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 Biopolttoaineista puhutaan ympäri Eurooppaa 
– aiheellisesti ja aiheettomasti. Aiheettomas-

ti siksi, että muutamissa tapauksissa sosiaalinen 
media on tarttunut vähäpätöisiin yksityiskohtiin 
perehtymättä kokonaisuuteen. Esimerkiksi Kes-
ki-Euroopassa nousi kohu siitä, että E10-bensii-
ni ei sovi miljooniin autoihin, mikä hyydytti uu-
den bensiinin markkinat. Asian olisi voinut esittää 
myönteisemmin niin, että kymmenet miljoonat 
autot voivat huoletta käyttää E10-laatua. Aiheel-
lista huolta on sen sijaan herättänyt polttoaineiden 
laatuerot, koska eri öljy-yhtiöt käyttävät erilaisia 
polttoaineiden valmistustapoja.

Polttoaineiden vähimmäislaatu määritellään 
standardeissa, joita ylläpidetään auto- ja poltto-
ainealan yhteistyönä. Auton omistaja voi huoletta 
tankata standardien mukaisia polttoaineita, sillä 
standardilaatu riittää moottorin ja pakokaasujen 
puhdistuslaitteiden perustoimivuuden ja normaa-
lin kestoiän saavuttamiseen. 

Auton takuuehdot ja huoltovälisuositukset 
voivat raueta, jos tankkaa muuta kuin standar-
din täyttävää laatua. Useimmat Suomessa myy-
tävät polttoaineet ovat standardien mukaisia, mi-
kä osoitetaan EN 228- tai EN 590-merkinnällä 
polttoaineiden jakelumittareissa. Mikäli merkin-
tä puuttuu, polttoaineen myyjä ei noudata alan 
hyvää käytäntöä. 

Bensiinin standardi EN 228 kattaa kaksi laatua: 
E5, joka saa sisältää enintään viisi prosenttia eta-
nolia sekä E10, jossa on enintään kymmenen pro-
senttia etanolia. Etanolin sijasta voidaan käyttää 
myös muita bioperäisiä ainesosia. Oktaaniluvun 
pitää olla vähintään 95. Sitä korkeammasta ok-
taaniluvusta, kuten 98, öljy-yhtiö voi päättää itse. 
2000-luvulla valmistetut autot on tehty 95-oktaa-
niselle E10-laadulle sopiviksi muutamia poikke-
uksia lukuun ottamatta. E85-etanolipolttoainetta 
ei saa tankata bensiiniautoihin, vaan ainoastaan 
tehdastekoisiin Flex Fuel -malleihin (”FFV”), jot-
ka ovat melko harvinaisia.

Harva kuluttaja tietää, että bensiinissä on ke-
sä- ja talvilaatu dieselpolttoaineen tavoin. Talvi-
laadun myynti aloitetaan syyskuussa, jotta ben-
siini höyrystyy riittävästi kylmäkäynnistyksissä. 
Kesälaatuun siirrytään jälleen ennen toukokuun 
loppua. Nykyiset autot eivät juuri reagoi polttoai-
neen laadun vaihdolle, mutta kaasuttimella varus-
tetut pienmoottorit saattavat tarvita vuodenaikaan 
sopivan bensiinin.

Dieselpolttoaineessa on enemmän huomioon 
otettavaa kuin bensiinissä. Talvilaadun käyttö on 
syytä aloittaa hyvissä ajoin, koska varsin pieni 
määrä auton tankissa olevaa kesälaatua huonon-
taa päälle tankatun talvilaadun kylmänkestävyyttä 
selvästi, mistä voi seurata polttoainesuodattimen 
tukkeentuminen ja auton pysähtyminen. Harmi-
en välttämiseksi talvilaatua olisi ehdittävä tank-
kaamaan muutama kerta ennen kovien pakkas-
ten tuloa. Talvilaatujen ominaisuudet ja jakelu-
ajat eivät suinkaan ole samat kaikilla öljy-yhtiöillä, 

minkä vuoksi on varminta tankata dieseliä, jonka 
kylmäominaisuuksia kuvaavat samepiste- ja suo-
datettavuusarvot ilmoitetaan celsiusastein jake-
lumittarissa.

Dieselpolttoaineen standardi EN 590 päivitet-
tiin hiljattain ottamaan tarkemmin kantaa epä-
selvyyksiä aiheuttaneisiin bioperäisiin ainesosiin. 
Biodieseliä, joka tunnetaan myös koodista FAME 
tai RME, saa käyttää enintään seitsemän prosent-
tia. Uusiutuvaa dieseliä, joka tunnetaan lyhentees-
tä HVO tai käsitteestä vetykäsitelty kasviöljy tai 
eläinrasva, saa dieselpolttoaineessa olla ilman ra-
jattua maksimipitoisuutta. Neste Oil on NEXBTL-
tuotemerkillään maailman suurin HVO:n valmis-
taja sekä tunnettu alan edelläkävijä.

Autoala julkaisi oman polttoainesuosituksen-
sa ”Worldwide fuel charter”, josta käytetään ly-
hennettä WWFC. Siinä todetaan biodieselin käy-
tön myötä nousseita huolenaiheita kuten veden 
ja epäpuhtauksien kertyminen polttoaineeseen, 
moottoriöljyn ikääntyminen sekä talvikäyttöomi-
naisuudet. HVO puolestaan mainitaan suositelta-
vaksi dieselpolttoaineen bioainesosaksi, koska se 
vastaa koostumukseltaan ja käyttöominaisuuk-
siltaan parhaita fossiilisia polttoaineita. Näin ol-
len EN 590 standardin määrittelemää ja biodiese-
liä sisältävää peruslaatua paremmasta dieselpolt-
toaineesta on monissa tapauksissa hyötyä auton 
käyttäjälle. Neste Pro Diesel täyttää korkeimmat 
WWFC:n laatuvaatimukset, ja sen bio-osuutena 
käytetään ainoastaan HVO:ta. Neste Oilin taval-
liset dieselpolttoaineet eivät nekään sisällä biodie-
seliä.

Neste Oil valmisti tähteisiin ja jätteisiin perus-
tuvaa HVO:ta Porvoon, Rotterdamin ja Singapo-
ren laitoksillaan vuonna 2013 niin paljon, että se 
riittäisi miljoonan henkilöauton käyttöön. Tämä 
on kuitenkin vasta alkua, sillä tutkimustyön pai-
nopiste on edelleen biopolttoaineiden raaka-ai-
nepohjan laajentamisessa siten, että valmistus ei 
kilpaile ruoantuotannon kanssa.

Polttoaine- ja autoala ovat aina pystyneet vas-
taamaan tiukentuneisiin ympäristövaatimuksiin 
ja kuluttajien tarpeisiin. Merkittävä haaste on 
polttoaineiden bio-osuuden lisääminen siten, ettei 
auton käyttäjän tarvitse olla huolissaan. Autoalan 
ja polttoaineiden valmistajien tiivis yhteistyö stan-
dardointijärjestöissä takaa sen, että polttoaineiden 
laatukehitys vastaa moottoritekniikan ja pakokaa-
sujen puhdistuslaitteiden asettamia vaatimuksia. 
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Toisen sukupolven AYGOn nuorekkaan erot-
tuva muotoilu todettiin heti harvinaisen on-
nistuneeksi. Pienikokoisen auton hankinta ei 

tarkoita tyyliseikoista tai mukavuusvarusteista luo-
pumista. AYGOn olemus kuvastaa auton hauskaa 
ajettavuutta sekä tuo iloa ja trendikkyyttä pienten 
autojen segmenttiin.

Toyotan osastolla oli esillä kymmenen AYGOa, 
joten se oli selkeästi osaston pääroolissa. Pirteä ul-
kovärivalikoima ja yksilöintivarusteiden lukumäärä 
takasivat sen, että kaikki näytillä olleet AYGOt olivat 
luonteeltaan erilaisia. Mahdollisuus persoonalliseen 
varusteluun tulee varmasti olemaan yksi uutuusmal-
lin kilpailuvalteista.

TeksTi Ja kuVaT 
kalle kalaJa

Säväytti 
Genevessä

AYGO
Toyota

ensimmäisen lehdistöpäivän aamu vasta valkeni Geneven 

autonäyttelyssä, kun Toyotan osasto jo kuhisi toimittajia. puoli 

yhdeksältä alkanut Toyotan lehdistötilaisuus paljasti täysin uuden 

aYGon. uutuus sai erittäin innokkaan vastaanoton. osastolla 

esiteltiin myös Toyotan hybridi- ja polttokennotekniikkaa.

Säväytti 

inspiraatiota 
nuorisokulttuurista
Toyota AYGO on saavuttanut ensimmäisellä sukupolvellaan 
vahvan jalansijan pienten perheautojen segmentissä. Nyt pal-
jastettu täysin uusi AYGO esittelee Toyotan visiota yhä parempi-
en ja ajokokemukseltaan hauskempien autojen toteuttamisesta. 
Uutuus tukeutuu nykymallin vetovoimaiseksi todettuun perus-
olemukseen, jota on viety rohkeasti uudelle tasolle. AYGO tulee 
Suomessa myyntiin syksyllä 2014.

– Kun suunnittelin uutta AYGOa, halusin tehdä auton, joka 
on luonteeltaan hyvin japanilainen ja joka herättää asiakkai-
den mielenkiinnon ympäri Eurooppaa. Samalla annoin itselleni 
mahdollisuuden inspiroitua tämän päivän japanilaisesta nuori-
sokulttuurista, kertoo uuden AYGOn pääinsinööri David Terai. 

Uutuus tulee olemaan aiempaa helpommin muunneltavissa 
yksilölliseksi niin sisä- kuin ulkopuolelta. Ergonomiaa on ko-
hennettu huomioiden erityisesti myös keskimääräistä nuorempi 
käyttäjäkunta. Ohjauskulmaa on madallettu, etuistuimet sijait-
sevat hieman aiempaa matalammalla ja kuljettajanistuimeen on 
saatavilla korkeussäätö, joten sopiva ajoasento löytyy vaivatta. 
Uusi AYGO tulee saataville sekä kolmi- että viisiovisena.

merkittävää kehitystä
Uuden AYGOn turvallisuusvarustelu on kattava: kaikissa versi-
oissa on vakiona esimerkiksi ajonvakautus, ikkunaturvatyynyt, 
säädettävä nopeudenrajoitin ja mäkilähtöavustin. Auton akseli-
väli (2 340 mm) ja leveys (1 615 mm) pysyvät samana, mutta pi-
tuus kasvaa 15 mm (nyt 3 455 mm). Tavaratilan vetoisuus kasvaa 
29 litraa ollen nyt 168 litraa.

Suorituskyvystä vastaa useasti palkittu Toyotan kolmisylin-
terinen 1,0 VVT-i -moottori, joka tuottaa 51 kW (69 hv) tehoa. 
Sitä on kehitetty niin, että AYGOn yhdistetyn ajon kulutus tip-
puu 4,4 l/100 km lukemasta arvoon 4,1 l/100 km. Vastaava hii-
lidioksidipäästö on 95 g/km. Käsivalintaisen vaihteiston ohella 
vaihtoehdoksi tulee myös automatisoitu x-shift-voimansiirto.

Uuden AYGON 
ulkonäkö pidettiin 
tarkasti salassa aina 
lehdistötilaisuuden 
puoliväliin saakka. 
Mustien peitteiden 
alle kätkeytyi 10 
tosistaan poikkeavaa 
väri- ja varustelu-
yhdistelmää.

Uuden sukupol-
ven AYGO tulee 
saataville erit-
täin pirteillä vä-
rivaihtoehdoilla. 
Yksilöllisyyttä voi 
korostaa erilaisil-
la kohtuullisesti 
hinnoitelluilla va-
rusteilla. Uutuus 
tulee Suomessa 
myyntiin ensi syk-
synä.

▶

helppoa yksilöintiä
AYGOon tulee saataville kattava valikoima kohtuullisesti hin-
noiteltuja varusteita, joilla omistaja voi tehdä autostaan tavallista 
yksilöllisemmän. Keulan X-muotoinen jäähdyttäjän ritilä, etu-
lokasuojien koristeet ja takapuskurin keskiosa ovat esimerkkejä 
ulkonäön vaihtoehdoista. Sisustaan on mahdollista valita pirte-
ää lisäväriä kojelautaan, keskikonsoliin, tuuletusventtiileihin ja 
vaihteenvalitsimen ympärille.

– Auton olemuksen muokkaaminen oli minulle erityisen tär-
keää. Kuluttajilla on nykyään mahdollisuus hyvin monissa muis-
sakin tuotteissa valita laajasta valikoimasta värejä ja uniikkeja va-
rusteita, minkä vuoksi autoalan on syytä pystyä samaan. Oman 
ulkonäkömaun mukaan viimeistelty kokonaisuus lisää varmasti 
automallin haluttavuutta, korostaa pääinsinööri Terai.
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Toyotan osastolla esittäytyi ensi kertaa Euroo-
passa polttokennoauto FCV:n konseptimalli. 
Se sisältää vahvoja viitteitä ensi vuonna lan-
seerattavasta sarjatuotantomallista. Vetykäyt-
töisen FCV:n toimintasäteeksi luvataan yli 500 
kilometriä. Tankkaus tulee onnistumaan alle 
kolmessa minuutissa, eli suunnilleen samas-
sa ajassa, kuin tavallisen polttomoottoriauton 
tankkaus.

Konseptimallissa on neljä istumapaikkaa. 
Rohkea keulan ilme korostaa ilmanoton te-
hokkuutta, ja sivuprofiilin virtaviivainen muo-
toilu symboloi prosessin aikana tapahtuvaa 
vedenmuodostusta. Teema jatkuu mallin pe-
räosaan, joka muistuttaa katamaraaniveneen 
muotoa. 

FCV:n tekniikassa näkyvät Toyotan pitkän 
kehitystyön tulokset. Patentoitu polttokenno-
tyyppi on pienikokoinen ja kevyt. Yli 100 kW 
tehoinen FCV-polttokenno ei vie paljoa tilaa: 
ulkomittojensa vaatimaa tilavuuslitraa koh-
den kenno tuottaa tehoa 3 kW. Se on yli kaksi 
kertaa enemmän, kuin aiemmin julkisuudessa 

olleessa Toyotan FCHV-adv -mallissa. 
Toyota on kyennyt madaltamaan poltto-

kennojärjestelmän hintaa ratkaisevasti. Tämä 
mahdollistaa kaupallistamisen Yhdysvallois-
sa, Japanissa ja tietyissä Euroopan maissa jo 
ensi vuonna. 

– Kaupallistaminen ei tarkoita Toyotan ta-
pauksessa sitä, että valikoisimme asiakkaita 
testikumppaneiksi FCV:lle, vaan auto tulee 
julkisesti myyntiin kohdemaissa kaikille ha-
lukkaille. Tuotekehitystyö on tehty normaali-
tapaamme tavoitetasolle valmiiksi ennen kuin 
lanseeraus tehdään, totesi Toyota Motor Eu-
ropen pääjohtaja Didier Leroy näyttelyn yh-
teydessä. 

Polttokennoautojen ympärille on toki käyn-
nistymässä erilaisia tutkimushankkeita, joissa 
tarkastellaan esimerkiksi sähköntuottokykyä 
varsinaisen auton ulkopuolelle. Täyteen tan-
kattuna Toyota FCV voi tarvittaessa tuottaa 
sähköä riittävästi tyypillisen japanilaistalou-
den tarpeisiin (10 kWh/vuorokausi) yli vii-
kon ajan.

Toyota FV2 
Toyota esitteli Genevessä myös ennakkoluu-
lottoman tutkielman yksipaikkaisesta ajo-
neuvosta, jota ohjataan perinteisen ohjaus-
pyörän sijaan vartalon liikkeillä. Kuljettajan 
nojatessa eteenpäin FV2 liikkuu eteenpäin, 
vastaavasti vasemmalle nojatessaan kuljettaja 
ohjaa ajoneuvoa vasemmalle jne. 

Tavoitteena on ollut luoda mahdollisuus 
kasvattaa luontevasti toimiva suhde ihmi-
sen ja ajokin välille. FV2 oppii myös tulkit-
semaan kuljettajansa yksilöllisiä käskytapoja 
ja tunnistaa kuljettajan äänikomentoja mah-
dollisimman oikeanlaisen toiminnan takaa-
miseksi. Jopa mallin tuulilasinäyttöä ja ul-
konäköä on mahdollista muuttaa kuljettajan 
toiveiden mukaisiksi. 

Osastolla oli lisäksi esillä laajamittaises-
ti Toyotan täyshybridimallisto, joka vastasi 
vuonna 2013 jo 18,5 % osuudesta (156 863 
kpl) Toyota Motor Europen kokonaismyyn-
nistä. 

Toyota FV2 on tutkielma, joka visioi tulevaisuu-
den yksipaikkaisen ajokin olemusta. Ohjaus ja 
nopeuden säätö tapahtuvat vartaloa liikutta-
malla.

Toyotan 
polttokennoauto 
lanseerataan 
tositarkoituksella 
ensi vuonna. 
Konseptimallin 
muotoilu antaa 
viitteitä auton 
lopullisesta 
ulkonäöstä.

Toyota FCV -polttokennokonsepti

Polttokennoauton tekniikka perustuu osittain täyshybridin ratkaisuihin, joten 
luotettavuudelle ja toiminnallisuudelle on olemassa hyvät lähtökohdat.

Toyotan omistajat
ovat hyvin

merkkiinsä
sitoutuneita 

▶

TeksTi Jorma ViiTanen
kuVaT laura pihkala Ja kalle kalaJa

Tuulilasi-lehti teetti loppuvuodesta 2013 
suuren merkkien merkki -autoilija tutkimuksen, 
joka mittaa autoilijoiden tyytyväisyyttä 
omaan automerkkiinsä. huomion kohteena 
ovat auton lisäksi myös merkin tarjoamat 
myynti- ja huoltopalvelut. omalla tavallaan 
tyytyväisyydestä kertoo myös auton käyttäjän 
sitoutuminen omaan merkkiinsä. Tässä 
artikkelissa tutkimuksen vastuuhenkilönä 
toiminut Jorma Viitanen käsittelee tarkemmin 
sitoutumista omaan automerkkiin. 

Toyotan menestys 
huoltopalveluissa 
on ylivoimainen 
muihin merkkeihin 
verrattuna. 
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 Merkkien Merkki -tutkimuksessa esi-
tettyihin kysymyksiin vastasi noin 
13 000 autoilijaa. 

Toyota Plus -lehdessä (4/2013) käsiteltiin jo 
kyseistä tutkimusta – erityisesti tyytyväisyyt-
tä autoon sekä myynti- ja huoltopalveluihin. 
Seuraavaksi käsittelemme tutkimusta sitoutu-
misen osalta (kuvaaja 2). 

Vaikka auton omistaja olisi tyytyväinen, hän 
ei välttämättä ole kovin sitoutunut automerk-
kiinsä. Ilmiö on monelle automerkille mel-
koinen haaste. Sitoutumiseen ei riitä pelkäs-
tään moitteeton ja sujuva palvelu. Sekä auton 
että palveluverkoston tulee puhutella käyttä-
jiä oikealla tavalla. Jos siinä onnistutaan, au-
tomerkin omistaja on valmis suosittelemaan 
automerkkiä myös ystävilleen. Lisäksi hänen 
halukkuutensa vaihtaa merkkiä on tuntuvas-
ti vähäisempi. Tälläkin osa-alueella Toyota on 
kilpailijoitaan selkeästi edellä. 

Millainen on Toyotan 
menestysresepti?
Tyytyväisyyttä voi mitata hyvin monella taval-
la. Helpointa se on, jos esittää vain yhden ky-
symyksen kultakin osa-alueelta: oletko tyyty-
väinen autoon ja myyntipalveluihin sekä huol-
toon, ja aiotko seuraavaa autoa hankkiessasi 
pysyä samassa automerkissä vai vaihtaa sitä?

Kuvaajasta 3. näemme, millä tavalla To-
yotan omistajat vastaavat näihin edellä mai-
nittuihin kysymyksiin. Tyytyväisyys autoon 
näyttäisi olevan merkittävin yksittäinen tekijä, 
sitoutuminen toiseksi tärkein ja huolto- sekä 
myyntipalveluiden merkitys on vähäisempi.

Merkkien Merkki -tutkimuksen avulla eri 
automerkkien omistajien tyytyväisyyttä voi-
daan kuitenkin kuvata paljon pidemmälle. 

Kysyimme jokaisen automerkin omistajal-
ta, kuinka tyytyväinen hän on kaiken kaikki-
aan omaan merkkiinsä. Koska vastaaja arvioi 
myös autoa ja palveluja koskevat seikat yksi-
tyiskohtaisesti, oli mahdollista etsiä jokaiselle 
merkille tyytyväisyyttä tuottava paljon seikka-
peräisempi ominaisuuksien resepti. 

Seuraava kuvio (kuvaaja 4) kertoo siitä, mil-
laisena käyttäjät kokevat oman Toyota-omis-
tajuutensa. Siitä havaitaan, että tyytyväisyys 
merkkiin syntyykin todellisuudessa hyvin mo-
nien asioiden yhteistuloksena. Eikä yksittäi-
sistä seikoista tärkein ole autoon liittyvä, vaan 
seurausta hyvästä autosta ja palvelusta. Toyo-
tan reseptissä merkittävin yksittäinen tekijä 
on sitoutuminen omaan automerkkiin. Siksi 
merkkiä ollaan valmiita suosittelemaan ystä-
ville ja tuttaville. 

Toiseksi voimakkaimmin tyytyväisyyteen 
vaikuttaa kokemus myyjien innokkuudes-
ta kaupan tekemiseen. Lisäksi merkin halut-
tavuus tulee olla kunnossa. Huoltoverkosto 
on valmis auttamaan nopeasti mahdollisissa 
akuuteissa pulmissa. Mutta mikä parasta, au-

maksavan käytetyn auton ostaja autoltaan ja 
palveluiltaan odottaa.

Aikaisempien vuosien tutkimuksissa on sel-
vinnyt, että on tärkeää jakaa automerkit eri-
laisiin ryhmiin. Nykyisin tutkimuksessa mer-
kit jaetaan premium-luokkaan, volyymimerk-
keihin ja muihin merkkeihin. Lexus kuuluu 
premium-luokkaan, Toyota puolestaan suu-
ren markkinaosuuden volyymimerkkeihin. 
Jälkimmäiseen on noussut myös Kia, mutta 
sieltä on pudonnut Opel.

Auton käyttäjien erilaisuus otetaan huomi-
oon. Ensin kunkin merkkiryhmän sisällä tut-
kitaan tyytyväisyyden syntymekanismi – oli-
pa sitten kysymys autosta, myynnin tai huol-
lon palveluista tai omistajien sitoutumisesta 
omaan merkkiinsä. Auton käyttäjät vaikut-
tavat näin siihen, kuinka suuri painoarvo eri 
osa-alueita tutkiville kysymyksille tulee. 

Tyytyväisyyttä tarkastellaan indeksipiste-

määrinä. Kullakin osa-alueella (auto, myynti, 
huolto, sitoutuminen ja palvelujen laatutaso) 
maksimipistemäärä on 1 000 pistettä. Merkin 
kokonaispistemäärä saadaan, kun auton ja si-
toutumisen osuudeksi annetaan yhteensä 50 
%, ja toinen puoli jaetaan myyntipalvelujen, 
huollon ja palvelun laatutason kesken.

Tyytyväisyysindeksi on lahjomaton. Merk-
ki ei voi voittaa vertailua, jos se menestyy hy-
vin esimerkiksi vain arvioitaessa autoa omi-
naisuuksiltaan ryhmässä, jonka vastaajat ovat 
hankkineet auton uutena, ja se on korkeintaan 
neljä vuotta vanha. Menestyäkseen tulee saa-
vuttaa kilpailijoita parempi tyytyväisyystaso 
myös vanhempien autojen (5–7 vuotta) omis-
tajakunnassa sekä käytettynä autonsa ostanei-
den keskuudessa. Eikä pelkästään menestymi-

nen auton osalta riitä – myös palvelujen tulee 
olla kilpailijoita laadukkaampia.

Lopputuloksena on tyytyväisyydestä kerto-
va kokonaisindeksi. Mitä lähempänä ollaan 
maksimipistemäärää 1 000, sitä tyytyväisem-
piä ovat kaikki käyttäjät riippumatta siitä, on-
ko auto uusi vai vanha.

Uusi osaalue mukaan 
tyytyväisyysmittaukseen 
Toyota on Merkkien Merkki -tutkimuksen 
kestomenestyjä. Se on aina kuulunut tutki-
muksen kärkijoukkoon, mistä on myös seu-
rannut kysymys, voidaanko pienen ja suuren 
merkin käyttäjien tyytyväisyyttä verrata otta-
matta huomioon palveluverkoston laajuutta. 
Haasteet korkeatasoisen palvelun tarjoamises-

ta ovat erilaisia silloin, kun autoja myydään 
tuhat verrattuna tilanteeseen, jossa niitä myy-
dään yli kymmenen tuhatta. Edellisessä tilan-
teessa riittää hyvin suppea palveluverkko, kun 
taas jälkimmäisessä sen tulee olla huomatta-
vasti laajempi. 

Koska palvelun tulee olla korkeatasoista kai-
kissa myynti- ja huoltopisteissä, palvelupistei-
den lukumäärän kasvaessa sen laadun vaihte-
lu saattaa kasvaa. Ratkaisu löytyi japanilaisis-
ta laadun kehittämisen ideoista. Kiinnitimme 
huomion sekä merkin palveluverkoston laa-
juuteen että palvelujen laatutason vaihteluun. 
Eniten tyytyväisyyspisteitä kerää automerkki, 
jonka verkosto on tiheä, tyytyväisyys palve-
luun mahdollisimman korkea, ja sen vaihtelu 
lisäksi mahdollisimman vähäistä. 

toissa ei ole ärsyttäviä pikkuvikoja sen enem-
pää uutena, kuin käytettynäkään. Merkki tar-
joaa hyvän vastineen rahalle ja on laadukas 
sekä uutena että käytettynä ostettaessa.

Ei ole kovin tavallista, että tyytyväisyys 
merkkiin perustuu voimakkaasti Toyotan ta-
paan toimia sekä palveluihin ja autoon. Pal-
jon yleisempää on, että tyytyväisyys autoon 
on kunnossa, mutta palvelut eivät yllä aivan 
samalle tasolle.

Tyytyväisyys voi olla katoava 
luonnonvara
Edellä esitetyt tiedot Toyota-omistajien tyyty-
väisyydestä ovat aina sidoksissa ajankohtaan. 
Automallin uusiutuessa on mahdollista, että se 
synnyttää selkeästi suurempaa tyytyväisyyttä, 
kuin elinkaarensa lopulla oleva auto. 

Valtava myyntimenestys saattaa kuitenkin 
johtaa myyntipalvelujen heikkenemiseen, kos-
ka asiakkaat eivät koe saa-
vansa enää samaa huomi-
ota kuin aikaisemmin. Lisäksi kannattaa muis-
taa, että auton omistajan tyytyväisyys edellyt-
tää myös sitä, että odotustaso ylitetään. Se kos-
kee niin autoa, kuin palvelujakin. Menestys 
vaatiikin jatkuvasti parempia näyttöjä.

Tyytyväisyys – asiantuntijana  
auton käyttäjä 
Olipa vastaajan automerkki mikä tahansa tut-
kituista, hän arvioi autoaan ja saamiaan palve-
luja samoilla kysymyksillä kuten kaikki muut-
kin. Kysymysten painotus sen sijaan vaihtelee 
sen mukaan, onko auto valiomerkkien ryh-
mässä, volyymimerkki vai näiden kahden ryh-
män ulkopuolella.

Tyytyväisyysmittauksen perusajatuksena on 
saada automerkkien käyttäjät oikeudenmukai-
seen vertailuun, jossa omistajien näkökulma 
ja kokemus ratkaisee. Se on melkoinen haas-
te, koska tutkimuksessa on mukana 33 auto-
merkkiä. Jokainen voi helposti kuvitella, että 
50 000 euroa maksavan auton omistajan tyy-
tyväisyydessä saattaa hyvinkin olla eroja ver-
rattuna niihin vaatimuksiin, joita 10 000 euroa 

Kuvaaja 2. Kuvaaja kertoo eri automerkkien tuloksen vastaajien sitou
tumisessa omaan automerkkiin. Mitä lähempänä maksimipistemäärää 
eli 1 000 pistettä ollaan, sitä sitoutuneempia vastaajat omaan merk
kiinsä ovat. 

Kuvaaja 4. Kuvaaja kertoo, 
kuinka tyytyväisyys Toyo
tamerkkiin syntyy, kun 
autot ovat ikäryhmissä 1–7 
vuotta. Merkitys tarkoittaa 
kunkin kysymyksen vaiku
tusyhteyden kykyä selittää 
tyytyväisyyttä automerk
kiin kokonaisuudessaan. 

Toyota on Merkkien Merkki tutkimuksen 
paras myös myyntipalveluiden osalta. Toyotan 
myyntipalveluiden tulos on paras sekä 
uudempien että vanhempien autojen joukossa. 

Kuvaaja 1. Merkkien Merkki tutkimuksen koko
naistulos omaan merkkiin sitoutumisen kohdal
ta. Toyota nappaa parhaan sijoituksen volyymi
merkeistä.

Kuvaaja 3. Pyydettäessä mainitsemaan kaikkein eniten tyytyväisyyteen vai
kuttavan osaalueen suurin osa Toyotaomistajista vastasi tyytyväisyyden 
autoon kaikkein tärkeimmäksi. Sitoutuminen merkkiin osalta Toyota nappasi 
parhaan sijoituksen volyymimerkeistä.
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TeksTi Pekka karvinen kuvaT ToyoTa ja Tamlans

Proace
-pienoisbussit

viime vuonna ensiesitelty 
Toyota Proace taipuu 
monenlaisiin kuljetustarpeisiin 
kolmen korimallinsa ja useiden 
moottorivaihtoehtojensa 
ansiosta. jos kuljetettavana 
onkin työkalujen tai kappale
tavaran sijaan useampia 
henkilöitä, jatkuu Proacen 
muuntautumiskyky myös 
pienoisbussina.

 Proacen henkilöautomaiset ajo-omi-
naisuudet luovat hyvän perustan au-
tolle, jonka tulee kuljettaa suurikin 

määrä ihmisiä aina turvallisesti ja varmasti 
perille saakka. Varustelun tulee olla kattava 
niin turvallisuus- kuin mukavuusvarustei-
den suhteen. 

Oli käyttötarve mikä hyvänsä, pienois-
bussin tulee olla toimintavarma ja talou-
dellinen, eikä huolloissa saa kulua liikaa 
aikaa. Kun autosta halutaan pitää hyvää 
huolta, on sen turvana oltava laaja palve-

luverkosto. Kaikki nämä ominaisuudet ovat 
Proacen vakiovarusteita. Proace-bussit ovat ai-
na tilauksesta valmistettavia autoja: sen matka 
tehtaalta loppukäyttäjälle onkin hieman tavan-
omaisesta poikkeava, jotta kaikkiin käyttötar-
peisiin voidaan tarjota juuri oikeanlaista rat-
kaisua.

Yksilöllisiä ratkaisuja erilaisiin 
tarpeisiin
Proace on aina valmistuessaan ja Suomeen 
saapuessaan pakettiauto, joka ei ole sellaise-
naan valmis henkilökuljetukseen. Kun tavoit-
teena on tehdä umpipakettiautosta 1+7-paik-
kainen henkilöauto, tarvitaan hieman ulko-
puolista apua. Niinpä tehtävään valjastetaan-
kin laaja, paikallisten korivalmistajien ja ver-
hoomojen joukko, joista usean kanssa Toyota 
on tehnyt yhteistyötä jo vuosikaudet ja tuotta-
nut mitä hienoimpia Toyota Hiace -ratkaisuja 
niin taksiyrittäjille, kuin esimerkiksi satamien 
miehistökuljetuksiin. Valinnanvaraa on pal-
jon, ja asiakkaan päätettävissä onkin se, mil-
lainen juuri hänen Proace-pienoisbussistaan 
tulee yksityiskohtia myöden.

Pienoisbussin muutostyö aloitetaan valit-
semalla sopiva aihio. Pienoisbussiaihioita on 
mallistossa kolme kappaletta, jotka kaikki 
edustavat pitkää, normaalikorkeuksista kori-
mallia (L2H1). Moottorivaihtoehtoja on pa-
kettiautoversiostakin tutut kahden litran voi-
manlähteet joko 128- tai 163-hevosvoimai-
sena. Vaihteistona näiden moottorien yhte-
ydessä on kuusivaihteinen käsivalintainen 
vaihteisto. Voimakkaamman moottorin yh-
teyteen voidaan valita myös pehmeätoiminen 
kuusivaihteinen automaattivaihteisto, joka on 
varmasti hektisessä kaupunkiliikenteessä au-
toilevan mieleen. Pienoisbussien ulkovärivaih-
toehtoina ovat samat ulkovärit, kuin Proace-
pakettiautoissakin.

Näyttävä kattaus varusteita
Pienoisbussin varustetaso vastaa pakettiauto-

jen Active-varustetasoa muutamin lisäyksin. 
Active-varustetaso sisältää muun muassa au-
tomaattisen, polttoainekäyttöisen lisälämmit-
timen, ilmastoinnin, sumuvalot, vakionopeus-
säätimen sekä nopeudenrajoittimen. Audiossa 
on Bluetooth® Hands Free- ja audio-toimin-
not, MP3-toistomahdollisuus ja USB- & aux 
-liitännät. Pienoisbussiaihioissa on näiden li-
säksi 1+1-etuistuimet monipuolisilla säätöva-
roilla, sivuturvatyynyt kuljettajalle ja etumat-
kustajalle ja sade- ja hämärätunnistin. Etuis-
tuimiin asti varustetaso päätetään aihiota va-
littaessa. Siitä kohti takapuskuria siirryttäessä 
varustelumahdollisuudet ovat lähes äärettö-
mät.

Ensimmäisen Suomessa valmistetun Pro-
ace-pienoisbussin muutostyöstä vastasi van-
taalainen Verhoilu ja Sisustus Lehto Oy. Tä-
mä auto valmistui Toyota Auto Finland Oy:n 
esittelykäyttöön, ja se on kiertänyt ahkerasti 
Toyota-verkostoa kautta maan herättämässä 
mielenkiintoa niin vakiintuneiden Toyota-asi-
akkaiden, kuin muilla automerkeillä ajavien 
keskuudessa. 

Räätälöintiä useiden 
yhteistyökumppanien avulla 
Auto edustaa kyseisen verhoomon Scandina-
via-varustelua, joka perusmuodostaan lähtien 
tarjoaa hyvän lähtökohdan moneen käyttötar-
peeseen. Istuimet on järjestetty 1+7-muotoon, 
jossa keskimmäinen ja taaimmainen penkki-
rivit ovat vastakkain. Lisävarusteiden puolelta 
mukaan on otettu muun muassa suurella näy-
töllä varustettu audiojärjestelmä navigoinnilla, 
matkustamon led-tunnelmavalaistus, taitetta-
va pöytä penkkirivien keskelle ja askelman va-
laistus. Autoa täydennetään vielä sähkökäyt-
töisellä, esiin taittuvalla ulkoaskelmalla, joka 
tekee ajoneuvoon kulkemisesta yhä vaivatto-
mampaa.

Myös Ylöjärvellä toimiva Fix-Ten Oy val-
mistaa Proace-pienoisbusseja erilaisiin käyttö-
tarpeisiin. Proace-pienoisbusseista on tarjolla Suosituimmassa istuinjärjestyksessä toinen ja kolmas penkkirivi ovat vastakkain. 

Proace tarjoaa näyttävän 
vaihtoehdon henkilökuljetuksiin.

Matkustamoon kulkeminen on tehty helpoksi.

Verhoiluvaihtoehtoja 
löytyy lukuisia joka 
makuun, ja matkusta
mon valaistus ei jätä 
mitään hämärän 
peittoon.

Kuljettajan mukavuuden takeena 
on erinomainen ergonomia.

myös matalalattiaversio, joka täyttää esteettö-
män kulun vaatimukset. Juuri näissä muutos-
töissä Fix-Ten on ollut pioneerin asemassa ja 
ensimmäinen matalalattiataksi on jo liiken-
teessä.

Yksi pitkäaikaisimmista Toyotan yhteis-
työkumppaneista on tamperelainen Tamlans, 
jonka valikoimiin kuuluu monenlaisten eri-
koisajoneuvojen lisäksi myös tila-autot, pie-
noisbussit ja luksus-pienoisbussit. Tamlansin 
Pegabus on tuotemerkkinä tunnettu kautta 
Suomen niin taksiyrittäjien, kuin liikennöit-
sijöiden keskuudessa.

Yksi mahdollisuus mukailla näitä pienois-
busseja on niin sanottu crew cab -muunnos, 
jossa auton henkilökuljetuskapasiteettia lisä-
tään ja samalla jätetään kuitenkin tilaa myös 
tavaroille, joiden tulee kulkea mukana. Tällöin 
pakettiauton väliseinää siirretään liukuoven 
takapuolelle, ja tähän tilaan asennetaan toi-
nen penkkirivi, jolloin henkilömäärä on joko 
1+4 tai 1+5. Ratkaisu on omiaan esimerkiksi 
työporukan käyttöön: se tarjoaa pakettiauto-
maista kuljetuskykyä henkilöautomaisella mu-
kavuudella.

Miten valita Proace-pienoisbussi, joka on 
juuri omiin tarpeisiin sopiva? On kysymykses-
sä sitten taksikäyttö, tilausliikennöinti tai VIP-
kuljetukset, helpoiten matka unelmien auton 
ohjauspyörän taakse alkaa keskustelemalla eri 
vaihtoehdoista Toyota-jälleenmyyjän kanssa. 
Käyttötarpeisiin perustuen voimme suositella 
oikeaa yhteistyökumppania niin materiaalien, 
istuinratkaisuiden, lisävarustelun, invavarus-
teiden, kuin vaikkapa eri audiovaihtoehtojen 
suhteen. Proace-pienoisbussiin kannattaa eh-
dottomasti tutustua! 
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ouch-järjestelmän toinen suku-
polvi, Toyota Touch 2 esiteltiin 
ensi kertaa uuden Toyota Corol-
lan esittelyn yhteydessä vuonna 

2013. Ensimmäisen sukupolven mediakes-
kuksen ominaisuuksia on edelleen kehitet-
ty tarjoamaan yhä helpommin käytettäviä ja 
matkustusmukavuutta lisääviä toimintoja. To-
yota Touch 2 -mediakeskusta käytetään isoko-
koisen, mallista riippuen 6,1–8" kosketusnäy-
tön avulla. Käyttökieli on valittavissa useista 
eurooppalaisista kielistä, joiden mukana on 
luonnollisesti myös suomi ja ruotsi.

Touch 2 tarjoaa edellisen sukupolven me-
diakeskukseen verrattuna entistä tarkemman 
näytön, jossa kehittynyt ja entistä selkeämpi 
grafiikka pääsevät oikeuksiinsa. Mediakes-
kuksen tiettyjä toimintoja voi nyt ohjata esi-
merkiksi tablet-tietokoneista ja älypuhelimis-
ta tutuilla pyyhkäisytoiminnoilla, mikä lisää 
järjestelmän helppokäyttöisyyttä ja miellyttä-
vyyttä, varsinkin uudempaan teknologiaan 
tottuneille.

TeksTi Pekka karvinen  
kuvaT ToyoTa

Toyota Touch 2
-mediakeskus

uuden Toyota verso-s:n myötä vuonna 2011 esitelty Toyota Touch -mediakeskus on löytänyt viime 

vuosina tiensä Toyotan henkilöautomallistoon. samana vuonna esitelty yaris-malli toi laajempaan 

käyttöön mediakeskuksen Go-laajennuksen eli karttanavigointijärjestelmän. Touch & Go -mediakeskus 

on helppokäyttöisellä navigoinnillaan vienyt perille tuhansia tyytyväisiä asiakkaita. 

Mediakeskuksen ominaisuuksiin kuulu-
vat luonnollisesti radio, CD-soitin MP3- ja 
WMA-audiotiedostojen toistomahdollisuu-
della. Radiokanavien muistipaikkojen lisäk-
si lisätoimintona löytyy kaikkien kuultavissa 
olevien radiokanavien listaus, joka on erin-
omainen aputoiminto tien päällä liikuttaessa. 
Audiopuolta tehostaa vielä USB- ja aux -liitän-
tämahdollisuudet, joiden avulla voidaan mu-
siikkia kuunnella esimerkiksi muistitikulta tai 
muusta kannettavasta audiolähteestä.

Bluetooth – turvallisuutta ja 
mukavuutta
Yksi järjestelmän tärkeimmistä ominaisuuk-
sista on Bluetooth-toiminnot. Kuten tiedäm-
me, matkapuhelimen käyttö ajon aikana on 
lakisääteisesti kielletty. Touch 2 -järjestelmän 
kanssa ei tarvitse pelätä rikkovansa lakia, kun 
kuljettajan matkapuhelin on yhdistetty au-
toon. Puhelut, puhelinluettelon ja puhelulo-
kin sekä joillakin puhelinmalleilla tekstivies-
tien käyttö ovat turvallisella tasolla jokaisessa 

tilanteessa. Lisäksi Bluetooth-audiotoimintoa 
voidaan hyödyntää toistamaan musiikkia esi-
merkiksi matkapuhelimesta.

Suurta näyttöä voi hyödyntää myös peruu-
tettaessa: Touch 2 -järjestelmiin liittyy aina 
kirkkaan kuvan hämärässäkin valaistuksessa 
tarjoava peruutuskamera, jonka avulla kul-
jettajalle ei jää epäselväksi auton takana oleva 
maailma kaikkine esteineen ja mahdollisine 
vaaroineen. Mallista riippuen peruutuskame-
ran kuva on lisäksi varustettu apuviivoilla, jot-
ka auttavat hahmottamaan auton liikkeitä pe-
ruutuskameran kuvan päälle asetettuina.

Minkä reitin valitset?
Kaikkiin Touch 2 -laitteisiin lisävarusteena 
saatavilla oleva ja tiettyihin malleihin vakio-
varusteena kuuluva Go-laajennus tuo koko-
naan uuden maailman niin navigoinnin, kuin 
lisäpalveluiden suhteen. Navigointi tapahtuu 
isoa, selkeää näyttöä hyödyntämällä. Näy-
tön opasteet ovat selkeitä ja puheohjaus suo-
men tai ruotsin kielellä. Ajantasaisilla kartoil-

la varustettuna Touch 2 with Go -järjestelmän 
kanssa et ole eksyksissä tai myöhässä.

Käytettäessä Touch 2 with Go -navigoin-
tia, voidaan reitti valita omien mieltymysten 
mukaan. Tuleeko perille päästä nopeasti vai 
onko lyhyin reitti paras? Kenties juuri tänään 
haluat hyödyntää ekologisimman reitin etsi-
vää vaihtoehtoa, joka optimoi reitin taloudel-
lisuutta silmälläpitäen. Autolomalla Euroo-
passa? Kyllä, kartta kattaa koko Euroopan ja 
Venäjän luoteisosat. Euroopassa reitin voikin 
valita esimerkiksi maksullisia teitä tai mootto-
riteitä välttäen.

Liikkuvia lisäpalveluita
Touch 2 with Go -järjestelmään kuuluu laaja 
tietokanta kiinnostavia kohteita, joiden avul-
la voidaan etsiä esimerkiksi kohteesta ravin-
toloita, kauppoja tai reitin varrelta mahdolli-
suutta täydentää niin auton, kuin matkustajien 
energiavarastoja. Näiden lisäksi Touch 2 with 
Go -järjestelmä menee askeleen pidemmäl-
le ja hyödyntää mobiilisovelluksilla internet-

yhteyttä. Sovellusten hyödyntäminen riippuu 
aina käytössä olevasta matkapuhelimesta, ja 
sen datayhteydestä. 

Esimerkkejä mobiilisovelluksista on vaik-
ka Google-haku. Se mahdollistaa kiinnostavi-
en kohteiden haun internet-yhteydellä, jolloin 
löydetään aina ajantasaista tietoa esimerkiksi 
ravintoloista, kaupoista tai museoista. 

Toyota Real Time Traffic -palvelu hyödyn-
tää TMC-liikennetietopalvelua, ja tuo siihen 
lisäannoksen tarkkuutta ja ominaisuuksia. Mi-
käli reitillä havaitaan esimerkiksi ruuhkautu-
nutta liikennettä, tai reitillä on tapahtunut on-
nettomuus, siitä tulee tieto Touch 2 with Go 
-laitteeseen. Kuljettaja saa tietoonsa ongelma-
paikan sijainnin, ja sen vaikutuksen omaan 
matkantekoonsa mahdollisine viivästyksi-
neen. Palvelu ehdottaa myös ongelmakohdan 
kiertämistä ja näyttää samalla vaikutuksen 
matkaan niin kilometri- kuin aikamääräisesti.

Panoramio-palvelun avulla voit tarkastella 
määränpään tai minkä tahansa paikan karttaa 
ja tutkia, mitä tuhannet palvelun käyttäjät ovat 

kuvin kertoneet kohteesta. Street View puoles-
taan antaa tietoa, johon ei aiemmin välttämät-
tä ollut pääsyä. Palvelu antaa mahdollisuuden 
katsoa määränpäätä Googlen käyttäjille tutun 
Street View -toiminnon avulla. 

Entä jos matkapuhelimeni ei ole yhteenso-
piva järjestelmän kanssa enkä pääse hyödyn-
tämään kaikkia mobiilisovelluksia? Toyota 
Touch 2 with Go -järjestelmä ei jätä monipuo-
lisine mediaominaisuuksineen matkantekoa 
tylsäksi ja varmatoiminen navigaattori opas-
taa sinut aina perille. Kosketusnäyttö muuttuu 
automaattisesti peruutuskameran näytöksi ja 
laitteen kautta pääsee jopa muuttamaan tietty-
jä ajoneuvon ominaisuuksia, kuten esimerkik-
si älyavainjärjestelmän toimintaa tai vaikkapa 
valoautomatiikan herkkyyttä.

Toyota Touch 2, Touch 2 with Go, audio, 
navigointi, mobiilisovellukset…. Sinä pää-
tät, mitä siltä haluat. Varustetasosta riippu-
en Touch 2- tai Touch 2 with Go -järjestel-
mä löytyy muun muassa Toyota Corollasta, 
RAV4:stä, Hiluxista ja Land Cruiserista. 

Touch 2 -mediakeskuksen käyttökieli on valittavissa useista 
eurooppalaisista kielistä, myös suomi ja ruotsi. 

Ajantasaisilla 
kartoilla varus-
tettuna Touch 
2 with Go 
-järjestelmän 
kanssa et ole 
eksyksissä tai 
myöhässä.

USB- ja aux -liitäntämahdollisuuksien avulla voidaan musiikkia 
kuunnella esimerkiksi muistitikulta tai muusta kannettavasta 
audiolähteestä.

Touch 2 -laitteisiin saatava 
Go-laajennus tuo mukanaan 
navigoinnin ja lisäpalvelut, 
joiden myötä et myöhästele 
etkä eksy. Panoramio-
palvelun avulla määränpäätä 
voi katsoa Googlen 
käyttäjille tutun Street View 
-toiminnon avulla.

Touch 2 -järjestelmään kuuluu aina peruutuskamera, joka 
helpottaa peruutustilanteita suuren näytön ja apuviivojen 
avulla.  

T
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ajia SuomestaEsittelemme tässä 
artikkelisarjassa designin 

ja käsitöiden ammattilaisia 
Suomesta. Designhaastattelun 

yhteydessä kädentaitajat 
koeajavat jonkin Toyota-

uutuuden. Aiempiin artikkeleihin 
voit tutustua Facebookissa 

Toyota Suomi -sivustolla 
osoitteessa https://www.

facebook.com/toyotasuomi 

okkolalainen Anna Nygård on ai-
na pitänyt muotoilua kiinnostava-
na. Hän valmistui tekstiili- ja vaa-
tetustekniikan insinööriksi vuonna 
2011 opiskeltuaan neljä vuotta Kes-
ki-Pohjanmaan ammattikorkeakou-

lussa. Jo nuorena Anna teki paljon vaatteita itsel-
leen, mutta myöhemmässä vaiheessa kiinnostus 
kierrätysmateriaaleja kohtaan heräsi toden teolla. 
Erilaisten kierrätysmateriaalien testaaminen si-
sustustuotteiden valmistuksessa on ollut Annan 
mielestä mielenkiintoista.

– Kun materiaalin käyttötarkoitus muuttuu, 
myös uudesta tuotteesta tulee mielenkiintoinen, 
Anna Nygård kertoo. 

Ekologinen muotoilu herätti Anna 

Nygårdin mielenkiinnon, minkä 

jälkeen hän päätti tarttua kestävään 

ja vastuulliseen materiaaliin ja alkoi 

taitella sitä omalla tavallaan. Anna 

Nygård Design perustettiin vuonna 

2013, josta lähtien Anna on seisonut 

rohkeasti ja ylpeänä omaperäisten 

tuotteidensa takana. 

▶

K

Anna Nygård
taivuttaa  
sälekaihtimesta  
vastuullisen  
tuotteen

TEKSTi LAurA PihKALA 
KuvAT KAj johANSSoN, 
ANNA NygårD jA johANNA 
KArTTuNEN

Annan perheeseen syntyi poika vuonna 
2009. Äitiysloman aikana tuoreessa äidissä 
heräsi voimakas palo ekologista muotoilua 
kohtaan. Tällä hetkellä 4-vuotiaan Lennin 
päiväunet antoivat hyvin aikaa ideoinnille 
ja designille. Ensimmäinen valmis tuote oli 
pilttipurkista valmistettu valaisin, joka oli 

esillä Habitaressa järjestetyssä EcoDesign-
näyttelyssä vuonna 2010. Vuonna 2011 An-
na oli mukana Trash Design-osastolla Ha-
bitaressa, jossa näytillä olivat säletuotteet. 
Samoihin aikoihin Annalle valkeni se, että 
jos jotain todella haluaa, niin sen eteen kan-
nattaa nähdä vaivaa.

Anna Nygård haki Toyota 
Avensiksen koeajoon 
Autoliike Nystedt Bilaffär 
Oy:n Kokkolan liikkeestä. 
Hän piti Avensista 
muotoilultaan linjakkaana 
ja laatuvaikutelmaltaan 
miellyttävänä. 

Anna Nygård Design syntyy

Halu perustaa oma yritys kehittyi alun perin 
nelisen vuotta sitten, ja reilu vuosi sitten tam-
mikuussa viralliset asiakirjat kirjoitettiin. Tu-
kea yrityksen perustamisessa Anna sai Mar-
ko Lehtoselta, joka toimii Start Up -hank-

keiden vetäjänä yritysvalmennusohjelmassa, 
sekä ihmisiltä, jotka kannustivat ja antoivat 
hyvää palautetta yrityksen tuotteista ja ideas-
ta. Kun Annalle valkeni se, että yritystoiminta 
olisi kannattavaa, Anna Nygård Design pe-
rustettiin. 

Anna Nygård Design eli AND valmistaa si-

sustustuotteita kierrätetyistä sälekaihtimista. 
Mallisto sisältää 20 erilaista sälekorimallia, tar-
jottimia ja lehtitelineitä. Alkuperäisen väriset 
sälekorit on tarkoitettu viilentäviksi somisteik-
si esimerkiksi voirasioille sekä maito- ja mehu-
purkeille. Klassikkomallien eli kuution muo-
toisten sälekorien hinnat alkavat 12 eurosta. 
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Viilentävän maitopurkin somisteen hin-
ta on 26 euroa.

Sälekaihtimet ovat alumiinia, joka 
on tarkoitukseen soveltuva materiaa-
li, koska se varastoi kylmyyttä helpos-
ti. AND:in mallistoon kuuluu myös eri-
laisia sisustuskoristeita kuten enkeleitä 
ja tonttuja. Uusimpana tuotteena mal-
listoon on tuotu muotoiltava seinäkello. 
Suunnittelija kertoo, että kuluttajat os-
tavat malliston tuotteita usein lahjaksi 
merkkipäivänä tai tupaantuliaislahjaksi.

– Lempituotteeni mallistossa on mai-
topurkin somiste, koska se ihan oikeasti 
pitää maidon kylmänä ja auttaa meidän 
perheen kesäisiä kahvihetkiä pitämäl-
lä maidon hyvänä vaikka maitopurkki 
joskus unohtuukin pöydälle, vakuuttaa 
Anna.

AND:in ideologia perustuu ekologi-
selle muotoilulle. Koko mallisto luodaan 
joko käytetyistä säleverhoista tai verho-

Laadusta ja 
kotimaisuudesta 
AND:in tuotteissa ei 
tingitä, vaan kaikki 
tuotteeni tehdään 
käsityönä Suomessa

AND:in mallisto koostuu 
erilaisista sälekoreista, 
tarjottimista ja lehti-
telineistä. Kaikki tuotteet 
valmistetaan alumiinista, 
joka varastoi hyvin 
kylmyyttä. 

Annan perheelle 
auton vaihto on 
ajankohtainen 
asia, minkä vuoksi 
Anna tutustui 
Avensikseen, 
ja sen helppo-
käyttöiseen 
Toyota Touch & Go 
-mediakeskukseen. 

tuotannon ylijäämästä. AND:in tuotteet 
ovat kotimaisia ja kestäviä. Perinteik-
käiksi AND:in tuotteet tekee se, että sä-
lekorit valmistetaan perinteisellä punon-
tatekniikalla, jota hyödynnetään myös 
perinteisten pärekorien valmistuksessa. 

– Laadusta ja kotimaisuudesta 
AND:in tuotteissa ei tingitä, vaan kaikki 
tuotteeni tehdään käsityönä Suomessa, 
lisää Nygård. 

Anna Nygård valmistaa AND:in käy-
tännöllisiä ja vastuullisia sisustustuot-

teita tällä hetkellä kotonaan työhuoneessaan, 
mutta 27-vuotiaan suunnittelijan tämän vuo-
den toiveena on löytää uusi, sopiva työtila. 

Sälekaihdinten toinen elämä
Idea kierrätettyjen sälekaihtimien hyödyntä-
misestä ekologisena sisustustuotteena syntyi, 
kun Anna oli jo jonkin aikaa säilönyt rikkou-
tunutta säleverhoa kotonaan. Hän päätti pur-
kaa verhon, jonka jälkeen hän alkoi harjoitel-
la punomistaitoa. Alkuun punominen sujui 
puurtaen, mutta nykyään tekniikka on kehit-
tynyt eivätkä Annan kädet ole enää kovilla. 

– Materiaalina sälekaihdin on hyvin kii-
tollinen, koska se on yllättävän kevyt käsitel-
lä, taittaa kauniisti valoa sisustuselementtinä 
ja varastoi kylmyyttä. Valkoinen materiaa-
li ja sälekorien kantikkuus sopivat mielestäni 
erinomaisesti ajattomaan sisustukseen. Lisäk-
si kestävä materiaali takaa pitkän elämän ko-
reille, ja niitä on mahdollista pestä jopa astian-
pesukoneessa, Anna kertoo. 

Anna on testannut muitakin vastuullisia 
materiaaleja kuten videonauhojen keloja, kä-
pyjä, vanhoja päreitä, metallipurkkeja, turva-
vöitä ja pullonkorkkeja. Kierrätysmateriaalit 
asettavat kuitenkin oman haasteensa – mate-
riaalia pitäisi olla tarpeeksi paljon tarjolla, jotta 
sitä on mahdollista tuottaa sarjana. 

Yksi syy sälekaihtimien hyödyntämiseen 
materiaalina sarjatuotannossa onkin se, että 
sitä on paljon saatavilla vaivattomasti. Nygård 
saa mallistoonsa tarvitsemia sälekaihtimia yk-
sittäisten kuluttajien ikkunoista, asennustöitä 
tekeviltä alihankkijoilta sekä yhdeltä tehtaalta, 
jossa verhovalmistuksesta jää yli pätkiä. 

Ekologisen muotoilun tulevaisuus
Anna Nygård Designin tuotteita myydään 
Suomessa 23 myymälässä ja 13 verkkokaupas-
sa. AND:in myyntiverkosto on melko kattava, 

ja Nygårdin mukaan hänen omalla aktiivisuu-
dellaan, sosiaalisella medialla sekä blogikir-
joituksilla on ollut siihen todella suuri vaiku-
tus. Suomen lisäksi AND:in tuotteita myydään 
Sveitsissä. Annan suunnitelmissa on laajentaa 
yritystoimintaansa muuallekin ulkomaille. 

Tällä hetkellä hän toimii yksityisyrittäjä-
nä, joten hänellä ei ole ainakaan toistaiseksi 
palkallisia apunaan, vaikka se onkin nuoren 
suunnittelijan toiveissa tulevaisuudessa. Suun-
nittelijan apuna yritystoiminnan liikkeelle pot-
kaisemisessa ovat olleet kuitenkin hänen per-
heensä ja miehensä Niko Korhonen.

– Pyrin jatkuvasti laajentamaan mallis-
toani, koska tuotteeni ovat hyviä ja kestäviä. 
Seison jokaisen tuotteeni takana, koska huo-
noon tuotteeseen en olisi valmis kiinnittä-
mään omaa nimeäni, itseään helposti erilai-
sista asioista innostuvaksi ihmiseksi kuvaileva 
Anna kertoo.

Vapaa-aikaansa perheensä kanssa viettäväl-
lä Anna Nygårdilla on mielessään monta ta-
pahtumaa, jossa hän olisi mielellään esillä. En-
si huhtikuussa hän osallistuu Helsingin Kier-
rätystehtaalle verkkokauppa Weecosin osas-
tolla. AND:in tuotteita on myös ollut esillä 
esimerkiksi Asuntomessuilla, jolloin Anna on 
saanut paljon hyvää palautetta ja kannustusta. 
Anna kertoo, että positiivinen palaute on yksi 
niistä asioista, jotka edesauttavat perheenäitiä 
jatkamaan mallistonsa tuotekehitystä ja ny-
kyisten tuotteiden valmistusta. 

Annalla on mielessään paljon muitakin 
ekologisia materiaaleja, joiden ideointia ja 
valmistusta hän haluaa toistaiseksi säästää tu-
levaisuuteen.

Koeajossa Toyota Avensis
Anna Nygård halusi koeajaa Toyota Avensik-
sen, koska uuden auton osto on ajankohtai-
nen asia hänen perheelleen. Toyotan mallis-

tossa Anna päätyi Avensikseen, koska se on 
sopivan kokoinen ja tilava auto kolmihenki-
selle perheelle. 

– Avensis näytti ulospäin oikein hyvältä, ja 
auton ulkoinen muotoilu oli linjakas. Sisäti-
loissa istuessani tuli tunne, että istuin täysin 
uudistetussa Toyotassa, kertoo Anna.

Koeajon aikana Anna ehti ajaa 200 kilomet-
riä. Hän sai Avensiksesta hyvän laatuvaikutel-
man, ja kertoi sen sopivan hänen perheensä 
käyttötarkoituksiin. Avensikseen mahtuu hy-
vin kolmihenkinen perhe, mutta Anna kertoo 
kuljettavansa autossa myös paljon paketteja ja 
tarvikkeita, joten tulevan auton tulee olla eh-
dottomasti farmarimallinen. 

– Meidän perheelle tämän auton teki sopi-
vaksi se, että se oli tilava ja toimiva paketti! 
Hyvää mieltä aiheutti myös se, että takapen-
killä keskellä istuvalle jäi mukavasti jalkatilaa, 
lisää Anna.

Anna olisi toivonut Avensikseen toimivam-
paa istuinsäätö-tekniikkaa ja että peräluukun 
olisi saanut avattua automaattisesti. Anna kul-
jettaa autolla usein kädet täynnä tavaraa, jo-
ten automaattinen avaustoiminto olisi hänelle 
hyödyllinen. 

Koeajon aikana Anna tutustui Toyota 
Touch & Go -mediakeskukseen, jota hän piti 
todella helppokäyttöisenä. Myös navigointitoi-
minto sai positiivista palautetta. Anna testasi 
musiikin kuuntelua autossa puhelimen kautta, 
ja myös se onnistui vaivattomasti. 

Voit lukea lisää yrityksen nettisivuilta osoit-
teesta www.annanygard.com. 

Jos tiedät tai tunnet sopivan designhenki-
sen ja mielenkiintoisen persoonan, joka sopisi 
hyvin jatkoksi tähän juttusarjaan, voit vinkata 
hänestä meille osoitteeseen tiedotus@toyota.fi.
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Toyota Motor Corporati-
on eli TMC aloitti auton-
valmistuksen Japanissa 76 

vuotta sitten. Nykyään yhtiöllä on 
toimintaa yli 170 maassa ja koko-
naistuotanto ylittää 150 miljoo-
naa autoa. Toyotalla on 52 tuo-
tantolaitosta 27 maassa. 

Ensimmäinen Toyota 
Crown
Ensimmäinen Suomeen saapunut 
Toyota Crown kuljetettiin kiireel-
lisenä lehtorahtina, koska se ha-
luttiin esitellä Helsingin Kalastaja-
torpalla järjestetyssä lehdistötilai-
suudessa 19.10.1964. Korpivaara 
Oy aloitti Toyotan maahantuon-
nin Suomeen virallisesti samana 
päivänä. Lehdistötilaisuudessa 
esitelty valkoinen Toyota Crown 
löytyy nykyään Toyotan maahan-
tuonnin automuseosta Vantaan 
Korsosta. 

Crown valloitti pian ammat-
tiautoilijat luotettavuudellaan ja 
kestävyydellään. Vuonna 1965 
tuotiin toinen erä Crowneja, ja 
pian Crown-mallistoon kuului 
useita eri kori- ja moottorivaihto-
ehtoja. Samana vuonna Suomeen 
tuotiin ensimmäiset Toyota Coro-
nat, joiden myynti alkoi vauhdik-
kaasti. Corona-mallistoon kuu-
lui sedan, farmari ja pakettiauto. 
Corona sai myöhemmin lempi-

TeksTi ja kuvaT 
ToyoTan TiedoTusosasTo

Toyotan maahan
tuontia Suomeen 
jo 50 vuotta

vuonna 1962 suomeen tuotiin 
kokeiltavaksi kaksi Toyota Tiaraa, 
koska niiden soveltuvuutta 
suomen oloihin haluttiin tutkia 
rauhassa ja perusteellisesti. 
Toyotan maahantuonti suomeen 
aloitettiin vuonna 1964, ja 
ensimmäisessä myyntierässä 
suomeen tuotiin 201 kappaletta 
Toyota Crowneja. 

nimekseen juustohöylä, mikä 
johtui takaviistoon kallellaan ole-
vasta etusäleiköstä. Vuonna 1969 
myyntiin tuotiin myös Corona 
Mark II. 

Vuonna 1966 5 000:nnes To-
yota saapui Suomeen. Samana 
vuonna Suomi oli Toyotan suu-
rin tuontimaa Euroopassa.  

Toyota Corolla tuli 
jäädäkseen
Toyota Corollan maahantuon-
ti Suomeen aloitettiin vuonna 
1967. Tuohon aikaan ei vielä tie-
detty sitä, että Corolla nousisi yh-
deksi maailman myydyimmis-
tä autoista – Corollaa on ostettu 
maailmanlaajuisesti jo yli 40 mil-
joonaa kappaletta. Vuonna 1988 

Corollasta esiteltiin myös nelive-
toinen malli. 

Toyota-maasturien myyn-
ti aloitettiin Suomessa jo vuon-
na 1967, kun ensimmäinen Land 
Cruiser tuli markkinoille. Toyota 
nappasi pian ykköspaikan Suo-
men suosituimpana maasturi-
merkkinä peräti 42,5 % markki-
naosuudellaan. Maasturivalikoi-
maa täydennettiin vuonna 1994, 
kun ensimmäinen katumaasturi, 
Toyota RAV4 ensiesiteltiin. 

Vuonna 1971 maahan tuotiin 
kaksi täysin uutta Toyota-mal-
lia: Carina ja Celica. Carina tu-
li myyntiin etuvetoisena versio-
na vuonna 1985. Carina-mallis-
to kasvoi farmarimallilla vuon-
na 1988. Carina pomppasi pian 
Suomen toiseksi ostetuimmaksi 
henkilöautoksi. Celica oli ensim-
mäinen Suomessa myyntiin tul-
lut Toyotan urheiluauto. Vuonna 
1984 Suomeen saapui myös Celi-
ca Supra. Hieman myöhemmin 
myyntiin tuli myös pieni urheilu-
auto Toyota MR2. 

Vuonna 1972 Toyota Hiluxin 
maahantuonti käynnistettiin. 
Seuraavana vuonna myös super-
suosituksi nousseen Hiace-paket-
tiauton tuonti aloitettiin. Vuonna 
1995 Toyotan Suomen maahan-
tuonti siirtyi Toyotan omistuk-
seen. 

Ensimmäinen Toyota Corolla 
Helsingin Stadionin parkki
paikalla 1967.

Hiacepakettiauton tuonti alkoi 
1973.

Vuonna 1967 suomen kieleen 
vakiintui sana maasturi Toyota 
Land Cruiserin myötä.

Tästä se alkoi. Toyota Crownin 
ensiesittely Kalastajatorpalla 
lokakuussa 1964.

 Juhlavuoden kunniaksi järjestetään Toyota 50 vuotta 
-hyväntekeväisyyskampanja, jonka myötä Toyota lah-
joittaa hyväntekeväisyyteen yhteensä 50  000 euroa. 

Toyotan 50-vuoden matkan kunniaksi haluamme kiittää 
uskollisia asiakkaitamme ja olla mukana tukemassa heidän 
tärkeänä pitämiään hyväntekeväisyyskohteita. 

Juhlavuoden hyväntekeväisyyskohteet
Hyväntekeväisyyteen lahjoitettava summa jaetaan kolmelle 
eri hyväntekeväisyyskohteelle, jotka kohdistetaan kuluttaja-
äänestyksen perusteella. Hyväntekeväisyyskohteille lahjoitet-
tavan summan jakautumiseen kolmen kohteen välillä voivat 
vaikuttaa kaikki äänensä antaneet. Hyväntekeväisyyskam-
panja on käynnissä 31.3.–31.5.2014. 

Äänestys on kaikille avoin, ja se järjestetään osoitteessa 
www.toyota.fi. Äänestyksen tulokset näkyvät reaaliajassa sekä 
toyota.fi -nettisivulla että Toyotan Facebook -sivulla osoit-
teessa www.facebook.com/toyotasuomi.

Lahjoitukseen varattu summa 50 000 euroa jaetaan pro-
sentuaalisesti kolmen valmiiksi valitun kohteen välillä äänes-

tyksen mukaan. Hyväntekeväisyyskohteiksi Toyota on valin-
nut Mannerheimin Lastensuojeluliiton, WWF Suomen sekä 
Punaisen Ristin. 

Juhlaviikko kaikissa Toyotaliikkeissä
Kaikissa Toyota-liikkeissä juhlistetaan Toyotan 50-vuo-
tista taivalta juhlaviikolla maanantaista lauantaihin 31.3.–
5.4.2014, jolloin asiakkailla on hyvä mahdollisuus tulla tutus-
tumaan Toyotan täyshybridimallistoon, joka näyttää tietä 
vastuulliselle liikkumiselle tulevaisuudessa.

Juhlaviikolla on paljon erilaisia tarjouksia varusteista, 
rahoituksesta, huollosta, kesärenkaista, vakuutuksista, vaih-
toautoista ja juhlaviikolla myyntiin tulevasta juhlamallista. 
Juhlaviikon tarjouksia ei voi yhdistää oman Toyota-liikkeesi 
maaliskuussa voimassa oleviin tarjouksiin.

Valtakunnalliset ja oman Toyota-liikkeesi juhlatarjouk-
set näet www.toyota.fi -sivustolta tai Toyota-liikkeesi omilta 
internet-sivuilta 31.3.2014 alkaen, joten kannattaa käydä vii-
meistään silloin tutustumassa. 

Matkamme on vasta alkanut.
ToyoTa 50 vuotta suomessa.
Toyotan maahantuonti käynnistyi tasan 50 vuotta sitten, joten Toyota juhlii nyt 

näyttävästi juhlavuottaan. juhlavuotta tullaan käsittelemään eri näkökulmista 

myös seuraavissa Plus-lehdissä, kun kurkistamme maahantuonnin 50-vuotiseen 

historiaan ja tulevaisuuden näkymiin. 
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 Uudet kesärenkaat on syytä hankkia, kun renkaiden uransyvyys 
alkaa olla liian alhainen. Laki määrittelee kesärenkaan sallituk-
si minimiuransyvyydeksi 1,6 millimetriä. Lakisääteinen uran-

syvyys saattaa ajoittain esimerkiksi ajokelistä riippuen olla kuitenkin 
jo turvallisuusriski. Kun renkaissa on jäljellä alle 4 millimetriä kulu-
tuspintaa, niiden märkäpito- ja vesiliirto-ominaisuudet heikkenevät 
olennaisesti – etenkin vesiliirron riski kasvaa merkittävästi. Myös jar-
rutusmatka pitenee huomattavasti märällä pinnalla, kuten myös auton 
hallinta heikkenee ääritilanteissa.

TEKSTI MATTI MORRI 
KUVAT NOKIAN RENKAAT JA TOYOTA

Talven jälkeen tulee

KESÄ
Muistathan, että nasta-
renkaat on vaihdettava 
kesärenkaisiin tänä kevää-
nä viimeistään torstaina 1.5. 
Nastarenkaita voi toki käyt-
tää tämänkin jälkeen, mikä-
li ajokeli sitä vaatii. Nokian 
Renkaat Oy:n teknisen asia-
kaspalvelun päällikkö 
Matti Morri avaa kesären-
kaiden ominaisuuksia ja 
toimintaa erilaisissa ajo-
keleissä.

Kuivalla kesäkelillä kuljettajan ei 
juuri tarvitse ajatella renkaitaan. Kun 
ukkoskuuro yllättää tai sitkeä kesäsa-
de piiskaa vettä tien urat täyteen, tilan-
ne kuitenkin muuttuu. Nokian Renkai-
den tekemä testi osoitti sen, että kun 
tiellä oli 5 millimetriä vettä, alkoi 1,6 
millimetrin uransyvyyden renkailla va-
rustetun auton vesiliirto 76 km/h no-
peudessa. Uusilla renkailla varustetun 
auton vesiliirto alkoi vastaavalla vesi-
määrällä vasta 96 km/h nopeudessa. 

Kitkarengas ei toimi kesäkelillä
Kesärengashankintaa ei kannata pit-
kittää ajamalla vanhoilla kitkarenkail-
la. Kesäkelit ovat nimittäin autoilijal-
le talven lailla vaativia, ja pohjoiset 
tiemme vaativat renkailta erityisomi-
naisuuksia. Niitä ei valitettavasti löy-
dy talvikäyttöön suunnitelluista kitka-
renkaista. Talvirenkaan pehmeä kumi-
seos ja pintarakenne eivät ole sopivia 
huomattavasti lämpimämpiin kesäke-
leihin. Vanhan kitkarenkaan ominai-
suudet ovat heikentyneet merkittävästi 
muun muassa kuivan ja märän kelin 
pito-ominaisuuksissa. Myös talviren-
kaan ohjautuvuus on aina kesärengas-
ta hitaampaa.

Vanhan kitkarenkaan ohjaustuntu-
ma ei kesäkelillä ole vakaa ja ohjausvas-
taavuus on huomattavasti kesärengas-
ta hitaampi. Jarrutusmatka esimerkiksi 
märällä tiellä voi olla jopa 60 % kesä-
renkaan suoritusta heikompi. Uraisel-
le ja märälle kesätielle ei siis kuluneella 
kitkarenkaalla kannata lähteä.

Keväisin muutamia säästäväisiä au-
toilijoita houkuttaa vanhan nastaren-
kaan muuttaminen kesärenkaaksi. 
Nastojen poistaminen ei kuitenkaan 
tee talvirenkaasta helposti ohjautuvaa 
ja pitävää kesärengasta. Vaaramomen-
tin voi aiheuttaa myös se, että tyhjiin 
nastanreikiin menee nopeasti pieniä 
kiviä, jotka saattavat aiheuttaa renkaan 
nopean vaurioitumisen. 

Säästä rengasta, rahaa ja 
ympäristöä

Riittävä renkaan kulutuspinta ja oike-
at rengaspaineet ovat autoilijan turval-
lisuuden ja ajomukavuuden kannalta 
elintärkeitä asioita. Kun rengas kuluu, 
sen märkäpito- ja vesiliirto-ominai-
suudet heikkenevät ja onnettomuus-
riski kasvaa. Vajaapaineisilla renkailla 
auton hallinta ääritilanteissa vaikeu-
tuu, ohjauksen puoltaminen lisääntyy 
ja rengas saattaa lämmetä liikaa, jolloin 
se voi vaurioitua rakenteellisesti. 

Auton käsikirjasta löydät autonval-
mistajan suosittelemat rengaskoot ja 
-paineet. Noudattamalla suositusta saat 
renkaista turvalliset ja mukavat mat-
kakumppanit. Lisäksi on viisasta valita 
kesärenkaat, jotka on valmistettu poh-
joisiin oloihin: vaihteleviin lämpötiloi-
hin ja karkeille asfalttiteille. Renkaiden 
valinnassa ja vaihtamisessa kannattaa 
kääntyä ammattilaisen puoleen, kos-
ka asiantuntevalla rengasliikkeellä on 
käytössään osaava henkilökunta ja oi-
keat työkalut. 

Suositeltavaa olisi tarkastaa renkai-
den ilmanpaine jopa kolmen viikon vä-
lein. Näin varmistetaan renkaan kes-
tävyys käytössä, ja optimaalinen ren-
kaan kuluminen. Valitsemalla alhaisen 
vierintävastuksen kesärenkaan ja huo-
lehtimalla oikeista rengaspaineista, voit 
säästää jopa 0,5 litraa polttoainetta/100 
km ja alentaa CO2-päästöjä vastaavasti 
noin 12 g/km.

Liian moni autoilija unohtaa eturen-
kaiden kierrättämisen takarenkaiksi. 
Vähemmän kuluneet eli paremmat 
renkaat tulee aina asentaa taka-akse-
lille, huolimatta siitä onko auto etu-, 
taka- vai nelivetoinen. Suositeltavaa 
on, että eturenkaat vaihdetaan taakse 
noin 8 000 kilometrin välein. Muista 
samalla tarkistaa vararenkaan uransy-
vyys ja ilmanpaine.

Hyvät renkaat 
vähentävät riskiä
Vesiliirron vaara on erityisen suuri 
maanteiden urissa, jotka sateella täyt-

tyvät vedestä. Urissa ajamista tulee 
välttää ja etenkin ohituksessa on oltava 
varovainen, koska silloin veden täyt-
tämiin uriin ajautuu helposti. Renkai-
den ja ajoturvallisuuden kannalta uris-
sa ajamista tulee välttää myös kuivalla 
tiellä. Niissä kulumisen vuoksi paljas-
tuneet kiviaineksen terävät särmät hio-
vat renkaan kulutuspintaa hiekkapape-
rin lailla. Urien sivussa asfaltin pinta 
on huomattavasti tasaisempaa, minkä 
kuulee jo ajoäänestäkin.

Kaikkein tärkein ohje vesiliirron ris-
kin vähentämiseksi on nopeuden las-
keminen, kun ukkoskuuro piiskaa as-
faltin pintaa. Uudetkaan renkaat eivät 
pysty estämään vesiliirtoa, jos ajono-
peus on liian korkea tiellä olevan ve-
den määrään nähden. Tällöin renkai-
den urat eivät yksinkertaisesti ehdi syr-
jäyttää vettä pois renkaan alta. Auto on 
hallittavissa, kun alla on hyvät renkaat 
ja tilannenopeus on järkevä.

Hyvillä kesärenkailla vesiliirron ris-
kiä voi vähentää huomattavasti. Mark-
kinoiden uusimpiin rengasmalleihin 
on kehitetty ratkaisuja juuri vesiliirron 
riskiä vähentämään. Kuluttajalle ren-
kaiden helpompaan kunnonseuran-
taan on kehitetty uusia ratkaisuja kuten 
esimerkiksi renkaan kulutuspinnan ku-
lumis- ja vesiliirtovaroitin. Osaan ren-
gasvalikoimasta tarjotaan myös kesä-
renkaiden ostajalle turva, jossa asiakas 
saa rikkoutuneen renkaan tilalle uuden 
erikseen määriteltyjen ehtojen täytty-
essä. 

Lisätietoa:
www.nokianrenkaat.fi/kayttovinkkeja 

Kun renkaissa on alle 4 millimetriä 
kulutuspintaa, vesiliirron riski kasvaa 
merkittävästi.

Oikeat 
rengaspaineet 
säästävät 
polttoainetta. 
Paineet on 
tärkeä tarkistaa 
säännöllisesti. 

Kesärenkaissa on kulumisvaroitin, joka 
kertoo selkeästi numeroin millimetreinä 
jäljellä olevan kulutuspinnan. 
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yreco on vuonna 1926 Ranskassa 
perustettu perheyritys. Noin kah-
den miljardin euron liikevaihtoa 
tekevä yritys toimii 26 maassa ja 
työllistää yhteensä noin 10  000 
henkilöä. Yrityksen käytössä on 

globaalisti tuhansia työsuhde- ja jakeluajo-
neuvoja. Yhteistyökumppaniensa kautta toi-
minta ulottuu peräti 44 maahan. Yksi Lyrecon 
perusarvoista on ympäristöasioiden kunnioit-
taminen, mikä näkyy kaikissa toimintamais-
sa yhtenäisinä laatu- ja ympäristöohjelmina.

Lyrecon laaja, noin 7 500 tuotteen valikoi-
ma kattaa kaikki työpaikan arjen pyörittämi-
seen tarvittavat tuotteet, muun muassa toimis-

Myyntineuvottelija Kirsi Mäkelä sekä IT- ja laatupäällikkö Jere Jokinen ajavat tyytyväisinä 
Toyota Yaris Hybrideillä.

TeksTi kalle kalaja
kuvaT kalle kalaja ja laura Pihkala

lyreco Finland panostaa 
ympäristöasioihin

Toimisto- ja työpaikkatarviketukku lyreco suhtautuu ympäristön huomioimiseen 

kunnianhimoisesti. Noin 150 henkilöä suomessa työllistävä yritys päivitti vuodenvaihteessa 

ajokalustoaan ekologisempaan suuntaan; kymmenen uutta Yaris hybridiä alentaa lyrecon 

kenttämyynnin myyntineuvottelijoiden liikkumisen kokonaispäästöjä merkittävästi.

totarvikkeet, kahviotuotteet, IT- ja AV-tuotteet 
sekä nykyään myös työsuojelutuotteet. Vaati-
vakin asiakasyritys saa siis yhdestä paikasta 
kattavasti toimisto- ja työpaikkatarvikkeet su-
juvan toiminnan takaamiseksi. Hinta- ja laa-
tuasioiden ohella ympäristöasioista on tullut 
viime vuosien aikana tärkeä valintakriteeri 
yritysten välisessä kaupankäynnissä niin Suo-
messa, kuin kansainvälisestikin.

Tarkkaa seurantaa
Alansa markkinajohtajiin maassamme kuulu-
va Lyreco hyödyntää toiminnassaan ISO 9001 
-laatujärjestelmää ja ISO 14001 -ympäristö-
järjestelmää. Lisäksi koko toiminnan aiheut-

tamaa hiilijalanjälkeä seurataan poikkeuksel-
lisen tarkasti. Yksittäisen toimituksen aikaan-
saama ympäristökuormitus on tarvittaessa to-
dennettavissa yksityiskohtaisesti. 

Tammikuussa Vantaan keskusvarastolta toi-
mitettiin 13 000 asiakastilausta. Näin laajamit-
taisessa toiminnassa pienistäkin yksittäisistä 
parannuksista kertyy nopeasti huomattava ko-
konaisvaikutus.

– Tarkkaan hiottu toimitusketjumme tar-
koittaa ympäristökuormituksen keventämisen 
ohella myös nopeaa tuotteiden liikkumista: jos 
asiakas tilaa meiltä tavaraa klo 16 mennessä, 
on toimitus perillä seuraavana arkipäivänä. 
Tämä on myös yksi kilpailuvalttimme, tote-

aa Lyrecon IT- ja laatupäällikkö Jere Jokinen.
Tuotteiden toimitus tapahtuu pääkaupunki-

seudulla Lyrecon omilla jakeluautoilla, muu-
alla Suomessa logistisen yhteistyökumppanin 
kautta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että 
noin 40 % toimituksista tapahtuu oman ka-
luston voimin.

Vihreisiin päin
Koko myyntiyrityksen toimintaa tarkasteltaes-
sa tuotevalikoiman ympäristöystävällisyydellä 
on myös erittäin tärkeä rooli. Lyrecolla on ly-
hyen aikavälin tavoitteena saavuttaa tarjon-
nassaan taso, jossa 25 % tuotteista täyttää niin 
sanotut Green Product Assessment -kriteerit. 
Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että tuotteet 
läpäisevät 15 erilaista ympäristöasioihin liit-

tyvää kriteeriä, jotka SGS-sertifiointiyritys on 
ulkopuolisena toimijana hyväksynyt. Yrityk-
sen Ranskasta hallinnoimilla sisäisillä audi-
toinneilla varmistetaan se, että kussakin maas-
sa toimintatavat ja kriteerit pysyvät vaaditulla 
toimintatasolla.

Etenkin suurasiakkaat ovat alkaneet enene-
vässä määrin kiinnittää huomiota tuotehan-
kinnoissaan toimittajien ympäristöystävälli-
syyteen. Siksi Lyrecollakin tulee olla konkreet-
tisia näyttöjä siitä, että asioista todella huoleh-
ditaan ja hyvät aikomukset on viety käytän-
töön.

Lyreco Finland kuuluu lisäksi WWF Suo-
men ylläpitämään Green Office -verkostoon. 
Se on toimistoille tarkoitettu ympäristöjärjes-
telmä, jonka avulla työpaikat voivat vähentää 

ympäristökuormitustaan, saavuttaa säästöjä ja 
hidastaa ilmastonmuutosta omalta osaltaan. 
Verkostolle järjestetään esimerkiksi yhteista-
paamisia, joissa yritykset voivat jakaa koke-
muksiaan ja parhaita toimintatapojaan saa-
vuttaakseen parannuksia ympäristöasioiden 
hoitamisessa. Kun Lyrecon oman toimiston 
käytännöt ovat tältä alueelta kunnossa, toimis-
totarviketukun on helppoa antaa tehokkaita 
ympäristövinkkejä asiakkailleen – ikään kuin 
kaupanpäällisiksi.

Tehokasta liikkumista
Toimisto- ja työpaikkatarvikkeiden myyntityö 
edellyttää väistämättä liikkumista asiakkaiden 
luokse. Yrityksellä on tällä hetkellä käytössään 
42 työsuhdehenkilöautoa, joiden päästöjä seu-
rataan tarkasti. Autojen hankinnassa päästö-
rajat ja ympäristöystävällisyys ovat ohjaavia 
tekijöitä. Tällä hetkellä autojen keskimääräi-
nen direktiivin mukainen hiilidioksidipääs-
tö on 114 g/km. Tavoitteet ovat edelleen ko-
vat, koska tähtäimessä on saavuttaa vielä 20 % 
madallus henkilöautokaluston CO2-lukemiin 
vuoden 2017 loppuun mennessä.

Lyreco päivitti vuodenvaihteessa ajokalusto-
aan paljon. Toyota Espoosta hankitut kymme-
nen Toyota Yaris Hybridiä päätyivät lähinnä 
pääkaupunkiseudulla työskentelevien myynti-
neuvottelijoiden käyttöön. He ovat olleet ajok-
keihinsa todella tyytyväisiä: osittain siksi, että 
myyntiedustajien autot ovat käyttöedulla, ja si-
ten he vastaavat itse polttoainekuluista.

– On selvää että Yaris Hybrideillä on suuri 
merkitys päästötavoitteidemme saavuttami-
sessa. Hankintamme noteerattiin myös pää-
konttorissamme. Hybriditekniikka soveltuu 
erinomaisesti meidän tarpeisiimme, Yaris on 
riittävän tilava malli ja autojen varustelu na-
vigointeineen ja automaattivaihteineen tekee 
auton käytöstä todella helppoa sekä mukavaa, 
Jere Jokinen kertoo. 

Lisätietoa yrityksestä:  
www.lyreco.fi 

Aitoja tekoja

L

Uudet Yaris Hybridit toimitti Toyota 
Espoo. Key Account Manager Kimmo 
Hyry luovutti tyyty väisenä autot 
vuoden vaihteessa.

Lyrecon ajo kalusto on selkeän 
tyylikkäästi teipat tu. Sopivan 
näyt tävä, tavallista ympäristö-
ystäväl li sempi auto toimii 
yrityksen käynti korttina.
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lämyspäivän kilpailuun lähetettyjen videoklippien perus-
teella kutsun tapahtumaan saivat lahtelaiset Sakari Lautala 
ja Mikko Jalovaara, kaavilaiset Janne Antikainen ja Tatu 
Rytkönen sekä vantaalaiset Mika Viitanen ja hänen 5-vuo-
tias poikansa Joonas. 

Mika Viitanen ja hänen poikansa Joonas pitävät autoilusta 
hyvin paljon, joten mahdollisuus päästä ajamaan nelivetoau-
tojen kanssa laskettelurinteisiin sai perheen miesväen innos-
tumaan toden teolla ja osallistumaan kilpailuun. Viitaset ku-
vasivat tasan 30 sekunnin mittaisen, koko kilpailun korkea-
tasoisimman videon, jossa he vetävät yhdessä venettä, ajavat 
lumisissa maisemissa ja kaivavat mönkijää lumikasasta, ja 
lopuksi toteavat, että he eivät ole kuitenkaan vielä koskaan 
päässeet ajamaan yhdessä laskettelurinteisiin. 

Nelivetoautot haltuun
Nelivetoelämyspäivä käynnistyi Kokonniemen laskettelukes-

kuksessa aamutuimaan, kun kuusi onnellista videokilpailun 
voittanutta saapuivat perille Porvooseen. Aloitimme päivän 
höyryävien kahvikuppien äärellä tutustumalla uusien Toyo-
tan nelivetoautojen eli Land Cruiserin, Hiluxin ja RAV4:n 
maastoajo-ominaisuuksiin sekä teknisiin yksityiskohtiin. 
Kokonniemen laskettelukeskuksen toimitusjohtaja Niklas 
Blomander toivotti kaikki osallistujat tervetulleiksi ja ker-
toi muutaman sanan Kokonniemestä ja tulevan elämyspäi-
vän ohjelmasta. Järjestimme Nelivetoelämyspäivän Porvoon 
Kokonniemessä sopivan haastavien rinteiden ja ajoreittien, 
erinomaisen sijainnin ja kokeneen henkilökunnan vuoksi. 
Laskettelukeskuksella on aktiivikäytössään muun muassa 
erikoisvarusteltu Toyota Hilux.

Tapahtuman alustuksen jälkeen siirryimme nelivetoau-
toille ja kohti lumisia rinteitä. Arctic Trucksin Ville Viikari 
ja Ville Manninen opastivat nelivetopäivään osallistuneita 
kuljettajia perusteellisesti ja rauhallisesti. Kävimme läpi las-

kettelurinteiden kuntoa ja hieman erikoisajon perussääntöjä. 
Nelivetopäivän osallistujat nousivat vuoron perään neliveto-
jen kyytiin, kun Ville Viikari opasti kuljettajia ratin takana 
oikeista ajoreiteistä ja -linjoista laskettelurinteessä. Nelive-
toelämyspäivän yhdeksi suurimmaksi haasteeksi muodos-
tui se, että lämpötila oli nollassa, ja rinteet sen vuoksi hyvin 
pehmeät ja liukkaat.

Nelivedoilla rinteen huipulle
Heti alkupäivästä kiipesimme RAV4-katumaasturilla, Land 
Cruiserilla ja Hiluxilla rinteet komeasti ylös asti ja jäimme 
huipulle ihailemaan Porvoon kaupungin hienoja maisemia 
ja arkkitehtuuria. Ajoimme kaikki koeajossa olevat autot rin-
teen huipulla vieri viereen kuvattavaksi. Kuvausten jälkeen 
laskeuduimme yksi auto kerrallaan rinnettä alas hallittuun, 
rauhalliseen tahtiin, ja testasimme nelivetojen maasto-omi-
naisuuksia kuten hitaiden nopeuksien vakionopeussäädintä 

(crawl control -järjestelmää) ja alamäkihidastinta. 
Kun kaikki nelivetopäivän kuljettajat olivat kokeneet Hilu-

xin varman rinteennousukyvyn, oli vuoro siirtyä uudistuneen 
Land Cruiserin ratin taakse. Uudessa Land Cruiserissa esitel-
lään runsaasti Toyotan uusinta nelivetotekniikkaa. Esimerkiksi 
Land Cruiserin uusi maastoajoavustin tarjoaa viisi valinnaista 
maastoajotilaa ja parantaa ajoneuvon etenemistä vaikeimmissa-
kin oloissa. Kuljettajat pääsivät kokeilemaan käytännössä myös 
auton kineettis-dynaamista jousitusjärjestelmää, joka vapaut-
taa kallistuksenvakaajan auton edestä ja takaa. Jousitusjärjestel-
mä sallii tavanomaista suuremmat joustoliikkeet auton eri puo-
lilla. Uudessa Land Cruiserissa on myös alamäkihidastin, jota 
elämyspäivän kuljettajat testasivat laskeutuessaan rinnettä alas. 
Alamäkihidastimen tarkoitus on ohjata jarrujen toimintaa niin, 
että auto säilyttää tasaisen rauhallisen nopeuden eivätkä pyörät 
pääse lukkiutumaan. Kuljettajan tulee huolehtia vain auton oh-
jaamisesta ja oikean laskeutumisreitin valinnasta.

TeksTi ja kuvaT Laura PihkaLa

Toyotan
nelivedot

Kokonniemen  huipulle

kipusivat  

Toyota järjesti Nelivetoelämyspäivän Porvoon Kokonniemen 

laskettelukeskuksessa helmikuun lopussa. Elämyspäivään osallistui 

kuusi videokilpailuun videon kuvannutta henkilöä ympäri Suomen 

sekä elämyspäivän järjestäjät. Lumisen, mutta leudon päivän aikana 

tutustuimme Toyotan uusiin nelivetomalleihin, ja testasimme niitä 

hyvin haastavissa oloissa ja jyrkissä rinteissä maastoajo-opettajan 

opastuksella. 

E

▶
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Land Cruiser vakuutti etenemisellään

Lahtelainen Janne Antikainen ja ystävänsä Sakari 
Lautala kokeilivat uuden Land Cruiserin hitaiden 
nopeuksien vakionopeussäädintä. Järjestelmässä 
on viisi erilaista nopeutta ryöminnästä kasvavaan 
nopeuteen. Järjestelmän tarkoitus on säilyttää au-
ton nopeus vakaana haastavissakin maasto-oloissa 
siten, että se hyödyntää moottorin tehoa, vetoluis-
tonestoa ja pyöräjarruja. 

Viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä, otimme 
koeajoon myös hiljattain uudistuneen RAV4:n, jo-
ka tuli tänä vuonna 20 vuoden ikään. RAV4:ssä on 
nelivetojärjestelmä, joka jakaa vääntöä etu- ja taka-
pyörien välillä, ja parantaa siten auton pitoa ja ajet-
tavuutta. RAV4:ään on sisällytetty myös integroi-
tu dynaaminen ajojärjestelmä, jonka tehtävänä on 
maksimoida auton pitoa ja ajo-ominaisuuksia kaik-
kein haastavimmillakin alustoilla. Uutena ominai-
suutena RAV4:ssä esiteltiin Sport-ajotila, jonka an-
siosta auton takapyörille välittyy aina vähintään 10 
% vääntömomentista. Yhdessä sähköisen ohjaus-

tehostimen (EPS) kanssa se mahdollistaa RAV4:lle 
vakauden ja ketteryyden sekä parantaa ajettavuutta 
huomattavasti liukkaalla alustalla. Nelivetojärjes-
telmiäkin on siis monenlaisia, ja sähköiset ohjaus-
logiikat tehostavat etenemiskykyä ja hallittavuutta 
merkittävästi.

Suuntaaminen laskettelurinteisiin RAV4-ka-
tumaasturilla vaati kuljettajaltaan rohkeutta ajaa 
jo heti alkukiihdytyksestä lähtien aika lailla kaa-
su pohjassa, jotta nopeutta ja voimaa oli käytössä 
riittävästi pitkään ja jyrkkään nousuun. Oman li-
sähaasteensa toivat normaaliin katuajoon tarkoite-
tut kitkarenkaat, joiden suunnittelussa ei ole keski-
tytty näin jyrkkien lumirinteiden etenemiskykyyn. 

– Koeajot Toyota-nelivedoilla sujuivat vauhdik-
kaasti ja melko vaivattomasti, kun vaan osasi valita 
oikean ajolinjan, jota ei ollut vielä aiemmin paljon 
ajettu ja pehmitetty. Parhaimman jännitysmomen-
tin sai aikaiseksi se, kun RAV4 jäi muutaman ker-
ran rinteen jyrkimpään kohtaan. Silloin alkoi jän-
nittää se, että pysyykö auto paikallaan vai lähteekö 
se liukumaan alaspäin, kertoo Sakari Lautala. 

Päivä sujui kuitenkin ilman minkäänlaisia vau-
rioita tai vaaratilanteita. Laskettelurinne on erin-
omainen paikka testata ja esitellä nelivetoautojen 
monipuolisia ominaisuuksia, koska alustakoske-
tuksia ajoalustan kanssa ei tarvitse pelätä, eikä ajo-
reittien lähelläkään ole puustoa tai muuta esineis-
töä, johon auto voisi osua, jos auto yhtäkkiä lipeää 
suunnitellulta ajolinjalta pois.

Nelivedot äärioloissa
Nousuja ja laskuja tuli päivän aikana useita kym-
meniä, minkä vuoksi myös rinteen pinta alkoi pi-
an muuttua pehmeäksi ja paakkuuntua paikoittain. 
Pehmeässäkin sohjolumessa ja liukkaassa rinteessä 
uusi Land Cruiser kipusi vaivatta tasaisen varmas-

ti kukkulalle saakka. RAV4-katumaasturin rajo-
ja alettiin koetella rinteen jyrkimmässä osuudessa 
myöhemmin päivän aikana, kun puuroutunut ja 
liukas rinne alkoi haastaa katumaasturin varmaa 
etenemistä. 

Vaikka RAV4 suoriutuikin päivän koettelemuk-
sista hyvin, tulivat varsinaisten maastoajoon tar-
koitettujen Hiluxien ja Land Cruiserin etenemis-
vahvuudet päivän aikana kirkkaasti esille. Niillä oli 
mahdollista jopa pysähtyä rinteeseen ja jatkaa taas 
ajoa kohti korkeinta harjannetta, kunhan hidas ne-
liveto oli kytketty päälle. Olosuhteiden vaativuu-
desta kertoo myös se, että sopivia kuvauspaikkoja 
etsiessämme Kokonniemen rinnealueella oli hetkit-
täin haastavaa liikkua jalkaisin, mutta ajo-opettajan 
ohjein nelivetomalleilla ajelu ei olisi vaatinut edes 
aiempaa kokemusta.

Kun kaikki elämyspäivän kuljettajat 
olivat koeajaneet Toyotan nelivetomal-
lit, oli aika siirtyä kokeilemaan laskette-
lukeskuksen jyrkintä rinnettä ”Topilla” 
eli erikoisvarustellulla, kuusipyöräisel-

lä Toyota Hiluxilla. Ville Viikari kuljet-
ti osallistujat kyydissään rinteen kor-
keimpaan kohtaan, jonka jälkeen oli 
tarkoitus kokeilla laskeutumista kes-
kuksen kaikkein jyrkimmästä rinteestä. 
Viimeinen lasku tultiin rinnettä hyvin 
jyrkässä kulmassa alas, mutta kokenee-
na kuljettajana Ville sai pidettyä ajolin-
jan suorana ja äärimmäisen jyrkkä las-
ku onnistui mallikkaasti ja pakostakin 
melko kovalla vauhdilla.

Kun kaikki Toyota-nelivedot oli ajet-
tu huipulle useaan kertaan ja rinteet al-
koivat olla kuljettajille jo tutumpia, oli 
laskettelukeskuksen henkilökunnan ai-
ka tasoittaa rinteet illan laskettelijoil-
le valmiiksi. Joonas ja Mika kipusivat 
kirkkaan punaisen lumikissan kyytiin, 
ja he pääsivät kokemaan ja näkemään 
käytännössä, miten laskettelurintei-
tä tasoitetaan ja kunnostetaan. Hypä-
tessään alas lumikissan kyydistä Joo-
naksella oli hymy herkässä ja reippaan 
pojan silmistä loisti se, että hauskaa oli 
selkeästi ollut. Elämyspäivän tavoite oli 
siis varmasti saavutettu! 

Land Cruiserin  
uusi maastoajo-
avustin tarjoaa 
viisi valinnaista 
maastoajo tilaa ja 
parantaa ajoneuvon 
etenemistä 
vaikeimmissakin 
oloissa

RAV4-katumaasturin rajoja alettiin koetella 
rinteen jyrkimmässä osuudessa.

Janne Antikainen ja Tatu Rytkönen 
kipusivat kuusipyöräisen ”Topin” kyytiin 
kuvattavaksi. 

Joonas ja Mika pääsivät lumikissan 
kyytiin tasoittamaan rinteitä 
elämyspäivän jäljiltä.

Ville Viikari opasti kuljettajia 
nelivetojen maailmaan ja maastoajoon 
perusteellisesti. 

Erikoisvarustellulla kuusipyöräisellä Toyota 
Hiluxilla äärimmäisen jyrkkä lasku onnistui 
mallikkaasti.

Uudessa Land Cruiserissa on 
alamäkihidastin, jonka tarkoitus on 
ohjata jarrujen toimintaa niin, että auto 
säilyttää tasaisen rauhallisen nopeuden 
eivätkä pyörät pääse lukkiutumaan. 
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WWF:n kokoama kymmenhenkinen ryh-
mä kokoontui helmikuun alkupuolel-

la Etelä-Saimaalle auttamaan äärimmäisen 
uhanalaista saimaannorppaa pesimään on-
nistuneesti. Suomen ainoa kotoperäinen ni-
säkäs kaivaa tyypillisesti pesänsä helmikuun 
aikana muhkeisiin rantakinoksiin, mutta talvi 
oli huolestuttavan vähäluminen. Niinpä nor-
pille päätettiin kolata apukinoksia vapaaeh-
toisvoimin.

– On tietysti vaikea sanoa, olisiko luonto 
ehtinyt hoitaa homman viime hetkillä, mutta 
emme halunneet ottaa sitä riskiä. Jos kunnolli-
sia pesäkinoksia ei synny, norpat joutuvat syn-
nyttämään jäälle. Silloin jopa puolet kuuteista 
voi kuolla, sanoo WWF Suomen ohjelmapääl-
likkö Petteri Tolvanen.

Kuutteja odotetaan syntyvän tänä vuonna 

WWF:n kokoama ryhmä sai 
pesäkinokset mallikkaasti 
kasattua. Tiimihengen 
ylläpitäjänä toimi yhteinen, 
tärkeä tavoite ja rehti 
huumori.

TeksTi Joonas FriTze 
kuvaT Joonas FriTze  
Ja Juha Taskinen 

Kinoksia 
kasaamassa

yli 60. Niiden turvaksi useat talkooryhmät ka-
sasivat parisensataa kinosta Saimaan rannoille 
tänä talvena. Toimintamalli on järkevä, kos-
ka Itä-Suomen yliopiston monivuotisen tutki-
muksen mukaan norpat hyväksyvät ihmisen-
kin tekemät kinokset pesäpaikoiksi.

– Jopa runsaslumisina talvina noin puolet 
aiempina vuosina tehdyistä apukinoksista on 
ollut norppien asuttamia, Tolvanen kertoo.

Norpat ovat pesäpaikkauskollisia
Parin kilometrin patikoinnin jälkeen ryhmä 
saapui pienen luodon rannalle. Juuri siihen 
norppa oli pesinyt aiempina vuosina.

– Norpat ovat melko pesäpaikkauskollisia. 
Valitsemamme kinospaikat eivät siis ole sa-
tunnaisia, Tolvanen sanoo.

Ennen urakan aloittamista talvisen näyttä-
mön otti haltuunsa Metsähallituksen suojelu-
biologi Jouni Koskela, jonka johdolla suunni-
telma käytiin vielä kerran läpi.

Urakan aluksi täytyi mitata, että jään alla oli 
vähintään metri vettä. Norppa nimittäin su-
keltaa kinoksen alle ja raaputtaa eturäpylänsä 
kynsillä itselleen noin 50–70 senttiä korkean 
pesäkolon.

Vapaaehtoisten oli määrä kolata vähintään 
metrin korkuinen, kolme metriä leveä ja kah-
deksan metriä pitkä, tiiviiksi tampattu kinos. 
Metsähallituksen organisoima operaatio oli 
osa viime vuonna käynnistynyttä Saimaan-
norppa-LIFE -hanketta. Kinostalkoissa oli 
mukana kaikkiaan noin sata norpan kohtalos-
ta huolestunutta ihmistä, osa heistä WWF:n 
kutsumina.

Tällainen operaatio vaatii päättäväisyyttä ja 
tarmoa lumikolan kahvoihin. Ja kolathan ko-

lisivat Saimaan rannalla, kun lähtölupa oli an-
nettu. Kevyttä lunta oli helppo työnnellä, mut-
ta hiki virtasi pian siitä huolimatta.

– Luonnonsuojelu on rankkaa hommaa, 
työnjohtajana toiminut Koskela huudahti nau-
rahtaen.

Olipa homma kuinka rankkaa hyvänsä, ki-
noksia kasattiin suurella sydämellä. Vajaan 
tunnin ahkeroinnin jälkeen ryhmän sopikin 
jo ihastella työnsä tulosta.

– Eihän norpalla ole koskaan näin hyviä ki-
noksia luonnostaan, Koskela kehui työryhmän 
aikaansaannoksia. 

Ihmisvoimin syntyneiden kinosten toivo-
taan auttavan villakarvaisia kuutteja selviyty-
mään pahimman ajan yli. Keväällä päästään 
toteamaan täyttyikö toive yli 60 kuutin selviä-
misestä kohti kaunista Suomen suvea.

Uutta kalustoa
Toyota Auto Finland Oy tekee kiinteää yhteis-
työtä WWF Suomen kanssa. Osana sopimus-
ta on kahden auton toimittaminen WWF:n 
käyttöön. Juuri ennen pesäkinostalkoita autot 
vaihdettiin nykyaikaisempiin versioihin: pa-
kettiautona on nyt niin sanottu tonniluokan 
Proace, jolle löytyy taloudellisena, monikäyt-
töisenä ja etuvetoisena mallina hyvin monen-
laista käyttöä WWF:n toiminnassa.

Henkilöautokseen WWF sai pistokehyb ridi 
Prius PHEV:n, joka on hyväksytty mukaan 
yhteiskunnan tukemaan, sähköistä liikennettä 
edistävään tutkimushankkeeseen. Auton va-
kioparkkipaikassa Helsingin Sörnäisissä on la-
tauspaikka, joten sähköenergiaa voidaan hyö-
dyntää taajama-ajossa aktiivisesti. 

viimainen tuuli teki 
helmikuisesta pikku
pakkasesta purevan, mutta 
Lietveden jäällä tarpovan 
joukon mieliala oli reilusti 
plussan puolella – oltiinhan 
liikkeellä hyvällä asialla. 
WWF:n vapaaehtoisryhmä 
loi puitteita saimaannorpan 
pesänrakennukselle.

Tänä talvena lunta ei olisi kinostunut luonnos-
taan riittävästi norppien pesärakennukselle. 
WWF:n pitkäjänteinen työ on moninkertaista-
nut saimaannorppakannan viime vuosikymmen-
ten aikana.

Eihän norpalla ole 
koskaan näin hyviä 
kinoksia luonnostaan

OLEMME MUKANA 
OTTAMASSA 
VASTUUTA.

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

Toyota Finance Finland Oy 
on mukana kantamassa 

vastuuta Suomen metsäluonnon 
hyvinvoinnista. 

Tukea kartuttaa jokainen 
Toyota hybrid -auton rahoitus.
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TeksTi LeiLa Rajakangas kuva osmo Leivo

Näppärä  
ja helppo

toyotahuoltovaraus.fi

vuoden 2013 lokakuun puolessa välissä avattu 

toyotahuoltovaraus.fi on otettu hyvin vastaan. jo nyt vähintään 

joka kymmenes huoltovaraus tehdään netin kautta. 

Tämä on hyvä ja selkeä palvelu. on 
mukava käyttää tällaisia palveluita.Tämä on ihan pätevän oloinen huollon 

varauspalvelu. Helppo käyttää ja selkeä 
asemointi. ja heti näin vapaat ajat, kun 
tarve ei ollut akuutti.

Toimivat sivut ja hyvä kun näkee hinta-
arvion ja varaustilanteen suoraan.

kiitos hyvästä ja joustavasta palvelusta 
perjantaina 7.2.2014. sain ajan huoltoon 
todella lyhyellä varoitusajalla ja palvelu oli 
ensiluokkaista. :)

Todella kätevä tapa hoitaa ajanvaraus huoltoon mihin vuorokaudenaikaan tahansa. 

varauspalvelu on helppo ja yksinkertainen 

käyttää. ei tarvitse jonottaa puhelimessa 

ja saa rauhassa katsoa omasta aikataulusta 

sopivan ajan.

kiitos hyvästä palvelusta! Palvelu on selkeä 

käyttää ja tekee huollon varaamisen erittäin 

helpoksi. Hyvin toimi, todella hyvä kun 

ehdottaa sopivat huollot.

meille on tulossa uusi auris Hybridi, 

arvioitu luovutus on 12.2.2014. kysyisin 

paljonko veloitatte rengassäilytyksestä 

noin 2 kuukauden ajalta?

Tämä on erittäin hyvä ja helppo tapa varata 
huolto autolle. ainut asia mitä jäin kaipaamaan 
oli tieto siitä, mitä välihuolto sisältää.

Toyotahuoltovaraus.fi -palvelun avul-
la asiakkaalla on mahdollisuus varata 
haluamansa aika silloin, kun huolto on 

muistunut mieleen. Myös huollon hinnan saa 
saman tien. Palvelussa voi varata ajan myös 
esimerkiksi akun tarkastukseen, katsastustar-
kastukseen, pesun tai ilmastointilaitteen huol-
toon. Kaikki varaukset voi tehdä yhdellä ker-
ralla ja huollon hintatieto on selkeä.

Kätevää
Olemme keränneet palautetta palvelusta kai-
kilta sen toiminnassaolokuukausilta. Kaiken 
kerätyn asiakaspalautteen mukaan toyota-
huoltovaraus.fi on ollut selkeä ja helppokäyt-
töinen. Olemmekin suunnitelleet palvelun hy-
vin asiakaslähtöiseksi ja helppokäyttöiseksi.

Helpota asiointia antamalla 
lisätietoja
Varauksen lopussa jätetty palaute tulee huol-
lon palvelun ylläpitäjille, jolloin esimerkiksi 
tietylle merkkihuollolle tarkoitetut viestit ei-
vät mene tarkoitettuun osoitteeseen. Suurin 

osa jätetyistä viesteistä on kuitenkin löytänyt 
tiensä oikeaan osoitteeseen, pienen mutkan 
kautta.

Suosittelemme kuitenkin sitä, että kysei-
set viestit ja palautteet kirjoitettaisiin suoraan 
palvelussa ajanvarauksen yhteydessä olevaan 
kohtaan Lisätietoja. 

Näin toiveet tai huomautukset menevät 
oikeaan osoitteeseen välittömästi. Jokainen 
merkkihuolto on itse määritellyt omat palve-
lunsa, ja niiden hinnoittelut (esimerkiksi ren-
gassäilytyksen hinta on liikekohtainen). 

Mikäli määräaikaishuoltoa ei ole tarvetta 
varata, vaan kyseessä on joku korjaus, voi sen-
kin varata ruksaamalla huoltojen yhteydessä 
olevaa ruksia ”Ei määräaikaishuoltoa, vain li-
säpalveluita”. Tällöin ei tarkkaa aikaa voi vara-

ta, vaan asiakkaan tulee lähettää aikatiedustelu 
merkkihuoltoon, joka ottaa yhteyttä tarkem-
man ajan sopimisesta luettuaan ensin anta-
masi tiedot kohdasta ”Lisätietoja varauksesta”.

Asiakaspalvelua parhaimmillaan
Kun yhä useampi ajanvaraus hoidetaan pal-
velun kautta, sujuu auton huoltoon tuon-
ti myös jouhevammin; tiedot ovat olemassa 
myös mahdollisista tarvittavista pikkutöistä 
ja sijaisauto on varattuna valmiiksi, jos sille 
on nähty tarvetta varauksen yhteydessä. Va-
rausten siirtyessä yhä enemmän puhelimesta 
nettiin, voidaan auto luovuttaa ruuhka-aika-
nakin huoltoneuvojalle rauhassa ilman jatku-
vaa puhelimen pirinää. Tällöin voimme tarjo-
ta henkilökohtaista asiakaspalvelua parhaim-
millaan. 

nettiajanvaraus on käyttöliittymältään selkeä 
ja informatiivinen, todella hyvä ensivaikutelma 
jäi tästä. Tulen taatusti käyttämään tätä 
palvelua uudelleenkin.

AKKULATURIT JOKA TARPEESEEN

DEFA MultiCharger 1204 on pienikokoinen 
ja erittäin tehokas kiinteästi asennettava 
akkulaturi, joka pitää huolen että akkusi on 
aina täyteen ladattu ja valmiina seuraavaan 
käynnistykseen.

MultiCharger 1204 -akkulaturi sisältyy 
myös DEFA-autonlämmitysjärjestelmään, 
joka lämmittää autosi moottorin ja 
sisätilat, varmistaen mukavan ja turvallisen 
käynnistyksen myös talviaikaan. 

Lue lisää DEFA-tuotteista osoitteessa www.defa.com

Myynti: Valtuutetut Toyota-jälleenmyyjät

SmartCharge on kotilaturi, jolla voi ladata 
esim. auton, veneen ja moottoripyörän akut. 
SmartCharge toimii yhdellä painikkeella. 

Se tunnistaa akun koon ja varaustilan ja 
sopeuttaa latauksen automaattisesti tarpeen 
mukaan. 

Kun lataus on valmis, asetetaan johdot 
laturin ympärillä kulkevaan uraan ja liittimet 
omille paikoilleen ja näin SmartCharge on 
valmiina taas seuraavaa käyttökertaa varten. 
  

Kiinteästi asennettava akkulaturi

DEFA MultiCharger 1204 ja SmartCharge

Kotilaturi
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TeksTi Laura PihkaLa
kuvaT kaLLe kaLaja ja ToyoTa

Toyotan uudet aktiiviset

turvallisuus
ominaisuudet

Toyotan perimmäisenä tavoitteena 
turvallisuusteknologian kehittä-
misessä on turvallisuuden edistä-

minen ja törmäysten, sekä niiden aiheut-
tamien vahinkojen minimointi. Toyotan 
visio edistyksellisestä ja nykyaikaisesta 
turvallisuusteknologiasta yhdistää turval-
lisuuden, ajomukavuuden sekä järjestel-
mien vaivattomuuden ja ympäristöystä-
vällisyyden. 

Kuolleenkulmanvaroitin
Toyotan aktiiviseen turvallisuusteknolo-
giaan kuuluu muun muassa kuolleenkul-
manvaroitin (Blind Spot Monitor). Sen on 
tarkoitus varoittaa kuljettajaa heti, kun jär-
jestelmä havaitsee, että auton kuolleeseen 
kulmaan jää ajoneuvo. Järjestelmä ilmoit-
taa kuolleessa kulmassa sijaitsevasta autos-
ta kuljettajalle sivupeileihin ilmestyvällä 
varoitusvalolla. 

Peruutusvahti
Peruutusvahti (Rear Cross Traffic Alert) 
on toinen Toyotan uusimmista turvalli-
suusteknologioista. Peruutusvahdin teh-
tävänä on auttaa kuljettajaa peruutusti-
lanteissa parkkipaikalla. Peruutusvahti il-
moittaa kuljettajalle äänimerkillä, mikäli 
se havaitsee ajoneuvon takana poikittais-
suuntaista liikettä. 

Usein rinnakkaisparkista peruutetta-
essa poikittaista liikennettä voi olla hyvin 
haastavaa huomioida pelkästään peilien 
tai peruutuskameran avulla. Uuden Toyo-
ta Land Cruiserin ja RAV4:n tietyistä va-
rustetasoista löytyy peruutusvahti. 

Kaistavahti
Kaistavahti (Lane Departure Alert Sys-
tem) toimii siten, että kaistavahtikamera 
kuvaa auton edessä kulkevaa tietä ja ajo-
kaistaa. Järjestelmä mittaa ajokaistan kes-
kikohdan ja auton etupyörän sädettä, ajo-
kaistan leveyttä, sivusuuntaista poikkea-
maa sekä auton ajosuunnan poikkeamaa. 
Kaistavahti tunnistaa, mikäli auton etu-
pyörä on kulkeutumassa muutaman se-
kunnin päästä ajokaistan reunaan. 

Kaistavahti aktivoituu, kun ajonopeutta 
on yli 50 km/h, kamera tunnistaa ajokais-
tan ja kuljettaja ei tee kääntöliikettä. Kais-
tavahdin aktivoituessa kuljettaja kuulee 
varoitusäänen ja näkee varoitusvalon näy-
töllä. Kaistavahti on uudessa RAV4:ssä, 
Land Cruiserissa ja Avensiksessa tarjolla 
tiettyihin varustetasoihin. 

Pre-Crash-turvajärjestelmä
Ennakoiva Pre-Crash-turvajärjestelmä ky-
kenee välttämään törmäyksen jalankulki-
jan kanssa jopa 50 kilometrin tuntinope-
uteen saakka. Erityisen merkityksellinen 
toiminto Pre-Crash -järjestelmässä on 
tutkatunnistin, joka tuottaa informaatiota 
tutkansa avulla erittäin tarkasti, ja yhdis-
tää sitä infrapuna- ja stereokameran avul-
la saatuun tietoon edessä olevista esteistä. 
Näiden toimintojen avulla voidaan huo-

Toyota on viime aikoina ottanut uusia aktiivisia 

turvallisuusteknologioita uusissa malleissaan monipuolisesti 

käyttöön. yhtiö arvostaa turvallisuusominaisuudet autoissaan 

korkealle, minkä vuoksi uutta edistyksellistä, aktiivista ja 

passiivista turvallisuusteknologiaa kehitetään jatkuvasti. 

Kuolleenkulmanvaroitin 
varoittaa kuljettajaa 
tilanteessa, jossa hän 
laittaa vilkun päälle ja on 
aikeissa vaihtaa kaistaa, ja 
varoitin huomaa ajoneuvon 
kuolleessa kulmassa. 
Kuolleenkulmanvaroitin 
löytyy uudesta Toyota Land 
Cruiserista ja RAV4:stä 
tietyissä varustetasoissa. 

Peruutusvahti ilmoittaa 
kuljettajalle, kun se huomaa 
auton takana poikittaista 
liikettä peruuttaessa. 

mata joko paikallaan tai liikkeessä oleva 
jalankulkija sekä päivällä että yöllä.

Huomatessaan esteen auton edessä, 
järjestelmä arvioi törmäyksen todennä-
köisyyden, esteen sijainnin, nopeuden ja 
kulkusuunnan mukaan. Mikäli järjestelmä 
arvioi törmäyksen hyvin todennäköiseksi, 
se aktivoi varoitussummerin ja huomiova-
lon kuljettajan näkökenttään. Järjestelmä 
pitää huolen siitä, että hengenvaarallisten 
vahinkojen ehkäiseminen alkaa mahdol-
lisimman aikaisessa vaiheessa.

Pre-Crash -järjestelmä jarruttaa auto-
maattisesti, mikäli se arvioi, että törmäys 
ei ole estettävissä eikä kuljettaja tee törmä-
yksen estäviä toimenpiteitä. 

Yrityksemme teeman mukaisesti ”Aina 
on parempi tapa toimia”, joten Toyota ke-
hittää jo seuraavaa järjestelmäversiota. Sen 
myötä auto kykenee automaattijarrutuk-
sen lisäksi itsenäisesti väistämään törmä-
yskohdetta, vaikka kuljettaja ei tekisi elet-
täkään törmäyksen välttämiseksi.

Pre-Crash -järjestelmä löytyy tietyistä 
varustetasoista Avensiksesta, Priuksesta, 
Prius+:sta, Prius PHEV:stä ja Land Crui-
serista. 

Mukautuva vakionopeussäädin
Mukautuva vakionopeussäädin tarkkailee 
etäisyyttä edellä ajavaan autoon, ja hiljen-
tää tarvittaessa ajonopeutta turvavälin yl-
läpitämiseksi. Mukautuvan vakionopeus-
säätimen avulla turhat kiihdytykset ja jar-
rutukset vähentyvät huomattavasti, mikä 
lisää turvallisuutta ja osaltaan vähentää lii-
kenneruuhkien muodostumista.

Toyotan tuotekehitystiimit testaavat täl-
läkin osa-alueella kehittyneempiä sovel-
luksia. Tulevaisuudessa autot kykenevät 
kommunikoimaan keskenään radiosig-
naaleilla esimerkiksi ajonopeuksiin liitty-
en. Tällöin jonon ensimmäinen auto voi 
määrittää sen, millaisella ajonopeudel-
la koko jono liikkuu. Kun joku autoista 
jarruttaa, voidaan kaikkia ryhmän autoja 
hidastaa automaattisesti samanaikaisesti. 

Tulevaisuudessa on mahdollista, että 
kaikki punaisiin liikennevaloihin pysäh-
tyneet autot saadaan liikkeelle samanai-
kaisesti. Tämä nopeuttaa tiestön liikenne-
virtoja huomattavasti. Vastaavasti ketjuko-
larien riski pienenee oleellisesti.

Perävaunun huomioiva 
ajonvakautus
Perävaunun huomioiva ajonvakautus 
(Trailer Sway Control) vähentää perävau-
nun aiheuttamia auton ei-toivottuja liik-
keitä. Järjestelmä tunnistaa esimerkiksi 
tuulisella säällä perävaunun ei-toivotun 
liikkeen sen omien tunnistimiensa avulla. 
Järjestelmän merkkivalo vilkkuu järjestel-
män aktivoituessa ja varoittaa takaa tule-
via autoilijoita perävaunun ei-toivotusta 
liikkeestä. Perävaunun huomioiva ajon-
vakautus kuuluu vakiona kaikkiin uusiin 
Toyota Land Cruisereihin. 
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uutiset Arvonnan voittajat
Vuoden 2013 loka–joulukuussa 
Toyotan asiakastyytyväisyyskyse-
lyyn vastanneet asiakkaat osallis-
tuivat arvontaan ja onnelliset voit-
tajat ovat:

600 euron matkalahjakortti
Matti Kantola, Helsinki

Neste Oilin 100 euron arvoinen 
polttoainelahjakortti
Heikki Katajisto, Joensuu
Anneli Räsänen, Nurmo
Kari Saloranta, Vantaa
Olli Sinisalo, Kotka

Toyota-täyshybridit 
ylittivät 6 miljoonan 
auton rajan

Toyota Motor Corporation eli TMC kertoi, 
että Toyota-täyshybridien maailmanlaa-

juinen, kumulatiivinen myyntiluku ylitti kuu-
den miljoonan auton rajan vuoden 2013 lop-
puun mennessä. 

Tällä hetkellä Toyotan mallistoon kuuluu 24 
täyshybridiä sekä yksi ladattava täyshybridi. 
Toyota-hybrideitä myydään peräti 80 maassa 
ympäri maailman. Seuraavan kahden vuoden 
aikana yhtiö lanseeraa 15 uutta täyshybridi-
mallia markkinoille. 

TMC:n vuoden 2013 myyntilukujen mu-
kaan Priusta myytiin 315  508 kappalet-
ta, Prius+-hybridiä 153 832 kappaletta sekä 
Prius PHEV -pistokehybridiä 21 381 kappa-
letta. Suomessa Aurista myytiin viime vuon-
na 3 277 kappaletta, joista täyshybridejä oli 
1067 kappaletta (33 %). Yarista myytiin 2 693 
kappaletta, joista hybridimalleja 541 autoa (20 
%). Muiden täyshybridien myyntimäärät oli-
vat vuonna 2013 maassamme: tila-auto Prius+ 
145 kappaletta, Prius 98 kappaletta ja Prius 
PHEV -pistokehybridi 45 kappaletta. 

Toyota oli kaikkein menestynein automerk-
ki vuoden 2014 TÜV-katsastusraportissa. 

15 Toyota-mallia ottivat Top 10 -sijoituksen 
omassa sarjassaan. Testin parhaaksi malliksi 
valittiin Toyota Prius sekä 4–5-vuotiaiden että 
6–7-vuotiaiden sarjoissa. Toyota voitti kaikissa 

Toyota oli menestynein 
TÜV-katsastus raportissa

Toyota valittiin Suomen luo-
tetuimmaksi automerkiksi 

jo 11 kertaa. Lisäksi Toyotalla 
on suomalaisten mielestä pa-
ras maine ympäristöasioista 
huolehtimisen suhteen. 

Toyota menestyi myös Eu-
roopan tasolla: Toyota valittiin 
luotetuimmaksi automerkiksi myös 
Portugalissa ja Venäjällä. Suomessa toi-
seksi luotetuimmaksi automerkiksi valit-
tiin Volvo, ja kolmanneksi luotetuimmak-
si Volkswagen. 

Valitut Palat toteuttavat vuosittain Luo-
tetuin Merkki -tutkimuksen, jossa vas-
taajia pyydetään avoimella kysymyksel-
lä mainitsemaan Suomen luotetuin au-

Piparkakkukilpailun 
tulokset

Toyota Plus -lehden jouluisessa piparkak-
kukilpailussa lahjakortin Suomalaisen 

Kirjakauppaan voittivat Heidi Palonen Jäm-
sästä, Sirma Raivio Vaasasta sekä Sari Kin-
nunen Siilinjärveltä. Onnittelut voittajille ja 
kiitos paljon kaikille piparkakkukilpailuun 
osallistuneille!

Toyota esitteli FT-1 -konseptin 
Pohjois-Amerikan autonäyt-

telyssä tammikuun alkupuolella. 
FT-1 on muotoilututkielma, joka 
antaa viitteitä Toyotan tulevaisuu-
den urheiluauton muotoilusta. 

FT-1:n moottori sijaitsee edessä 
ja auto on takavetoinen. Urheilu-
auton painopiste on hyvin jakau-
tunut, koska matkustamo sijaitsee 
melko takana. Urheiluautokon-
septi mukailee Toyotan vuonna 
1967 esitellyn 2000GT:n tyyliä.

RAV4 loi kompaktien katumaasturien luo-
kan, kun se ensimmäistä kertaa lansee-

rattiin kolmiovisena katumaasturina vuon-
na 1994. Ensimmäinen RAV4 kulki 2,0 litran 
moottorilla, ja se oli pienempi kuin nykypäi-
vän B-segmentin autot. 

Vuoteen 2013 mennessä RAV4:ää on myy-

Toyota-malliston hybridit ovat kasvattaneet 
huomattavasti suosiotaan. Vuonna 2013 

Toyota Auto Finland Oy toimitti asiakkail-
leen yhteensä 2 079 täyshybridiä, mikä on 83 
% enemmän verrattuna edellisvuoteen. Täys-
hybridien kasvanutta suosiota voidaan selittää 

Kuvassa Heidi Palosen loihtima Land Cruiser 
-piparkakkuauto.

Toyota RAV4 on tullut 20 vuoden ikään
ty yli 5 miljoonaa kappaletta. RAV4 edustaa 
yhä kasvavaa kompaktien katumaastureiden 
segmenttiä. Nykyiset RAV4:n omistajat ar-
vostavat autonsa helppoa käsiteltävyyttä, erin-
omaista näkyvyyttä tielle, riittävää tavaratilaa 
sekä monipuolisuutta ja kykyä edetä haasta-
vassakin tieoloissa.

yli 5-vuotiaiden autojen sarjoissa. Erittäin hy-
vin testissä suoriutuivat myös muun muassa 
iQ, Corolla Verso, RAV4 ja Yaris.

Vuoden 2014 TÜV-tutkimus perustuu jopa 
8 miljoonaan tutkittuun autoon vuoden 2012 
heinäkuun ja vuoden 2013 kesäkuun välillä. 

Toyota-hybridien rekisteröinnit kasvoivat 83 %
niiden ajomukavuuden, helppokäyttöisyyden, 
alhaisen melutason ja taloudellisuuden avulla. 

Toyota-hybridien eduksi voidaan myös kat-
soa selkeä lasku CO2-päästöjen ohella myös 
hiukkas- ja typenoksidipäästöissä. 

Toyota valittiin Suomen luotetuimmaksi 
automerkiksi vuonna 2014

tomerkki. Sen jälkeen vastaajat 
arvioivat automerkkiä eri omi-
naisuuksien perusteella: au-
tomerkin laatu, hintansa ar-
voinen merkki, merkin vahva 
mielikuva, kuluttajien huomi-

oonottaminen ja ymmärtämi-
nen sekä merkin eettinen vastuul-

lisuus. 
Suomessa nettikyselyllä toteutettuun 

tutkimukseen vastasi 2  026 kuluttajaa. 
Valittujen Palojen Luotetuin Merkki -tut-
kimukseen osallistui yhteensä 10 maata 
ja kokonaisuudessaan vastaajia oli 17 676 
kappaletta. Valitut Palat ovat toteuttaneet 
Luotetuin Merkki -tutkimusta vuodesta 
2001. Toyota esitteli

uuden, rohkean
urheiluauto-
konseptin 
Detroitissa

Verson mallivuosipäivityksen yhteydessä esiteltiin 
uusi 1,6 litran D-4D turbodieselmoottori. Tämän 

turbodieselin yhdistetyn ajon CO2-päästöt ovat alimmil-
laan 119 g/km, ja se on varustettu Toyotan Stop & Start 
-järjestelmällä ja manuaalivaihteistolla.

Uusi Verso on ollut syntymästään lähtien eurooppa-
laisille kuluttajille suunniteltu tila-auto. Suomessa mal-
li on pysynyt kokoluokkansa suosituimpana mallina jo 
vuosia lähes 20 % markkinaosuudellaan.

Uudistunut Verso on tilava ja helppokäyttöisen Easy 
Flat -toiminnon avulla tavaratilan saa muokattua hyvin 
monikäyttöiseksi. Uusi Verso 1,6 D-4D -dieselmalli tuli 
myyntiin Toyota-liikkeisiin helmikuussa.

Toyota Versoon tulee 1,6 
D-4D -turbodieselmoottori
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Soturin 
tie 2014

Spirit of 
Samurai

Spirit of Samurai 2014 tuo Helsinkiin 

japanilaishenkisiä tapahtumia, joissa 

esitellään samuraiden jousiammuntaa 

hevosten selästä, japanilaista 

teekulttuuria ja taistelulajien historiaa.  

SPIRIT OF SAMURAI 2014 – 
Perinne, sielu & historia

Kansai Japan-Finland Society, Japan Air-
lines, Helsingin kaupunki, Ratsastajainliit-
to ja Japanin Suomen-suurlähetystö järjes-
tävät yhdessä mittavan ”Spirit of Samurai 
2014” -tapahtumakokonaisuuden. Suo-
meen saapuu arvovaltainen delegaatio, jo-
ka koostuu 35-vuotisjuhlavuottansa juh-
livan Kansai Japan-Finland yhdistyksen, 
Ogasawara koulukunnan, Urasenke tee-
koulun ja Tsurugaoka Hachimangu pyhä-
kön edustajista.

Tapahtumat käynnistyvät Suomen Kan-
sallismuseossa perjantaina 11.4.2014 ”Spi-
rit of Budo – Soturin tie” -näyttelyllä.

Lauantaina 31.5.2014 Suomenlinnassa 
järjestetään ŌMATOSHIKI -jousiammun-
taseremonia sekä ”Chadō –Teen tie” teetai-
teen tapahtuma.

Kokonaisuus huipentuu sunnuntaina 
1.6.2014 klo 13.00 & 18.00 Laakson rat-
sastuskentällä Helsingissä järjestettäviin 
ratsastavien Yabusame -samuraiden jou-
siammuntaseremonioihin.

Lisätietoa: www.spiritofsamurai.com 

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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