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Automuotoilu haastaa 
luovaan suunnitteluun 

Anna Rantakosken tekstiilit 
herättävät tunteita

Land Cruiserin 
uudet ominaisuudet



KylkilistatPuskurien kulmasuojukset

Sumuvalojen kromatut kehykset

*) Saatavana kaikkiin Auris Hybrid Touring Sports ja uusimpiin Auris Hybrid -malleihin, varmista sopivuus automyyjältäsi.

Tekstiilimattosarja Tavaratilan suojapohja

Vetokoukku*)

Tavaraverkko ja tavaratilan jakaja Lämmitysjärjestelmät

Kuvan autossa nämä Toyota-lisävarusteet: 
• kromiset kylkilistat 
• tavaratilan luukun kromilista 
• kiiltävä takapuskurin suojalevy 
• peruutustutka 
• 16” Athena-kevytmetallivanteet.

Kevytmetallivanteet 

1. Pitlane II, 17”, 
antrasiitti, kiillotettu.

2. Orion, 16”, 
antrasiitti, kiillotettu.

Sumuva

1. 2. 

TOYOTA AURIS TOURING SPORTS.
Valitse moottorisi, valitse varusteesi.

Lastenistuimet. Useita malleja. 
Laajasta valikoimasta löydät sopivan istuimen 
kaikenikäisille lapsille.

Uusi Auris Touring Sports on luokkansa ensimmäinen wagon, 
jonka saat bensiinin ja dieselin lisäksi myös täyshybridinä. 
Mieleisesi moottorin lisäksi voit valita mieleisesi lisävarusteet 
kylkilistasta vetokoukkuun, jonka saat nyt täyshybridiinkin. 
Tule Toyota-jälleenmyyjäsi luo tutustumaan 
koko valikoimaan!
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Suomalaista muotoilua on yritetty määritellä 
muotoilijoiden ja viime aikoina myös julki-

sen keskustelun kautta. Lähes jokaisella yksilöllä 
on oma käsityksensä muotoilusta. 

Suomalaisuudelle ominaista on perinteises-
ti ollut niukat resurssit ja haastavat olot. Tähän 
lähtökohtaan pohjautuva perimä näkyy suoma-
laisessa muotoilussa myös globaalin markkina-
talouden ja lisääntyvän hyvinvoinnin aikana. 
Olennaiseen toimintaan keskittyvä, materiaaleja 
säästävästi käyttävä suunnittelu luo yksinkertai-
suuden estetiikkaa ja hyvää käytettävyyttä sekä 
tehokasta tuotteiden valmistettavuutta. Suoma-
lainen työmoraali näkyy myös muotoilussa: työt 
tehdään keskittyneesti ja tehokkaasti, ja tuloksi-
en annetaan puhua puolestaan. Menestymme-
kö me kansainvälisessä kilpailussa näillä eväillä?

Elinvoimainen yksilöllisyyttä korostava kult-
tuuri on maailmalla kysyttyä. Ylenpalttisesta 
kansainvälisestä tarjonnasta erottuva laadukas 
tuote ja yritys menestyvät suuremmalla toden-
näköisyydellä kuin hintakilpailuun antautuva 
massatuote, joten erikoistuminen ja korkea laa-
tu ovat suomalaistuotteiden elinehtoja. Uusyrit-
teliäisyyden avulla tällaisia uusia yrityksiä ja ko-
konaisia uusia toimialoja syntyy jatkuvasti. To-
dennäköisyys suomalaisinnovaatioiden maail-
manmenestykselle on kasvussa. 

Ei kuitenkaan pidä unohtaa perinteisempiä 
teollisuuden aloja. Suomella on pitkät perinteet 
ja osaamista konepajateollisuudessa. Osa näistä 
taidoista on kehittynyt ajan myötä kilpailuky-
kynsä säilyttäen. Korkean tuotanto- ja suunnit-
teluosaamisen, erikoistumisen ja tehokkuuden 
ansiosta Suomessa haasteista huolimatta edel-
leen suunnitellaan ja valmistetaan laivoja, rauta-
tiekalustoa ja ajoneuvoja.

Erikoistuminen perustuu usein vaikeisiin oloi-
himme. Se mikä toimii meillä, toimii varmasti 
missä tahansa muuallakin. Tämä erikoistumi-
nen vaatii kuitenkin panostuksia kehittyäkseen. 
Tärkeimpiä investointeja tulevaisuuteen on kou-
lutus. Harvassa maassa tai koulussa on yhtä pit-
kät perinteet ajettaviin prototyyppeihin ulottu-
vassa ajoneuvosuunnittelun ja muotoilun kou-
lutuksessa kuin Suomessa. Metropolian, Lahden 
Muotoiluinstituutin ja Aalto-yliopiston Taitei-
den ja suunnittelun korkeakoulun yhteisiä ajo-

neuvoprojekteja on tehty yhtäjaksoisesti vuo-
desta 1976. Monika, Ibana, Raceabout, Formula 
Student, CityCab, ERA ja monet muut projektit 
ovat kouluttaneet muotoilijoita ja suunnittelijoi-
ta autoteollisuuden, suunnittelun ja kaupan pal-
velukseen ja työ jatkuu. Viitekehys on vain laa-
jentunut. 

Nyt ajoneuvomuotoilijoita koulutetaan omas-
sa koulutusohjelmassaan Lahdessa suoraan kan-
sainvälisen autoteollisuuden palvelukseen. Pel-
kän autojen suunnittelun sijasta opiskellaan lii-
kenteen, logistiikan ja ympäristö- ja yhdyskun-
tasuunnittelun asiakokonaisuuksia ja uudet tek-
nologiat mullistavat sekä ajoneuvoja että niiden 
tuotantoa. On tärkeää, että autoja intohimoisesti 
kaksivuotiaasta asti piirtäneet tytöt ja pojat oppi-
vat vastuunsa ympäristöstämme, taloudestam-
me ja turvallisuudestamme. Samalla he valjas-
tavat luovuutensa yhden maailman suurimpien 
teollisuudenalojen käyttöön. Auton kiehtovuutta 
suunnittelukohteena tuo vastuu ei hiukkaakaan 
vähennä. Auto säilyy yksilönvapauden symboli-
na ja toteuttajana.

Suomessa on varmasti vielä tilaa vaihtoehtoi-
sille ratkaisuille, joista on hyötyä myös muulle 
maailmalle. Näiden etsiminen, tutkiminen, ke-
hittäminen, kokeileminen ja soveltaminen ta-
kaavat meille erityismahdollisuuksia kansainvä-
lisessä korkeakoulukentässä ja elinkeinoelämäs-
sä. Mitä enemmän se tapahtuu yhteistyössä kan-
sainvälisten kumppaneiden kanssa, sen parempi.

Meillä on kyky kouluttaa ja valmentaa huip-
puyksilöitä, oli kyse sitten musiikista, urheilusta, 
tiedemiehistä tai muotoilusta. Kokonaisten teol-
lisuudenalojen muuttaminen ja muovaaminen 
on harvinaisempaa, mutta ei mahdotonta.
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TEKSTI JA KUVAT LAURA PIHKALA

FWW
ja Toyota 

pyrkivät yhteisiin 
tavoitteisiin

 WWF Suomen henkilöstöllä on Toyo-
ta-yhteistyön myötä mahdollisuus 
pysyä tietoisena autoalan uusim-

mista tuulista. Anneli Alfthan koeajoi mar-
raskuussa uuden Corollan. Annelilla on vah-
va markkinointiviestinnällinen tausta, ja hän 
viihtyy nykyisessä työssään erinomaisesti, ja 
kuvailee sitä sisällöllisesti tärkeäksi ja haas-
tavaksi. Suurimpia haasteita Annelin työssä 
asettavat yritykset, jotka eivät vielä täysin ole 
ymmärtäneet vastuullisuuden merkitystä. Si-
joittajat vaativat vastuullisuutta sijoituskohteil-
taan, koska vain vastuullisesti toimivat yrityk-
set voivat tänä päivänä menestyä ja luoda kes-
täviä brändejä. 

WWF monipuolisen luonnon turvana
WWF:n toiminnan neljä keskeistä tavoitet-
ta ovat luonnon monipuolisuuden turvaami-
nen, ihmisten ekologisen jalanjäljen pienentä-
minen, vihreän talouden vahvistaminen sekä 
luonnonvarojen oikeudenmukainen hallin-
nointi ja jakaminen tasapuolisemmin.

Vuoden 2013 WWF Suomen toiminnan 
tärkeimpiä asioita on ollut vastuullinen ku-
luttaminen, jolla pyritään ihmiskunnan eko-

logisen jalanjäljen pienentämi-
seen. Erityisesti ruuan vastuulli-
suus on ollut voimakkaasti esillä 
ruoan tuotannon huomattavien 
ympäristövaikutusten vuoksi. 
WWF Suomella on lisäksi käyn-

nissä merkittäviä ulkomaanprojekteja: esimer-
kiksi Himalajalla WWF pyrkii metsien ja ve-
sistöjen suojeluun, kestävien elinkeinojen ke-
hittämiseen paikallisille sekä ilmastonmuutok-
sen torjuntaan.

WWF Suomi toimittaa omaa Pandan Polku 
-lehteä, joka lähetetään neljä kertaa vuodes-
sa automaattisesti kaikille WWF:n tukijoille. 
Seuraava Pandan Polku -lehti ilmestyy joulu-
kuun alussa. Lehdessä käsitellään ajankohtai-
sia ympäristöön ja luonnonsuojeluun liittyviä 
aiheita ja kerrotaan WWF:n ajankohtaisista ai-
kaansaannoksista luonnon puolesta. WWF:n 
työstä voi lukea myös osoitteessa www.wwf.fi.

Yhteistyötä vähäpäästöisen 
autoilun puolesta
WWF Suomi ja Toyota aloittivat yhteistyön 
jo 80-luvulla. Nykyään yhteistyö keskittyy eri-
tyisesti ilmastokysymyksiin. Yhteisenä pyrki-
myksenä on lisätä kuluttajien tietoisuutta vä-
häpäästöisistä autoista, ja edistää niiden osuut-
ta markkinoilla. WWF Suomi ja Toyota ovat 
tuoneet aihetta esille muun muassa ympäris-
tökasvatuksella, ja siihen liittyvällä materiaa-
lilla. Järjestön käytössä olevat kaksi Toyotaa 

Anneli Alfthan aloitti 

WWF Suomen yritysyhteistyöstä 

vastaavana henkilönä vuonna 1996. 

Annelista on ollut mielenkiintoista nähdä 

kehitys, joka on tapahtunut yritysten 

vastuullisuudessa viime vuosien aikana. 

ovat juuri vaihtumassa pistokehybridi Prius 
PHEV:hen ja Proaceen. 

Kehitys on kulkenut kovaa vauhtia eteen-
päin ja nykyään täyshybridiautot edustavat 
merkittävää osuutta uusien mallien myynnis-
tä. Lisäksi Toyota on tukenut WWF Suomen 
työtä Itämeren puolesta. Vastavuoroisesti To-
yota Auto Finland on saanut WWF:n suun-
nalta hyviä toimintamalleja ja suuntaviittoja 
omaan ympäristön huomioivaan toimintaan-
sa.

Rakkaat eläimet täyttävät 
vapaa-ajan
Vapaa-ajalla Anneli Alfthan nauttii hevoshar-
rastuksestaan. Aikuisten lasten kilpailu-uran 
jäätyä ratsastuksessa vähemmälle on hänellä 
enemmän aikaa koiraharrastukselle. Annelin 
lempikoirarodut ovat suursnautserit ja kääpiö-
snautserit, jotka ovat ottaneet pysyvän paikan 
hänen sydämessään ja perheessään. Hän on 
myös kasvattanut näitä rotuja jo monia vuosia. 

Anneli koeajoi marraskuussa pyynnöstäm-
me tänä kesänä lanseeratun 11. sukupolven 
Toyota Corollan, ja piti sitä ihastuttavana ja 
näyttävänä tuttavuutena. Auton kori ja sisä-
tilat edustivat Annelin mielestä samaa linjak-
kuutta, ja muotoilussa oli mukana pieni vi-
vahdus amerikkalaisuutta. Erityisesti koeajon 
vaivattomuus sai Annelin hyvälle mielelle. Si-
sätilat aiheuttivat hämmästystä: ne mahdollis-
tavat esimerkiksi koirien näyttelyhäkkien vai-
vattoman sijoittelun ja mukavat tilat matka-
seuralaisellekin. Anneli piti myös näkyvyyttä 
Corollasta hyvänä vaikkakin ajoi suurimman 
osan koeajosta pimeillä kaduilla matkalla töi-
hin tai kotiin. 

WWF:llä on tällä hetkellä noin 70 000 tu-
kijaa, jotka ovat heidän toiminnalleen erittäin 
tärkeitä sekä rahallisesti että toiminnallisesti. 
Haluatko liittyä WWF:n tukijaksi? Voit liittyä 
kummiksi ja valita itse jonkin tarjolla olevista 
WWF:n kummikohteista sekä kuukausittaisen 
tuen suuruuden. WWF:ää on mahdollista tu-
kea myös kertalahjoituksella. Mikäli olet kiin-
nostunut toimimaan WWF:n vuositukijana, 
voit liittyä vuositukijaksi helposti osoitteessa 
www.wwf.fi/lahjoita 

Nykyaikaisella 
bensiinimoottorilla ja 
automaattivaihteistolla 
varustettu versio viehätti 
erityisesti sisätilojensa 
osalta. 

WWF:n käyttöön tulevaa Prius PHEV:tä 
odotellessaan hän koeajoi juuri esitellyn 
Corollan. 

Eläinharrastukset 
täyttävät Anneli 
Alfthanin vapaa-ajan. 
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Auton muotoilu on harkitun ja lasken-
nallisen suunnittelun tulos. Myös au-
ton suunnitteluun ja valmistukseen 
on osallistunut lukuisa määrä eri alo-
jen insinöörejä, teknikoita sekä suun-

nittelijoita ja muotoilijoita. Harvoin sitä tulee kui-
tenkaan ajatelleeksi, että auton muotoilu on sii-
hen erikoistuneen suunnitteluryhmän vaativan 
työn tulos.

Laitteena auto eroaa muista arkipäivän elä-
mässä käyttämistämme tuotteista sen moni-
muotoisuudella ja teknisellä monimutkaisuudel-
la. 1800-luvun lopun teollistumisen aikakauden 
synnyttämä auto on sittemmin muuttunut yksit-
täisten keksijöiden nerokkaasta innovaatiosta jat-
kuvasti kehittyväksi huippumoderniksi kulutus-
hyödykkeeksi. 

Uuden automallin suunnitteluun liittyy valtava 
määrä teknistä pohdintaa, elektroniikkaa ja mate-
riaalitekniikkaa. Auton suunnitteluprosessi ei kui-
tenkaan rajoitu puhtaasti sen tekniseen puoleen, 
vaan insinöörien työtaakan jakavat muotoilijat. 
He ovat yleisesti ottaen ammatiltaan joko teollisia 
muotoilijoita tai ajoneuvomuotoiluun erikoistu-
neita muotoilijoita. Aiempina vuosikymmeninä 
osa automuotoilijoista oli koulutukseltaan ark-
kitehtejä. Tämä oli yleistä etenkin Euroopassa ja 
moni esimerkiksi 1950- ja 60-lukujen italialaisis-
ta autoklassikoista on saanut muotonsa arkkiteh-
din kynästä.

Muotoiluprosessi
Auton muotoiluprosessiin ulkoisesti vaikuttavia 
tekijöitä on lukuisia: ensisijaisina tekijöinä voi-
daan mainita muun muassa autoon valittu moot-

TeksTi Timo suomAlA  
kuvAT kAArlo Telivuo, JuhA TuomolA 
JA AnTTi lAukkAnen 

▶

Autot – 
muotoilun 
kuningaslaji
Muotoilu on ensimmäinen asia, mikä 
autosta näyttäytyy kuluttajalle. Se luo 
imagoa ja synnyttää mielikuvia. Pyysimme 
autoteollisuuden alalla työskentelevää 
muotoilija Timo Suomalaa avaamaan  
alan taustoja ja muotoilun haasteita.
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Juha Tuomola
Metropolia ammattikorkeakoulu, Kulttuuri ja luova ala,  
Muotoilun koulutusohjelma, Teollinen muotoilu, juuri valmistunut (2013)

◆ Kaksipaikkainen sähköurheiluauto ihmiselle, joka ei tulevaisuudessakaan halua luopua 
autoilun kokemuksesta ja hauskuudesta. Muotoilun kantavana teemana ovat aerodynamiikka ja 
rohkea, tunteita herättävä muotokieli.

ja materiaalien laskeminen auttaa ym-
märtämään tarvittavan työn laajuuden. 
Autossa kaikki näkyvä ja näkymätön 
on tarkasti suunniteltu turvallisuus- ja 
laatuvaatimusten saavuttamiseksi. Es-
teettiset arvot syntyvät usein kunkin 
merkin omasta perimästä ja muotoi-
lustrategiasta, joita muotoilijan omat 
näkemykset värittävät.

Automuotoilija ei ole ainoastaan tai-
teilija, jonka piirtämistä viivoista ja lin-
joista luodaan kolmiulotteisia muo-
toja, vaan hän on myös suunnittelija, 
joka toimii eri osatekijöiden tulkkina. 
Muotoilija ottaa huomioon merkittä-
vän määrän ulkoisia vaikuttimia, mutta 
on samanaikaisesti luova ja tuottaa uu-
sia ajatusmalleja ja ratkaisuja. 

Auton muotoilun vaiheet
Auton muotoilu voidaan jakaa pääpiir-
teittäin kolmeen osa-alueeseen. Kori-
muotoilija vastaa korin ulkomuodos-
ta. Sisustamuotoilutiimin vastuulla on 
auton ohjaamon ja sisätilojen muotoi-
lu. Lisäksi väri- ja materiaalisuunnitte-
lija vastaa auton sisustassa käytettävis-
tä materiaaleista ja väreistä sekä muun 
muassa korin väreistä.

Ennen ensimmäistä muotoilutoi-
meksiantoa markkinointiosasto ja tuo-
tesuunnitteluosastot ratkaisevat keske-
nään millainen tulevan tuotteen tulee 
olla, kenelle se on suunnattu ja kuinka 
tuleva tuote sijoittuu valmistajan koko-
naisstrategiaan. Tämän jälkeen tuote-
suunnitteluosasto antaa muotoiluosas-
tolle toimeksiannon halutun automal-
lin suunnittelusta ja muotoilusta. 

Muotoiluosasto voi puolestaan taas 
antaa oman toimeksiantonsa useam-
malle sisäiselle tai ulkoiselle muotoilu-
studiolle. Tällä tavoin muotoilua kilpai-
luttamalla saadaan siihen sisällytettyä 
erilaisia näkemyksiä ja kulttuuritaus-
toja. Usealla autonvalmistajalla onkin 
omat muotoilustudiot Euroopassa, 
Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa. Näin 

toritekniikka, merkin muotoilufiloso-
fia, brandin perimä, käyttöliittymä-
muotoilu, lainsäädäntö ja turvallisuus, 
markkinointi ja talous, semiotiikka ja 
luonnollisesti ergonomia. 

Vaikka muotoiluun ensisijaises-
ti vaikuttavien tekijöiden lista on pit-
kä, muodostuu mainittujen element-
tien keskelle vielä muotoilu. Muotoili-
jan tulee edellä mainituista ”rajoitteis-
ta” huolimatta löytää ongelmiin luovia, 
toimivia ja kekseliäitä vastauksia, jotka 
toteutuessaan löytävät tiensä kuluttaji-
en käyttöön.

Auton kehitysprosessi sisältää mo-
nimutkaisia osa-alueita, minkä vuoksi 
sen läpivieminen kestää pitkään. Uu-
den automallin tuotantoon saattami-
nen kestää automallista ja valmistajas-
ta riippuen kolmesta viiteen vuoteen. 
Koska auton muotoilu viimeistellään 
prosessin alkupuoliskolla, joutuvat 
muotoilijat toimimaan ikään kuin en-
nustajina ja ennakoimaan markkinoi-
den tyylisuuntauksia ja muotia. Tänä 
vuonna markkinoille saapuvat autot 
on itse asiassa muotoiltu jo 2–4 vuot-
ta aiemmin. 

Muotoilija osatekijöiden 
tulkkina
Pitkä kehitysvaihe tekee automuotoi-
lusta muotoilualan kuningaslajin. Min-
kään muun tuotteen muotoiluun ei pa-
nosteta yhtä paljon kuin auton muotoi-
luun. Auton ulkoiset mittasuhteet se-
kä sen ohjaamon sisätilan yksityiskoh-
dat tekevät siitä vaativan ja haastavan 
suunnittelukohteen.

Kuljettajan paikalle istuminen ja eri-
laisten näyttöjen, kytkinten, pintojen 

varmistetaan eri markkina-alueiden 
tarpeiden ja mieltymysten perusteel-
linen tuntemus. Usein eri studiot teke-
vät yhteistyötä yhteisen automallin to-
teuttamiseksi.

Muotoilu herättää tunteita
Yhtenä merkittävimpänä elementtinä 
auton muotoilussa voidaan pitää sen 
suhteita ja massoittelua. Tällä tarkoi-
tetaan auton eri elementtien sijoittelua 
sekä niiden keskinäisiä suhteita. Esi-
merkiksi onko auto korkea vai matala, 
mikä on auton akselivälin suhde koko 
pituuteen, miten ohjaamo sijoittuu ko-
konaispituuteen nähden ja niin edel-
leen. Suhteita tutkitaan yksinkertaisim-
millaan piirtämällä luonnoksia auton 
sivunäkymästä. Näin kokeillaan auton 
sivuprofiiliin vaikuttavia eri vaihtoeh-
toja. Työ jatkuu kokonaismuodon kol-
miulotteisesta hahmottamisesta lukui-
siin ulko- ja sisäpuolen yksityiskohtiin.

Muotoilulla pyritään herättämään 
mielikuvia ja tunteita. Tämä on olen-
nainen osa muotoilun sisältöä, oli ky-
seessä sitten auto tai sitä suurempi tai 
pienempi esine. Mainitut muotoilun 
rakenneosaset ovat muutamia useiden 
työkalujen joukossa, joilla muotoilija 
voi autoa suunnitellessaan tuoda esille 
omia tuntojaan, mielikuviaan ja miel-
tymyksiään. 

Onkin mielenkiintoista huomata, 
että loppujen lopuksi tuotteen, jon-
ka muotoilun tulisi miellyttää satoja 
tuhansia ellei jopa miljoonia ihmisiä, 
muotoilee vain noin kymmenen am-
mattilaisen ryhmä. Tämä antaa jonkin-
laisen kuvan siitä haasteesta ja vastuus-
ta, mikä muotoilijoilla auton suunnit-
telu- ja tuotantoprosessissa on. Auto-
muotoilun merkitys on kiistaton. Juuri 
auton ulkonäkö, ja sen herättämät mie-
likuvat ovat yleisimmin niitä tekijöitä, 
jotka saavat käyttäjän kiinnostumaan 
tuotteesta. Ja kukapa ei haluaisi ajaa 
kauniilla autolla. 

kaarlo Telivuo
Aalto-yliopisto, Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, Muotoilun laitos, 2. vuosikurssi

◆ Ideana oli neljän hengen auto, joka olisi nykyajan perheiden vaatimuksien mukaan 
käytännöllinen, mutta samalla se olisi vakavasti otettava takavetoinen urheiluauto.

Teholähteenä olisi Toyotan tehokas hybridimoottori, joka takaisi maksimaalisen 
tehokkuuden maantieajossa sekä kaupungissa ajettaessa.  
Muotoilun innoittajina ovat toimineet  
Toyota Sprinter Trueno (AE86),  
Lexus LFA sekä Nissan 240Z.

◆ Halusin muotoilla uudelleen jonkun jo olemassa olevan Toyotan mallin. Valitsin 
Toyota 2000GT:n siksi, että se edustaa klassista urheiluautoa sekä muodoiltaan 
että suorituskyvyltään. Lisäksi on kiehtovaa, että pystyn muotoilemaan uudestaan 
vuoden 1965 auton. Halusin kuitenkin yhdistää konseptiini joitakin yksityiskohtia 
muun muassa Toyota Suprasta sekä niinkin perinteisestä autosta kuin Toyota 
Avensiksesta. Mielestäni onnistuin yhdistämään muotokieliltään kolme täysin 
erilaista autoa.

Antti 
laukkanen
Lahden ammattikorkeakoulu, 
Muotoilu- ja taideinstituutti, 
Muotoilun koulutusohjelma, 
Ajoneuvomuotoilu, 3. vuosikurssi

Pyysimme kolmea muotoilu
opiskelijaa ennakoimaan 
tulevaisuuden Toyotan. opiskelijat 
Kaarlo Telivuo, Juha Tuomola ja 
Antti Laukkanen hyppäsivät yhden 
kokonaisen mallisukupolven yli ja 
visualisoivat vuoden 2017 Toyota
konseptin. opiskelijat ovat Aalto
yliopiston Taiteiden ja suunnittelun 
korkeakoulun muotoilun laitokselta, 
lahden ammattikorkeakoulun 
muotoilu ja taideinstituutin 
muotoilun koulutusohjelmasta sekä 
metropolian ammattikorkeakoulun 
muotoilun koulutusohjelmasta.
näistä Aaltoyliopiston ja metropolian 
ammattikorkeakoulu tarjoavat 
teollisen muotoilun opintoja. lahden 
ammattikorkeakoulussa voi teollisen 
muotoilun lisäksi opiskella myös 
ajoneuvomuotoiluun erikoistuneella 
muotoilulinjalla.kukapa ei haluaisi  

ajaa kauniilla autolla
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eema ”Hauska ajaa, jälleen” näkyi selvästi Toyotan osastol-
la marraskuisessa Tokion autonäyttelyssä. Varapääjohta-
ja Mitsuhisa Kato painotti lehdistötilaisuudessa sitä, että 
vaikka tulevaisuudessa autojen on ehkä mahdollista liikkua 
yhä omatoimisemmin liikenteessä, tulee autojen edelleen 
olla hauskoja. Toyotan tuotekehityksestä vastaava Kato ker-
toi merkin pyrkimyksestä valmistaa asiakkaiden odotukset 
ylittäviä ajoneuvoja, joilla on samalla merkittävä myöntei-
nen vaikutus yhteiskunnan toimintaan.

Toyotan merkittävä asema Japanin automarkkinoilla nä-
kyi esimerkiksi lehdistötilaisuuden aikana. Paikalla oli sato-
ja median edustajia, joista innokkaimmat varasivat kuvaus-
paikkojaan jo yli tuntia ennen tilaisuuden alkua.

JPN Taxi -konsepti 
Toyotan taksikonseptimalli on kehitetty ja-

panilainen vieraanvaraisuus mielessä pitä-
en piristämään kaupunkien katuja. JPN Taxia 
liikuttaa varta vasten ammattiliikennekäyttöön 
sovitettu nestekaasutoiminen voimanlähde. Ja-
panin viranomaiset ovat osallistuneet konseptin 
kehitystyöhön aktiivisesti.

Taksikonseptimallin korimuotoilu on sellai-
nen, että autoon nouseminen ja siitä poistumi-
nen on todella helppoa. Matkustajanpuoleinen 
takasivuovi on sähkökäyttöinen. Vaikka kon-
septiin ei ollut mahdollista astua sisään, mat-
kustamon tilavuus ja viihtyisyys olivat selvästi 
aistittavissa.

Matkustajien mukavuudesta vastaa lisäksi 
suurikokoinen monitoiminäyttö, josta ajettavaa 
reittiä ja esimerkiksi taksatietoja voi seurata vai-
vattomasti. Ilmastointi ja sisävalaistus on suun-
niteltu erityistä matkustusmukavuutta silmällä 
pitäen. Hallintalaitteet ja mittaristo on suunni-
teltu taksikuljettajan tarpeita varten. 

Toyotan osastolla esiteltyjen konseptimallien joukossa 
nähtiin polttokennoauto FCV, joka sisältää vahvoja 

viitteitä vuonna 2015 lanseerattavasta tuotantomallista. 
Vetykäyttöisen FCV:n toimintasäteeksi luvataan tavalli-
sessa arkiajossa yli 500 kilometriä. Tankkaus tulee onnis-
tumaan alle kolmessa minuutissa eli suunnilleen samas-
sa ajassa kuin tavallisen polttomoottoriauton tankkaus. 
Suomalaisnäkökulmasta käytännön toimivuutta paran-
taa osaltaan se, että FCV toimii ongelmitta jopa alle -30 
asteen pakkaskeleissä.

FCV on futuristisen, mutta kuitenkin nykyliikenteen 
sekaan hyvin istuvan näköinen. Ulkonäkö kuvastaa kah-
ta polttokennoauton peruspiirrettä: ilman muuntumis-
ta vedeksi järjestelmän tuottaessa sähköä ja sähkömoot-
torin mahdollistamaa auton ripeää kiihtyvyyttä. FCV:n 
pituus on 4 870 mm, leveys 1 810 mm, korkeus 1 535 
mm ja akseliväli 2 780 mm. Tuotantoversiossa tulee to-
dennäköisesti olemaan konseptimallin tapaan neljä is-
tumapaikkaa. 

Kompaktia sähköntuottoa
FCV:n tekniikassa näkyvät Toyotan pitkän kehitystyön 
tulokset. Patentoitu polttokennotyyppi on pienikokoinen 
ja kevyt. Se on sijoitettu yhdessä kahden 700 barin vety-
tankin kanssa varta vasten tätä käyttötarkoitusta varten 
valmistetun korirakenteen alaosaan. Yli 100 kW:n tehoi-
nen FCV:n polttokenno ei vie paljoa tilaa: ulkomittojensa 
vaatimaa tilavuuslitraa kohden kenno tuottaa 3 kW te-
hoa. Se on yli kaksi kertaa enemmän kuin aiemmin jul-
kisuudessa olleessa Toyotan FCHV-adv -mallissa. 

Lisäksi järjestelmässä on poikkeuksellisen korkealla 
hyötysuhteella toimiva jännitemuuntaja. Korkeamman 
käyttöjännitteen myötä sähkömoottorin kokoa on voi-
tu pienentää, jolloin auton suorituskyky on parempi ja 

tulevaisuuden
ratkaisujaan

esitteli

autonäyttelyssä
Tokion

Toyota

Toyota on noin 30 %:n markkinaosuudellaan selvästi 

Japanin suosituin automerkki. Tokion autonäyttelyssä 

nähtiin useita mielenkiintoisia konseptimalleja, jotka 

kertovat Toyotan tulevaisuuden visiosta. Suurimman 

huomion kohteena oli reilun vuoden päästä markkinoille 

tuleva polttokennoauto FCV.

TEKSTI 
JA KUVAT 
KALLE 
KALAJA

järjestelmän kokonaishinta matalam-
pi. Toyotan osastolla polttokennoauton 
tekniikkaan oli helppo tutustua FCV:n 
pystyyn käännettyä alusta- ja pääkom-
ponenttikokonaisuutta tarkastelemalla.

Polttokenno tuottaa tarvittaessa te-
hokkaasti sähköä myös ajoneuvon ul-
kopuolisiin tarpeisiin. Täyteen tankat-
tuna FCV tuottaa sähköä riittävästi 
tyypillisen japanilaistalouden tarpeisiin 
(10 kWh / vuorokausi) yli viikon ajan.

FV2 osoittaa millainen 
tulevaisuuden yksipaikkainen 
sähköajoneuvo voisi olla. 
Ajokkia ohjataan ilman 
ohjauspyörää, pelkillä vartalon 
liikkeillä. 

Aiemmin tänä vuonna Geneven 
autonäyttelyssä esitelty FT-86 Open Concept 
tuotiin nyt parrasvaloihin kauniin punaisena. 
GT86-malliin perustuvalle avoautolle ei vielä 
ole tehty tuotantopäätöstä. 

Toyota esitteli Tokiossa JPN 
Taxin, joka on suunniteltu 
yhteistyössä Japanin 
viranomaisten kanssa 
tarjoamaan uudenlaista 
taksielämystä paikalliseen 
liikenteeseen.

Polttokennoauto FCV:n 
tuotanto alkaa vuonna 
2015. Se pystyy yhdellä 
vetytankkauksella 
liikkumaan normaalissa 
arkiajossa yli 500 
kilometriä ilman 
pakokaasupäästöjä.

T

Pienellä toimittajaryhmällä oli mahdollisuus 
koeajaa näyttelyvierailunsa yhteydessä 
kolmipyöräistä i-Road -ajokkia. Niitä aletaan 
testata ensi vuonna esimerkiksi Ranskan 
Grenoblessa toteutettavassa laajassa liikenteen 
tutkimushankkeessa.

FV2
Yksipaikkainen FV2 on ennakkoluulottomasti toteu-

tettu ajoneuvo, jota ohjataan perinteisen ohjauspyö-
rän sijaan vartalon liikkeillä. Kuljettajan nojatessa eteen-
päin, FV2 liikkuu eteenpäin, vastaavasti vasemmalle noja-
tessaan kuljettaja ohjaa ajoneuvoa vasemmalle jne.

FV2-tutkielmassaan Toyotan tavoitteena on ollut luo-
da suhde ihmisen ja sähköajokin välille ratsastajan ja he-
vosen tapaan. Siksi FV2 oppii myös tulkitsemaan kuljet-
tajan yksilöllisiä käskytapoja, ja tunnistaa äänikomentoja 
mahdollisimman oikeanlaisen toiminnan takaamiseksi. 
Jopa mallin tuulilasinäyttöä ja ulkonäköä on mahdollis-
ta muuttaa ajon aikana kuljettajan toiveiden mukaisiksi. 
Näyttelyssä nähtiin käytännössä kuinka oleellisesti ajokin 
olemus vaihtuu näitä ominaisuuksia hyödynnettäessä. 

FCV-polttokennoauto
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and Cruiserin suunnittelun 
lähtökohtana on pidetty myös 
tämän päivän vaatimuksia 
ajettavuudelle, mukavuudelle 
ja turvallisuudelle. Land Crui-
ser on suunniteltu ylittämään 

kaikki ne odotukset, joita maastoautojen 
legendalle voidaan asettaa.

Auton ulkonäköä on muutettu kevyesti 
sekä etu- että takaosasta, mikä korostaa tä-
män mallin sulavalinjaista jykevyyttä. Etu-
osassa uudistunut etusäleikkö sekä virtavii-
vaiset ajovaloumpiot kiinnittävät huomi-
on. Takaosan ilmettä kohottavat uudistu-
neet takavalot sekä takapuskuri, jotka an-
tavat autolle matalan profiilin ja kuvasta-
vat auton jatkuvaa otetta kaiken tyyppisiin 
ajoalustoihin.

Vahvaa etenemistä
Vaihtoehdot moottoreissa ja vaihteistoissa 
säilyvät ennallaan uudistuneessa mallissa. 
3,0 litran D-4D -moottori takaa vähintään-
kin riittävän suorituskyvyn - oli alla sitten 
kotikaupungin kapeat kujat, eurooppalai-
set valtaväylät tai supisuomalainen metsä-
tie. Tämä voimanlähde ei uuvu isonkaan 
kuorman alle, josta osoituksena jarrulli-
sen perävaunun suurin sallittu vetomassa 
3 000 kiloa. Voimansiirrosta vastaa joko 
6-vaihteinen käsivalintainen vaihteisto tai 
helppokäyttöinen 5-vaihteinen automaat-
tivaihteisto.

Kuten ennenkin, neliveto on jatkuva-
toiminen ja varustettu väännön tuntevalla 
Torsen-keskitasauspyörästöllä. Se sallii voi-
man siirtämisen paremman pidon omaa-
valle akselille aina tilanteen mukaan. Kes-
kitasauspyörästö on varustettu myös kyt-
kettävällä lukolla, ja tietyissä varustetasois-
sa on myös takatasauspyörästön lukko.

Monipuolinen varustelu
Sisätiloissa on tapahtunut muutoksia 
muun muassa uudelleen muotoillussa ko-
jelaudassa sekä hienostuneissa verhoilu-
vaihtoehdoissa. Viihtyvyydestä vastaa To-
yota Touch 2 with Go -mediakeskus, joka 
tarjoaa useita vaihtoehtoja musiikkilähteil-
le, ulkoisten laitteiden liitettävyydelle, pe-
ruutuskameran, Bluetooth®-toiminnot ja 
koko Euroopan kartoilla varustetun navi-
goinnin pois lukien Life-varustetaso. Na-
vigointiin liittyy myös useita kehittyneitä 
mobiilisovelluksia kuten Googlen määrän-
päähaku, tehokas liikennetietojärjestelmä 
sekä monia muita sovelluksia. 

Maastoajoa helpottavien ominaisuuksi-
en lista on pitkä. Comfort-varustetasosta 
lähtien vakiovarusteena tulee maastoka-
merajärjestelmä, johon kuuluu neljä kame-
raa: yksi sijaitsee etusäleikössä, kaksi sivu-
peileissä ja yksi auton takaosassa. 

Hitailla nopeuksilla kuljettaja voi vali-
ta useista erilaisista näkymistä mieleisen-

TeksTi Pekka karvinen  
kuvaT ToyoTa

Land Cruiseruudistui
Jo yli kuudenkymmenen vuoden 

kokemuksen suomalla varmuudella 

Land Cruiser on uudistunut 

maltillisesti. auton alkuperää 

kunnioittaen mallistoon on lisätty 

varusteita, jotka parantavat 

entisestään Land Cruiserin yhtä 

tärkeää perusominaisuutta: 

vankkumatonta kykyä edetä kaikkein 

haastavimmissa maasto-oloissa. 

▶

L
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sä katsomalla joko yksittäisen kameran ku-
vaa tai kovakoostetta useammilta kameroilta. 
Esimerkiksi sivukameroiden näytöillä näkyy 
lisäksi suuntaviivat, jotka kertovat renkaiden 
kulku-uran sen hetkisellä ohjauspyörän asen-
nolla, ja muuten näkymättömissä olevien es-
teiden huomioiminen on erittäin vaivatonta.

Comfort-varustetasosta alkaen Land Crui-
serissa on myös maastoajoavustin. Kuljettaja 
voi valita viidestä ajotilasta maastoajoa varten 
sopivan: kallio, irtonainen maa-aines ja kallio, 
kumpareinen maasto, irtosora tai muta/hiek-
ka. Ajotilan valinnan mukaan ajoneuvon veto-
luistonesto toimii parhaimmalla mahdollisel-
la tavalla ja edesauttaa ajoneuvon etenemistä 
kaikista vaikeimmissakin oloissa.

Maastovarustelua
Crawl Control on hitaiden nopeuksien vakio-
nopeussäädin. Se yhdistää ajoneuvon alamä-
kihidastimen älykkääseen nopeudenhallin-
taan maastossa. Järjestelmä antaa kuljettajan 
valita sopivan ryömintänopeuden, ja valinnan 
jälkeen kaasunkäyttö, jarrujen ohjaus sekä ve-
toluistonestokin toimivat optimaalisella taval-
la yhteen. Tällöin kuljettaja voi kirjaimellises-
ti keskittyä olennaiseen eli tässä tapauksessa 
ympäristön sekä reitin havainnointiin ja par-
haimman mahdollisen kulku-uran valintaan.

Comfort- ja Premium-varustetasoissa va-
kiovarusteinen ja Active-varustetasossa valin-
nainen elektronisesti ohjattu hydraulinen jou-
situsjärjestelmä tekee autosta samanaikaises-
ti äärimmäisen maastokykyisen ja maantiellä 
hienostuneen jämäkän. Maastossa ajettaessa 
järjestelmä kytkee kallistuksenvakaajat irti au-
ton rungon ja akselin väliltä. Tällöin pyöri-
en ulosjoustomatka kasvaa ja rengas tavoit-
taa ajoalustan tavallista paremmin. Maantiel-
le siirryttäessä kallistuksenvakaajat kytketään 

jälleen käyttöön, jolloin nopeassakaan kaar-
reajossa kori ei kallistu, ja auto tarjoaa ensi-
luokkaista matkustusmukavuutta.

Maantiellä kyntensä pääsee näyttämään 
myös ohjaustehostin, joka pienentää tehostus-
voimaansa ajonopeuden kasvaessa. Ohjaus-
tuntuma pysyy sellaisena kuin sen pitääkin ol-
la – välittömänä ja tunnokkaana.

Matkantekoa Active-varustetasosta alkaen 
helpottaa myös vakionopeussäädin, joka Pre-
mium-varustetasossa on mukautuva. Se säilyt-

tää etäisyyden edellä olevaan autoon vakiona 
hidastaen ja kiihdyttäen Land Cruiserin nope-
utta aina asetettuun nopeuteen asti.

Turvallisuus huomioiden
Premium-varustetasossa on Pre Crash -järjes-
telmä, joka varoittaa kuljettajaa yllättävän es-
teen sattuessa eteen, aktivoi turvajärjestelmiä 
korkeampaan valmiustilaan, jäykistää iskun-
vaimentimet edessä ja estää ajoneuvon niiaa-
misen jarrutettaessa, minkä jälkeen se aloit-
taa hätäjarrutuksen tarvittaessa. Jos törmäys ei 
enää ole vältettävissä, pitää Land Cruiser huo-
len kuljettajista ja matkustajista myös tällöin. 
Koko mallistossa on vakiona törmäysvoimia 
tehokkaasti vaimentava kori, jonka sisällä on 
turvatyynyt edessä ja sivuilla edessä istuville 
sekä ikkunaturvatyynyt kaikille penkkiriveille.

Kuolleenkulmanvaroitin on RAV4:n tapaan 
myös Land Cruiserissa Comfort-varustetasos-
ta lähtien helpottamassa liikennöintiä niin 
hektisessä kaupunkiliikenteessä kuin maan-
tielläkin. Järjestelmä varoittaa kuolleessa kul-
massa sijaitsevista autoista ja antaa kuuluvan 
äänimerkin, mikäli tällöin ryhdytään vaihta-
maan kaistaa. Peruutusvahti puolestaan huo-
maa ajoneuvon takaosan suhteen risteävän 
ajoneuvon jo hyvissä ajoin ennen kuin sitä 
muutoin näkisi.

Suurin suosio uudistuneen Land Cruise-
rin varustetasoista tulee todennäköisesti koh-
distumaan Activeen, jonka tärkeimmistä va-
rusteista voidaan mainita muun muassa erin-
omaisen näkyvyyden tarjoavat led-ajovalot, 
joihin sisältyy myös led-tyyppiset päiväajova-
lot. Auton ulkonäköä korostavat lukuisat vii-
meistellyt yksityiskohdat kuten korin väriset 
sähkösäätöiset ja -lämmitettävät ulkopeilit, 
jotka ovat lisäksi vielä sähköisesti koria vasten 
taittuvat. Renkaiden ulkonäkö korostuu sopi-
vasti 17 tuuman kevytmetallivanteilla.

Activen varustelua voidaan täydentää va-
linnaisella Luxury-paketilla, joka lisää viihty-
vyyttä autossa, ja sen ulkonäköä entisestään. 
Paketti sisältää nahkaverhoilun, 18 tuumaiset 
kevytmetallivanteet sekä elektronisesti ohjatun 
jousitusjärjestelmän.

Uudistuneen Land Cruiserin Life- ja Acti-
ve-varustetasot ovat 5-paikkaisia, ja niistä voi-
daan tarvittaessa tehdä 2-paikkaisia alennetun 
autoveron pakettiautoja (pl. Active Luxury-pa-
ketilla) hyötykäyttöä silmälläpitäen. Comfort- 
ja Premium-varustetason Land Cruiserit ovat 
aina 7-paikkaisia, jolloin kolmannen istuinri-
vin istuimet voidaan vaivattomasti kaataa säh-
köisesti tavaratilan lattian alle piiloon.

Land Cruiserin hinnat alkavat 76 318,96 
eurosta (Life-varustetaso manuaalina). Land 
Cruiser on nähtävillä sekä koeajettavissa  
Toyota-jälleenmyyjäliikkeissä. 

Kuolleenkulmanvaroitin varoittaa 
kuolleessa kulmassa sijaitsevista 
autoista

Mittariston monitoiminäytöstä 
näkee esimerkiksi korin kallis-
tuskulman. 

Kojelauta uudistettiin täysin. 
Keskikonsolin näytöstä 
voi seurata monipuolista 
kamerakuvaa maastoajossa. 

Sähköisesti ohjattu hydraulinen 
jousitusjärjestelmä antaa Land 
Cruiserille vahvat ominaisuudet 
sekä maastoajoon että 
kaupunkiliikenteeseen.

Myynti: Valtuutetut Toyota-jälleenmyyjät.

+5°
Muista
lämmittää

www.defa.com

DEFA -autonlämmitysjärjestel mällä päiväsi alkaa mukavasti ja turvallisesti liikenteessä. 

Lisäksi auton haitalliset päästöt vähenevät 33% ensimmäisten 4-5 km:n aikana, 

kylmäkäynnistettyyn moottoriin verrattuna.

Kysy lähimmältä Toyota-jälleenmyyjältäsi parasta ratkaisua talven varalle.

DEFA:n lämpöpaketilla, 
talviautoilukin on mukavaa.

100%
enemmän mukavuutta.

33%
vähemmän haitallisia päästöjä.
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TEKsTI lAuRA PIHKAlA 
KuVAT AKI RAsK

Anna Rantakoski 
luo kodikkuutta
Anna Rantakoski hyödyntää 

luovuuttaan uniikkien maalausten, 

sisustustekstiilien ja akustiikkalevyjen 

valmistamiseen. Hänen helsinkiläinen 

yrityksensä Rantakoski Design 

korostaa yksilöllisyyttä, ekologisuutta 

ja kodikkuutta tuotteissaan. 

▶

K uopiossa syntyneessä Anna Ran-
takoskessa syttyi kipinä kädentai-
toihin lapsuudessa, kun hän as-
karteli ja piirsi ahkerasti mum-
minsa kanssa. Lapsena Anna kes-
kittyi piirtämään nalleprinsessoja, 

eläimiä sekä luontoon liittyviä aiheita, koska 
luonto on aina ollut lähellä Annan sisintä. 

Lukiosta valmistuttuaan vuonna 1991 Anna 
Rantakoski hakeutui Orivedelle opiskelemaan 
kuvataiteita, ja silloin tarkoituksena oli selvit-
tää mitä hän haluaa tehdä työkseen aikuisena. 
Kuvataideopintojen aloittaminen valotti An-
nalle sen, että se on hänelle kaikkein ominta 
alaa, joten opiskelut kuvataiteen parissa sai-
vat jatkua.

Anna opiskeli Joensuun Taideinstituutissa 
kuvataidelinjalla sekä Kuopion Muotoiluaka-
temiassa tekstiilimuotoilua, ja valmistui teks-

tiilimuotoilun artenomiksi. Kokonaisuudessaan Annalle ehti ker-
tyä yhdeksän vuotta taideopintoja. Opintojensa aikana Anna yh-
disti kuvataiteen tekstiilitaiteen rinnalle. 

Brysselissä työharjoittelussa
Opiskeluaikana Annalle tuli ajankohtaiseksi työharjoittelu, jonka 
hän halusi ehdottomasti suorittaa ulkomailla. Hän sai työharjoit-
telupaikan Belgiasta, jossa hän suunnitteli Brysselin merimieskir-
kolle koko sisustuksen sekä kaikki maalaukset. Kokeilunhaluisel-
le Annalle työharjoittelujakso oli mielenkiintoista aikaa - aiempaa 
kokemusta kirkkotekstiilien itsenäisestä suunnittelusta ei ollut. 

Brysselissä Anna perusti myös kansalaisopiston, jossa hän 
opetti 27 erilaista aihetta taiteesta käsityöhön. Puolen vuoden 
työharjoittelujakso Belgiassa venähti ja hän asui siellä miehensä 
kanssa yhteensä seitsemän vuotta.

Rantakoski Design syntyy
Anna Rantakoski palasi belgialaisen miehensä Wouter Van He-
melin kanssa takaisin Suomeen, ja alkuvuodesta 2009 perusti 
oman yrityksen – Rantakoski Designin. Tekstiilitaiteilijan oma 
54 m2 työpaja sijaitsee Herttoniemessä, ja sinne asiakkaatkin ovat 
tervetulleita sovitusti. 

Rantakoski Design valmistaa muun muassa uniikkeja sisus-
tustekstiilejä, persoonallisia maalauksia, kodikkaita akustiikka-
levyjä sekä monenlaisia asiakkaalle alusta alkaen yksilöllisesti 
kustomoituja tuotteita. 

Annan ideologian mukaisesti sisustustekstiilien tulee olla kes-

täviä ja pitkäkäyttöisiä. Kodin käyttötavarat voivat yhtä hyvin 
toimia maalauksina ja kauniina koristeina. Anna toteuttaa mie-
lellään asiakkaan toiveiden mukaisesti sisustustekstiilin tai maa-
lauksen personoidusti asiakkaan kotiin, jolloin se soveltuu juuri 
sille varattuun tilaan. Asiakkaan halutessa Anna tulee katsomaan 
paikan päälle tilan, jonne tuote valmistetaan. Yhdessä asiakkaan 
kanssa Anna valikoi sopivat värit ja materiaalit toteutettavaan 
tekstiiliin tai maalaukseen. 

– Pyrin omalta osaltani tarjoamaan tekstiileilläni asiakkailleni 
kodikkaan ja rauhallisen kodin. Minulle koti merkitsee paljon, 
ja siellä jokaisella tulee olla mahdollisuus rauhoittua ja rentoutua 
kiireisen arjen keskellä, kertoo Anna.

Anna käyttää useimmiten tuotteissaan Baltiasta tuotua luomu-
puuvillaa sekä pellavaa ja silkkiä. Rantakoski Designin tuotteet 
tuotetaan mahdollisimman ekologisesti: esimerkiksi tyynyissä 
käytetään patjateollisuuden ylijäämärouhetta, joka joutuisi muu-
ten jätteeseen. 

Rantakosken mallistossa erityisen läheisiä aiheita Annalle itsel-
leen ovat linnut, joita hän on aina pitänyt viestinviejinä. Toinen 
läheinen teema iloiselle naiselle on sulka, joka luo Annalle mie-
likuvan lintujen kuljettamista viesteistä. 

Rantakoski Design -malliston Legendat ovat keränneet laa-
jaa suosiota eivätkä vähiten miesten keskuudessa. Legendoista 

Kä
de

nt
ait

ajia suomestaEsittelemme 
tässä artikkelisarjassa 

designin ja käsitöiden ammatti-
laisia suomesta. Designhaastat-
telun yhteydessä kädentaitajat 

koeajavat jonkin Toyota-uu-
tuuden. Aiempiin artikkelei-

hin voit tutustua Facebookissa 
Toyota suomi -sivuston To-

yota Plus -asiakaslehti osios-
sa osoitteessa https://www.
facebook.com/toyotasuomi/

app_100119343521520.
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Ajaessani minulla 
oli tunne kuin olisin 
lipunut pilvien päällä

Anna Rantakoski 
ihastui Toyota-
hybridiin. 
Prius+:n päällä on 
Rantakoski Design 
-mallistoon 
ensimmäisenä 
valmistunut 
tekstiili: värikäs ja 
kesäinen Sitrus. 

Legendoista muun 
muassa Kekkonen ja 
Marilyn Monroe koris-
tavat kodintekstiilejä. 

Tyynynpäälliset 
kankaista nimeltä 
Sulka ja Viesti. 

Anna Rantakoski nauttii luovuuden 
ja itsensä toteuttamisen tunteesta 
omassa rauhassa. Kuvataiteilijan 
sisäisenä pyrkimyksenä on löytää 
todellinen flow-tila.

Anna maalaa taulua Jimi 
Henrixistä hänen Legendat-
sarjastaan kodikkaalla 
studiollaan Herttoniemessä.

voi tunnistaa muun muassa Kekkosen, 
Mannerheimin, Alfred Hitchcockin, 
Jimi Henrixin ja Marilyn Monroen 
kasvot. Legendat valmistuvat erilaisille 
materiaaleille itse tehtyjen painoseulo-
jen avulla painamistekniikka hyödyn-
täen. 

Luovuus kulkeutuu 
alitajunnasta kankaalle
Luodessaan uusia aiheita ja kehitelles-
sään uusia teemoja tekstiileihin Anna 
kertoo piirtävänsä suoraan alitajunnas-
taan kumpuavia ideoita paperille. 

– Parhaat ideat ja onnistuneimmat 
työt syntyvät silloin, kun pääsen todel-
liseen flow-tilaan. Silloin olen melkein 
kuin jossain toisessa ajassa ja ulottu-
vuudessa ja keskityn pelkästään maa-
laamiseen. Otan itselleni vuodessa ai-
nakin viikon aikaa luoda jotain uutta, 
ja se on ehdoton suosikkiviikkoni. Luo-
vimmat ideat siirrän tuotantoon, ker-
too Anna. 

Kuva- ja tekstiilitaide tarjoavat An-
nalle oman luovuuden kanavan, jon-
ka avulla hän saa toteuttaa itseään. Par-
haisiin tuloksiin hän kertoo pääsevänsä 
silloin, kun hän saa toteuttaa ideoitaan 

mahdollisimman luovasti. Kunnianhi-
moiseksi itseään kuvaileva Anna ker-
too kuitenkin, että hän löytää usein 
töistään jälkikäteen jotain parannet-
tavaa. 

– Parasta tässä työssä ovat hetket, 
jolloin onnistun herättämään asiak-
kaissani myönteisiä tunnetiloja esimer-
kiksi silloin, kun asiakas saa itselleen 
personoidun työn, ja näen, että se kos-
kettaa häntä. Sisimmässäni pyrin luo-
maan asiakkaissani myönteisiä ja har-
monisia tunteita, lisää Anna. 

Annalla on kotona Veikko-kissa, 
joka toimii taiteilijan muusana. Anna 
on hyvin eläinrakas ihminen ja ottaisi 
mielellään kissansa mukaan studiolle, 
mutta pelkää, että asiakkaille paketoi-
tuihin tuotteisiin päätyisi kissankarvo-
ja. Maalatessaan Anna kuuntelee pal-
jon musiikkia ja englanninkielisiä ää-
nikirjoja.

Annalla ei ole ketään palkallisia töis-
sä, mutta satunnaisesti hän saa apua 
kaupanalan opiskelijoilta, jotka tulevat 
avustamaan markkinoinnissa tai sosi-
aalisessa mediassa kiireistä ja työlleen 
omistautuvaa Annaa. Varsinkin näin 
joulun alla studiolla vallitsee kova to-

hina, kun Anna valmistaa tuotteitaan 
normaalia kovemmalla tahdilla ja työ-
tilat täyttyvät valmiista ja jouluista pa-
ketointia odottavista nipuista. 

Prius+-hybridi herätti tunteita
Kuvataiteilija sai viikoksi koeajoon tila-
auto Toyota Prius+:n. Anna ajoi sekä 
täyshybridillä että automaattivaihteisel-
la autolla ensimmäistä kertaa elämäs-
sään. Kyselimme heti koeajon jälkeen 
minkälaisia tunteita Prius+ taiteilijas-
sa herätti?

– Ajokokemus oli todella pehmeä, 
joten ajaessani minulla oli tunne kuin 
olisin lipunut pilvien päällä. Tila-au-
toksi Prius+ käyttäytyi kuin pienempi 
auto, ja sen taskuparkkeeraaminen oli 
hyvin helppoa, tiivistää Anna. 

Prius+ sai kiitosta myös siitä, että au-
tomaattivaihteiston avulla mäkilähdöt 
sujuivat vaivatta, ja auton polkimille yl-
si hyvin hieman lyhyempikin kuljettaja. 
Myös Toyota Touch & Go -multime-
diakeskuksen yhteydessä toimiva na-
vigaattori sai kehuja.

– Olemme mieheni kanssa todellisia 
luomuihmisiä, minkä vuoksi meillä ei 
ole omaa autoa. Auto ei ole meille vält-
tämättömyys, koska asumme Helsingin 
Laajasalossa, josta pyöräilen vain het-
ken studiolleni. Yllätyimme kuitenkin 
todella positiivisesti auton pienestä ku-
lutuslukemasta ja siitä, että pääsimme 
ajamaan melko pitkiäkin matkoja pel-
källä sähköllä, Anna Rantakoski sanoo 
tyytyväisenä.

Muutamia kertoja vuodessa autoa 
tarvitseva taiteilija kertoi, että messu-
reissut voisi helposti hoitaa Prius+:n 
kokoisella tila-autolla. 

MadeBy Helsinki
Tänä kesänä Anna avasi 13:sta käden-
taidonammattilaisen kanssa MadeBy 
Helsinki -kädentaitoliikkeen Helsin-
gin ydinkeskustaan Katariinankadulle. 
MadeBy Helsinki on käsityön, designin 
ja taiteen kohtaamispaikka ja kivijalka-
kauppa, jossa vierailijat voivat osallis-
tua vaihtuvien teemojen työpajoihin. 
Liikkeessä sijaitsevassa pajatilassa jär-
jestetään myös monenlaisia tapahtu-
mia, ja vierailijoilla on aina mahdolli-
suus tavata kädentaidonammattilaisia 

kasvotusten kahvikupposen äärellä. 
Tulevaisuudessa Annalla olisi tar-

koitus keskittyä yhä enemmän maa-
lauksiin ja käyttää vähemmän aikaa 
piensarjatuotantoon. Hänen kilpailu-
valttinsa on kuitenkin persoonallisessa 
maalaustaiteessa ja -jäljessä eikä pien-
sarjatuotannossa. Rantakoski Design 
kykenee hyödyntämään materiaaleja 
ja tekstiilialan tekniikoita hyvin mo-
nipuolisesti verrattuna markkinoiden 
suuriin toimijoihin.

Rantakoski Designin tuotteita on 
myynnissä yrityksen oman verkko-
kaupan lisäksi design- ja sisustusliike 
Casuarinassa. Voit tutustua lisää Ran-
takoski Designiin osoitteessa www.ran-
takoski.com. 
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ilpa-autojen kestävyys-
kilpailusarjalla on ollut 
lukuisia nimiä eri aika-
kausina. 1950-, -60- ja 
-70-luvuilla Maailman 
merkkimestaruussar-

ja (World Championship of Makes), 
1980-luvulla C-ryhmän Endurance-
mestaruussarja (Endurance World 
Championship Group C) ja tuoreimpa-
na 1990-luvulla Urheiluautojen maa-
ilmanmestaruus (World Sports Car 
Championship). 

Pelkistäen Endurance-kilpailut olivat 
50-luvulla Ferrarin, Jaguarin ja Merce-
des-Benzin kilpa-areenaa. 60-luvulla 
Ford katkaisi Ferrarin voittokulun, ja 
seuraavalla vuosikymmenellä mukaan ▶

TeksTi Juhani anTTila  
kuvaT ToyoTa

kansainvälisen autoliitto Fia:n World endurance series (Fia WeC) 

lanseerattiin kesällä 2011 urheiluautojen kestävyyskilpailujen 

”syntysijoilla” le Mansissa 24 tunnin kilpailujen yhteydessä. 

yksi kilpasarjan perustamisen syistä, ja Toyotan osallistuminen 

siihen on käyttää kilpailuja osana ympäristöystävällisen tekniikan 

tuotekehitystyössä. Toyota hakee tästä kilpatoiminnasta innovaatioita 

hydriditeknologian soveltamiseksi myös perinteisissä katuautoissa.

Toyota
ja World Endurance 
Championship

liittyivät Alfa Romeo, Porsche, Matra 
ja Renault. 80-ja 90-lukujen merkke-
jä kestävyyskilpailuissa olivat Toyotan 
lisäksi muun muassa Peugeot, Merce-
des-Benz ja Jaguar. Endurance-kilpai-
lut ovat tuoneet mukaan palkintoko-
rokkeelle erottamattomasti kuuluvan 
perinteen. Fordin voitettua vuonna 
1967 Le Mansin 24 tunnin ajot toisen 
kerran peräkkäin voittaja-autoa ajanut 
Dan Gurney kasteli ympärillä olijat 
samppanjaa pullosta ruiskuttaen en-
simmäistä kertaa maailmassa!

Teknisten uutuuksien 
testausta
Endurance-kilpailut ovat toimineet vii-
meisimpien 60 vuoden ajan automerk-

kien keskinäisen kilpailun ja automai-
nonnan lisäksi uusia teknisiä ratkaisu-
ja autoihin tuovana kilpailumuotona. 
Muun muassa levyjarrujen, turvavöi-
den, ABS-jarrujen, halogeenivalojen ja 
elektronisten moottorinohjausjärjes-
telmien kehitykselle kestävyyskilpai-
lut ovat olleet merkittävässä asemassa. 
Vaikutus on ollut merkittävä erityisesti 
moottori- ja autotekniikan kehitykseen 
sekä käytettävien ohjelmistojen suun-
nitteluun. 

Nyt ympäristöystävälliset tekni-
set ratkaisut tekevät tuloaan autoihin: 
hybriditeknologia sekä moottoreiden 
päästöjen ja polttoaineen ominaisku-
lutuksen pienentäminen ovat avainase-
massa. Tämän johdosta WEC:illä voi 

sanoa olevan moottoriurheilusta pitävi-
en vauhdinjanon sammuttamisen ohel-
la myös selkeästi yhteiskunnallinen tar-
koitus.

WEC käynnistyi viime vuonna, ja sii-
nä ajetaan neljässä luokassa. Nopeimmat 
sekä teknisesti edistyneimmät kilpaile-
vat LMP1-luokassa (Le Mans Prototy-
pe). Toyotan ensimmäinen kilpailukau-
si LMP1-luokassa sujui mallikkaasti sen 
voittaessa TS030 Hydrid -kilpa-autollaan 
kolme kilpailua kahdeksasta ajetusta. 

Kun tekniset säännöt tulevat muut-
tumaan melkoisesti ensi kaudella, tällä 
kaudella erityisesti kilpurin ominaisuuk-
sia hienosäädettiin. Vaikka auto pysyi-
kin pääosin muuttumattomana, TS030 
Hybridistä on käytetty kahta versiota. 

Nopeiden ratojen korkeille ajonopeuk-
sille on matala, aerodynaaminen ko-
koonpano, ja hitaille radoille puolestaan 
niin sanottu downforce-versio. Verrat-
tain pienet muutokset ovat osaltaan ai-
kaansaaneet sen, että Toyota Motorsport 
GmbH:n (TMG) tämän vuoden tulok-
set eivät ole olleet aivan viime vuoden 
tasolla. 

Kauden 2013 viimeinen osakilpailu 
ajettiin 30.11. Bahrainissa. Kuuden tun-
nin mittainen koitos täydensi Toyotan 
kauden, koska TS030 saapui ruutulipul-
le ensimmäisenä. Tiimi voitti aiemmin 
myös Fujin osakilpailun Japanissa, mut-
ta TMG suhtauitui saavutukseen varauk-
sella: vain 40 minuutin mittaiseksi jäänyt 
Fujin kilpailu keskeytettiin kaatosateen 

vuoksi. Kahden voiton lisäksi TMG lähti 
kauden aikana kolmeen kilpailuun paa-
lupaikalta. 

Sääntömuutoksia ensi kaudelle
Vuodeksi 2014 WEC:in tekniset sään-
nöt muuttuvat radikaalisti, ja samalla ne 
muuttuvat monimutkaisemmiksi. Sään-
nöt pyrkivät mahdollistamaan erityyp-
pisten konseptien samanlaisen kohtelun, 
jotta yksi tekninen ratkaisu ei olisi sel-
keästi yli muiden. Kun aiemmin auton 
suorituskyky on ollut merkittävin tekijä, 
vuonna 2014 suorituskyvyn rinnalla mi-
tataan käytettävissä olevaa energiamää-
rää. Painotus siirtyy siis energiatehok-
kuuden suuntaan. 

K

ToyoTa Plus 2322 ToyoTa Plus



Avainmuuttujia on viisi: polttoai-
neen sisältämä energiamäärä, yhdel-
lä kierroksella auton kuluttama suu-
rin sallittu energiamäärä, polttoaineen 
virtausmäärä moottoriin ajotunnin ai-
kana, polttoainetankin koko ja lisäksi 
energiamäärä, jonka auto saa ottaa tal-
teen hybridijärjestelmillään. 

Kaiken lisäksi bensiini- ja diesel-
moottoreiden polttoaineeseen liittyy 
kertoimia, joilla muun muassa kom-
pensoidaan dieselmoottorin suurem-
pi rakenteellinen paino bensiinimoot-
toriin verrattuna. Muutoin moottoriin 
liittyen kaikki on vapaata; sylinteritila-
vuus, moottorin maksimi kierrosluku, 
polttoaineena diesel tai bensiini, moot-
toriratkaisuna turboahdettu tai vapaas-
ti hengittävä. 

Hybridijärjestelmien suhteen pä-
tee sama sääntö: niitä voi olla enintään 
kaksi, ja energiaa voi kerätä talteen se-
kä etu- että takapyöriltä, ja tätä energi-

Anthony David-
son, Stéphane 
Sarrazin ja Sébas-
tien Buemi rie-
muitsivat hopea-
sijoitustaan Le 
Mansin 24 tunnin 
kilpailun päät-
teeksi kesäkuussa 
2013.

aa voi käyttää edelleen sekä etu- että ta-
kapyörille. Hybridijärjestelmä voi kerä-
tä energiaa vauhtipyörään, kondensaat-
toriin tai akkuun. Lisäksi autovalmis-
taja voi määrätä kuinka paljon energi-
aa hänen konseptiinsa on mahdollista 
tallettaa ja käyttää hyödyksi.

Tältä pohjalta auton valmistaja voi 
laskea itselleen käyttökelpoisimman 
moottorityypin ja hybridijärjestelmän, 
ja niihin liittyvät muutkin tekniset rat-
kaisut kuten auton painon ja moottori-
tehon lisäksi energiatehokkuuden. 

LMP1-luokan raaserit ovat keski-
moottorisia, tilankäytöltään erittäin te-
hokkaita, ja ne painavat 870 kiloa. Tällä 
hetkellä pidetään todennäköisenä, että 
Toyota tulee käyttämään moottorina 
vapaasti hengittävää V8:ia ja 3,4 litran 
sylinteritilavuus säilytetään. TS030:ssa 
energiaa talteen otetaan molemmilta 
akseleilta, ja siten autossa on neliveto. 
Toyotassa energiaa taltioivat superkon-

densaattorit. Tästä rakenteesta tehdas 
on ottanut vaikutteita Yaris Hybrid R 
-konseptimalliinsa, joka esiteltiin syys-
kuussa Frankfurtin autonäyttelyssä. 

Kilpailijoista Audi käyttää V6-tur-
bodieseliä, ja sen sylinteritilavuuden 
odotetaan laskevan ensi kaudella aiem-
masta 3,7 litrasta. Audeissa talteen ke-
rätty energia säilötään vauhtipyörään, 
ja käytössä on Toyotan tavoin nelive-
to. LMP1-luokkaan tulee uusi kilpaili-
ja, Porsche, jonka arvellaan olevan alle 
kaksilitrainen, turboahdettu V4. Tek-
nisissä ratkaisuissa tulee siis olemaan 
merkittäviä eroja.

WEC:issä tullaan käyttämään vuo-
den 2014 kilpailuissa hyvin paljon uut-
ta tekniikkaa, jonka on kestettävä vä-
hintään kuuden tunnin kilpailu, ja jon-
ka avulla ratkeaa auton luontainen no-
peus ja voittaja-autopotentiaali. LMP1-
luokassa kilpailu tulee tiukentumaan, 
ja asetelma muuttuu samalla myös au-
toihin valittujen teknisten perusratkai-
suiden väliseksi kilpailuksi. 

Formula 1 -kilpailujen 
tapaan varikkotoiminnalla 
voi olla myös WEC-sarjassa 
ratkaiseva merkitys 
menestykselle.

Ennen kauden vii-
meistä, Bahrai-
nissa ajettavaa 
kilpailua, Toyotan 
tiimin ainoa voit-
to tällä kaudella on 
saavutettu Fujin 
radalla lokakuises-
sa kaatosateessa 
Japanissa.

Toyotalla ajavat ovat

autoilijoita
tyytyväisimpiä

Suomen
Merkkien Merkki 

-tutkimus on suomen 

suurin, Tuulilasi-lehden 

teettämä autoilijatutkimus. 

vastuuhenkilönä toiminut 

Jorma viitanen kertoo 

tutkimuksen tuloksista. 

▶

TeksTi JorMa viiTanen  
kuvaT laura Pihkala 
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Tuulilasi-lehti teettää vuosittain suuren autoi-
lijatutkimuksen nimeltään Merkkien Merk-
ki. Siinä mitataan autoilijoiden tyytyväisyyt-

tä omaan merkkiinsä. Huomion kohteena ovat au-
ton lisäksi myös merkin tarjoamat myyntipalvelut ja 
huoltopalvelut. Tutkimusaineiston keruusta vastaa 
Shopin Research Oy, joka on erikoistunut asiakas-
tyytyväisyystutkimuksiin.

Merkkien Merkki -tutkimus 2013
Auton käyttäjät odottavat tietysti, että heidän käyt-
tämänsä automerkin palvelujen laatutason tulee olla 
korkea kaikkialla Suomessa, eikä hyvin sujuva palve-
lu saa rajoittua vain joihinkin palvelupisteisiin.

Tutkimuksessa esitettyihin kysymyksiin vastasi 
Suomessa noin 13 000 autoilijaa. Koska yritysauto-
jen hankinta ja kustannukset eroavat huomattavasti 
muista, työsuhdeauton käyttäjien arvioita ei tyytyväi-
syysmittaukseen otettu mukaan. 

Auton todellinen laatutaso tulee esiin vasta ajokilo-
metrien myötä. Tyytyväisyyttä mitataankin kussakin 
merkissä sekä uutena että käytettynä autonsa hankki-
neiden keskuudessa. Lisäksi vastaajat jaetaan kahteen 
ryhmään auton iän perusteella. Nuoremmat autot 
ovat 1–4-vuotiaita ja vanhemmat autot 5–7-vuoden 
ikäisiä. Näin syntyy neljä toisistaan riippumatonta 
vastaajaryhmää, ja vastaaja voi kuulua vain yhteen 
niistä.

Merkkien Merkki-tutkimusta on tehty vuodesta 
1998. Kun alkuvuosina tutkimusaineisto hankittiin 

Tyytyväisyys autoon
725 850825800750

Toyota

Skoda

Volkswagen

Ford

Nissan

Kia

Ryhmän  
keskiarvo

700

1 – 4v
Kaikki ikäluokat

Tyytyväisyys myyntipalveluihin
650 750 775 800725700675
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Huoltopalvelut ovat hyvin kauan olleet Toyotan verkoston vahvinta osa-aluetta. Täl-
läkin kerralla se näkyy. Tyytyväisyystaso yltää lähes samaan kuin autoa arvioitaessa, 
ja se ylittää myyntipalvelujen tason. Toyotan ylivoima ryhmän muihin merkkeihin on 
jälleen selkeä. Mikään muu tarkastelun merkki ei saavuta ykkössijaa, vaan ne kaikki 
nappaa Toyota.

Toyota on selkeä ykkönen sekä uudempien että vanhempien autojen ryhmässä, kun 
arviointi koskee auton 25 erilaista ominaisuutta. Uudempien autojen ikäryhmässä 
Toyota saavuttaa ykköspaikan 12 kertaa, kun toiseksi paras merkki Skoda yltää sa-
maan 8 kertaa. 

Myyntipalvelujen alueellakin Toyota on paras. Vaikka tyytyväisyystaso on hieman 
matalampi kuin autoa arvioitaessa, Toyotan ero muihin kasvaa. Mikään muu merkki 
ei nimittäin saavuta ykköspaikkaa ainoallakaan myyntipalvelun osa-alueella. Toyo-
tan tulos on suvereeni sekä uudempien että vanhempien autojen joukossa. Palveluja 
koskevia arviointikohteita oli kummassakin ikäryhmässä 32.

Merkkien Merkki 
vuonna 2013. 
Järjestys kokonais-
tyytyväisyyden 
perusteella.

henkilökohtaisin haastatteluin, tyydyttiin 
pienempiin vastaajamääriin. Internetin 
myötä tutkimukselle avautui uusi mah-
dollisuus. Nyt arviot kerätään nettikyse-
lyllä. Samalla vastaajamäärä on monin-
kertaistunut. Merkkitason tyytyväisyyden 
lisäksi päästään tutkimaan myös mallisar-
jatason tyytyväisyyttä. 

Toyota on tyytyväisimpien 
merkki
Toyota on automerkki, jolla ajavat Suo-
men tyytyväisimmät käyttäjät. Vaik-
ka usein kuvitellaan, että niin sanotut 
premium-merkit tarjoavat käyttäjilleen 
enemmän kuin suureen myyntimäärään 
yltävät merkit, käsitys ei kuitenkaan vas-
taa täysin todellisuutta. Toyota on Tuuli-
lasi-lehden vuonna 1998 käynnistämäs-
sä Merkkien Merkki -tyytyväisyystutki-
muksessa aina sijoittunut kärkijoukkoon. 
Nyt merkin omistajien tyytyväisyystaso 
oli tutkimuksen korkein.

Toyotan ykkössija on pitkään jatkuneen 
kehitystyön tulos. Autotehdas valmistaa 
auton, mutta merkin käyttäjille tarjottavat 
palvelut tehdään Suomessa paikallisesti. 
Merkin myynti- ja huoltoverkosto on ko-
ko maan kattava. Palvelun puitteet vastaa-
vat merkin käyttäjien odotuksia. Parasta 
kaikesta on kuitenkin palvelun laatutaso. 
Tutkimuksessa vastanneet 700 Toyotan 
omistajaa ovat arvioineet saamansa pal-
velut kaikkialla Suomessa korkeatasoisik-
si. Tällä alueella Toyota on kiistaton yk-
könen, eikä mikään muu verkosto yllä sa-
malla tasolle.

Kokonaistyytyväisyyttä kuvaava indek-
si osoittaa, että Toyota on ainoa merkki, 
joka ylittää 800 indeksipisteen rajan. Seu-
raaville sijoille yltävät Lexus ja Porsche. 
Ne ovat pieniä automerkkejä, ja niillä on 
tuntuvasti suppeampi palveluverkosto 
kuin Toyotalla. Huomion arvoista on kui-
tenkin se, että kymmenen tyytyväisyysta-
soltaan parhaan merkin joukossa ei ole 
vain premium-merkkejä. Myös Skoda, 
Volkswagen ja Ford sijoittuvat volyymi-
merkeistä tähän joukkoon. Lisäksi sinne 
kuuluvat Subaru ja Mazda.

Huomion keskipisteenä 
volyymimerkit
Monien mielestä kiinnostavinta on kui-
tenkin vertailla suuren markkinaosuu-
den merkkejä. Niillä on laaja mallisto, jo-
ka uudistuu jokseenkin samalla syklillä, 
ja ne kaikki tarjoavat palveluja laajan ver-
koston avulla.

Seuraavissa kuvioissa on avattu volyy-
mimerkkien omistajien tyytyväisyyttä. 
Merkkien vertailu on tehty sekä uudem-
pien autojen (1–4 vuotta) että vanhem-
pien autojen (5–7 vuotta) ikäryhmissä. 
Kummassakin tyytyväisyystaso on mitat-
tu erikseen uutena ja käytettynä auton-
sa ostaneiden joukossa. Graafeissa esitet-
ty tulos kuvaa ryhmien keskiarvoa. 

Toyotan ykkössija on pitkään 
jatkuneen kehitys työn tulos 
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SH-Palveluverkko Oy:hyn kuuluvat 

kiinteistöhuoltoyritykset vastaavat 

kiinteistöjen huoltosopimuksiin 

sisältyvien töiden toteuttamisesta. 

Verkoston jäsenyritys Kotkan 

Kiinteistöpalvelu Oy otti 

marraskuussa käyttöönsä viisi 

uutta Toyota Proacea.

Uuden Proacen 180 astetta aukeavat takaovet ja kylkien 
liukuovet helpottavat huoltomiesten päivittäistä 
työskentelyä suuresti, sanoo toimitusjohtaja Mikko 
Pirinen (vas.). Markus Kuismin (oik.) on samaa mieltä.

 Kiinteistöhuoltoyritysten moni-
puoliset palvelukokonaisuudet 
vaihtelevat luonnollisesti kiin-

teistöjen ja asukkaiden tarpeiden mu-
kaan. Normaalien kiinteistöhuoltotöi-
den lisäksi SH-Palveluverkon jäsenyri-
tykset seuraavat ja valvovat kiinteistö-
jen ulkoalueiden ja talotekniikan kun-
toa sekä keräävät ja jäsentävät kiinteis-
töstä saatavaa tietoa sen elinkaaren pi-
dentämiseksi.

Resurssit ratkaisevat palvelujen laa-
dukkuuden riippumatta siitä tehdään-
kö kartoittavaa taustatyötä tai toteu-
tetaanko suoraviivaisemmin näkyvää 
palvelutyötä. Toimiva ja tarkoituksen-
mukainen kalusto helpottaa kiinteis-
tönhoitajan työtä ja lisää työskentelyn 
tehokkuutta. Hankintayhteistyö Toyota 
Kaivokselan kanssa mahdollistaa kai-
kille SH-Palveluverkko Oy:n jäsenyri-
tyksille Kotkasta Rovaniemelle turval-
lisen, taloudellisen ja tarkoituksenmu-
kaisen kuljetuskaluston.

Järjestelmällinen 
hankintayhteistyö
– SH-Palveluverkko muodostuu eri 
puolilla Suomea toimivista yksityisis-
tä, paikallisista kiinteistöhuolto- ja sii-
vousliikkeistä. Edullisimman hinnan 
sijaan pyrimme tarjoamaan asiakkail-
lemme todistettavasti laadukasta pal-
velua, luotettavuutta ja konkreettista 
lisäarvoa, toteaa SH:n puheenjohtaja 
Mikko Pirinen Kotkan Kiinteistöpal-
velu Oy:stä. 

SH-Palveluverkon konkreettinen an-
ti jäsenyrittäjille onkin hankintayhteis-
työ. Se tarjoaa samankaltaiset skaala-
edut yksityiselle, paikalliselle huolto- ja 
siivousliikeyrittäjälle kuin mitkä suuren 
ketjun tai konsernin osana toimivalla 
yrityksellä on. Aine- ja tavarahankinto-
jen lisäksi SH-Palveluverkko toteuttaa 
jäsenyrittäjille myös koulutus-, kehittä-
mis- ja edunvalvontapalveluita.

– Toyota Kaivokselan kanssa toteu-
tettavan hankintayhteistyön myötä 
kaikkien jäsenyrityksiemme työnteki-
jöillä kuten siivoojilla, kiinteistönhoi-
tajilla, sähköasentajilla, kirvesmiehillä, 
koneenkuljettajilla, käsilumityönteki-
jöillä tai ulkoalueiden puhtaanapitäjillä 
on mahdollisuus turvallisen, taloudel-
lisen ja tarkoituksenmukaisen henki-
lö- tai pakettiauton käyttöön työssään.

Ympäristömyönteisyys ja 
monikäyttöisyys ratkaisivat 
– Vuosien varrella meille on hankit-
tu kymmenittäin Toyota Hiace -pa-
kettiautoja sekä Toyota Yaris ja Corol-
la -henkilöautoja Kaivokselasta. Jouk-
koon on mahtunut myös etu- ja neli-
vetoisia city- ja muita maastoautoja se-
kä uusi avolava-auto Toyota Dynakin, 
kertoo toimitusjohtaja Mikko Pirinen. 

Kotkan Kiinteistöpalvelu Oy on teh-
nyt yhteistyötä Toyota Kaivokselan 
kanssa jo vuodesta 2006 alkaen. Han-
kintayhteistyön ja siihen liittyvät kes-
kittämisen edut ovat olleet yrityksel-
le merkittävät. Yhteistyön joustavuus  

Toyota 
Proace
on tärkeä 

työkalu
Kotkan 

Kiinteistö
palvelu 
Oy:lle

Toyota-liikkeen edustajan kanssa sine-
töi Pirisen mukaan yhteistyön arvosa-
naksi kiitettävän. 

Toyotan monipuolinen mallisto hel-
pottaa työntekijöiden arkea ja lisää 
työn tehokkuutta. Nykyaikaiset die-
selit ja taloudelliset bensiinimoottorit 
vähentävät päästöjä ja polttoainekulu-
ja. Nämä ominaisuudet ovat arvokkai-
ta liiketoiminnan kannattavuutta arvi-
oitaessa.

– Jäsenyrittäjämme pyrkivät han-
kinnoissaan vähentämään ympäristö-
vaikutuksia, kertoo SH-Palveluverkko 
Oy:n jäsentoiminnan koordinaatto-
ri Marko Lavikainen. Yrittäjillemme 
tärkeitä kriteereitä ovat muun muas-
sa kulkuneuvojen, koneiden ja laittei-
den vähäinen energiankulutus, vähäi-
set päästöt, pitkät takuuajat, varaosien 
ja huoltopalveluiden nopea saatavuus 
ja käytön yksinkertaisuus. Nämä kaikki 
tekijät vaikuttavat siihen, kuinka paljon 
kone, ajoneuvo tai yksittäinen palve-
lutapahtuma kuormittaa ympäristöä.

– Klassisen Hiacen tekninen luotet-
tavuus ja pitkäaikainen käytettävyys 
ovat vakuuttaneet meidät Toyotan laa-
dusta, jatkaa Mikko Pirinen. Taloudel-
liset ja pakokaasupäästöiltään kilpailu-
kykyiset moottorivaihtoehdot ratkaisi-
vat viimeisimpien Proace- ja Yaris-au-
tojen hankinnat. Ne täydentävät hyvin 
vähäpäästöisiä pienkoneitamme, säh-
köskootterilla kaupunkiasiat hoitava 
Pirinen sanoo hymyillen. 

TeKSTi Kalle Kalaja  
KuVaT laura PiHKala 
ja MarKO laViKainen
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Kauan eläköön neliveto 

Suomen haastavissa ajo-oloissa neliveto on 
hyödyllinen ominaisuus. Kuivalla asfalttitiel-
lä ajettaessa ei välttämättä muista nelivedon 
merkittävyyttä, mutta kun syksyn ja talven 
ensimmäiset liukkaat ajokelit alkavat, neli-
vedon ainutlaatuinen verrattomuus tulee vä-
littömästi esille. 

Yön aikana paksun lumipeitteen saanut 
pihatie tai peilikirkkaaksi liukastunut tienris-
teys ei enää aiheuta sen suurempia ongelmia. 

TeksTi Jussi GranberG  
kuvaT ToyoTa

vuonna 1994 ensiesitelty rav4 loi täysin uuden kaupunkimaasturien 
kokoluokan. nyt 20 vuotta myöhemmin voidaankin sanoa, että rav4:n 
luoma katumaastureiden luokka, ja sen käynnistämä trendi jatkaa 
suosiotaan. vuodelle 2014 uudistuva rav4 vastaa tähän suosioon yhä 
vahvemmin ominaisuuksin.

▶

Auto lähtee liikkeelle ongelmitta ja etenee 
juuri sinne minne on tarkoituskin. RAV4:n 
ohjaimissa saattaa jopa odottaa haastavam-
pia ajo-oloja, sillä niiden myötä ajamisen 
hauskuus vain lisääntyy. Kun muut vielä kai-
vavat lumikolaa varastosta, RAV4:n omistaja 
on jo tien päällä. 

Ennen kaikkea RAV4 on aina ollut edis-
tyksellisen nelivedon tarjoava auto. Ensim-
mäisissä sukupolvissa käytössä oli jatkuva 
neliveto, joka on nyt korvattu modernilla 
kytkeytyvällä nelivedolla. Järjestelmä säätää 

vetoa pyörille kunkin ajotilanteen mukaan. 
Tämän lisäksi kuljettajalla on valittavana Sport 

-ajotila, joka siirtää enemmän vetoa takapyöril-
le, niin että vähintään 10 % vedosta on jatkuvasti 
takapyörillä. Näin auton hallittavuus ja ajokäytös 
paranevat vauhdikkaammassa kaarre-ajossa ja 
erityisesti liukkaalla ajettaessa. Muulloin älykäs 
nelivetojärjestelmä hoitaa vedon tasaamisen pyö-
rille täysin automaattisesti, ja kuljettajan tehtäväk-
si jää vain ajamisesta nauttiminen.

Älykkään kytkeytyvän nelivedon avulla saavu-
tetaan alhaisempi kulutus ja päästöt – kuitenkin 
etenemiskyvystä ja ajo-ominaisuuksista tinkimät-
tä. Keväällä 2013 ensiesitelty 2,0 litran ja 124 he-
vosvoiman dieselmoottori on tähän asti ollut saa-
tavana pelkästään etuvetoisena mallina. 

Nyt neliveto on tarjolla 2,0 Valvematic-bensii-
nimoottorin ja 2,2 D-4D -dieselmoottorin lisäksi 
myös uuden 2,0 D-4D -dieselmoottorin yhteydes-
sä. RAV4 tarjoaa siis oikean mallin jokaisen kul-
jettajan yksilöllisiin tarpeisiin.

2,0 litran dieselmoottori tarjoaa nelivetokäyt-
töön riittävästi tehoa ja vääntöä, mutta myös al-
haisen kulutuksen ja päästöt. 2,2 D-4D -mootto-
riin verrattuna 2,0 D-4D -mallin yhdistetty kulu-
tus on vajaan puoli litraa pienempi sadalla kilo-
metrillä. 2,0 D-4D -moottori on saatavana aino-
astaan käsivalintaisella vaihteistolla. Diesel-auto-
maattia kaipaavalle on tarjolla vaivattoman etene-
misen tarjoava 150 hevosvoimainen 2,2 D-CAT 
-moottorin ja automaattivaihteiston yhdistelmä.

Varusteet yksilöllisten tarpeiden 
mukaan
Active-varustetasoon on saatavana kaksi erilaista 
Business pack -varustepakettia, jotka molemmat 
sisältävät mukavuutta ja turvallisuutta lisäävää 
teknologiaa. 2,0 Valvematic-bensiinimoottorin ja 
2,2 D-4D -dieselmoottorin yhteyteen saatava Bu-
siness pack 1 -varustepaketti sisältää kaasupur-
kausajovalot, sähkötoimiset koria vasten taittuvat 
ulkopeilit ja sähkötoimisen takaluukun. 

2,0 D-4D -dieselmoottorin yhteyteen saatavil-
la on Business pack 2 -varustepaketti, joka sisäl-
tää kuolleenkulmanvaroittimen, peruutusvahdin, 
sähkötoimiset koria vasten taittuvat ulkopeilit se-
kä sähkötoimisen takaluukun. 

Premium-varustetason yhteyteen on saatavana 
Safety pack -varustepaketti, johon kuuluu kais-
tavahti, kuolleenkulmanvaroitin ja kaukovaloau-
tomatiikka. Ulkonäön viimeistelevä Urban pack 
-varustepaketti sisältää kromiset kylkilistat ja ta-
kaluukun koristelistan. Premium-varustetason 
valitseva saa nauttia täysnahkaverhoilluista is-
tuimista ja voi valita mieleisensä sisävärin neljäs-
tä eri sisävärivaihtoehdosta: musta, harmaa, beige 
ja terracotta. 

Turvallista peruuttamista
Active-varustetasosta alkaen vakiona tulevan To-
yota Touch 2 with Go -mediakeskuksen yhteydes-
sä oleva peruutuskamera mahdollistaa hyvän nä-
kyvyyden taakse. Aina se ei kuitenkaan riitä. Eri-
tyisesti parkkiruudusta peruuttaminen on lähes 
aina riskialtis toimenpide, koska näkyvyys mo-
lempiin suuntiin voi olla rajoittunut tai kokonaan 
estynyt. Näin ollen pienikin tarkkaavaisuuden 
herpaantuminen saattaa aiheuttaa vaaratilanteen. 

Näitä tilanteita varten on kehitetty RCTA (Rear 
Cross Traffic Alert) -peruutusvahti, joka varoittaa 
kuljettajaa takana risteävästä liikenteestä sivupei-

RAV4 
20 vuotta omassa 

luokassaan

ToyoTa Plus 3130 ToyoTa Plus



RAV4-mallien hinnat alkavat 35 274,09 eurosta. Edullisin AWD-neliveto -mallin (2,0 D-4D AWD Life) 
hinta on 37 490,68 euroa. Diesel-automaatti -malliston (2,2 D-CAT AWD) hinnat ovat laskeneet ja 
alkavat nyt 46 567,26 eurosta.

Vuoden 1989 ja 1993 Tokion autonäytte-
lyissä ensiesitelty kolmiovinen RAV4-

konsepti herätti suurta kiinnostusta ja päätyi 
kuluttajien iloksi lopulta tuotantoon vuonna 
1994. RAV4:n kantavana ideana oli yhdistää 
maastoauton ja henkilöauton parhaat ominai-
suudet, ja siinä onnistuttiin paremmin kuin 
hyvin. 

Maastoautoihin tuolloin liitetty karu yk-
sinkertaisuus ja kulmikas käsiteltävyys oli 
RAV4:ssä korvattu henkilöautomaisuudella ja 
ketteryydellä. Ennen kaikkea se oli perintei-

siä maastoautoja huomattavasti mukavampi 
ja käytännöllisempi normaalissa arkikäytössä. 

Eri mallisukupolvien myötä RAV4 on ke-
hittynyt niin sanotusta lifestyle-autosta moni-
käyttöisempään suuntaan ja kasvanut alkupe-
räisestä 3,70 metrin kolmiovisesta autosta vii-
sioviseksi. Samalla pituutta on tullut lisää lähes 
90 cm, mikä mahdollistaa nykyisen kaltaisen 
kookkaan matkustamon ja tavaratilat. 

Vaikka RAV4:n alkuperäinen idea on säily-
nyt mukana koko mallin kehityskaaren ajan, 
on teknologiassa ja monikäyttöisyydessä kui-

tenkin kuljettu suuria harppauksia eteenpäin. 
Erityisesti RAV4:n ulko- ja sisämuotoilu ovat 
saaneet vahvoja piirteitä, jotka antavat autolle 
uskottavuutta niin kaupunkien bulevardeilla 
kuin kevyissä maasto-oloissakin liikuttaessa. 

Näin ollen voidaan hyvillä mielin sanoa 
RAV4:n kasvaneen aikuisiin mittoihin ja ul-
komuotoon, unohtamatta kuitenkaan sen al-
kujuuria. Uuden sukupolven RAV4 esiteltiin 
keväällä 2013, ja nyt kaikkiaan 20-vuotiaan 
mallin kunniaksi tarjolle tulee jälleen uusia 
ominaisuuksia. 

Hieno kasvutarina

lissä vilkkuvalla varoitusvalolla ja äänimerkil-
lä. Järjestelmä havaitsee mikäli takaa oikealta 
tai vasemmalta lähestyy auto 8–30 kilomet-
rin tuntinopeudella ja mahdollinen törmäys 
on vaarassa tapahtua 2,5 sekunnin kuluessa. 
Vaikka peruuttamisen turvallisuudesta huo-
lehtiminen on tietysti aina kuljettajan vastuul-
la, niin peruutusvahti auttaa kuljettajaa havait-
semaan vaaratilanteet, ja reagoimaan niihin 
riittävän ajoissa.

Yllätys vaanii kuolleessa kulmassa
Vaikka liikenteessä yrittäisi pysyä jatkuvasti 
valppaana, niin joskus kokeneenkin kuljetta-
jan valppaus voi hetkeksi unohtua tai keskitty-
minen häiriintyä. Ohitus- ja liittymistilanteet 
ovat eniten tarkkaavaisuutta vaativia tilanteita. 
RAV4:n kookkaista ulkopeileistä huolimatta 
niin sanottuun kuolleeseen kulmaan voi kui-
tenkin jäädä auto tai moottoripyörä, jota saat-
taa olla erittäin vaikea havaita. 

RAV4:n eri lisävarustepaketteihin sisältyvä 
BSM (Blind spot monitoring) -kuolleenkul-
manvaroitin on erityisen tärkeä turvallisuus-
varuste varsinkin edellä mainituissa tilanteis-
sa. Järjestelmä aktivoituu kun suuntamerkki 
kytketään. Jos järjestelmän sensorit havaitse-
vat katvealueella ajoneuvon, niin kuljettajaa 
varoitetaan sivupeileissä vilkkuvalla varoitus-
valolla ja äänimerkillä. Näin kuljettaja ehtii 
reagoimaan riittävän ajoissa ja välttää mah-
dollisen vaaratilanteen.

Ylhäältä tulevaa johdatusta
Onnistunut matka vaatii lähes poikkeuksetta 
huolellista ennakointia. Matkan suunnittelua 
helpottaa se, että Active-varustetasosta alka-
en RAV4 on varustettu koko Euroopan ties-
tön kattavan navigoinnin sisältävällä Touch 2 
with Go -mediakeskuksella. Sen vuoksi reitti-
suunnittelu käynnistyy helpoiten internetissä 
Google maps -hakupalvelun avulla. 

Palvelusta on vaivatonta siirtää osoite- ja 

reittitiedot suoraan oman auton navigoin-
tiin. Ensin tulee kuitenkin olla rekisteröitynyt 
Toyota Touch with Go -käyttäjille tarkoitet-
tuun ilmaiseen palveluun osoitteessa www.
my.toyota.eu. Kun toimii näin, riittää että au-
tossa kytkee navigoinnin opastuksen käyntiin, 
ja antaa järjestelmän ohjata perille. 

Touch 2 with Go -mediakeskus tarjoaa na-
vigoinnin lisäksi myös monipuoliset media-
ominaisuudet. Järjestelmän kautta voi ohja-
ta helposti puheluita ja kuunnella musiikkia 
Bluetooth-yhteyden avulla. Lisäksi järjestel-
mä näyttää peruutuskameran kuvaa, kun pe-
ruutusvaihde on kytkettynä päälle. Järjestelmä 

on suomenkielinen ja erittäin selkeäkäyttöi-
nen. 6,1 tuuman kosketusnäyttö sisältää muun 
muassa uutena ominaisuutena niin sanotun 
pyyhkäisytoiminnon.

Milloin RAV4 -uutuudet saapuvat 
Suomeen?
Uudet 2,0 D-4D AWD-mallit saapuvat Suo-
meen jo vuoden vaihteessa. Tervetuloa tutus-
tumaan legendaarisen RAV4-malliston omi-
naisuuksiin, verrattomaan monikäyttöisyyteen 
ja erityisesti nelivedon tarjoamaan ajonautin-
toon. 

Moottori vetotapa vaihteisto Teho vääntö Co2
yhdistetty
kulutus

Bensiini 2,0 valvematic 4WD 6MT 151 196 167 7,2
2,0 valvematic 4WD Multidrive s 151 196 166 7,2

Diesel 2,0 D-4D 2WD 6MT 124 310 127 4,9
2,0 D-4D 4WD 6MT 124 310 136 5,2
2,0 D-4D 4WD 6MT 150 340 147 5,6
2,0 D-CaT 4WD a/T 150 340 173 6,6

autoveroton
hinta (€), sis. 
alv 24 % 

Co2 
(g/km)

arvioitu 
autovero (€)

kokonais-
hinta (€)

2,0 valvematic aWD life 28 230 167 10 846,62 39 076,62
2,0 valvematic aWD active 29 740 167 11 432,31 41 172,31
2,0 valvematic aWD active Multidrive s 31 550 166 12 016,87 43 566,87
2,0 valvematic aWD Premium Multidrive s 34 880 167 13 425,81 48 305,81
2,0 D-4D 2WD life 28 110 127 7 164,09 35 274,09
2,0 D-4D 2WD active 29 620 127 7 552,62 37 172,62
2,0 D-4D aWD life 29 260 136 8 230,68 37 490,68
2,0 D-4D aWD active 30 760 136 8 656,64 39 416,64
2,2 D-4D aWD life 30 650 147 9 673,70 40 323,70
2,2 D-4D aWD active 32 160 147 10 154,45 42 314,45
2,2 D-4D aWD Premium 35 490 149 11 453,93 46 943,93
2,2 D-CaT aWD active aut. 33 130 173 13 437,26 46 567,26
2,2 D-CaT aWD Premium aut. 36 460 176 15 223,74 51 683,74

RAV4:n kehityskaari on ollut hieno: kuvassa vasemmalla on RAV4 Fun Cruiser 3- ja 5-ovisena. 
Keskellä vuoden 2000 RAV4-malli ja oikealla vuonna 2010 lanseerattu malli.

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.

70627_TO_Rahoitus_TPlus_11_13_210x297.indd   1 20.11.2013   12.38
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Nimi 

Ikä 

Postiosoite 

Postinumero

Postitoimipaikka

Puhelinnumero

Toyota järjestää jouluisen piparkak-
kukilpailun, johon voi osallistua lä-

hettämällä kuvan omasta piparkakkuta-
losta tai -autosta. Kuvat tulee lähettää 
sähköpostitse osoitteeseen tiedotus@
toyota.fi. 

Voit lähettää valokuvan piparkakku-
talosta tai -autosta myös postitse osoit-
teeseen Toyota Tiedotus, Korpivaa-
rantie 1, PL 12, 01451 Vantaa. Kilpai-
luun voit osallistua lähettämällä kuvan 
31.12.2013 mennessä omien yhteystie-
tojesi kanssa.

Kilpailun kolme parasta piparkakku-
taloa palkitaan ja kuvat julkaistaan seu-
raavassa Toyota Plus -lehdessä. Kolme 
kilpailuun osallistunutta parhaan pipar-
kakkutalon tai -auton tekijää palkitaan 
20 euron lahjakortilla Suomalaiseen Kir-
jakauppaan. Lahjakortin voi hyödyntää 
esimerkiksi leivontakirjallisuuden han-
kintaan.

Iloisia ja luovia leipomishetkiä sekä 
lämmintä joulua kaikille lukijoille!

Jouluinen piparkakkukilpailu
Jouluaatto on pian ovella, 
joten jouluvalmistelut 
monissa kodeissa 
ovatkin jo hyvällä mallilla. 
Oletteko jo ehtineet 
loihtia hyvän tuoksuisen 
piparkakkutalon 
joulukoristeeksi vai 
onko teillä kenties 
suunnitelmissa kääriä 
hihat ja käydä pian 
toimeen?

Kuva: Sarita Launiala (blogista 
www.aatanaarreaitta.blogspot.fi)

Kääretorttupohja x 2
4 kananmunaa
2 dl sokeria
1 dl vehnäjauhoja
1 dl perunajauhoja
1,5 tl leivinjauhetta
2 rkl kaakaojauhetta
3 tl kanelia
2 tl vaniljasokeria

Vatkaa munat ja sokeri kovaksi vaahdok-
si. Sekoita jauheet keskenään ja lisää va-
rovasti vaahdon sekaan. Kaada leivinpa-
perin päälle pellille ja paista 200 asteessa 
n. 7–8 minuuttia. Tee kaksi torttupohjaa, 
jotta riittää varmasti. 

Kostutus
2dl maitoa
1 tl vaniljasokeria

Vuoraa 3,5 l kulho kelmulla, jonka pääl-
le voit asetella kakkukerrokset. Näin lop-
putulos on helppo kumota kulhosta ulos 
tarjottimelle. Leikkaa paistetuista pohjis-
ta erikokoisia ympyröitä, ja lado niitä ja 
täytteitä kulhoon vuorotellen. 

Piparkakku murskaa voit ripotella myös 
eri väleihin täytteiden kanssa. Kakun kan-
nattaa antaa hyytyä kulhossa mielellään 
yön yli tai ainakin muutama tunti. 

Piparkakkumurska
Murskaa n. 150 g piparkakkuja esim. 
pussissa kaulimen avulla.

Kanelitäyte
4 dl kermaa
2 rkl sokeria
250 g mascarpone-tuorejuustoa
3 tl kanelia
1 tl aitovaniljajauhetta
5 liivatetta
tilkka vettä

Luumutäyte
2–3 dl kermaa
3 tl sokeria
250 g mascarpone-tuorejuustoa
3 prk luumu lastensosetta 
4 liivatetta
1 tl aitoa vaniljajauhetta 
tilkka vettä

Laita liivatelehdet likoamaan kylmään 
veteen 10 minuutiksi. Täytteitä varten 
vatkaa kerma ja sokeri, lisää sen jälkeen 
mascarpone-tuorejuusto ja mausteet 
esim. kaneli tai pilttisose. Lopuksi kiehau-
ta pieni tilkka vettä lasinpohjalla mikros-
sa ja sekoita puristetut liivatelehdet siihen. 
Sekoita hyvin ja lisää liivateneste täyttee-
seen vatkaimella koko ajan sekoittaen. 

Kun olet kumonnut kakun tarjottimel-
le päällystä se voikreemillä, jotta pinnasta 
tulee tasainen.

Voikreemi
150 g margariinia
350 g tomusokeria

Sekoita yhteen ja levitä pehmeänä ka-
kun pintaan, jonka jälkeen laita hetkek-
si jääkaappiin kovettumaan. Tällä välin 
kauli 500 g sokerimassaa ohueksi levyksi 
tomusokeroidulla alustalla, esim. leivin-
paperin päällä. Nosta levy kakun päälle 
ja tasoita reunat, leikkaa ylimääräinen so-
kerimassa pois. Painele pallomaisella esi-
neellä igluun pintakuviot. 

Koristelu
Ripottele iglukakun reunoille Marianne-
rakeita tai muita valkoisia karkkeja. Voit 
tehdä pingviinejä valkoisesta sokerimas-
sasta ja mustasta marsipaanista (1 pöt-
kö). Myös iglun suuaukko on tehty soke-
rimassasta: kauli levy, mihin voi piirtää 
pienet urat ja laittaa sen kuivumaan yön 
yli esim. mukin reunalle, jotta se kovettuu 
kaareksi. Pintaan voit suihkuttaa kimal-
lesprayta tai ripotella tomusokeria lumek-
si. Valkoista sokerimassaa kannattaa vara-
ta vähän reilummin kokonaisuudessaan 
esim. 700–800 g, lopusta voi pyöritellä 
vaikka lumilyhdyn- tai ukon.

Kuvassa olevan piparkakku-
talon on loihtinut Sarita 

Launiala Kanta-Hämeestä. Hän 
innostui kolmisen vuotta sit-
ten oikein kunnolla leivonnasta 
ja aloitti  kirjoittaa Aatan Aar-
reaitta -blogia. Kakkuresepti-
en lisäksi blogi sisältää erilaisia 
ideoita käsitöiden tekemiseen. 
Blogin perimmäisenä ideana on 
nimittäin hyvän mielen luomi-
nen toiselle ja uuden kokeilemi-
nen rohkeasti. Sarita keskittyy 
blogissaan erityisesti näyttä-
viin fantasiakakkuihin, ja tykkää 
leipoessaan haastaa itseään. 

Saritan mielestä leipominen 
ja askartelu ovat mukavaa yh-
dessä tekemistä nelilapsisen 
perheen kesken. Näin he mie-
hensä kanssa opettavat lapsil-
leen tärkeitä taitoja, ja toivovat, 
että myös lapset oppivat ar-
vostamaan itse tehtyjä leivon-
naisia ja käsitöitä. 

Voit tutustua Saritan Aatan 
Aarreaitta -blogiin osoitteessa 
www.aatanaarreaitta.
blog spot.fi 

Iglukakku
Sarita Launiala loihti jouluisen iglukakun pingviineillä Toyota Plus -lehden lukijoille. 
Mukavia ja antoisia leivontahetkiä! 
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Toyotan visio edistyk-
sellisestä turvallisuus-

teknologiasta yhdistää tur-
vallisuuden, ajomukavuu-
den ja vaivattomuuden sekä ympäristöystä-
vällisyyden. Tehdas on nyt julkistanut tietoja 
uusimmista ajoturvallisuuteen liittyvistä ke-
hityshankkeistaan.

Törmäyksiä ennakoivaa Pre-Crash -järjes-
telmää kehitetään parhaillaan sellaiseksi, että 
se pystyy havaitsemaan auton edessä olevia es-
teitä nykyjärjestelmiä aikaisemmassa vaihees-
sa. Kun nykyjärjestelmät alkavat varoittaa kul-
jettajaa noin kaksi sekuntia ennen oletettua 
törmäystä, kykenevät lähivuosina tuotantoon 
tulevat järjestelmät varoittamaan uhkatilan-
teista ja aiempaa pienemmistä esteistä kaksi 

uutiset

Asiakaspalautteisiin 
vastanneiden voittajat
Heinä–syyskuussa 2013 Toyotan 
asiakastyytyväisyyskyselyyn vastanneet 
osallistuivat arvontaan ja onnelliset 
voittajat ovat: 

600 euron matkalahjakortti
Kaija Laitinen, Vantaa

Neste Oilin 100 euron arvoinen 
polttoainelahjakortti
Arto Matsinen, Oitinmäki
Antti Sauvamäki, Tampere
Tarja Siiri, Vaasa
Eija Vatanen-Siitari, Mikkeli

Autosuunnistuksen SM-
kultaa Toyota RAV4:llä

Nopea ja taitava, auton ehjänä haastavis-
sakin olosuhteissa pitävä kuljettaja, erit-

täin suunnistustaitoinen kartanlukija sekä 
ajo-ominaisuuksiltaan ja alustaltaan hyvä au-
to muodostavat kolmikon, jolla menestytään 
autosuunnistuskilpailuissa. Lajin suomen-
mestaruus voitettiin viime vuoden tapaan tä-
nä vuonnakin Toyotalla.

Autosuunnistuksen (AS) aloittaminen on 
helppoa, mutta huipputasolla laji on kovien 
kuskien ja tarkkojen karttureiden kilvanajoa. 
Kilpailut ajetaan ”erikoiskoetyyppisesti”, joten 
muun liikenteen seassa ei tarvitse kaahata – 
mutta teollisuusalueilla, sorakuopissa, met-
säpoluilla jne. ajettavilla suunnistusjaksoilla 
vauhtia pidetään yllä senkin edestä.

Vuonna 2011 AS:n alempiluokkalaisten 
cup-sarjan neliveto-Tercelillä voittaneet Ans-
si Karppinen ja Timo Saarinen ovat nous-
seet kolmessa vuodessa AS:n huipulle. Ex-

Anssi Karppinen ja Timo Saarinen ovat AS:n 
uudet suomenmestarit.

Autoliike Nystedtin 
Ylivieskan toimipiste on 
Vuoden Jälleenmyyjä 
2013

Toyota Auto Finland Oy myöntää Vuoden 
jälleenmyyjä -palkinnon vuosittain auto-

liikkeelle, jonka toiminta on kyseisen vuoden 
aikana ollut erinomaista kaikki liiketoiminnan 
osa-alueet huomioiden. Tämän vuoden par-
haaksi Toyota-jälleenmyyjäksi valittiin Auto-
liike Nystedtin Ylivieskan liike. 

Autoliike Nystedt Ylivieska on kasvatta-
nut markkinaosuuttaan alueellaan, ja liikkeen 
asiakastyytyväisyys on erittäin hyvä. Ylivies-
kan toimipiste on vuoden aikana panostanut 
merkittävästi asiakaskokemukseen ja henkilö-
kunnan kouluttamiseen. 

Saksan Kölnissä sijaitseva Toyotan kilpa-
autotehdas vastasi aikanaan merkin F1-

tiimin pyörityksestä. Nykyään Toyota Mo-
torsport GmbH (TMG) vastaa erilaisista talon 
sisäisistä ja myös ulkopuolisten asiakkaiden 
tuotekehitys- ja kilpa-autorakennustehtävistä.

TMG julkisti marraskuussa, että se on ke-
hittänyt urheiluauto GT86:sta ralliversion 
luokkaan R3. R-luokan autot ovat tuotanto-
malleihin perustuvia kaksipyörävetoisia kilpa-
autoja. TMG tulee myymään tätä GT86 CS-

Hybridillä halvempaa 
pysäköintiä

Helsingin kaupunki kannustaa kaupunki-
laisia vähäpäästöisten autojen hankin-

taan. Se myöntää niillä ajaville henkilöille 50 
prosentin alennuksen pysäköintimaksuista. 
Alennus koskee Helsingin yleisten liikenne-
alueiden maksullisia pysäköintipaikkoja. 

Pysäköintialennuksen saa, jos auto täyttää 
Helsingin kaupungin asettamat päästökritee-
rit. Etua voi hakea vierailemalla Rakennusvi-
raston asiakaspalvelussa tai ilmoittamalla au-
ton rekisterinumeron sähköpostitse. Rekiste-
rinumeron perusteella Rakennusvirasto tar-
kistaa auton kelpoisuuden alennukseen. Kun-
tarajoitusta ei ole, joten edun saavat muutkin 
kuin helsinkiläiset autoilijat. 

Saadakseen alennuksen autoilijan tulee 
maksaa pysäköintinsä matkapuhelimella tai 
ajoneuvokohtaisella Comet-laitteella. 

Mikäli vaaditut päästökriteerit täyttyvät, saa 
ajoneuvon omistaja vihreän P-tarran, joka tu-
lee kiinnittää auton tuulilasiin. Matkapuhelin-
maksuun ja Comet-laitteisiin asetetaan hal-
vempi E-tunnus.

kertaa aikaisemmin. Toi-
mintoihin lukeutuu myös 
automaattiohjaus ja -jarru-
tus, joiden avulla esimer-
kiksi jalankulkijaan osu-
minen on vaaratilanteissa 
vältettävissä. Järjestelmi-
en toimintaa on jo esitel-
ty toimittajille Japanissa, 

joten konkreettinen tuotekehitys on pitkällä.
Toyota kehittää myös autojen välistä kom-

munikaatiojärjestelmää, jonka avulla niiden 
on mahdollista lähettää toisilleen aktiivisesti 
tietoa esimerkiksi ajonopeuksien vaihteluista. 
Järjestelmä vähentää merkittävästi törmäysris-
kejä ja vähentää ruuhkien syntymistä. Hyödyt 
tulevat esille esimerkiksi silloin, kun tulevai-
suudessa liikennevaloista lähtee liikkeelle sa-
manaikaisesti koko kymmenien autojen muo-
dostama jono. Liikenteen sujuvuus ja tiestön 
läpimenovolyymit paranevat tällöin huomat-
tavasti. 

maajoukkuesuunnistaja lukee nykyisin kart-
toja nelivetoisessa RAV4:ssä, joka on kohon-
nut yhdeksi lajin valtamalleista.

Toyota Club of Finlandia (TCoF) edusta-
va hausjärveläinen Karppinen ja ylöjärveläi-
nen Saarinen johtivat neljän kisan SM-sarjaa 
talvella ajamastaan osakilpailuvoitosta alkaen, 
mutta parin ensimmäisen SM-mitalin kultai-
nen väri ratkesi vasta päätöskisassa.

AS-mitaleista ajetaan myös kansainvälisen 
autourheiluliitto FIA:n NEZ-tasolla. Pohjois-
Euroopan kisat ajetaan Tanskassa, Ruotsissa 
ja Suomessa. RAV4:llä ajavat Tomi Viitala ja 
Juha Heikkilä uusivat tänä vuonna viimevuo-
tisen NEZ-hopeansa.

R3 -autoa kaudelle 2015 yrityksen ulkopuoli-
sille kilpatiimeille. Toyota ei siis ole toistaiseksi 
ilmoittanut lähtevänsä tehdastiiminä mukaan 
rallitoimintaan.

Ralliversiossa on kuusivaihteinen suorakyt-
kentävaihteisto, modifioitu moottori, tehok-
kaammat jarrut jne. TMG:n historia tukee täl-
laisen auton kehitys- ja tuotantotyötä: olivat-
han 80- ja 90-lukujen voittoisat Toyota-ralli-
autot kotoisin juuri sieltä.

Toyota on 
maailman 
arvokkain 
autobrandi
Toyota on maailman arvokkain 

automerkki Interbrandin Best 
Global Brands -tutkimuksessa. Yhtiö 
pitää edelleen paikkansa maailman 
arvokkaimpien tuotemerkkien Top 
10 -listalla. Toyotan brandiarvo on 
nyt 26,1 miljardia euroa, joten kas-
vua viime vuodesta on 17 %. 

Maailman arvokkaimmaksi au-
tobrandiksi Toyotan on nostanut 
selkeä visio ja voimakas johtajuus 
täyshybrideissä, maailmanlaajuinen 
myynti sekä asiakkaiden sitouttami-
nen merkkiin. Myös Toyotan ensim-
mäisen täyshybridin Priuksen ja mui-
den hybridimallien myynti on kasvat-
tanut yhtiön arvoa. 

Interbrandin ISO-sertifioidun Best 
Global Brands -tutkimusmenetelmän 
mukaan tutkimuksessa huomioidaan 
brandin tarjoamat hyödyt organisaa-
tiolle, vastaaminen asiakkaiden odo-
tuksiin sekä yhtiön taloudellisen ar-
von kasvattaminen. 

Ylivieskan Toyota-liikkeen henkilökunta on 
ylpeä saamastaan palkinnosta. 

Toyota Motorsport tekee GT86:sta ralliversion

Uutta 
turvallisuus-
teknologiaa

EcoRun Cupin 
voitto Toyotalla

Autoliiton koordinoima EcoRun eli 
taloudellisuusajo on autourheilua, 

jossa ajetaan annettu reitti jaksotettuna 
eripituisiin osuuksiin, joille annetaan 
omat ajoajat. Reitti ajetaan vakioautoilla 
liikennesääntöjä noudattaen, mahdolli-
simman vähän polttoainetta käyttäen.

Tänä vuonna EcoRun Cupin voit-
ti Toyota Priuksella ajava kilpailijapari 
Jari Hannula (kuljettaja) ja Kari Kais-
tinen (kartanlukija). Lajissa kilpaillaan 
myös pohjoismaisella NEZ-tasolla, jo-
ka Hannula ja Kaistinen myös voittivat. 
NEZ EcoRun Cupin hopea- ja pronssi-
mitalistienkin ajokkeina olivat Toyota-
täyshybridiautot.

Lisätietoja ja kuvia: www.autoliitto.fi
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Syksyisen sarjakuvakilpailun raati valit-
si kolme parasta sarjakuvaa, joiden lä-

hettäjät voittivat Pöyrööt-kirjapaketin (ar-
vo noin 58 €). Kirjapaketin voittivat Matti 
Haikonen Rantasalmelta, Pirjo Suvanto-
Pakarinen Vantaalta sekä Timo Linna-
vuori Vihdistä. Onneksi olkoon!

Lisäksi arvoimme kolme Toyota-sateen-
varjoa kaikkien sarjakuvan lähettäneiden 

kesken. Laadukkaat sateenvarjot menivät 
Kari Vanhalalle Vähäkyröön, Kalle Läh-
desmäelle Seinäjoelle ja Kari Määttäsel-
le Jyväskylään. Lisäksi kajaanilainen Aa-
po Kontiola 6 v. sai osallistumisestaan eri-
koismaininnan. 

Kiitos kaikille kilpailuun osallistuneille 
ja onnittelut voittajille!

Alla kolme voittajasarjakuvaa:

Toyotan syksyinen 
sarjakuvakilpailu
Julkaisimme syksyisen sarjakuvakilpailun 
edellisessä Plus-lehdessä. Kilpailun 
teema oli ”Toyotan hybridit”, ja siihen 
tuli osallistua täyttämällä Pöyrööt-
sarjakuvan tekstikuplat humoristisella ja 
omaperäisellä puheella. Valmis sarjakuva 
tuli lähettää Toyotan tiedotusosastolle. 

Julkaisemme syksyiseen 
sarjakuvakilpailuun lähetettyjä 
sarjakuvia Toyota Suomi Facebook-
sivuillamme osoitteessa http://www.
facebook.com/toyotasuomi

Voit lukea lisää Pöyrööt-
sarjakuvia osoitteesta www.
poyroot.fi tai www.facebook.
com/poyroot

Matti Haikonen

Pirjo Suvanto-Pakarinen

Timo Linnavuori

Me tunneMMe toyotasi parhaiten.
Paikkakunta Organisaatio Osoite Puhelin Myy Huo Var Kor Rent Maal PiHu
Alavus Sepänmaan Korjaamo Ky Saxbergintie 4 06  5111 123 H V
Espoo LänsiAuto Espoo Luomankuja 4 010 525 20 H V K
Espoo Muuralan Autohuolto Oy Kellonsoittajantie 2 09 805 7051 H V
Espoo Toyota Espoo Riihitontuntie 10-12 010 8518 500 M H V K R P
Forssa Varsinais-Suomen Auto-Center Oy Tiilenlyöjänkatu 7 020 7810 750 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
Helsinki Toyota Itäkeskus Visbynkatu 3 010 6158 000 M H V K R Ma P
Helsinki Servicom Finland Oy Trans-Huolto Muonamiehentie 12 09 565 7900 H V K R
Helsinki Vaunula Oy Takoraudantie 3 020 7580 241 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
Hyvinkää Nelipyörä Oy Helletorpankatu 20 019 871 371 M H V K R
Hämeenlinna Nelipyörä Oy Parolantie 65 03 65 631 M H V K R
Iisalmi O.K. Auto Oy Kivirannantie 6 010 5228 470 M H V R
Imatra Auto-Hatakka Tuomaankatu 6 020 7912 581 M H V R
Jalasjärvi Huoltokorjaamo J. Koivukoski Oy Hallitie 1 06 4575 060 H V
Joensuu O.K. Auto Oy Avainkuja 4 010 5228 850 M H V K R
Jyväskylä O.K. Auto Oy Kuormaajantie 5 010 5228 300 M H V K R Ma P
Jämsä O.K. Auto Oy Koskentie 6 010 5228 375 M
Jämsä O.K. Auto Oy Säterintie 12 010 5228 388 H V R
Järvenpää Järvenpään Auto-Arita Oy Alhotie 8 020 7580 700 M H V K R
Kaarina Autokorjaamo-Testipiste M Hiiri Hallimestarinkatu 22 02 2435 585 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 Lemmointie 15 09 225 7437 H V
Kauhajoki Autokorjaamo Petri Huhtaviita Kenttätie 2 06 231 3232 H V
Kauhajoki Maakunnan Auto Kenttätie 2 020 780 4160 M
Kemijärvi Juhan Auto Oy Pohjolankatu 5 020 743 4490 M H V K R
Keminmaa Auto Aho Oy Teollisuuskylänraitti 1 0400 551 600 M H V K R
Kempele Autopalvelu Kaarvan Oy Eteläsuomentie 210 020 762 2295 H V
Kerava Kannistonkulma Oy Kannistonkatu 1 020 7689 314 H V
Keuruu O.K. Auto Oy Mäntymäentie 2 010 5228 490 M H V
Kirkkonummi LänsiAuto Kirkkonummi Munkinkuja 7 010 5252 810 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 7635 700 M H V K R P
Kouvola O.K. Auto Oy Kaitilankatu 6 010 5228 400 M H V K R Ma P
Kuhmo No-Pan Auto Oy Leipurintie 13 08 617 820 M H V
Kuopio Kuopion Autokauppa Oy Kallantie 11 017 3642 211 M H V K R Ma P
Kuusamo Autopalvelu Kaarvan Oy Jamatie 1 020 762 2290 H V
Kuusamo Juhan Auto Oy Jamatie1 020 7434 494 M
Lahti Vesijärven Auto Oy Myyntimiehenkatu 4 03 871 510 M H V K R Ma P
Lappeenranta Auto-Hatakka Toikansuontie 8 020 791 2560 M H V K R
Lieksa Pielisen Kumi Oy Mönninkatu 32 (013) 521 444 H V R
Lohja Lohjan Autokeskus Oy Maksjoentie 9 (019) 363 81 M H V K R
Loimaa Varsinais-Suomen Auto-Center Oy Lamminperä 8 020 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) 2508 277 H V R
Oulu Juhan Auto Oy Tervahovintie 11 020 7797 700 M H V R P
Oulu Juhan Auto Oy Tervahovintie 13 020 7797 749 K Ma
Pieksämäki Auto-Jeni Oy Tukikohdantie 17 0400 529 090 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
Pori Rinta-Joupin Autoliike Oy Hyväntuulentie 4 020 777 2305 M H V K R P
Porvoo Oy Porvoon Autotarvike Ab Veckjärventie 1 A (019) 524 7711 M H V K R
Raahe Juhan Auto Oy Lappastentie (08) 2659 500 M H V
Raisio Varsinais-Suomen Auto-Center Oy Allastie 2 020 7810 700 M H V K R P
Rauma Rinta-Joupin Autoliike Oy Nortamonkatu 17 020 777 2752 M H V R
Riihimäki Kolarikorjaamo Sorsa Oy Tehtaankatu 6 (019) 716 620 H V K R Ma
Rovaniemi Auto Aho Oy Alakorkalontie 15 0400 424 500 M H V K R P
Ruovesi Ruoveden Autopaja Oy Teollisuustie 1 (03) 476 2011 H V R
Salo Salon Passeliauto Oy Myllyojankatu 11 040 3066 200 M H V K R
Savonlinna Etelä-Salon 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 4410 44 H V
Sodankylä Auto Aho Oy Seitatie 020 344 300 M H V P
Tammisaari Lohjan Autokeskus Oy Mekaanikontie 2 (019) 221 0100 M H V K R
Tampere Toyota Tammer-Auto Hatanpäänvaltatie 38 (03) 244 0111 M H V K R Ma P
Tervajoki Rinta-Joupin Autoliike Oy Olkitie 7 020 777 2010 M
Tervajoki Tervajoen Autohuolto Heikkilä Oy Loukontie 5 (06) 478 7000 H V
Turku Teknotoimi Oy/Autokiila Asentajankatu 6 020 775 7100 M H V R P
Turku Teknotoimi Oy/Autokiila Hämeentie 44 020 775 7121 K R Ma
Tuusula Vaunula Oy Tuusula Sulantie 10 020 7580 205 H V
Vaasa Rinta-Joupin Autoliike Oy Meijerinkatu 15 020777 2104 M H V K R P
Valkeakoski Valkeakosken PR-Auto Oy Sammonkatu 1 (03) 584 5900 H V
Vantaa Toyota Airport Ohtolankatu 6 010 6158 500 M H V K R Ma P
Vantaa Toyota Kaivoksela Vanha Kaarelantie 31 010 8518 300 M H V K R Ma P
Varkaus Auto-Jeni Oy Käsityökatu 29 0400 529 080 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 2 040 721 4311 M H V R
Äänekoski O.K. Auto Oy Rahastajantie 2 010 5228 450 M H V K R

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

Toyota Info, puh. 0800 13663 (neuvontapalvelu arkisin klo 8-16, muina aikoina puhelu yhdistyy Toyota-tiepalveluun)
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Huoltomme 
UUSI OSOITE!

Huollon varaat meiltä 
helpoiten osoitteessa
toyotahuoltovaraus.fi
•  kaikki huoltopalvelut
•  varauksen voit tehdä milloin vain
•  valitse sinulle sopiva huoltoaika
•  saat heti hinta-arvion huollolle.
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