?
Uuden RAV4:n tuotanto on alkanut joulukuussa, 
ja ensimmäiset autot saapuvat jälleenmyyjäliik-
keisiin helmi-maaliskuun vaihteessa. Auton en-
nakkomyynti on jo käynnissä Toyota-liikkeissä. 

Uuden RAV4:n Active-varustetason autove-
rolliset ennakkomyyntihinnat alkavat 36 871 eu-
rosta etuvetoisena ja 40 839 eurosta nelivetoisena 
AWD-mallina (sis. ALV 23 %).

Kojelaudan 
metallinväriset 
korostukset, 
nahkaverhoillut 
osat sekä sininen 
mittarivalaistus 
viimeistelevät 
matkustamon 
tyylikkäästi.

RAV4:n jokaiseen 
varustetasoon 
kuuluvat LED-päi-
väajovalot, jotka 
antavat tyylikkään 
lisän keulan ilmee-
seen sekä säästä-
vät energiaa.

Uuden mallin takaluukku avautuu ylöspäin, mikä mahdollistaa yhä monipuolisemman käytön.

RAV4:ään on valittavissa kolme 
varustetasoa – Life, Active ja ylellinen 
Premium, joka pitää sisällään esim. 
nahkaverhoilun sekä avaimettoman 
käynnistysjärjestelmän.
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Toyotan tie autonvalmistajaksi lähti 
liikkeelle Japanissa 30-luvun puo-
lessavälissä, kun nuori Kiichiro 

Toyoda näki silloisessa Toyoda-yhtiössä 
potentiaalia autonvalmistajaksi. Tuolloin 
Toyoda Automatic Loom Works oli kes-
kittynyt kutomakoneiden valmistukseen, 
mutta Kiichiron aloitteesta tehtaan yh-
teyteen perustettiin auto-osasto vuon-
na 1933.

Alusta lähtien Toyotan toimintaideana 
on ollut ”ole kansakuntasi palveluksessa” 
ja ”edistä yhteiskuntaasi valmistamalla 
ajoneuvoja”. Toimintamallin varmista-
miseksi Toyota on kehittänyt yrityskult-
tuurin, jonka mukaan asiakas on aina 
ykkönen, ja sen vuoksi on tärkeää kehit-
tää teknologiaa, joka edustaa luovuutta 
ja innovaatiota. 

TEKsTI lAuRA PIHKAlA

Toyota 75 vuotta

Kutomakoneista maailman 
suurimpien autonvalmistajien 
joukkoon

Toyota aloitti autonvalmistuksen Japanissa 75 vuotta sitten. Nyt yhtiöllä on 

toimintaa yli 170 maassa ja sen kokonaistuotanto ylittää 200 miljoonaa autoa. 

Viime vuosina Toyota on keskittynyt vahvasti hybridiautojen tuotantoon. 

Maailmanlaajuisesti Toyota on toimittanut asiakkailleen jo 4,6 miljoonaa 

hybridiautoa. Kehitystä jatketaan edelleen, ja Toyotan pyrkimyksenä on laajentaa 

hybridimallien valikoimaansa. 

Toyotan alkutaipaleen vahvat 
persoonat
Toyotan toiminta perustuu Sakichi Toyodan 
tahtoon luoda jotain, mistä on hyötyä koko 
yhteiskunnalle. Sakichi perustikin Toyoda 
Automatic Loom -yrityksen vuonna 1924. 
Sakichin toive oli, että Japani kansakuntana 
nousisi vauraaksi maaksi Yhdysvaltojen ja 
Euroopan maiden rinnalle. Tuohon aikaan 
Japani oli melko takapajuinen, mutta kan-
salla oli halukkuutta kuroa umpeen lännen 
etumatkaa. 

Vuonna 1891 Sakichi haki ensimmäisel-
le keksinnölleen, kutomakoneelle, patenttia 
ja sai kuusi vuotta myöhemmin ensimmäi-
sen puisen kutomakoneen sarjavalmistus-
kuntoon. Toyodan kutomakoneita pidettiin 
kestävämpinä ja helppokäyttöisempinä kuin 
saksalaisia ja ranskalaisia kilpailijoitaan. 

Pian Sakichin poika Kiichiro Toyoda kiin-
nostui autokaupasta ja vieraili USA:ssa tutus-
tumassa sikäläiseen autoteollisuuteen, min-
kä jälkeen hän päätti myydä yksinoikeudet 

Pian TMC:n perustamisen 
jälkeen Toyota vastaanotti 
suuren tilauksen armeijalta. 

Kiichiro myi yksin-
oikeudet Toyotan 
kutomakoneiden 
valmistukseen 
vuonna 1929. 

AA oli ensimmäinen sarjavalmisteinen 
ajoneuvo, joka oli Japanissa valmistettu 
ja yleiseen myyntiin tarkoitettu.

Tuotantojärjestelmästä karsittiin kaikki 
tarpeettomat vaiheet ja toiminnalla pyrittiin 
jatkuvaan kehitykseen ja täydellisyyteen – 
Kaizeniin.

Good thinking, good products 
– Toyotan ajatusmaailman 
mukaisesti. 

Toyotan historiassa on ollut vain yksi lakko, jonka 
50-luvun talousahdinko aiheutti – siitä lähtien 
lakkoihin ei ole ollut aihetta.

▶
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Toyodan kutomakoneiden valmistuk-
seen ja myyntiin Englannin johtaval-
le kutomakoneiden valmistajalle vuon-
na 1929. 

Moottoriajoneuvojen kimppuun
Vuonna 1930 Kiichiro aloitti työsken-
telyn pienen tiiminsä kanssa moottori-
projektissa, jonka tavoitteena oli raken-
taa henkilöauto ja käyttää siinä ainoas-
taan Japanissa valmistettuja osia. Toyoda 
Automatic Loom Worksin autotuotanto 
käynnistyikin syyskuussa vuonna 1933.

Toukokuussa vuonna 1935 esiteltiin 
ensimmäinen prototyyppi, Toyotan malli 
A-1, jossa oli 3,4-litrainen kuusisylinteri-
nen rivimoottori. Ensimmäinen koeajo 
Toyota A-1:llä kuitenkin päättyi pian – 
vajaan 20 kilometrin ajon jälkeen auto 
hinattiin takaisin tehtaalle. 

Toukokuussa vuonna 1936 Kiichiron 
pitkään kehittelemä malli AA Sedan oli 
vihdoin valmis. AA oli ensimmäinen 
sarjavalmisteinen ajoneuvo, joka oli val-
mistettu Japanissa ja tarkoitettu yleiseen 
myyntiin. 

Tasan 50 vuotta ensimmäisen AA-mallin 
valmistamisen jälkeen Toyota Motor Corpo-
ration valmisti autosta täydellisen kopion au-
tomuseoonsa tuon merkkipaalun kunniaksi. 

Toyota keskittyi myös kuorma-autojen 
valmistukseen, ja vuoden 1935 elokuussa 
valmistui ensimmäisen kuorma-auton pro-
totyyppi malli G-1. Myös G1:n valmistuk-
sessa kohdattiin haasteita, mutta japanilai-
set halusivat vastoinkäymisistä huolimat-
ta koota kuorma-auton vain japanilaisista 
komponenteista. 

Toyodasta Toyota
Toyota Motor Corporation perustettiin viral-
lisesti vuonna 1937, ja samaan aikaan Toyo-

da-nimi muuttui Toyotaksi. Yhtiön perusta-
misen aikaan henkilökunnalla oli ainoastaan 
uteliaisuutta ja selkeää tietoa tekniikasta, 
vaikka selvä käsitys autoista puuttui. 

Pian Toyota Motor Corporationin (TMC) 
perustamisen jälkeen Toyota vastaanotti 
suuren tilauksen armeijalta – 20  000 G1-
kuorma-autoa. Suurtilaus kuulosti siihen 
aikaan Kiichiron korvaan melkoisen mah-
dottomalta.

Toyotan tuotantojärjestelmä tuli tunne-
tuksi ja sai kiitosta toimivuudestaan, koska 
se tarjosi kustannushyötyjä. Toyotan tuotan-
tojärjestelmä tuli myöhemmin tunnuksen-
omaiseksi autoteollisuudelle. Sen kantavia 
ideoita ovat tuotteiden valmistus tilausmää-

rien mukaan, juuri oikealla hetkellä saapuvat 
tavaratoimitukset ja varastoinnin minimointi. 
Tuotantojärjestelmästä karsittiin kaikki tarpeet-
tomat vaiheet ja toiminta pyrki jatkuvaan kehi-
tykseen ja täydellisyyteen – Kaizeniin. 

Toyotan kasvukausi
Vuonna 1957 yleisölle esiteltiin ensimmäinen 
Corona. Kolmannen sukupolven Coronan 
(RT40) valmistus aloitettiin syyskuussa 1964 ja 
siitä tuli Japanin ostetuin auto neljässä kuukau-
dessa myynnin aloittamisesta. 

Vuonna 1966 kolmannen sukupolven Coro-
nan myynti lähti kasvuun myös Yhdysvalloissa. 
Vaikka Land Cruiser oli jo otettu kansainvälisesti 
hyvin vastaan, Toyota Corona oli ensimmäinen 
henkilöauto, joka sai kansainvälistä tunnettuutta. 

Toyota Corolla, josta myöhemmin tuli maa-
ilman ostetuin auto, esiteltiin yleisölle ensim-
mäistä kertaa vuoden 1966 marraskuussa – se 
myi saman tien enemmän kuin suosittu Datsun 
Sunny. Corolla pysytteli ostetuimpana autona Ja-
panissa yli 30 vuotta. 

Tehoja lisää
Japanin ensimmäinen Grand Prix järjestettiin 
Japanin Suzukassa vuonna 1963, ja se aiheutti 
yleisössä kiinnostusta moottoriurheilua kohtaan. 
Toyota keskittyi valmistamaan Gran Tourismo 
-mallia ja kehitti 2000GT:n Yamahan kanssa yh-
teistyössä. 2000GT:n tuotiin markkinoille vuon-
na 1967. Auton tehokkuus oli maailmanluokkaa 
ja maksiminopeus 220 km/h. 

Samoihin aikoihin päästörajoituksia ja -tavoit-
teita kiristettiin ympäri maailman, mikä aiheutti 
Toyotalla paineita parantaa moottorin suoritus-
kykyä ja polttoainetaloudellisuutta. Tavoitteissa 
onnistumisen ansiosta Toyotan myynti Yhdys-
valloissa lähti kasvuun. 

Kansainvälinen kehityskulku
Toyotan vienti Yhdysvaltoihin käynnistyi vuon-
na 1955 ja muutaman vuoden päästä perustet-
tiin yritys Toyota Motor Sales, USA. Vuonna 
1957 USA:han vietiin ensimmäisiä Crown-mal-
leja. Vuonna 1989 Lexus saapui Yhdysvaltojen 
markkinoille, mikä vaikutti myönteisesti myös 
Toyotan menestykseen Yhdysvalloissa. Toyota 
perusti Toyota Motor Manufacturingin Kana-
daan vuonna 1986. 

TMC laajensi liiketoimintansa Eurooppaan 
ja aloitti autonvalmistuksen Englannissa vuon-
na 1992. Autonvalmistusta vahvistettiin Euroo-
passa perustamalla tehdas Ranskaan. Vuodesta 
2001 lähtien Ranskan tehdas on valmistanut 
Toyota Yarisia. 

Kasvu oli voimakasta kansainvälisillä mark-
kinoilla vuosien 1985–1990 aikana. Laajentu-
minen aloitettiin myös Kiinan ja Itä-Euroopan 
markkinoille. Toyota teki yhteistyösopimuksen 
PSA Peugeot Citroënin kanssa ja aloitti pienten 
henkilöautojen valmistuksen Euroopan mark-
kinoille vuonna 2005. Yhteisliittymä valmisti 
Peugeotia, Citroëniä ja Toyota Aygoa. 

Hybridiauto on edelläkävijä
Ympäristöodotukset vaativat ennakoivia toimia, 
minkä vuoksi Toyota lanseerasi Prius-hybridi-

auton Japanissa vuonna 1997. Toyotan kehit-
tämä hybriditeknologia teki vaikutuksen koko 
maailmaan ja Prius toimi edelläkävijänä aidosti 
ympäristöystävällisten autojen valmistuksessa. 

Toyota tänään 
Toyotan aina yhtä suosittu Corolla pitää lujasti 
kiinni asemastaan maailman ostetuimpana mal-
lina autonvalmistajien historiassa. Corollaa on 
valmistettu 11 sukupolvea ja mallin kokonais-
myynti on yli 39 miljoonaa kappaletta. 

Kaikki Toyotan työntekijät ympäri maailmaa 

Pian ensiesittelynsä 1968 jälkeen Land Cruiser saavutti Suomessa 
markkinajohtajan aseman. Erinomaisten ominaisuuksien lisäksi 
suosioon vaikutti edullinen myyntihinta; maastohenkilöautot olivat 
autoverovapaita lokakuun loppuun 1983 saakka. 

Ensimmäinen Corolla esiteltiin yleisölle 
vuoden 1966 marraskuussa.

Ensimmäinen Toyota Corona -malli esiteltiin vuonna 
1957. Tämä vuoden 1966 malli tuli Suomessa tutuksi 
lempinimellä ”juustohöylä”. Kuvan auto kuuluu Toyota 
Auto Finlandin kokoelmiin. 

Toyota laajensi liiketoimintaansa Eurooppaan ja aloitti 
auton valmistuksen Englannissa vuonna 1992. 

Toyotan maahan-
tuonti Suomes-
sa käynnistettiin 
Crown-mallilla 
vuonna 1964.

Toyota Yaris 
valittiin Vuoden 
autoksi vuonna 
2000. 

jakavat jatkuvan parantamisen periaatteen, mikä 
on myös Toyota Way -filosofian keskeinen ajatus. 
Iskulause, Always A Better Way – Aina voi tehdä 
paremmin, ilmaisee tämän tavoitteen selkeästi.

– Toyotan saavutettua 200 miljoonan auton 
tuotannon, päämääränämme on edelleen tehdä 
autoistamme yhä parempia ja tarjota asiakkail-
lemme parhaita mahdollisia tuotteita jatkossa-
kin. Tämä on kaikkien 300 000 Toyotalla ympä-
ri maailman työskentelevän henkilön yhteinen 
päämäärä, kertoo Toyota Motor Corporationin 
pääjohtaja Akio Toyoda. 
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uomalainen muotoilu on tunnettua ympäri maa-
ilman. Henkilö- ja tuotenimet kuten Aalto, Saa-
rinen sekä Marimekko tunnetaan lähes kaikkial-
la. Aiemmin kukin design-alan persoona ja yri-
tys pyrki kansainvälistymään omin avuin, mutta 
2000-luvulla yhteistyö on lisääntynyt. Uusin hanke 
oli suomalaismuotoilijoiden ja design-brandien 
laaja yhteisnäyttely Shanghain nykytaiteen muse-
ossa loka-joulukuussa. Sen projektijohdosta vas-
tasi 41-vuotiaan Kivi Sotamaan ja hänen siskonsa 
Tuuli Sotamaan yritys. 

Vahva perhetausta
Sotamaa on erikoinen mutta tuttu sukunimi mo-
nille suomalaisille: Yrjö Sotamaa toimi Taideteol-
lisen korkeakoulun rehtorina vuosina 1986–2008. 
Oli luonnollista, että hänen poikansa, Kivi, suun-
tasi opinnoissaan myös muotoilun pariin. Kivi 
opiskeli 1990-luvun alussa teollisen muotoilun 
lisäksi arkkitehtuuria Helsingissä ja Lontoossa. 
Siellä vuonna 1994 syntyi vahva arkkitehtien ja 
muotoilijoiden liittymä nimeltään Ocean North. 
Sen nimissä Sotamaa työskenteli ja loi kansainvä-
lisiä suhteita vuoteen 2003 saakka.

Ocean North toimi linkkinä Helsingissä, Oslos-
sa ja Lontoossa työskentelevien nuorten ammatti-
laisten välillä. Heitä yhdisti taiteen ja luovan työn 
ohella yksi keskeinen asia: perinteisen kynän si-
jaan suunnittelun työvälineenä toimi ensisijaisesti 
tietokone monine sovelluksineen. Työryhmä toi 
aikaansaannoksiaan laajasti esille lukuisissa kan-
sainvälisissä näyttelyissä 1990-luvun lopulla ja 
2000-luvun alussa.

Uran edetessä Sotamaalle tarjoutui esimer-
kiksi mahdollisuus toimia professorina yh-
dessä maailman tunnetuimmista yliopistoista, 
UCLA:ssa (University of California, Los Ange-
les). Tämän viran myötä hän muutti perheineen 
Kaliforniaan vuonna 2006. Vuodesta 2010 hän 
on pyörittänyt omaa Sotamaa Design -toimis-
toaan Helsingissä yhdessä siskonsa Tuuli Sota-
maan kanssa. Sisarusten monipuolisiin töihin ja 
hankkeisiin voi tutustua internetissä osoitteessa 
www.sotamaa.net 

TeksTi kalle kalaja 
kuvaT kalle kalaja ja aki Rask

arkimaailmamme on täynnä 
muotoiluratkaisuja, joihin emme 
välttämättä kiinnitä huomiota. 
Monitahoisia ja vahvoja aisti
kokemuksia herättää esimerkiksi 
henkilöauto. kansainvälistä uraa 
tekevä arkkitehtimuotoilija kivi 
sotamaa osaa kertoa miksi.

▶

Kivi Sotamaa
muotoilu- 
kokonaisuus”

” Auto on 
kiehtova

S

Aalto-yliopiston digitaali-
sessa suunnittelulabora-
toriossa hahmotelmia  
sovelletaan käytäntöön.
– Urbaani ja ekologinen 
auto voi olla monelle aito 
unelmien täyttymys, Kivi 
Sotamaa toteaa Yaris  
Hybridin vierellä.
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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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Elämyksenä auto

Muotoilija näkee autossa hyvin laajan ja mielen-
kiintoisen kohteen. Auto ärsyttää erilaisia aiste-
jamme monipuolisesti. Ulkonäön tuottaman 
näköärsykkeen lisäksi auto tuoksuu, kuulostaa 
ja tuntuu tietynlaiselta. Ja kyllä jopa maistuu, 
jos kysytään turvavyötä mutustavalta vauvalta.

– Kaliforniassa minulla oli mahdollisuus tar-
kastella esineitä niiden laajemmassa merkityk-
sessä, yhdistyväthän sikäläisessä yhteiskunnassa 
sujuvasti elokuva, avaruus, autot ja vaikkapa so-
tateollisuus. Tuotteen ostopäätökseen vaikuttaa 
hyvin monta aistitekijää, joiden tunnistaminen 
on paitsi viehättävää, myös välttämätöntä on-
nistuneiden suunnitteluratkaisujen tekemisek-
si, Kivi toteaa.

Käyttökokemuksen luoma tunne on tuotteen 
omistajuutta ajateltaessa tärkeä tekijä. Jos tuote 
on helppokäyttöinen, sen kanssa tulee tietysti 
hyvin toimeen. Silti käyttöesineen tulee miel-
lyttää silmää, jotta se ylipäätään innostaisi ko-
keilemaan sen käyttämistä. Autoalan ulkopuo-

linen esimerkki löytyy vaivatta matkapuhelinten 
maailmasta: teknisesti kaikkein edistynein tai 
futuristisimman näköinen tuote ei välttämättä 
aiheuta ryntäystä myyntitiskeille. Loogisen help-
pokäyttöinen ja juuri sopivan kokoinen laite voi 
menestyä, vaikka se ei loistaisi huippuominai-
suuksillaan tai houkuttelisi hinnoillaan.

– Automerkkejä ja -malleja tarvitaan tulevai-
suudessakin paljon, koska yhdellä tuotteella ei 
voida vastata kovin laajan käyttäjäkunnan toivei-
siin. Vaikuttaisi myös siltä, että ihmiset kaipaa-
vat yhä yksilöllisempiä käyttötavaroita arkeensa. 
Yhdelle autonomistajalle luotettavuus ja ympä-
ristöasiat ovat avaimia tyytyväisyyteen, harras-
teautoilijaa taas viehättää auton hieman öljyyn 
viittaava sisäaromi ja huolenpitoa vaativa, ei niin 
varmatoiminen tekniikka, Sotamaa analysoi.

Alan ammattilaista kuunnellessa on helppo 
ymmärtää, miksi automallien ulko- ja sisämuo-
toilua ei uudistusten yhteydessä aina muuteta 
kovin radikaalisti. Irtiottoja toki tarvitaan, mut-
ta auton identiteetti on säilytettävä automallissa 
sukupolvesta toiseen. 

– Autoon liittyy varsin usein intohimoja. Auto 
synnyttää aina tietynlaisen tunteen, toisille voi-
makkaamman kuin toisille. Yksi auton tietoinen 
vahva ominaisuus voi olla neutraalius – siis tun-
nelma, joka ei ärsytä. Vuosien saatossa muoti ja 
yhteiskunnalliset ihanteet muuttuvat, siksi auton 
muotoilussa tulee yleensä noudattaa melko hil-
littyä linjaa. Tunnetusti huipputason muotoilu 
kestää hyvin aikaa, eikä sitä tarvitse uudistaa 
jatkuvasti, Sotamaa selventää.

Tulevaisuuden haasteet
Kokenut muotoilija tekee edelleen töitä ulko-
maille, mutta aiempaa vähemmän ulkomailla. 
Professuuri UCLA:n arkkitehtuurisella kaupun-

kisuunnitteluosastolla jatkuu, ja se tuottaa tuo-
reita, ajankohtaisia ideoita. Siellä Kivi tutustui 
esimerkiksi Toyotan rahoittamaan hankkeeseen, 
jossa tutkitaan ennakkoluulottomasti tulevai-
suuden liikenteen innovaatiomahdollisuuksia. 
Todennäköisesti nykymuotoinen henkilöauto 
muuntuu aikanaan melko erilaiseksi liikkumis-
välineeksi. Yksilöllisemmäksi vai yhteisöllisem-
mäksi? Sen aika näyttää.

Maailmalta saatuja vaikutteita ja ideoita So-
tamaa Design jalostaa kahdeksanhenkisellä toi-
mistollaan kohti yritysasiakkaiden ja -yhteistyö-
kumppanien kaipaamia elämyksiä. Suomi tarjo-
aa siihen hyvät mahdollisuudet.

– Suomessa on ilman muuta mahdollista vie-
dä läpi suuriakin hankkeita. Toimin myös Aalto-
yliopiston digitaalisen suunnittelulaboratorion 
(ADDLAB) johtajana. Siellä suunnitelmia on 
mahdollista soveltaa käytäntöön esimerkiksi 
monipuolisten, kolmiulotteisia kappaleita tulos-
tavien, materiaalia lisäävien laitteiden avulla. 
Hyville, huolella jalostetuille ideoille löytyy kyllä 
rahoitusta. Kansainvälinen suunnitteluosaami-
nen tulee mielestäni yhdistää ennakkoluulotto-
masti Suomen vahvaan teknologiaosaamiseen 
ja -infra struktuuriin, Kivi kertoo.

Sotamaa Designilla on meneillään haastavia 
hankkeita, jotka saattavat tehdä toimiston sel-
västi nykyistä tunnetummaksi lähivuosina. Tii-
min vahvuutena on monipuolisuus; isoveli Kivi 
johtaa digitaalista suunnittelua, Tuuli-siskolla 
puolestaan on lasi- ja keramiikkaopintojensa 
kautta vahvaa fyysisten kappaleiden ymmärrys-
tä ja osaamista. Muu henkilöstö vaihtuu hieman 
projekteittain: vierailuhetkelläni paikalla oli suo-
malaisten lisäksi amerikkalais-, virolais-, englan-
tilais- sekä intialaisarkkitehtejä ja -muotoilijoita. 

Yrityksen laaja-alainen osaaminen näkyy sii-
nä, että he saivat vastattavakseen aiemmin 
mainitun suomalaisbrandien näyttelyn Shang-
haissa tänä syksynä. Suunnittelutyön lisäksi tii-
mi oli konkreettisesti rakentamassa näyttelyä. 
Marimekko oli hankkeen pääroolissa, mutta 
myös tuoreet, nousevat nimet ja brandit, kuten 
Sotamaat itsekin, olivat näyttävästi esillä. Kivi 
on nimensä mukaisesti hahmo, joka ei todel-
lakaan sammaloidu lukuisissa kansainvälisissä 
rooleissaan. 

Jäikö jotain vielä mainitsematta?
– Ilman muuta. UCLA:n, Addlabin ja oman 

toimistomme vetämisen lisäksi olen tosissa-
ni kahden tyttären isä. Nämä neljä roolia eivät 
tukahduta vaan inspiroivat toisiaan ja minua 
kutkuttavalla tavalla, Sotamaa toteaa lähties-
sään kohti perhettään ja yli satavuotiasta puu-
taloaan. 

Hyvään käyttö-
kokemukseen tähtäävällä 
suomalais suunnittelulla 
on paljon annettavaa 
maailmanlaajuisestikin.

vaikuttaisi myös siltä, että ihmiset kaipaavat 
yhä yksilöllisempiä käyttötavaroita arkeensa 

Shanghain 
nykytaiteen 
museossa  
27.10.– 
7.12.2012  
esillä ollut  
näyttely toi 
suomalais- 
designia  
vahvasti  
kansain- 
väliseen  
tietoi- 
suuteen.

– Ratkaisuja tehtäessä on 
aina muistettava myös 

inhimillinen puoli, oli 
kyseessä sitten rakennus  

tai auto, Kivi kertoo Saima-
koira vierellään.
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ohjoistuuli puhaltelee jäisiä henkäyksiä Koitelais-
kairasta, pakkasta on liki parikymmentä astetta. 
Omakotitalon pihalla häärii mustapipoinen mies 
sovittelemassa sähkönsinistä virtapistoketta val-
koisen autonsa takaposkeen. Pakkaslunta pihoil-
tansa kolaavat naapurit luovat miehen suuntaan 

uteliaita katseita. 
Sodankyläläisen Pekka Heiskasen, 71, uusi To-

yota Prius PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) 
on tiettävästi ainut sähköverkosta ladattava hybri-
diauto Lapissa. 

– Myös edellinen autoni oli Toyota Prius -hybri-
di. Se oli perinteinen hybridi, jota ei voinut ladata 
pistokkeesta, sanoo puhtaasta autoilusta ja uudesta 
tekniikasta innostunut Heiskanen.

Töpseli solahtaa Priuksen latausaukkoon. Talon 
sähkömittari ottaa lisää kierroksia, mutta huomat-
tavasti vähemmän kuin äkkiseltään luulisi. 

– Naapurit eivät ole vielä ottaneet kantaa tähän 
uuteen autoon. No – en kai ole Pelle Pelottaman mai-
netta vielä sentään saavuttanut. Näitä Prius PHEV 
-pistokehybridejä on Suomessa useita kymmeniä, 
lähin lienee Oulussa.

Hybridillä liikkuminen on paitsi ekologista, myös 
edullista. Auto toimii sähköllä ja bensiinillä. Heiska-
nen laskee, että bensiinin keskikulutus syyskeleillä 
on ollut noin 3,4 litraa sadalle kilometrille. 

– Talvikulutuksesta ei ole kertynyt vielä paljon-
kaan kokemusta, sillä auto on hankittu vasta kolmi-
sen kuukautta sitten. Uusi Prius on hieman entistä 
tilavampi ja ajettavuudeltaan jämäkämpi.

TeksTi ja kuvaT kari LindhoLm

Ladattava 
täyshybridi

hyrisee arktisissa 
oloissa

Pekka Heiskasen ympäristö

teko on pistorasiasta ladattava 

täyshybridi, uusi Toyota Prius 

Phev. Lapin ankara talvi ei 

hidasta matkantekoa.

P

Prius PHEV:n monitoimi
näyttö kertoo muun muas
sa auton audioasetuksista, 
keskinopeudesta, kellon
ajasta, ulkolämpötilasta, 
polttoaineenkulutuksesta ja 
toimintasäteestä. Tärkeim
mät ajonaikaiset tiedot hei
jastetaan tuulilasiin.

Pekka Heiskanen on 
hyvillään siitä, että 
Prius PHEV:n LED
ajovalot säästävät 
energiaa ja bensiiniä.

▶
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sähköautojen ykkönen 
suomessa
Toyota Prius PHEV on jo saavuttanut sähköver-
kosta ladattavien autojen selvän ykkösaseman Suo-
messa 42 %:n osuudella, vaikka se on ollut myyn-
nissä vasta kolme kuukautta.

Mallia rekisteröitiin elo-lokakuun aikana Suo-
messa yhteensä 68 kappaletta, eli 42 % kokonaisre-
kisteröinneistä (162 kpl). 

Rekisteröidyistä PHEV-malleista puolet ostettiin 
yksityiskäyttöön; tämä kertoo mallin yleisestä käy-
tännöllisyydestä, jolla se puhuttelee ympäristötie-
toista autoilijaa. Prius PHEV:n suositushinta on  
39 978,16 euroa.

Tämän vuoden aikana Suomeen on rekisteröity 
yksityiskäyttöön vain kuusi täyssähköautoa. Prius 
PHEV:n markkinaosuus sähköautoissa yksityisasi-
akkaiden luokassa on 65 %. 

Toimii myös talvella

Uutuusmallin yhdistetyn ajon bensiinin-
kulutukseksi tehdas ilmoittaa 2,1 l/100 
km, jota vastaava hiilidioksidipäästö on 
49 g/km. Ladatun sähkön loppuessa au-
to siirtyy automaattisesti täyshybriditoi-
mintoon, jolloin vastaavat luvut ovat 3,7 
l/100 km ja 85 g/km.

Hybridiautoilu ei hirvitä Heiskasta, 
vaikka kotikenttänä on arktisten talvi-
en Lappi. Vuodenvaihteen pakkaset ei-

vät pelota, sillä edellinenkin Prius toimi 
kylmässä kelissä ilman moitteita. Samaa 
sopii odottaa myös uutukaiselta.

Talvikaudella Prius PHEV:n ben-
siinimoottori hyrisee myös ohjaamon 
lämmöntuotannon vuoksi. Tästä syystä 
bensiininkulutus luonnollisesti kasvaa 
jonkin verran kesäkauden kulutukseen 
verrattuna.

– Pelkällä sähköllä ei ajeta talvella, 
ellei sitten halua palella. Lämpöä tarvi-
taan myös, etteivät ikkunat jäätyisi si-
säpuolelta.

Useampi lataus eurolla

Priuksen ajoakkujen lataaminen imai-
see noin kolme kilowattia sähköä valta-
kunnan verkosta. Yksi täyslataus maksaa 
sähkön nykyhinnoilla ja sähköyhtiöstä 
riippuen noin 18–25 senttiä. Aikaa ajo-
akun lataukseen kuluu puolitoista tun-
tia, mutta ladata voi tarvittaessa lyhyem-
mänkin aikaa. 

– Pelkällä sähkövirralla auton toimin-
tasäde on 20–25 kilometriä. Viikon kaup-

pareissut hoituvat periaatteessa yhdellä 
latauksella. Kun sähköt on syöty, auto 
liikkuu kuten täyshybridi. 

Heiskasen omakotitalossa on yösähkö, 
jonka käyttäminen auton lataukseen on 
noin sentin verran halvempi kilowatti-
tunnilta päiväsähköön verrattuna. 

– Lataus kannattaa ajastaa alkavaksi 
klo 22 jälkeen. Yösähkön käyttö antaa 
selvää säästöä pitkällä aikavälillä.

Uuden ajokin LED-valot ilahduttavat 
energian säästöön pyrkivää miestä. Va-
loautomatiikka sytyttää joko LED-päi-
väajovalot tai LED-lähivalot valaistuk-

sen mukaan. Kaukovalot ovat perintei-
set halogeenit. 

– Mielestäni ajovalot ovat varsin hyvät. 
Edellisessä Priuksessani oli jälkiasenne-
tut lisäkaukovalot. Ehkä niitä ei tarvitse 
asentaa tähän.

80 kiloa akkuja
Auton takakontin alla sijaitsevat noin 
80 kilon painoiset 4,4 kWh litium-ioni-
ajoakut. Heiskanen toteaa, että akkutek-
niikan kehitys on pienentänyt hybridien 
akkujen kokoa vuosien varrella.

– 443 litran kokoisessa tavaratilassa on 
riittävästi kapasiteettia ainakin omiin tar-
peisiini, Heiskanen toteaa.

Sähköajon maksiminopeus on 85 
km/h, jonka ylittyessä bensiinimoottori 
käynnistyy automaattisesti, vaikka lata-
ussähköä olisikin vielä jäljellä. 

– Alamäessä auto ei kuluta sähköä 
lainkaan. Rullaamista kannattaa käyttää 
myös risteykseen tultaessa, jolloin akut 
latautuvat. Ennakoivan ajon opeista on 
hyötyä tässäkin.

Heiskanen on tyytyväinen uuden ajok-
kinsa suorituskykyyn ja tuhannen kilo-
metrin toimintasäteeseen. 

– Auto kiihtyy yllättävän rivakasti säh-
kölläkin. En jää muun liikenteen jal-
koihin.

Latauspistoke sijaitsee auton oikeassa 

takakyljessä, polttoaineen täyttöaukkoa 
vastapäätä. Kuljettaja voi itse päättää, mil-
loin verkkosähköllä ladattua akkukapa-
siteettia hyödynnetään täysipainoisesti. 

Valittavissa on myös EV-City-ajotila, 
jolloin sähkökapasiteettia käytetään ta-
vallista raskaammillakin kaasunpainal-
luksilla ennen polttomoottorin käyn-
nistymistä.

– Sähkömoottorilla ajettaessa pitää va-
roa jalankulkijoita etenkin parkkipai-
koilla, sillä auto on lähes äänetön. Auto-
maattivaihteisto helpottaa ajamista, kun 
ei tarvitse vaihtaa vaihteita. Vasen jalka 
saa olla rokulissa.

Puhtaus hintaa tärkeämpi
Vaikka Prius PHEV kuluttaa vähän, sen 
kilometrikohtainen kokonaiskustannus 
on tavanomaista autoa hieman korke-
ampi hybridin kalliimman hankinta-
hinnan takia. 

– Suoranaista säästöä ei kerry tästä 
syystä. Mutta ainakin olen tehnyt hyvän 
työn ilmaston parhaaksi. Ostohinta ei ole 
pääasia hybridiauton ostajalle.

Liikkumisen puhtaudelle on vaikea 
laskea hintaa. Prius PHEV:n typen oksi-
dien ja hiukkaspäästöjen määrät jäävät 
lähelle nollaa. 

– Omatunto on sitä puhtaampi, mitä 
pienempi on hiilijalanjälki, mies pohtii.

Heiskanen ei jaksa uskoa, että hybridi-
en autoveroon olisi luvassa tuntuvia hel-
potuksia nykyisestä. Siitä pitänee huolen 
valtion rahantarve.

– Suomen valtio on noudattanut pe-
rinteisesti tarkan markan linjaa autove-
rotuksessa. Monissa muissa Euroopan 
maissa puhdasta autoilua kyllä tuetaan 
voimakkaasti.

Pieniin hiilidioksidipäästöihin liitty-

vät verohuojennukset näkyvät säästönä 
vuotuisessa ajoneuvoverotuksessa. 66 g/
km tai sitä vähemmän hiilidioksidia pa-
koputkestaan ilmaan päästävien ajoneu-
vojen perusveron määrä on 5,3 senttiä 
päivässä eli noin 19,35 euroa vuodessa. 

Ajoneuvoverotus kiristyy vuoden 2013 
alussa siten, että pienin vuotuinen perus-
vero alkaa 43 eurosta, kun päästöt ovat 
välillä 0–100 g/km.

Latauspaikkoja saisi lisätä
Vaikka uusi Prius PHEV on pitkä harp-
paus kohti laajempia sähköisen liikku-
misen ratkaisuja, pelkkä sähköauto olisi 
Heiskasen mukaan ”riskihomma” aina-
kin pitkien välimatkojen selkosilla, mi-

käli akkuteknologia ei kehity huomatta-
vasti jatkossa. 

Autojen verkkolatausmahdollisuuksia 
on syytä kehittää rivakasti lähivuosina. 
Siinä on haastetta valtiolle, kunnille ja 
työpaikoillekin.

Prius PHEV:n vakiovarustukseen kuu-
luvat muun muassa avaimeton luki-
tus- ja käynnistysjärjestelmä, bluetooth-
handsfree, nahkaverhoiltu ohjauspyörä, 
peruutuskamera, ajotietojen tuulilasi-
näyttö ja vakionopeussäädin.

– Etenkin peruutuskamera on käte-
vä juttu. On hyvä asia, kun auton taakse 
näkee kunnolla. Se lisää turvallisuutta, 
sanoo Heiskanen. 

Viikon kauppareissut hoituvat 
periaatteessa yhdellä latauksella

– Hankin tämän 
osittain myös 
siksi, että bensiini 
kallistuu jatkuvasti. 
Luonnollisesti 
tärkeää on, että 
liikkuminen on 
puhtaampaa. 
Prius PHEV:n 
hiilidioksidipäästöt 
ovat 49 grammaa 
kilometrille, 
Heiskanen kertoo.

Tavaratilaa on 
riittävästi litium
ioniakkujen 
tarvitsemasta 
tilasta huolimatta. 

Hybridin akut 
kannattaa ladata 
yösähköllä, 
jolloin säästöä 
syntyy toista
kymmentä 
prosenttia 
sähköyhtiöstä 
riippuen. 
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Suomalaisten arvostaman 
pitkäaikaisen kestosuosikin, 
Toyota Hiacen, seuraaja on 
muuntautumiskykyinen 
Proace. Hiacen tuotannon 
päättyminen jätti 
kirjaimellisesti paketti
auton kokoisen aukon 
markkinoille. 

Pekka karvinen

Uusi ja monipuolinen

Toyota Proace

kumppani kuljetuksiin
Toyotan nopean toiminnan ansiosta katkos 

jää kuitenkin lyhyeksi uuden mallin ottaes-
sa vastuun kuljetuskapasiteettia tarvitsevien 

henkilöiden tarpeista kesästä 2013 lähtien.

Monipuolinen ja tilava
Uusi Proace tulee saataville kahdella eri koripituu-
della, joista pidemmän version yhteydessä on va-
littavana myös korotetulla katolla varustettu malli. 
Kuljetuskapasiteetit koostuvat mallista riippuen si-
ten, että tavaratilan koko on 5, 6 tai 7 m3. Eri kori-
malleihin on valittavana useita vaihtoehtoja helpot-
tamaan tavaratilan käyttöä muun muassa lastausta 
ja purkamista ajatellen tai työkaluhyllyjen käytettä-
vyyttä silmällä pitäen. 

Ajoneuvon oikeanpuoleisella sivulla on liukuovi 
ja takana kätevät, jopa 270 astetta aukeavat pariovet. 
Tarvittaessa liukuoven saa myös kuljettajan puolei-

selle sivulle ja taakse voi valita yläreunasta saranoi-
dun, perinteisen takaluukun.

Uusi malli ottaa selkeästi muotoiltuun tavara-
tilaansa melkoisen määrän kuljetettavaa, eikä pe-
lästy painavaakaan kuormaa. Proacen kantavuus 
on 1 200 kg, ja jarrullista perävaunuakin se vetää  
2 000 kilon edestä.

Mukava lastata, miellyttävä tien päällä
Jotta ajoneuvo soveltuu myös ammattikäyttöön, 
tavaratilan toimivuus on itsestään selvä edellytys. 
Tämän lisäksi Proace tarjoaa ensiluokkaisen ajo-
mukavuuden niin tyhjänä kuin lastattunakin. Suu-
ri ja valoisa ohjaamo suurine lasipintoineen luo ti-
la-automaisen tunnelman, joka palvelee niin mat-
kustusmukavuutta kuin turvallisuuttakin. Sujuvan 
liikkumisen lähtökohtia ovat hyvä näkyvyys eteen 
ja sivuille sekä kuljettajan korkea istuma-asento. 

Miellyttävän ajokokemuksen takaamiseksi 
Proacen varustelista on kattava. Vai miltä kuu-
lostavat esimerkiksi ilmastointi, audiojärjestel-
mä, sähkökäyttöiset sivulasit, sähkösäätöiset ja 
lämmitettävät sivupeilit, polttoainetoiminen lisä-
lämmitin, päiväajovalot? Tai vakionopeussäädin, 

bluetooth hands-free -järjestelmä, sadetunnistin, 
automaattiset ajovalot? 

Etuvetoinen Proace on etenemiskykyinen pa-
kettiauto. Sen vakiovarusteluun kuuluvaa VSC-
ajonvakautusjärjestelmää voi halutessaan täyden-
tää Grip Control -järjestelmällä, joka tuo kuljet-
tajan käyttöön erikseen valittavan esiasetuksista 
muodostuvan, säädettävän vetoluistoneston.

Puhti ja käyttövarmuus  
eivät lopu kesken
Uudessa Proacessa korostuvat piirteet; voimak-
kuus, taloudellisuus ja ympäristöystävällisyys. 
Kaikki moottorit täyttävät luonnollisesti tiukat 
Euro V -päästömääräykset.

Moottoriksi on valittavissa kaiken kaikkiaan 
kolme eri vaihtoehtoa. 1,6 litran dieselmoottori 
(90 hv / 180 Nm) yhdistettynä viisivaihteiseen, 
käsivalintaiseen vaihteistoon tuo notkeaa voi-
maa esimerkiksi kaupunkikäyttöön, mutta ei 
kavahda maantietäkään. Kaksi 2,0 litran diesel-
moottorivaihtoehtoa (128 hv / 320 Nm tai 163 

hv / 340 Nm) tuovat lisää voimaa niihin kulje-
tuksiin, joissa sitä tarvitaan. Voima välitetään 
näiden moottorien yhteydessä kuusivaihteisella 
käsikäyttöisellä vaihteistolla tai suurempitehoi-
semman moottorin yhteydessä valittavissa ole-
valla kuusivaihteisella automaattivaihteistolla.

Taloudelliset moottorit yhdistettynä suureen 
80 litran polttoainesäiliöön takaavat sen, että 
kuljetukset eivät keskeydy moottorin janoisuu-
den takia – 2,0 litran 128 hv:n moottorilla täysi 
tankillinen tarkoittaa jopa 1 250 kilometrin toi-
mintasädettä!

Uudessa Proacessa on muiden Toyota-mallien 
mukaisesti kolmen (3) vuoden tai 100 000 kilo-
metrin takuu, ensiksi täyttyvän ollessa määräävä.

Uusi kumppani saapuu Suomeen
Tarkemmat tiedot muun muassa varusteista ja 
hinnoista täsmentyvät talven 2013 aikana, kun 
uuden Toyota Proacen ennakkomyynti käyn-
nistyy. Ensimmäiset autot saapuvat Suomeen 
kesällä 2013. 

Tila-automainen 
matkustamo 
takaa hyvän 
näkyvyyden. 

Selkeälinjainen 
tavaratila 
mahdollistaa 
moninaisen 
varustelun. 
Tilaa on mallista 
riippuen 5, 6 tai  
7 kuutiota. 

Hyvin muotoillut istuimet kruunaavat 
ajomukavuuden.

Liukuovet saa tarvittaessa auton 
molemmille sivuille ja taakse voi 
valita pariovet tai perinteisen 
takaluukun.   
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TIMO SAVOLAINEN

Autoon 
lisää kuljetus-
kapasiteettia
Kun tilapäistä kuljetusta vaativat 
tavarat eivät mahdu auton sisälle, 
kannattaa auton katolle hankkia 
taakkateline, jota on mahdollista 
täydentää vielä kuljetuslaatikolla. 

 Erilaisten tavaroiden kuljetustar-
ve henkilöautoissa on kasvanut –
matkustajien lisäksi tilaa tarvitaan 

mitä erilaisimpien harrastevälineiden ja 
tavaroiden kuljetukseen. Kun kuljetus-
tarve on säännöllinen ja ennakoitavissa, 
se kannattaa ottaa huomioon jo auton 
valinnassa. 

Taakkateline ja kuljetuslaatikko voi-

daan helposti asentaa lähes kaikkiin 
Toyota-malleihin. Telineeseen voidaan 
lisätä kiinnikkeitä useiden erilaisten har-
rastusvälineiden, kuten polkupyörän, 
suksien, lumilaudan tai kanootin, kul-
jettamiseksi. 

Kuljetuslaatikon koon valintaan vai-
kuttavat kuljetustarve sekä auton koko. 
Nykyaikaisten kuljetuslaatikoiden vali-

koima on mittava ja saatavana on erilai-
sia, tyylikkäitä ja entistäkin helppokäyt-
töisempiä laatikoita. 

Ilmanvastuksen ehdoilla
Uusimmat laatikkomallit on suunni-
teltu virtaviivaisiksi, minkä ansiosta ne 
aiheuttavat mahdollisimman pienen il-
manvastuksen ja polttoaineen lisäyk-
sen. Kuljetuslaatikkoa valittaessa koon 
ja ulkonäön ohella merkittäviä tekijöitä 
ovat laatikon istuvuus ja soveltuvuus au-
ton muotoihin. Myös auton takaluukun 
avautumiseen tarvittava tila kannattaa 
ottaa huomioon – erityisesti isojen ta-
kaluukulla varustettujen tila-autojen ja 
wagon-mallien kohdalla.

Jos laatikkoa käytetään suksien kul-
jetukseen, niiden mitta on huomioitava 
laatikon pituutta valittaessa. Sukset ovat 
viime aikoina lyhentyneet, mikä mah-
dollistaa hieman lyhyempien boksien 
käytön. Laatikoiden leveydet vaihtelevat 
runsaasta puolesta metristä suurimmil-
laan 0,9 metriin.

Aukeamissuunnalla on 
merkitystä

Markkinoilla olevien taakkatelineiden ja 
laatikoiden hinnoissa on suuria eroja, jot-
ka selittyvät yleensä laatueroilla. Thulen 
valmistamat kuljetuslaatikot istuvat hyvin 
auton taakkatelineisiin, ja niiden kiin-
nitys ja poisto on yhä vaivattomampaa.

Kuljetuslaatikon valinnassa kannattaa 
huomioida kannen aukeamissuunta. Osa 
laatikoista avautuu perästä, jolloin etu-
osan kuormaaminen voi olla haastavaa. 
Liikenteen puolelta avautuva laatikko 
saattaa aiheuttaa vaaratilanteita, ja tie-
tyissä maissa se on kielletty turvallisuutta 
vaarantavana tekijänä. Käytännöllisimpiä 
ovat laatikot, jotka avautuvat kummalta-
kin puolelta.

Mikäli laatikko on varustettu kaasu-
jousilla, ne pitävät kantta avoinna kuor-
man lastaamisen ja purkamisen ajan. 
Kalleimmissa laatikkomalleissa kiinni-
tys kattotelineisiin tapahtuu kätevällä ja 

helppokäyttöisellä pikalukituksella. Boksin asennus ja 
poisto kestää näin vain hetken. Parhaimmat laatikot on 
myös varustettu keskuslukituksella. 

Hissillä ylös
Monelle laatikon säilyttäminen on ongelmallista. Laatik-
ko vie esimerkiksi autotallissa suhteellisen paljon tilaa. 
Kätevin tapa varastointiin on autotallin kattoon asennet-
tava hissi, jonka avulla laatikko voidaan kätevästi laskea 
auton katolle ja nostaa pois. 

Taakkateline kannattaa poistaa auton katolta aina, 
kun sitä ei tarvita, sillä telineen vaikutus polttoaineen 
kulutukseen on yllättävän suuri.

Kuljetuslaatikko on hyvä puhdistaa aina käyttöjakson 
jälkeen ja vahata muutaman kerran vuodessa. Oikein 
hoidettuna se kestää yhtä kauan kuin autokin. 

Kuormituksen rajat
On erittäin tärkeää huomioida katolle ja kuljetuslaatik-
koon sijoitettavien tavaroiden äärimitat, paino sekä kul-
jetettavien tavaroiden riittävän tukeva kiinnitys taakka-
telineeseen tai laatikonrunkoon. Tavarat voidaan kiin-
nittää laatikkoon erilaisilla sidontatarvikkeilla. 

Auton kattoa ei saa ylikuormittaa. Suurin sallittu kat-
tokuorma on mainittu omistajan käsikirjassa ja nykyi-
sin myös rekisteriotteessa. Laatikkoa hankkiessa tulee 
aina huomioida myös taakkatelineen ja kuljetuslaatikon 
oma paino laskettaessa kattokuorman kokonaispainoa. 

Raskain kuorma on suositeltavinta pakata aina auton 
tavaratilaan ja huolehtia samalla sen kunnollisesta kiin-
nittämisestä. Suuri kattokuorma vaikuttaa myös auton 
painopisteeseen ja muuttaa sen ajo-ominaisuuksia. 

Kätevin tapa 
varastointiin on 
autotallin kattoon 
asennettava hissi. 

Kanootin kuljettami-
seksi tarjolla on taak-
katelineeseen omat 
kiinnittimet. kiinnittimet. 

Tavarat voidaan 
kiinnittää taak-
katelineeseen 
erilaisilla sidon-
tatarvikkeilla. 

Kuljetuslaatikkoja nähtiin 
liikenteessä aiemmin vain 
talviaikaan, mutta nyt niiden 
käyttö on laajentunut myös 
muihin vuodenaikoihin. 
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 Ensimmäiset Toyota-autot saapuivat 
Suomeen vuonna 1964. Viiden vuo-
den päästä maahan rantautuivat myös 

ensimmäiset trukit. Autojen tavoin trukitkin 
voittivat nopeasti suomalaisten luottamuksen 
laadullaan ja luotettavuudellaan kohoten koh-
ti myyntitilastojen kärkeä. 

Toyota Group 
Toyota Group on globaali monialainen yri-
tyskokonaisuus, johon kuuluu yhteensä 13 
yritystä. Yrityksistä suurin on autonvalmis-
taja Toyota Motor Corporation. Sen lisäksi 
Toyota Groupiin kuuluu Tokion pörssissäkin 
noteerattava Toyota Industries Corporation, 
johon muun muassa trukkeja valmistava To-
yota Material Handling Group kuuluu. 

Trukkipuolen Suomen myyntiyhtiö Toyota 
Material Handling Finland (TMHFi) kuuluu 
Toyota Material Handling Europeen, jonka 
liikevaihto Euroopassa on 1,4 miljardia eu-

Toyota on kehittänyt mm. aktiivisen 
ajonvakautusjärjestelmän, SAS:n, joka estää 
trukin kaatumisen ääritilanteissa. Trukkia 
kuljettaa DSV Solutionsin tiiminvetäjä Petri 
Valkeinen.

Tapsa paasimaa

maailman 
suosituin 

trukki 

– Toyota, 
tietenkin! 

Toyota suunnitteli työvälineen myös tavaroiden siirtoon 
ja nostoon jo 1950-luvulla. Nyt Toyota on suomen ja koko 
maailman suosituin trukkimerkki. 

roa ja henkilöstöä on kokonaisuudessaan noin  
10 000. Euroopan tehtaat sijaitsevat Ruotsissa, 
Ranskassa ja Italiassa. 

TMHFi:n liikevaihto on 40 miljoonaa eu-
roa, ja yhtiö työllistää 145 alan ammattilaista, 
joista yli sata työskentelee huolto-organisaati-
ossa. Toyota- ja BT-trukkien lisäksi yrityksen 
edustuksessa ovat muun muassa Kalmar- ja 
Manitou-trukit sekä Mecalux-hyllyt.  

Toyotalla Suomi kuljettaa, siirtää, 
kerää, kuormaa ja pinoaa 
– Toyota on Suomen ja koko maailman os-
tetuin trukkimerkki. Markkinaosuus Suo-
messa on reilusti yli 30 %, hehkuttaa Toyota 
Material Handling Finlandin toimitusjohtaja 
Pasi Nieminen. 

Nieminen vakuuttaa Toyotan maineen 
trukkien valmistajana olevan vähintään yh-
tä legendaarinen kuin autojen. Toyotan au-
tot kuvastavat luotettavuutta ja tarjoavat täy-

den vastineen rahalle tekniikassa, tyylissä ja 
varustelussa. 

Myös Toyota-trukit tunnetaan innovatii-
visina edelläkävijöinä, jotka tarjoavat aina 
ensimmäisenä uusia ideoita asiakkaidensa 
hyödynnettäviksi. Uusia ideoita ovat esimer-
kiksi Toyota SAS -aktiivinen ajonvakautusjär-
jestelmä, joka valvoo kuljettajan ja kuorman 
turvallisuutta tai BT Powerdrive -ajonohjaus-
järjestelmä, jonka suorituskyky ohjelmoidaan 
kuskin mukaan.

Pasi Niemisen mukaan viisi vuotta sitten 
toteutettu yhdistyminen BT-trukkien kanssa 
oli oiva esimerkki siitä, kuinka kaksi mallistoa 
täydentävät toisiaan. Toyota on ulkokäyttöön 
soveltuvien vastapainotrukkien aatelistoa ja 
BT sisälogistiikan varastotrukkien tähti. 

Luotettavuudessa ja kestävyydessä Toyota- 
ja BT-trukit ovatkin yhtä vahvaa tekoa – esi-
merkkinä mainittakoon vaikkapa BT-pump-
pukärryjen rungoille myönnettävä huikea 99 

vuoden takuu.
Uudet Toyota- ja BT-mallistot edus-

tavat uusinta teknologiaa niin turvalli-
suudessa, tuottavuudessa, ergonomiassa 
kuin kaluston elinkaaren hallinnassakin. 
Tavoitteena on pienentää sekä käyttöku-
luja että hiilijalanjälkeä. 

– Logistiikan ammattilaiset voivat olla 
oman arvonsa tuntevaa väkeä. Vastapai-
notrukeissa Toyota on sellainen toimi-
ja, että moni trukkikuski ei suostu edes 
ajamaan muulla kuin Toyotalla. Lisäksi 
esittelemme koko ajan uusia upeita rat-
kaisuja, ja niin tulemme tekemään jat-
kossakin, Pasi lisää. 

Palvelu korostuu tuotteiden 
rinnalla
Tuotteiden lisäksi nyt myydään ennen 
kaikkea palvelua. Monelle asiakkaalle 
trukkikalusto on kriittinen tuotannonte-
kijä prosessissa, jonka täytyy toimia kuin 
öljytty. Sen vuoksi sopimus sisältää usein 
huoltopalvelun. 

Myös trukkikaluston vuokraus on 
yleistynyt voimakkaasti kun jo yli puolet 
kaikista toimitetuista koneista on vuok-
rattuja. Syyt ovat selvät – helppo budje-
tointi, aina viimeaikainen, ergonominen 
ja turvallinen kalusto sekä huoleton yllä-
pito. Samalla pääomaa vapautuu omaan 
ydinliiketoimintaan. 

Toyotan asiakaskunta kattaa kaupan, 
palvelujen, teollisuuden ja julkisen sek-
torin kaikki alueet. Toisessa päässä voi 
olla valtava logistiikkakeskus, toisessa 
kyläkauppa. Trukkeja tarvitaan kaik-
kialla – tehtaista teattereihin ja sairaa-
loista satamiin.

– Kehitys kulkee kohti koko kaluston-
hallinnan ulkoistamista. Täyden palvelun 
vuokrauksesta on lyhyt askel kokonais-
pakettiin, jossa kalusto, sen huolto ja hal-
linta siirtyvät kokonaan meidän vastuul-
lemme, Nieminen lisää.

Maailman innovatiivisinta 
huolto- ja varaosapalvelua 
Oleellista on tarjota asiakkaille järkevä 
ratkaisu, joka alentaa kaluston kokonais-
kuluja ja kohottaa käyttöastetta. Toyotalla 
onkin siihen älykkäät ja tehokkaat työka-
lut. Ratkaisujen avulla trukkikalustoa voi 
hallita, seurata ja huoltaa niin modernilla 
tavalla, että sille ei ole maailmassa vertaa 
millään toimialalla.

Liikkuvan huoltohenkilöstön käytös-
sä on langattomat Easy-päätteet, joihin 
välitetään työmääräykset ja joiden avul-
la tehdyt toimenpiteet raportoidaan vä-
littömästi. Asiakas saa heti kuittauksen 
tehdystä työstä – langattomasti tietenkin. 
Tuloksena on valtava määrä dataa, josta 
voidaan tuottaa asiakkaan käyttöön ana-
lyyseja muun muassa ylläpito- ja korjaus-
kuluista kone- ja aiheuttajakohtaisesti. 

– Trukkeihin voidaan asentaa myös 
mokkulat eli laitteet, jotka lähettävät re-
aaliaikaista tietoa kaluston käytöstä. Saa-
dusta datasta voi seurata kunkin trukin 
käyttöastetta ja toimintoja sekä havaita 
vaurioherkät työt, tilat ja reitit, valot-
taa Pasi.  

Älykkään järjestelmän keskus, Nie-
misen sanoin ”Omo-info”, on Toyotan 
pääkonttorissa Vantaan Korsossa, jossa 
neljä asiakaspalvelijaa ottavat vastaan 
asiakkaiden huoltopyynnöt ja välittävät 
ne langattomasti suoraan huollon Easy-
päätteisiin. Näin asiakas tavoittaa aina 
yhdestä numerosta lopulta oman huolto-
mekaanikkonsa. Mekaanikko puolestaan 
näkee heti tehtävän ja sen kiireellisyysas-
teen Easy-päätteestä. 

– Toinen ainutlaatuinen palvelumme 

on varaosien yöjakelu. Tarvittavat osat 
ja öljyt toimitetaan tavarataksilla suo-
raan huoltoautoihin ympäri maan öisin. 
Silloin ne ovat heti aamulla kello 7.00 
huoltomekaanikon käytössä. Samalla vie-
dään vanhat osat ja öljyt pois eli kierrä-
tys toimii nykyvaatimusten mukaisesti, 
iloitsee Pasi.

Nieminen kiittelee hyvin trimmatun 
joukkueensa asennetta, jonka myötä 
Toyota on noussut ykköseksi myös tru-
keissa. Toyotan tapa kartoittaa asiakkaan 
tarpeet tarkasti, on saanut kiitosta myös 
asiakkailta. 

– Oikein mitoitettu ja tehokäytössä 
oleva trukkikalusto on kaikkien etu. Toi-
mintamme kolme tärkeintä painopistet-
tä ovatkin asiakas, asiakas ja asiakas, Pasi 
painottaa lopuksi. 

Asiakkaiden huoltopyynnöt välitetään langattomasti suoraan 
huollon Easy-päätteisiin. Mekaanikko Kimmo Nieminen näkee 
tehtävän ja sen kiireellisyys asteen päätteeltä.

Toimitusjohtaja Pasi Nieminen testaa 
ensimmäistä Suomeen tuotua Toyota-trukkia. 
Vuosimalli -69, teho 28 hv, nostokyky 1 250 kg ja 
nostokorkeus 3,0 m. 

Reijo Paukkula 
varustaa Toyota-
vastapainotrukkia 
vastaamaan 
asiakkaan tarpeita. 
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uutiset

Maailman arvokkain 
autobrandi

Toyota Auto Finland Oy valitsee maaliskuus-
sa 2013 kolme kunkin sarjan parasta työ-

tä, yhteensä 9 piirustusta maailmanlaajuiseen 
kisaan lähetettäväksi. Näiden tekijät palkitaan 
laadukkaalla piirustusvälinesarjalla. Kaikkien 
Suomessa kilpailuun osallistuneiden kesken 
arvotaan lisäksi yksi 500 euron arvoinen Ho-
liday Club -lahjakortti. 

Kansainvälisessä kilpailussa palkintosijoille 

Toyota järjestää jälleen kansain-
välisen piirustuskilpailun lap-

sille ja nuorille. Toyota Dream Car 
Art Contest -nimeä kantavassa kil-
pailussa kunkin maan kolme paras-
ta työtä jatkavat kansainvälisen raa-
din arvioitaviksi. Loppukilpailussa 
palkintosijoille yltäneiden töiden 
tekijät kutsutaan palkintoseremo-
niaan Japaniin.  

Sinun unelma-autosi -piirustus-
kilpailun ajankohta on 15.12.2012–
15.2.2013. Kilpailuun voivat osal-
listua kaikki alle 16-vuotiaat lap-
set, ja piirustuksia vastaanotetaan 
kaikissa Suomen Toyota-liikkeis-
sä. Kilpailussa on kolme sarjaa: 
alle 10-vuotiaat, 10–12-vuotiaat, 
13–15-vuotiaat. 

Nyt järjestettävä tapahtuma on 
järjestyksessä seitsemäs, Suomessa 
kilpaillaan nyt toista kertaa. Tapah-
tuman tavoitteena on tuottaa lap-
sille ja nuorille hauskaa tekemistä, 

Toyota on jälleen nimitetty maa-
ilman arvokkaimmaksi auto-

alan brandiksi Interbrandin teettä-
mässä tutkimuksessa Best Global 
Brand 2012. Toyotan brandiarvo 
kohosi huimat 9 % tämänvuotises-
sa raportissa. Kaikki toimialat mu-
kaan lukien yhtiö varmisti paik-
kansa 10 maailman arvokkaimman 
brandin joukossa. 

Toyotan menestys pohjautuu 
viime kädessä pitkään jatkunee-
seen asiakasuskollisuuteen ja vai-
kuttavaan työhön ympäristöystä-
vällisten tuotteiden, kuten Priuk-
sen, kehityksessä ja valmistuksessa. 

Nuorten asiakkaiden keskuudessa 
mielenkiinto merkkiä kohtaan on 
kasvanut.

Toyota onnistui saavuttamaan 
myös parhaan vihreän brandin 
(Best Global Green Brand) titte-
lin maailmanlaajuisesti. Raportissa 
korostui Toyotan jatkuva päämää-
rä säilyttää kestävät ympäristöarvot 
yhtenä johdon tärkeimpänä tavoit-
teena ja yhtiön menestystä takaava-
na tekijänä. Tutkimuksessa huomi-
oitiin investoinnit ja brandien joh-
taminen yritysten liiketoiminnan 
voimavarana.  

kannustaa heitä unelmoimaan ja 
kulkemaan kohti asettamiaan pää-
määriä.

Vuoden 2012 piirustuskilpailuun 
lähetti työnsä 620 000 nuorta 70 
maasta. Elokuussa 2012 Toyota 
Mega Web -näyttelyhallissa jär-
jestettyyn palkintojenjakotilaisuu-
teen osallistui 30 lasta huoltajineen 
22 maasta. 

– Kaikki piirretyt unelma-autot 
saavat minut tuntemaan, että to-
della haluan omistaa ja ajaa niitä. 
Tänä vuonna mukana oli useita kil-
pailutöitä, joissa teemana oli ihmis-
ten auttaminen luonnonkatastrofi-
en aikana. On ilmeistä, että ympäri 
maailmaa tapahtuvat luonnon kata-
strofit opettavat lapsille tärkeitä asi-
oita, kuten toisten auttamista, sitke-
yttä ja tahtoa jatkaa eteenpäin sekä 
unelmien vaalimista, totesi Toyota 
Motor Corporationin pääjohtaja 
Akio Toyoda.

Tokiossa elokuussa 2012 järjestettyyn 
palkintojenjakotilaisuuteen osallistui 30 lasta 
huoltajineen 22 maasta. 

Piirtämällä Japaniin

Sinustako unelma-auton tekijä?

yltäneet kilpailijat kutsutaan palkintoseremo-
niaan Japaniin. Neljän päivän matkalle pääsee 
palkittu lapsi yhden huoltajan kanssa.

Koko on A3 
Piirustus tulee tehdä A3-kokoiselle paperille 
käsin värikynillä, vesiväreillä tai muilla väreillä. 
Tietokoneella tehtyjä piirustuksia ei hyväksytä 
mukaan kilpailuun. Kilpailijan tulee toimittaa 
piirustuksensa Toyota-liikkeeseen osallistu-
mislomakkeen kera. Lomakkeita on saatavilla 
kaikissa Toyota-liikkeissä. 

Säännöt ja osallistumislomake ovat ladatta-
vissa myös internet-osoitteesta www.toyota.fi.

Kultainen 
ja Vihreä 
ohjaus-
pyörä 2012 

AutoBild (22/2012) on jälleen 
valinnut Kultaisten ohjauspyö-

rä -palkinnon saajat. Palkinnot jaet-
tiin kuudessa kategoriassa, jois-
ta ympäristökategoriaan kuuluvan 
Vihreän ohjauspyörän 2012 voitti 
Toyota Yaris Hybrid. Lehden lukijat 
valitsivat finaaliin viisi autoa, joista 
voittajan valitsi asiantunteva raati. 

Kultaisen ohjauspyörän 2012 ti-
la-autokategoriassa vei seitsemän-
paikkainen Toyota Prius+.

pyörä 2012 

Toyota ja Mazda sopivat 
yhteistyöstä

Toyota Motor Corporation (TMC) ja Mazda Motor 
Corporation ilmoittivat, että Mazdan rakenteilla oleva 

autotehdas Meksikossa aloittaa Toyota-merkkisten autojen 
valmistamisen erityisesti Pohjois-Amerikan markkinoille. 
Uusi kompakti Toyota-malli perustuu Mazda2:een ja sen 
valmistus aloitetaan kesällä 2015. Tuotantomäärä tulee 
olemaan 50 000 autoa vuodessa ja Toyota-verkosto 
huolehtii mallin myynnistä.

Mazdan Meksikon tehdas aloittaa toimintansa 
tilikauden 2014 aikana. Toyotan investoinnit kattavat 
tuotantolaitteista ja kapasiteetin lisäyksestä sekä Toyota-
mallin kehittämiskustannuksista asianmukaiset osuudet. 
Yhteistyön avulla TMC pyrkii vahvistamaan Pohjois-
Amerikan autotarjontaa. 

Toyota ja Lexus palkittiin par-
haina jälleenmyyntiarvonsa 

säilyttävinä merkkeinä Los Ange-
lesissa järjestetyssä autonäyttelys-
sä. Tapahtumassa palkitaan vuo-
sittain vuoden paras brandi ja paras 
luksus brandi.

Toyotalle voitto on jo kolmas 
neljän vuoden sisään. Yhtiö onkin 
sitoutunut voimakkaasti valmista-
maan laadukkaita, turvallisia ja ar-
vokkaita autoja. Nykymalleissa on 
yhä enemmän tunteita herättäviä 
yksityiskohtia sekä näyttävämpää 
muotoilua. Toyota aikoo jatkos-
sakin valmistaa yhä vetävämpiä 

Paras jälleenmyyntiarvo
malleja, jotka täyttävät asiakkai-
den toiveet. 

Lexuksen palkitsemisen perus-
teet olivat Toyotan tapaan auton 
laatu, turvallisuus ja arvo. Lexus 
mielletään merkkinä, joka tarjoaa 
huoletonta ja ongelmatonta ajoa 
luksusluokassa. Ensimmäisen ker-
ran Lexus palkittiin vuonna 2010. 
Keskittyminen autojen tehokkuu-
den parantamiseen ja ulkoiseen 
muotoiluun näkyy Lexukselle us-
kollisten asiakkaiden määrässä. 
Merkin edustuksellinen kokemus 
on syynä toisen, kolmannen ja nel-
jännen Lexuksen hankintaan.

Kiitos asiakas-
palautteesta 
Toyotan asiakas tyyty-
väisyyskyselyyn netin 
kautta vastanneet asiakkaat 
osallistuvat arvontaan, 
joka tehdään joka kolmas 
kuukausi. Palkintona on 600 
euron matkalahjakortti ja 
neljä sadan euron poltto-
ainelahjakorttia. Onnetar 
nosti voittajiksi seuraavat: 
Matkalahjakortti 
Päivi Falck, Neuvoton 
Nesteen 100 euron 
polttoainelahjakortti 
Heimo Liimatainen, Vantaa 
Carita Gullqvist, Isnäs 
Tua Rehnberg, Jackarby 
Arto Lamberg, Oulu

Toyotan myynti 
kasvussa 
Euroopassa 

Toyotat myyvät hyvin. Vuoden 
2012 ensimmäisten yhdeksän 

kuukauden aikana Toyota Motor 
Europe saavutti 642 543 auton ko-
konaismyynnin, joista Toyotia oli 
607 294 ja Lexuksia 35 249. 

Täyshybridimallien kokonais-
myynti kolmannella kvartaalilla 
oli 33 370 autoa, eli kasvu oli hui-
mat 75 % vuoden takaisesta. Vuo-
desta 2000 lähtien Toyotan ja Le-
xuksen täyshybridiautojen kumu-
latiivinen myynti on Euroopassa 
yhteensä 470 000 kappaletta. To-
yotan GT86-urheiluauto löysi myös 
hyvin asiakaskuntansa: tänä vuon-
na Euroopassa sitä on myyty 3 414 
kappaletta. Myös Lexuksen myynti 
Euroopassa nousi 13 % aiempaan 
vuoteen verrattuna ja kokonais-
myynti kolmannella kvartaalilla oli 
11 795 autoa. 

Toyota Tammer-Auto luovutti 
WWF Suomen Norppa-arpa-

jaisten pääpalkinnon Toyota Au-
ris HSD:n  9.11.2012. Onnellinen 
voittaja oli tamperelainen Eeva-Lii-
sa Seppälä. Auton luovutti hänelle 
Toyota Tammer-Auton automyyjä 
Jyrki Silius.

Toyota on tehnyt yhteistyötä jo 
pitkään WWF:n kanssa. Jatkuvas-
ti kehittyvä yhteistyö tukee hyvin 
kummankin kumppanin ympä-
ristöarvoja. WWF käyttää arpajais-
tuoton saimaannorpan ja Suomen 
luonnon suojelemiseen.

Lämpimät onnittelut voittajalle.

Kuvassa Eeva-Liisa Seppälä 
ja Jyrki Silius.

WWF:n Norppa-arvan pääpalkinto 
luovutettiin Tampereella
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Ristikon oikein ratkaisseiden kesken arvomme kolme Toyota-autonhoitotuotepakettia. Mikäli haluat 
osallistua arvontaan, lähetä ratkaisusi osoitteella: Toyota Auto Finland Oy, Tiedotus, PL 12, 014501 Vantaa 
tai skannattuna sähköpostilla osoitteella: tiedotus@toyota.fi.

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 49 050 330 0360 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 Meijerinkatu 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

38 TOYOTA PLUS TOYOTA PLUS 39



Toyotaasi suunnitellut tuotteet 
LÖYDÄT VAIN 
TOYOTA-HUOLLOSTA.

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 jälleenmyyntiarvon. Tunnistat ne punavalkoisesta Toyota Genuine 
Parts -pakkauksesta.
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