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 Sadekelit ja pimenevät syysillat vaativat 
tarkkaavaisuutta kuljettajalta. Näky-
vyys on joka suuntaan heikompi kuin 

kesäkuukausina, metsien eläimet liikuskele-
vat hämärässä ja ajokelitkin heikkenevät hil-
jalleen. Näinhän se on aina lokakuussa ollut.

Viime vuosina yleistä liikenneturvallisuut-
ta on yhä enenevässä määrin heikentänyt uu-
denlainen haaste: kuljettajan tarkkaavaisuutta 
varastavat viestintälaitteet. Suurimmalla osal-
la autoilevista ihmisistä on älypuhelin, jol-
la hoidetaan perinteisen puhumisen lisäksi 
sähköposteja, sosiaalisen median profiilipäi-
vityksiä ja tiedonhakua – usein myös ajon 
aikana.

Liikenneturvan tuoreen selvityksen mu-
kaan neljä kymmenestä kännykkää ajon aika-
na käyttäneistä kuljettajista kertoi joutuneen-
sa vaaratilanteeseen viimeisen kahden vuo-
den aikana ajonaikaisen puhelimen käytön 
takia. Siis konkreettiseen vaaratilanteeseen, 
kuten auton ajautumiseen pois omalta kais-
talta. Kolme neljästä kuljettajasta pitää ajonai-
kaista matkapuhelimen käyttöä vaarallisena. 
Neljä viidestä kuljettajasta mieltää tekstivies-
tittelyn tai sosiaalisen median käytön myös 
vakavaksi rikkomukseksi. Sitä pidetään yh-
tä vakavana kuin ajokortitta ajoa tai punaisia 
päin ajamista.

Silti me käytämme yleisesti kännykkää 
ajon aikana. Handsfree-laitteisto helpottaa 
oleellisesti puhelujen hoitoa, mutta nykyai-
kaisen kännykän käyttöhän tarkoittaa usein 
myös monenlaista muuta ruudun tarkastelua 
ja näppäimistön käyttöä. Kiireinen elämän-
rytmi vaatii hyvää tavoitettavuutta ja nopei-
ta vastauksia viestittelyssä, mutta kannattaa-
ko sen vuoksi vaarantaa oleellisesti ajamisen 
turvallisuutta? 

Itse pysähdyin ajattelemaan tätä konkreet-
tisesti. Ajomatkani työpaikalle kestää noin 
35 minuuttia. Kun ajattelin käytöstäni aivan 
rehellisesti, olin tottunut tarkastamaan säh-
köpostini sen aikana muutamaan kertaan. 
Myönnän myös, että joskus vilkaisin Face-
bookia samalla. Siis ajaessani ruuhkaliiken-
teessä 80 km/h nopeudella. Kahden sekun-

nin aikana, jonka katseeni on helposti pois 
kulkusuunnasta, auto kulkee yli 44 metrin 
matkan. Autojen välinen turvaväli on tyypil-
lisesti huomattavasti tätä lyhyempi, joten en 
ehtisi edes koskea jarrupolkimeen, jos edellä 
ajava tekisi äkkijarrutuksen. Vielä ei ole on-
neksi rysähtänyt.

Autojen turvavarustus kehittyy esimerkiksi 
törmäyksiä ennakoivine järjestelmineen ko-
vaa vauhtia, ja saamme nykyaikaiseen navi-
gointilaitteeseen viiveettä ajankohtaista lii-
kennetietoa. Näiden ominaisuuksien kohot-
tamaa turvallisuustasoa ei kannata ulosmitata 
välinpitämättömyydellä ja ajonaikaisten häi-
riötekijöiden lisäämisellä. Mitä jos antaisim-
me rohkeasti itsellemme luvan nauttia aja-
misesta keskittyneesti? Laitoin itse aamulla 
kännykkäni tietokonelaukkuun ja laukun ta-
kaistuimen jalkatilaan. Bluetooth-järjestelmä 
toimii sieltäkin, ja vältyin kiusaukselta selata 
kannettavasta laitteesta sähköposteja tai in-
ternetiä ajon aikana. 

Muistetaan tämä myös toisinpäin: anne-
taan lähimmäisillemme ja työtovereille ajo-
rauha. On paljon mukavampaa lukea viesti-
kentästä ”Taas ehjänä perillä” kuin ”Terveisiä 
sairaalasta”.

Turvallisia Toyota-kilometrejä!
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TOYOTA C-HR-
crossoverkonsepti
● Uuden C-HR-crossoverkonsepti-
mallin rohkean muotoilukielen alle 
kätkeytyy ketterä käsiteltävyys ja ai-
nutlaatuinen hybridiajokokemus. Se 
on suunniteltu vastaamaan erityisesti 
vaativien eurooppalaisasiakkaiden toi-
veisiin, joskin sen suunnittelutyössä on 
yhdistetty eurooppalaiset ja japanilai-
set voimat. 

Suurta mielenkiintoa Pariisissa he-
rättäneessä konseptimallissa yhdistyvät 
monet Toyotan vahvuudet – tunnis-
tettava muotoilu, innovatiivinen hyb-
riditeknologia ja GT86-urheilumallin 
inspiroima dynaamisuus ja ketteryys. 
Kevytrakenteinen, C-segmenttiin si-
joittuva C-HR onkin suunniteltu erot-
tumaan. Muotoilu on vähintään yhtä 

Konseptimalli C-HR antoi viitteitä siitä, millainen Toyotan C-segmentin crossovermalli voisi olla. Jos tähän 
visioon pohjautuva malli tulee joskus tuotantoon, sen voimanlähteeksi saadaan varmasti hybridi. 

TeksTi jA kuvAT  
kAlle kAlAjA

Toyota rohkeana  
Pariisin autonäyttelyssä
Toyota esitteli tämän-
vuotisessa Pariisin auto-
näyttelyssä rohkeita tulevai-
suuden sovelluksiaan. kon-
septiauto C-HR raotti ovea 
crossoverien tulevaisuuteen. 
Toyotan polttokennoauton 
tuotantoversio oli näyttelys-
sä maailman ensiesittelys-
sä. kaksipaikkaisen, sähkö-
energialla liikkuvan Toyota 
i-ROADin tuotantoversio oli 
ensi kertaa esillä euroopassa. 

edistyksellistä kuin sen tarjoama teknologiakin. 
Timantinomaiseen muotoon rakennettu auto 

on paitsi silmiä hivelevän kaunis, myös tarkkaan 
harkittu pienintä yksityiskohtaa myöten. Virta-
viivaiset muodot voimakkaine yksityiskohtineen 
ovatkin paitsi näyttävät katsella, myös tarkoin 
suunnitellut esim. ajoneuvon kokonaispainoa tai 
painopistettä ajatellen.

Etuosassa on tunnistettavissa tyypillisiä Toyota-
muotoilun elementtejä sisältäen kuitenkin myös 

vihjauksia tulevaisuuden Toyota-muotoilusta. 
Etupuskurin voimakkaille muodoille luo kont-
rastia linjakas etusäleikön muotoilu. Näyttävästi 
muotoillut ajovalot hyödyntävät korkealaatuista 
3D-teknologiaa ja muhkeat pyöränkaaret henki-
vät voimaa.

Monista houkuttelevista piirteistään huolimat-
ta CH-R on toistaiseksi vasta konseptiauto, ja näin 
ollen mahdollisen myyntimallin suhteen joudum-
me odottamaan Toyotan tulevaisuuden päätöksiä.
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Yksilöllisiä Aygoja
● Kesällä esitelty täysin uusi Aygo on saanut 
hyvän vastaanoton koko Euroopassa. Suomes-
sa uutta Aygoa on tilattu muutamassa kuukau-
dessa jo yli 140 autoa. Lähes kaksi kolmasosaa 
asiakkaista on yksilöinyt Aygonsa lukuisten 
saatavilla olevien personointipakettien avulla. 

Pariisissa Aygon ulkonäköä muokattiin päi-
vittäin todella ainutlaatuiseksi. Kolmelle rans-
kalaiskatutaiteilijalle annettiin vapaus toteuttaa 
omia ja yleisön visioita auton yksilöimiseksi.

Taiteilijat aloittivat jokaisena messupäi-
vän aamuna työskentelyn kirkkaanvalkoisen 
Aygon ympärillä. Päivän aikana kunkin Aygon 
ulkokuoreen muokkaantui hiljalleen yksilölli-
nen, ainutkertainen teos. Ensimmäisen lehdis-
töpäivän loppupuolella kuvasin ensimmäistä 
Aygo-taideteosta, kun yksi artisteista iski maa-
likynän käteeni: ”Kirjoita mietteesi!”, kävi käs-
ky. Niinpä autoon jäi oma kädenjälkeni ”Aygo 
– do U?” -muodossa. 

● Toyotan visio uraauurtavasta tulevaisuu-
den autosta on toteutumassa yli 20 vuoden 
tutkimisen ja kehittämisen tuloksena. Parii-
sissa maailman ensi-iltansa sai Toyotan polt-
tokennoauton tuotantoversio, joka kuljettaa 
neljä matkustajaa mukavasti. Sen toimintasä-
de on vertailukelpoinen perinteiseen bensiini-
moottoriin verrattuna ja sen tankin täyttämi-
nen kestää vain kolme minuuttia. Toyota FCV 
ei päästä ajon aikana ilmaan lainkaan haitallis-
ta hiilidioksidia, sillä pakoputkesta tulee vain 
vesihöyryä.

Uutuuden sähkömoottori ja siihen liittyvät 
elektroniset järjestelmät on sijoitettu ajoneu-
von etuosan rakenteisiin ja itse polttokenno, 
akku ja polttoainesäiliöt puolestaan lattian alle. 
Jännitteenmuuntaja lisää tarvittaessa poltto-
kennon tuottamaa jännitettä, minkä ansiosta 
moottorin kokoa on pystytty pienentämään 
ja kennojen määrää vähentämään – tulokse-
na on alhaisemmat tuotantokustannukset ja 
paremmat suoritusarvot.

Vety on erityisen lupaava vaihtoehtoinen 
polttoaine. Sitä voidaan tuottaa useista ensi-
sijaisista energialähteistä, mukaan lukien au-

rinko- ja tuulivoima. Lisäksi vedyn säilömi-
nen ja kuljettaminen on helppoa ja turvallista. 
Tiivistettynä sen energiatiheys on suuri ja ve-
dylle on helppo löytää laaja joukko muitakin 
käyttökohteita kuin autoteollisuus.

Polttokennouutuuden myynti Japanin 
markkinoilla alkaa vuoden 2015 ensimmäi-
sellä kvartaalilla. Pohjois-amerikkalaisten ja 
eurooppalaisten asiakkaiden saataville auto 
tulee vuoden 2015 aikana. Mallin myynti Eu-
roopassa koskee alkuvaiheessa vain rajoitettuja 
markkinoita, joihin Suomi ei kuulu.

Toyota  
i-ROAD
● Kaksipaikkaisen Toyota i-ROAD-sähkö-
ajokin tuotantoversio sai Euroopan ensi-il-
tansa Pariisin autonäyttelyssä. Kolmipyöräi-
nen kaupunkiauto edustaa uutta liikkumisen 
muotoa urbaanissa kaupunkiympäristössä. 
Ulkomitoiltaan se ei ole juurikaan skootteria 
tai moottoripyörää suurempi: Toyota i-ROAD 
on 2345 mm pitkä, 1455 mm pitkä ja 870 mm 
leveä akselivälin ollessa 1695 mm. Mittojen-
sa ansiosta i-ROAD puikkelehtii ketterästi ka-
peillakin kujilla ja sen pysäköiminen on todel-
la helppoa: yhteen pysäköintiruutuun mah-
tuu vaivatta neljä i-ROADia. Kaksipyöräisiin 
verrattuna Toyota i-ROAD tarjoaa kuitenkin 
paitsi paremman suojan muuttuvia sääolosuh-
teita vastaan, myös suuremman käyttömuka-
vuuden ja turvallisuuden.

Aiemmin nähtyihin i-ROADeihin verrattu-
na nyt nähtyyn, esimerkiksi Ranskan Grenob-
lessa jo aktiivisessa testikäytössä olevaan tuo-
tantoversioon on tehty pieniä muutoksia käyt-
täjäystävällisempään suuntaan. Lopullinen 

Toyotan uusi FCv-
polttokennoauto

versio tarjoaa mm. paremman näkyvyyden 
taaksepäin uuden, pienen takaikkunan ansi-
osta. Lisäksi kori on nyt täysin umpinainen, 
joten se tarjoaa mukavasti suojaa esim. sadetta 
ja viimaa vastaan. Sivuoviin on sijoitettu käsi-
käyttöiset ikkunat, joista saa halutessaan rai-
tista ilmaa sisään.

Toyotan osastolla järjestettiin lehdistöpäi-
vinä ajonäytöksiä i-ROADilla. Ohjauspyörän 
välityksellä toimiva kallistusjärjestelmä saa 
ajoneuvon niiaamaan moottoripyörämäises-
ti sisämutkan puolelle. Kallistuskulma riip-
puu paitsi ajonopeudesta, myös ohjauspyörän 
kääntökulmasta. Järjestelmä aktivoituu au-
tomaattisesti myös suoraan ajettaessa, kun i-
ROADilla ajetaan epätasaiselle alustalle, esim. 
mukulakivikadulle. 

Kaksipaikkainen i-ROAD on sähköajoneuvo, joka 
saa hymyn herkästi kasvoille. Kätevä kaupunki-
ajokki tarjoaa auton mukavuutta ja turvallisuut-
ta skootterin ulkomitoilla.

Jokaisen näyttelypäivän aamuna kolme rans-
kalaista katutaiteilijaa sai maalausalustakseen 
puhtaanvalkoisen Aygon, jonka ulkokuoreen 
syntyi päivän aikana yleisönkin ideoiden myötä 
yksilöllisyyttä korostava taideteos. 

Toyotan polttokennoauton tuotantomalli sai Pariisissa maailman ensi-iltansa. FCV tulee ensi vuonna 
markkinoille Japanissa ja Yhdysvalloissa sekä Euroopassa muutamassa valikoidussa maassa.
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TeksTi Laura PihkaLa  
kuvaT aki rask

Bikinifitnesskilpailija Janni hussi innostui 

fitnesskilpailemisesta pari vuotta sitten. Yrittäjänaisen 

työ on liikkuvaa, joten auto on yksi hänen tärkeimmistä 

työvälineistään. Janni otti vastaan mahdollisuuden 

koeajaa uusi Toyota aYGO.

AYGO
Fitnessmalli

Janni Hussin
koeajossa
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 Kouvolalainen Janni Hussi aloitti jalka-
pallon pelaamisen lapsena ja ehti pela-
ta aktiivisesti 13 vuotta. Urheileminen 

vei tytön mukanaan jo nuorena, ja siitä lähti-
en urheileminen on kuulunut Jannin elämään 
monessa muodossa: jalkapallokentän lisäksi 
kokemusta on kertynyt muun muassa hiih-
toladuilta, pururadoilta sekä luistelu- ja pesä-
pallokentiltä. Oman aktiivisen urheilemisen 
lisäksi Janni on myös ohjannut paljon ryhmä-
liikuntatunteja Kouvolassa. 

Jannin jalkapalloura päättyi harmilliseen 
polvivammaan. Sporttinen 23-vuotias nainen 
alkoi keskittyä jalkapallon päätyttyä kuntosali-
harjoitteluun ja osallistui ensimmäisiin fitness-
kilpailuihinsa vuonna 2010. 

Bikinifitness vaatii vahvaa mieltä
Nykyään Janni kilpailee bikinifitneksessä, kos-
ka se soveltuu hänen ruumiinrakenteeseensa 

paremmin kuin fitness. Hän osallistui nuorten 
SM-kisoihin tänä keväänä ja otti SM-hopeaa 
heti ensimmäisissä kisoissaan. 

– Kilpaileminen sopii luonteelleni todel-
la hyvin, koska olen hyvin kilpailuhenkinen 
ja haluan koko ajan haastaa ja viedä itseäni 
eteenpäin. Olen on/off-ihminen, eli jos päätän 
tehdä jotain, teen sen aina sata lasissa, kertoo 
energinen Janni naureskellen. 

Viimeisen kahden vuoden aikana fitnessur-
heilu on nostanut päätään myös Suomessa – 
kilpailijamäärät ovat nimittäin kasvaneet huo-
mattavasti. Nuoren fitnessmallin tulevaisuu-
dentavoitteena on päästä kilpailemaan kan-
sainvälisille kentille. Fitneksessä kilpaileminen 
vaatii Jannin mukaan päättäväisyyttä, vahvaa 
urheilutaustaa, tervettä järkeä ja äärimmäis-
tä mielenhallintaa. Valmistautuminen kauden 
kilpailuihin alkaa jo puoli vuotta ennen kilpai-
lulavalle kipuamista. 

– Fitnesskilpailuihin valmistautumi-
nen on todella tiukkaa työtä ja vaatii 
paljon sitoutumista, joten parisuhde ja 
perheasiat tulee saada hyvään tasapai-
noon tukemaan kilpailuihin valmistau-
tumisessa, lisää Janni. 

Kilpailukaudella Hussi harjoitte-
lee 12 kertaa viikossa, ja harjoitukset 
koostuvat lähinnä kuntosalitreenis-
tä sekä asento- ja poseeraustreeneis-
tä. Kilpailukauden ulkopuolella har-
joituksia on 8–9 kertaa viikossa, mutta 
silloin hän urheilee paljon monipuoli-
semmin myös kuntosalin ulkopuolella. 
Jannin harjoitusohjelman on rakenta-
nut Johanna Koskinen, jonka kanssa 
hän on tehnyt yhteistyötä kesästä 2013 
saakka. Häneltä Janni saa myös apua 
ravinto-ohjauksessa, mikä on erittäin 
tärkeä osa fitnesskilpailemista ja lajissa 
menestymistä. 

– Psyykkistä valmentajaa minulla 
ei varsinaisesti ole, mutta huippu-ur-
heilija kumppanina helpottaa elämän-

Janni koeajoi AYGO:n x-play-varustetasolla ja x-shift-vaihteistolla. Malli piti 
ajokokemusta hyvänä ja tottui automatisoituun vaihteistoon pian. 

Janni piti 
kirkkaanpunaista 
autoa syötävän 
hyvännäköisenä
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menoa huomattavasti. Ymmärrämme toi-
siamme ja voimme jakaa huolet ja mur-
heet sekä urheilun tarjoamat huippuhet-
ket keskenämme, Janni valottaa kotipuo-
lestaan. 

Erähenkinen yrittäjä
Suomen Urheiluopistosta liikuntaneuvo-
jaksi valmistunut Janni toimii yrittäjänä, 
jonka arkeen kuuluvat erilaisten tapahtu-
mien ja messujen juontokeikat, promooti-
ot ja fitnessmallina toimiminen. 

Tänä vuonna malli on ollut juontamassa 
muun muassa Kuopio Rockia, Maaseutu-
festivaaleja sekä useiden kauppakeskusten 
sporttipäiviä. Jannin haaveena on päästä 
jonain päivänä juontamaan Urheilugaalaa. 

Iloinen Janni nauttii myös luonnossa 
liikkumisesta ja kaikenlaisesta erähenki-
sestä tekemisestä kuten metsästyksestä ja 
kalastuksesta. Erähengen urheilijassa sy-
tyttivät perheenjäsenet: vaari vei tytön jo 
nuorena ampumaradoille ja metsään pa-
tikoimaan, isä taas otti hänet mukaan ka-
lareissuilleen. Tänä kesänä Janni suuntasi 
viettämään kesälomaansa Pohjois-Norjaan 
avomiehensä jääkiekkoilija Lauri Korpi-
kosken ja tämän veljensä ja isänsä kanssa 
– mukaan pakattiin rinkka, teltta ja paljon 
erähenkeä. 

Kesällä Janni nauhoitti videolle arkisia 
pätkiä lokakuussa alkanutta TV5:llä esitet-
tävää Tavallista elämää -sarjaa varten. Sar-
jassa nähdään muun muassa Jannin ins-
piroivia treenivinkkejä, maittavia ja ter-
veellisiä ruokareseptejä sekä monipuolisia 
smoothieohjeita. Janni kertoo kameralle 
puhumisen toimineen eräänlaisena tera-
peuttisena menetelmänä ja hän alkoikin 
lopulta pitää kameraa videopäiväkirjana. 

Pian Janni muuttaa taas Yhdysvaltoi-
hin Arizonaan, jossa hän asuu avomie-
hensä kanssa syksyt ja talvet. Hän viihtyy 

Phoenixissa hyvin, mutta kaipaa Suomeen 
talvella ja harmittelee sitä, että kaikki talvi-
harrastukset ja hiihtoladut jäävät. 

Koeajossa urheilullinen  
AYGO x-play
Janni hankki ajokortin heti täysi-ikäisenä, 
ja pian sen jälkeen ensimmäisen autonsa. 
Siitä lähtien malli on pitänyt autolla ajami-
sesta ja kertookin ajavansa viikoittain sato-
ja kilometrejä työkeikalta toiselle. Lyhyitä 
matkoja hän pyrkii liikkumaan ilman au-
toa, mutta kaikki pidemmät reissut ja työ-
matkat tulee hoidettua autoillen. 

Veimme Jannille koeajoon uuden 
AYGO:n x-play-varustetasolla ja x-shift-
vaihteistolla, jonka kokonaishinta on 
15 115,33 euroa. Heti kirkkaanpunaisen 
auton nähtyään hän piti sitä syötävän hy-
vännäköisenä. Ulkoväri ja AYGO:n muo-
toilu olivat Jannin silmään sporttiset. Is-
tuuduttuaan autoon Janni kehui istuinten 
muotoilua sekä sisäosien punaisia yksi-
tyiskohtia, jotka toivat hänelle mieleen ur-

heiluauton. AYGO:n ulkokuorta voi per-
sonoida koeajoautossakin olleen OUT-
stand-varustepaketin (svh. 550 €) avulla. 
Sisustan sporttinen vaikutelma saatiin ai-
kaiseksi sisustan INtense-varustepaketilla 
(svh. 200 €). 

– AYGO:n ajokokemus oli hyvä, vaik-
ka alkuun minun piti hieman totutella x-
shift-vaihteistoon, koska omassa autossani 
olen tottunut manuaalivaihteistoon. Melko 
pian pääsin sinuiksi automatisoidun vaih-
teiston kanssa, ja koeajon jälkeen paluu ta-
kaisin omaan autoon ja manuaalivaihteis-
toon tuntui aikamoiselta kynnykseltä, ker-
too Janni hymyillen.

Myönteisenä puolena Janni piti AYGO:n 
kompaktia kokoa, jonka ansiosta auto oli 
helppo parkkeerata Helsingissä ahtaisiin-
kin parkkipaikkoihin. Toisaalta tavaratilat 
eivät aina meinanneet riittää harjoitus- ja 
työtavaroiden, muiden kantamusten sekä 
usean kyytiläisen kuljettamiseen – tavara-
tilojen suhteen jäi siis hieman toivomisen 
varaa. 

Fitnessmalli on hyvin 
erähenkinen ja viettää 
vapaa-aikaansa mielellään 
luonnossa.
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TEKsTI JussI MÄKElÄ 
KuVAT TOYOTA

Ota vastaan 
Toyotan
hybridi-
koeajo-
haaste

Ainutlaatuinen koeajo-
kampanja Toyota-
liikkeissä marraskuun 
loppuun asti

”Hybridillä ajaminen on mukavaa ja rentouttavaa, 

ja se muistuttaa ajasta, jolloin liikenne oli 

stressittömämpää ja rauhallisempaa. Ajaessaan 

hybridiautolla yli 80 % koeajajista on kertonut 

olleensa rauhallisempia ja onnellisempia, kuin 

ajaessaan tavanomaisilla autoilla.”
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Yllä mielenkiintoisia havaintoja, jotka 
nousivat esiin Toyotan ja Lontoon yli
opiston professorin Jonathan Free-

manin tutkimusryhmän tutkimuksessa (iMe
dia Research Ltd, Psykologian osasto), jossa 
vertailtiin ihmisten reaktioita autoilua kohtaan 
ruuhkaisessa kaupunkiympäristössä. 

Nautinnollisempaa ajamista
Suomalaisista autoilijoista vain alle 15 % on 
ajanut hybridiautolla. Huikean positiiviset tut
kimustulokset kannustivat Toyotan käynnistä
mään Suomessa ennen näkemättömän kam
panjatoimenpiteen, joka houkuttelee mahdol
lisimman monia kokeilemaan itse mistä hyb
ridien ajokokemuksessa onkaan kyse.

Nyt Toyota haastaakin ihmiset ottamaan 
vastaan hybridikoeajohaasteen, ja ehkä rakas
tumaan autoiluun uudelleen.

Otatko haasteen vastaan?
Hybridikoeajohaasteen idea on hyvinkin yk
sinkertainen: tule Toyotaliikkeeseen, koeaja 
haluamasi hybridimalli ja anna meille palau
tetta koeajostasi. Koeajettuasi hybridimallin 
palkitsemme sinut ilmaisella autopesulla. Li
säksi jokaiselle haasteen suorittaneelle anne
taan heti koeajon päätyttyä koeajodiplomi, jo
hon on kerätty kiehtova määrä tietoa hybridi
tekniikan toimivuudesta juuri oman koeajon
sa aikana.

Asiakas näkee tavanomaisten kulutustieto
jen lisäksi muun muassa sähköajon osuuden 
koeajon ajalta, keskinopeutensa, kulutuksen
sa, CO2päästönsä sekä ajoreittinsä. Samoin 

ilmenee myös se, mitä voimanlähdettä auto 
missäkin kohtaa ajoreittiä hyödynsi. Koeajos
ta kirjataan diplomiin asiakkaan henkilökoh
tainen palaute, jonka uskomme viestivän ih
misten ihastumisesta autoilukokemukseensa.

Haasta kaverisi verkossa!
Tulokset julkistetaan avoimesti Toyotan in
ternetsivuilla osoitteessa www.toyota.fi/hy-
brid/koeajo, jossa kaikkia valtakunnallisia tu
loksia voi vertailla vapaasti eri koeajajien ja 
paikkakuntien kesken. Jokaiselle koeajajalle 
tarjotaan mahdollisuus haastaa muita osal
listumaan hybridihaasteeseen joko Faceboo
kin tai sähköpostin välityksellä. Kuka tahansa 
voi siis haastaa vaikka ystävänsä, työkaverinsa 
tai harrastusjoukkueensa uuteen, leikkimieli
seen kisaan.

Koeajon tekninen toteutus 
Teknisen koeajodatan keräys pohjautuu suo
malaiseen Drivecoinnovaatioon. Driveco on 
espoolainen, vuonna 1995 perustettu yritys, 
joka toimii liikenteen ympäristö ja turvalli
suusasioiden parissa. Driveco perustuu tele
matiikan hyödyntämiseen ja esittää tulokset 
havainnollisesti ja helppokäyttöisellä tavalla. 
Drivecolaite on hybridihaasteen toteuttami
seksi asennettu jokaiseen Toyotaverkoston 
hybridiesittelyautoon. Näiden laitteiden avul
la ajoneuvon tekninen toimivuus, data ja si
jaintitiedot kerätään tietokantaan, joka mah
dollistaa niiden jakamisen koeajodiplomeihin 
ja internetsivustolle. 

Kysyimme mielenkiinnosta Drivecon edus
tajalta minkälaiset yrityksen tulevaisuudennä
kymät ovat ja mihin suuntaan digitaalisen tie
don hyödyntäminen kehittynee jatkossa: 

– Innovatiivisten, pitkälle tuotteistettujen 
täsmäratkaisujen lisäksi tulevaisuuden menes
tystekijänä tulee olemaan monipalvelut, jotka 
yhdistävät samaan ratkaisuun erilaiset autoi
lijan tarpeet. Avointa tietoa liikenteestä, ku
ten ruuhkista ja tiesäästä on saatavilla paljon, 
mutta keskeinen mahdollisuus autoalalle tulee 
olemaan ajoneuvon omien sensoreiden hyö
dyntäminen, kertoo Matti Liedes Drivecolta. 

Telematiikka lisää Matin mukaan käyttä
jän kokemaa palvelua sekä lisää asiakasuskol
lisuutta. Kun kutsu huoltoon tulevaisuudessa 
voi saapua käyttäjän näkökulmasta älykkäällä 
tavalla, se tuo asiakkaan jatkossa luontevalla 
tavalla liikkeeseen.

Ota hybridikoeajohaaste vastaan ja 
haasta kaverisikin
Autonpesulahjakortin lisäksi kaikkien koe
ajaneiden kesken arvotaan kuukausittain 300 
euron arvoisia elämyslahjakortteja. Ottakaa 
haaste vastaan, tutustukaa tuloksiin verkossa, 
tulkaa lähimpään Toyotaliikkeeseenne ja tu
tustukaa ennakkoluulottomasti hybridimallis
toomme koeajamalla niitä. 
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www.defa.com

Nyt DEFA tarjoaa tekniikkaa, jonka avulla sinun ja autosi suhde lämpenee todella luottamukselliseksi! 
Lataa sovellus puhelimeesi ja ota yhteys DEFA-jälleenmyyjään. Kun DEFA Link-yksikkö on asennettu 
autoosi, voit DEFA-liittymän ja iOS- tai Android-puhelimesi kautta tehdä kaiken tämän milloin 
tahansa ja mistä tahansa.

Tervetuloa autoilun uuteen DEFA-aikaan!
Kokeile ilmaiseksi demosovellusta: www.defa.com

Akun varaustilan
tarkistus ja varoitukset 

Finder-paikannus kartalla ja 
auton sijainnin jakaminen

Security-hälytys autosi
käynnistyksestä tai siirtämisestä

Speed Alert -nopeusrajoitus
ja hälytys, jos se ylitetään

Luo lämmin luottamussuhde autoosi

 DEFA Link

Lämmityksen ohjaus tai ajastus
ja lämpötilan näyttö

Myynti: Valtuutetut Toyota-jälleenmyyjät



Uusi Yaris 
laittaa hyvän 
kiertämään

TEKSTI JUSSI GRANBERG 
KUVAT MIA MEINANDER JA KALLE KALAJA

Pienen perheautoluokan suosituin malli Yaris 

uudistui ja tarjoaa nyt entistäkin suurempaa 

omistamisen ja ajamisen riemua. Uuden 

hinnoittelun myötä Yaris tuo myös loistavan 

hybriditeknologian yhä useamman ulottuville. 

▶
www.defa.com

Nyt DEFA tarjoaa tekniikkaa, jonka avulla sinun ja autosi suhde lämpenee todella luottamukselliseksi! 
Lataa sovellus puhelimeesi ja ota yhteys DEFA-jälleenmyyjään. Kun DEFA Link-yksikkö on asennettu 
autoosi, voit DEFA-liittymän ja iOS- tai Android-puhelimesi kautta tehdä kaiken tämän milloin 
tahansa ja mistä tahansa.

Tervetuloa autoilun uuteen DEFA-aikaan!
Kokeile ilmaiseksi demosovellusta: www.defa.com

Akun varaustilan
tarkistus ja varoitukset 

Finder-paikannus kartalla ja 
auton sijainnin jakaminen

Security-hälytys autosi
käynnistyksestä tai siirtämisestä

Speed Alert -nopeusrajoitus
ja hälytys, jos se ylitetään

Luo lämmin luottamussuhde autoosi

 DEFA Link

Lämmityksen ohjaus tai ajastus
ja lämpötilan näyttö

Myynti: Valtuutetut Toyota-jälleenmyyjät
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Yaris hinnasto (28.8.2014)
Malli autoveroton  

hinta €
arvioitu  
autovero €

kokonais- 
hinta €

Yaris 1,0 VVT-i Life 5 ov 13 180,00 2 394,28 15 574,28
Yaris 1,33 Dual VVT-i Life 5 ov 13 860,00 3 013,49 16 873,49
Yaris 1,33 Dual VVT-i Active 5 ov 14 370,00 3 126,55 17 496,55
Yaris 1,33 Dual VVT-i Active 5 ov  
Multidrive S

15 540,00 3 385,98 18 925,98

Yaris 1,33 Dual VVT-i Style 5 ov 15 170,00 3 499,26 18 669,26
Yaris 1,33 Dual VVT-i Style 5 ov  
Multidrive S

16 340,00 3 774,04 20 114,04

Yaris 1,4 D-4D DPF Life 5 ov 16 320,00 2 976,32 19 296,32
Yaris 1,4 D-4D DPF Active 5 ov 16 830,00 3 070,88 19 900,88
Yaris 1,5 Hybrid Life 5 ov 17 920,00 2 405,24 20 325,24
Yaris 1,5 Hybrid Active 5 ov 18 500,00 2 484,24 20 984,24
Yaris 1,5 Hybrid Style 5 ov 19 600,00 2 900,65 22 500,65

Yaris on yleisesti tunnustettu erittäin hy-
väksi ja laadukkaaksi autoksi, jolla on 
poikkeuksellisen uskollinen asiakas-

kunta. Voidaankin sanoa, että kerran alkanut 
suhde Yarisiin jatkuu todennäköisesti uskol-
lisena vuodesta ja mallisukupolvesta toiseen. 
Hyvä suhde perustuu luottamukseen ja ky-
kyyn tuoda suhteeseen välillä uutta nostetta. 

Miten timanttia hiotaan?
Vaativat asiakkaat huomioiden Yarisin uudis-
tamiseen on valmistauduttu hyvin huolellises-
ti. Kysymys kuuluukin, miten jo valmiiksi niin 
hyvää voi vielä parantaa? Asiakkaiden mieli-
pide nostettiin etusijalle, kun uuden Yarisin 
suunnittelu aloitettiin ja laajan asiakaspalaut-
teen myötä kehitystyö kohdistettiin asiakkai-
den arvostamiin osa-alueisiin. Näin ollen uu-
si Yaris on kokenut useita uudistuksia, jotka 
ovat parantaneet ulkonäköä, käytettävyyttä ja 
ajettavuutta.

Persoona näkyy ja laatu tuntuu
Yaris on aina ollut kompaktin ja sopusuhtai-
sen näköinen auto, jonka muotoilu kestää ai-
kaa. Uuden Yarisin muotoiluun tuotiin lisäan-
nos persoonallisuutta. Keulassa huomio kes-
kittyy Toyotan uusinta muotoilua edustavaan 
etusäleikköön ja keulan x-muotoon, joka on 
nähtävissä myös hiljattain lanseeratussa uu-
dessa AYGO:ssa. Myös takavalot ja takapus-
kuri muotoiltiin uudestaan ja takaosan ilme 
on nyt leveämpi. Ovien uudet muotolinjat yh-
distävät keulan itsevarman hymyn perän jä-
mäkkään ilmeeseen. Ulkomitat ovat säilyneet 
käytännössä ennallaan, joten Yaris on edelleen 
ketterä käsitellä.

Myös Yarisin sisällä on tehty huomattavia 
uudistuksia: sisustassa on päivitetty muotoja ja 
materiaaleja, minkä johdosta matkustamossa 
vallitsee yhä laadukkaampi tunnelma. Koje-
lauta muotoiltiin uudestaan yhä selkeämmäksi 
ja tyylikkäämmäksi. 

Kojelaudan keskiosaa hallitsee aikaisempaa 
suuremmalla kosketusnäytöllä varustettu To-
yota Touch 2 -mediakeskus. Sen ominaisuuk-
siin kuuluvat muun muassa käytännöllinen 
peruutuskamera ja Bluetooth® -ominaisuudet, 
jotka mahdollistavat handsfree-puhelut ja mu-
siikin langattoman kuuntelemisen esimerkik-
si suoraan älypuhelimesta tai tabletilta. Koje-

laudan materiaalit tuntuvat miellyttävän peh-
meiltä ja katkaisimien tuntuma on laadukas. 
Materiaalien laatu tuntuu käteen ja eri mate-
riaalien väritys on tarkkaan harkittu. 

Saisinko minäkin ajaa? 
Yaris oli jo entuudestaan jämäkkä ja hyvä au-
to ajaa. Uudessa Yarisissa ajettavuutta ja mu-
kavuutta on kuitenkin parannettu entisestään. 
Jousitusmukavuutta on lisätty ja ohjaus on ai-
kaisempaa tunnokkaampi. Tämän lisäksi ää-
nieristystä parannettiin ja kohentuneen aero-
dynamiikan avulla ajoviimasta aiheutuva melu 
on vähentynyt merkittävästi. 

Uusi Yaris hellii matkustajia hiljaisuudel-
la, jota ei aikaisemmin ole yhdistetty tämän 
kokoluokan autoihin. Yarisissa viihtyvät niin 
kuljettaja kuin matkustajatkin, kunhan ensin 
päästään yhteisymmärrykseen siitä, kuka saa 
ajaa. 

Yarisissa sykkii hybridisydän
Yaris erottuu merkittävimmin muista saman 
kokoluokan autoista siten, että sen saa myös 
hybridinä. Tämä tekeekin siitä suorastaan vas-
tustamattoman. Mikä hybridissä on poikkeuk-
sellisen hienoa? 

Ensinnäkin on hyvä tietää, että hybridi ei 
tarkoita vain alhaista polttoaineenkulutusta ja 
pieniä päästöjä. Hybridi tarjoaa myös vaiva-
tonta ajomukavuutta, jota perinteisen tekno-
logian autoilla ei ole tarjota. Hybridi koostuu 
polttomoottorin lisäksi sähkömoottorista, jo-
ten eri ajotilanteissa molempien voimanlähtei-
den parhaat puolet voidaan hyödyntää mah-
dollisimman hyvin. 

Polttomoottori toimii parhaalla hyöty-
suhteella tasaisessa nopeudessa. Valitettavasti 
liikkeellelähdöt ovat sen heikko kohta, jolloin 
polttoainetta kuluu suhteessa eniten. Sähkö-
moottori on taas parhaimmillaan juuri liik-
keelle lähdöissä, koska sen vääntömomentti 
on tuolloin parhaimmillaan. Nopeuden kasva-

essa sähkömoottorin vääntömomentti piene-
nee, joten maantienopeuksissa on järkeväm-
pää edetä polttomoottorin avulla. Hybridin 
yksinkertainen nerokkuus perustuu ideaan 
yhdistää moottorit, ja hyödyntää niiden omi-
naisuuksia parhaalla mahdollisella tavalla. 

Hybriditeknologia on erittäin luotettavaa. 
Toyota on valmistanut kaupallisesti hybridiau-
toja vuodesta 1997 ja yli 6 miljoonaa valmis-
tettua hybridiautoa todistavat, että teknologia 
kestää. Normaalisti Toyota myöntää autoilleen 
3 vuoden/100 000 kilometrin takuun. Luotta-
muksen osoituksena hybriditeknologiaa koh-
taan Toyota myöntää hybridijärjestelmälle 5 
vuoden/150 000 kilometrin takuun ja lisäksi 
hybridiakuille 8 vuoden/350 000 kilometrin 
akkuturvan. 

Hybridiakut on suunniteltu kestämään ko-
ko hybridin eliniän, joten omistaja voi luottaa 
tämän teknologian kestävyyteen.

Laita hyvä kiertämään
Kaupunkiajossa hybridin edut ovat parhaim-
millaan, sillä vääntävän sähkömoottorin avul-
la liikkeellelähdöt ovat aina hiljaisia ja peh-
meitä. Liikennevaloissa hybridi seisoo äänet-
tömänä ja kaupunkiliikenteessä eteenpäin 
mennään jopa puolet ajasta kevyesti ja pääs-
töttömästi pelkän sähkön avulla. 

Eikö samat edut saavuta automaattivaihtei-
sella ja käynnistysautomatiikalla (Start&Stop 
-järjestelmä) varustetulla autolla? Pitää paik-
kansa, että automaattivaihteisto tarjoaa myös 
käsivalintaista vaihteistoa vaivattomamman 
ajon kaupunkiliikenteessä ja käynnistysauto-
matiikka sammuttaa moottorin hybridin ta-
voin liikennevaloissa. Hybridiauton edut ky-
seisiin autoihin verrattuna ovat kuitenkin mo-
ninaiset. 

Hybridi on perinteistä automaattivaihteis-
toa pehmeämpi liikkeellelähdöissä ja sähkö-
ajo tarjoaa huomattavasti hiljaisemman ja 
värinättömän ajokokemuksen. Perinteiseen 
moottoriin yhdistetty käynnistysautomatiik-
ka sammuttaa kyllä moottorin auton ollessa 
pysähtyneenä ja käynnistää liikkeelle lähdet-
täessä, mutta esimerkiksi ruuhkassa moottori 
on käynnissä jatkuvasti. Lisäksi polttomootto-
rin jatkuva käynnistäminen rasittaa sekä polt-
tomoottoria että starttimoottoria ja on hyvä 
muistaa, että polttomoottori kuluttaa poltto-

Hybridillä 
liikkeelle-
lähdöt sujuvat 
vaivattomasti 

Yaris Stylen ulkomuoto hurmaa näyttävyydellään. 
Kuvan auto on varustettu Chrome-paketilla.
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ainetta suhteessa eniten juuri käynnistyksessä. 
Hybridijärjestelmän ainutlaatuinen ominai-

suus on, että se kerää ylimääräisen liike-ener-
gian talteen hybridiakkuun. Tämä tarkoittaa 
sitä, että aina kun kaasupoljinta ei paineta ja 
auto rullaa omalla liike-energiallaan eteenpäin 
joko tasaisella tai alamäessä, muutetaan nor-
maali moottorijarrutus sähköenergiaksi. Myös 
jarrupoljinta painettaessa kaikki mahdollinen 
energia pyritään keräämään talteen. Ennakoi-
valla ajotyylillä hybridillä saakin kerättyä suu-
ren osan liike-energiasta talteen. 

Aja stressi pois
Kuvittele mielessäsi millaista oli viimeksi ajaa 
ruuhkassa. Mateleva jono ja jatkuvat pysäh-
dykset kiristävät väistämättä hermoja. Tilanne 
on lähes poikkeuksetta sama kaikille autoili-
joille, koska kukaan ei tykkää ruuhkassa aja-
misesta. Käsivalintaisella vaihteistolla ruuh-
kassa ajaminen on rasittavaa. Kytkintä ja vaih-
teita joutuu käyttämään jatkuvasti ja liikkeel-
lelähtöihin joutuu keskittymään, että auto ei 
sammu vahingossa. 

Vaikka hybridillä ajavakaan ei pääse lentä-
mään näiden stressaavien tilanteiden ylitse, 
niin ruuhka- ja yleinen kaupunkiajo ovat huo-
mattavasti vähemmän stressaavia. Paikallaan 
hybridiauto on täysin hiljainen ja eteenpäin 
lähdettäessä kulkee kuin sukkasillaan. 

Kuvittele tunne, kun raskaan työpäivän ja 
ruuhkassa ajamisen päätteeksi saavut kotipi-
haan ja sammutat moottorin. Mielesi valtaa 
helpotus, kun auton moottori vihdoin hilje-
nee ja stressitaso alkaa laskea. Hybridillä tähän 

samaan tunteeseen pääset koko matkan ajan. 
Tätä hybridillä ajamiseen liittyvää hyvän olon 
tunnetta on vaikea selittää sanoin, joten se on-
kin koettava itse.

Hybridien hinnat uusiksi
Uudistuksista huolimatta Yarisin hinnat ovat 
pysyneet lähes ennallaan: Yaris-malliston 
hinnat alkavat 15 574 eurosta. Suosituimman 
mallin, käsivalintaisen 1,33 Dual VVT-i Acti-
ven hinta on 17 497 euroa. Kyseiseen moot-
toriin lisävarusteena saatavan portaattoman 
Multidrive S -automaattivaihteiston hinta on 
noin 1 430 euroa. Active-varusteluun kuulu-
vat vakiona muun muassa kosketusnäytölli-
nen Toyota Touch 2 -mediakeskus, vakiono-
peussäädin, ilmastointi ja nahkaverhoiltu oh-
jauspyörä. 

Lisävarusteena 1,33 Dual VVT-i Active-
malliin on saatava houkuttelevasti hinnoitel-
tu Yaris Plus -paketti, joka sisältää 15" kevyt-
metallivanteet, Toyota Touch 2 with Go -me-
diakeskuksen navigoinnilla, automaatti-ilmas-
toinnin ja viilennettävän hansikaslokeron. Pa-
ketin sisältämät varusteet huomioon ottaen 
hinta on varsin houkutteleva 794 euroa.

Hybridimallista kiinnostuneille kerrom-
me ilolla, että hybridimallisto on aikaisempaa 
edullisempi. Edullisimmillaan Yaris Hybridin 
saa omakseen 20 325 eurolla (Hybrid Life -va-
rustetaso). 

Pienellä lisäpanostuksella saa ensiluokkai-
set varusteet tarjoavan Hybrid Active -varus-
tetason, jonka hinta on 20 984 euroa. Hybrid 
Activessa automaatti-ilmastointi on jo vakio-

na, joten siinä Yaris Plus -paketti sisältää 15" 
kevytmetallivanteet ja Toyota Touch 2 with Go 
-mediakeskuksen navigoinnilla (590 euroa). 

Premium-luokan tyyliä arvostavalle on tar-
jolla Hybrid Style -varustetaso 22 500 euron 
hintaan. Tällöin varustelista kasvaa entises-
tään ja auton ulkonäkö saa lisäpotkua muun 
muassa 16" kevytmetallivanteista, ikkunatum-
mennuksista, takaspoilerista ja istuinten tyy-
likkäästä osanahkaverhoilusta. Hybrid Sty-
le -malliin on myös saatavana Touch 2 with 
Go -mediakeskus navigoinnilla ja Smart 
Entry&Start -avaimeton lukitus- ja käynnis-
tysjärjestelmä. 

Anna persoonasi näkyä
Jos et kavahda raikkaita värejä ja arvostat in-
tohimoa elämässä, niin Yaris Style on ehdotto-
masti sinun valintasi. Kojelaudan kirkkaanpu-
nainen väritys istuu näyttävästi istuinverhoi-
lun punamustaan väritykseen ja kertoo omis-
tajan itsevarmuudesta ja ennakkoluulottomas-
ta persoonallisuudesta. 

Style ei muutenkaan tyydy vaatimattomuu-
teen – mallin varusteluun kuuluvat nimittäin 
myös urheilullisuutta lisäävät 16" kevytmetal-
livanteet, ikkunatummennukset ja takaspoile-
ri. Vakiona ovat myös näyttävät projektoriajo-
valot, led-takavalot ja etusumuvalot. Hybrid 
Style -malli tarjoaa samaa menevän yksilöllistä 
tyyliä, mutta punaisen sisustan sijaan tarjolla 
on ensiluokkainen tumma sisusta ja istuinten 
osanahkaverhoilu. 

Yaris Stylen punainen sisusta 
ei jätä ketään kylmäksi.
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 Keskikesän kynnyksellä, kesäkuun 
15. päivänä Seinäjoella juhlittiin 
Toyota Nostalgia -tapahtuman 
10-vuotista taivalta. Jo kymmenen-

nen kerran järjestetty vanhojen Toyota-auto-
jen näyttely keräsi yhteen sekä alan harrastajat, 
että muutkin vanhoista autoista kiinnostuneet. 

Tälläkin kertaa näyttely tarjosi melkois-
ta säihkettä ja historian havinaa, kun yli 170 
Toyota-kaunotarta saatiin esille yhtä aikaa 
saman katon alle kaiken kansan ihailtavaksi. 
Näyttelytilana toimiva Seinäjoki Areena tarjosi 
näyttelylle hulppeat 8000 m2 tilat. 

Toyota Nostalgia -tapahtuman synty
Toyota Nostalgia -tapahtuma sai alkunsa syk-
syllä 2004 kahden, vanhoista autoista kiinnos-
tuneen kaverin ideasta kerätä vanhat Toyotat
yhteen näyttävän tapahtuman merkeissä. En-
simmäinen näyttely järjestettiin lokakuussa 
2005 teemalla ”Toyota, Still Going Strong”. 

Yksipäiväisen näyttelyn tiloina toimivat 
Maakunnan Auton korjaamotilat. Paikal-
le saatiin vajaat 50 Toyota-autoa ja näyttelyn 
saama kiinnostus niin esillä olleiden autojen 
omistajilta, kuin myös yleisön suunnalta roh-
kaisi suunnittelemaan tapahtumalle jatkoa. 

Muutamien vuosien kohdalla on ollut tar-
kemmin yksilöity teema: Corona, Corolla, 
Crown, Celica, Land Cruiser, Toyota Sport Cars 
ja Toyota Historic Rally. Tapahtumajärjestelyt 
ovat sujuneet pääosin talkoovoimin päävas-
tuun ollessa 3–4 aktiivisen henkilön harteilla. 
Työtä on tehty suurella sydämellä kelloa kat-
somatta. 

Toyota Nostalgia -tapahtuma 2014
Tänä vuonna Toyota Nostalgia -näyttely pyö-
rähti käyntiin upeampana kuin koskaan ai-
emmin. 

TEKSTI HANNE PERKIÖMÄKI 
KUVAT ARTO VALKAMA

10-vuotis-
juhlanäyttely

Toyota Nostalgia

Menneen aikakauden Toyota-kaunottaret kokoontuivat jo 

kymmenennen kerran Seinäjoella kesäkuussa järjestettyyn 

Toyota Nostalgia -tapahtumaan. Toinen toistaan upeammat 

autovanhukset kiilsivät puunattuine kromipuskureineen.

Toyotat olivat edustettuina aina 50-luvul-
ta lähtien tämän päivän Toyota-malleihin, ja 
joka vuosikymmeneltä löytyi hienoja Toyota-
kaunottaria. Esimerkiksi upeat 1960–70-lu-
vun Toyota Crownit ja Toyota Coronat ovat 
vahva näyttö Toyotan historian kauneimmis-
ta autoista. 

MemoryLane
Näyttelyn MemoryLane oli rakennettu anta-
maan upea kuva Toyotan Suomen historias-
ta ja näyttelyvierailla oli samalla mahdollis-
ta ihastella Toyotan eri automalleja eri vuosi-
kymmenien ajalta. 

MemoryLane:lla esillä olivat muun muassa 
vuoden 1962 Toyopet Tiara, Toyotan viralli-
seen Suomen ensi-iltaan lentorahdilla vuon-
na 1964 kuljetettu Toyota Crown, Land Crui-
ser BJ 40 sekä Corollat ja Coronat eri vuosi-
kymmeniltä.

Juhlavuoden harvinaisuudet
Vanhimpana ja yhtenä harvinaisuuksista ki-
malteli Toyopet Crown Custom vuodelta 1959. 
Kyseinen auto on ensimmäinen Suomeen tuo-
tu Toyota sekä tiettävästi myös ensimmäinen 
Toyota Euroopassa. Toyotan tehdas toimitti 
tämän yksilön Eurooppaan markkinointimie-
lessä näyttelykiertueelle vuonna 1959. Auto 
kolusi tiettävästi ainakin Lontoon ja Torinon 
autonäyttelyt ennen sädehtimistään Mosko-
van Teollisuusnäyttelyssä. Moskovasta auto 
kuljettiin Japanin Suurlähetystön tilaukses-
ta Helsinkiin. Ohjaus muutettiin vasemman-
puoleiseksi vuosien 1959–1960 aikana. 

Vuonna 1963 Toyopet siirtyi Suomalaisiin 
MDA-11-kilpiin. Auto oli päivittäisessä käy-
tössä vuoteen 1974 saakka, jolloin se poistui 
rekisteristä, ja on sen jälkeen ollut säilössä 
lämpimässä tallissa. Auto rekisteröitiin uudel-

leen sekä museokatsastettiin vuonna 2009 ja 
on nyt yksityisomistuksessa Seinäjoella. 

Nostalgia-näyttelyn päätähdistöön kuului 
myös Toyopet Tiara vuodelta 1962. Tätä ky-
seistä mallia tuotiin aikoinaan Suomeen vain 
kaksi kappaletta, jotka molemmat komeili-
vat Seinäjoen näyttelyssä. Paavo Korpivaara 
toi kyseiset autot Suomeen, koska hän halu-
si selvittää niiden sopivuutta pohjoisen vaa-
tiviin oloihin. Toinen näistä autoista on maa-
hantuojan museon kokoelmissa ja toinen yk-
sityisomistuksessa Seinäjoella.

Päälavan sporttitähdet: Toyota 
2000GT, Toyota Sports 800 ja 
Toyota GT86 
Nostalgia-näyttelyn varsinaisena helmenä 
komeili Toyota 2000GT. Ensimmäisen Poh-
janmaan visiitin tehnyt automalli tunnetaan 
paremmin James Bond -elokuvasta Elät vain 
kahdesti.

Corollat näyttävässä rivissä.

Toyota Corona MKII vm.1970 ajokuntoinen, 
joskin hieman sammaloitunut yksilö.
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Toyota 2000GT oli toinen vuonna 1965 esi-
tellyistä Toyotan urheiluautoista, jotka esitel-
tiin Tokion autonäyttelyssä. Auto oli ensim-
mäinen japanilainen urheiluauto, jolla oli 
mahdollisuudet kilpailla eurooppalaisten ja 
amerikkalaisten urheiluautojen kanssa. Auton 
arvo keräilymarkkinoilla lähentelee jo miljoo-
naa euroa.

Vuonna 1967 Toyota teki sopimuksen Shel-
by-kisatiimin kanssa ajamisesta Sports Car 
Club of American -kilpasarjassa. Menestys 
yllätti monet, sillä 2000GT otti sarjassa neljä 
voittoa, joista kolme kaksoisvoittoa ja samalla 
nosti Toyotan kakkoseksi koko kauden tulok-
sissa heti Porschen perään. Vaikka 2000GT 
olikin luokkansa parhaita urheiluautoja, sitä ei 
myyty paljoa korkean hintansa takia. 

Näyttelyssä oli mukana myös toinen vuon-
na 1965 esitellyistä Toyota-urheiluautoista, 
Toyota Sports 800. Pieni kaksiovinen ja -paik-
kainen urheiluauto muistuttaa ulkonäöltään 

jonkin verran 2000GT:tä. Auton merkittävin 
yksittäinen ominaisuus on sen erittäin pieni 
omamassa, vain 580 kg, mikä lupaa paljon 
urheilullisia pyrkimyksiä ajatellen. Kyseinen 
Toyota Sports 800 on erittäin harvinainen ja 
tämä yksilö vieläpä alkuperäinen Suomi-auto.

Toyota Nostalgia on iloinen koko 
perheen tapahtuma
Messuemäntinä näyttelyssä toimivat japanilai-
set neidot aidoissa japanilaisissa puvuissaan. 
He vastaanottivat yleisön ja toivottivat terve-
tulleeksi Toyota Nostalgia -näyttelyyn. 

– Tapahtuma antoi todella laajan kuvan 
Toyotan osuudesta Suomen autoistumisen al-
kuajoista tähän päivään saakka. Esillä olleet 
autot oli ryhmitelty malleittain sekä ikäjärjes-
tykseen, jolloin oli helppo vertailla eri aika-
kausien mukanaan tuomia muotoilutrendejä, 
kertoo Autoliike Nystedt:n varatoimitusjohtaja 
Arto Valkama. 

Aamulla nuorta väkeä ilahdutti heille tar-
koitettu autonvaihtotempaus, jossa tarkoituk-
sena oli se, että tuomalla vanhan leikkiautonsa 
vaihtoon sai tilalle uuden Toyota-pienoismal-
lin. Vaihdosta tehtiin myös kauppakirja ihan 
niin kuin autonvaihdosta yleensäkin. Auto-
ja oli rajoitettu määrä, noin 100 kappaletta, 
mikä takasi jonojen syntymisen heti tapahtu-
man alkuun. Vaihdossa tulleet vanhat leikki-
autot asetettiin esille kaikkien näyttelyvierai-
den nähtäville.

– Palaute tapahtumasta niin näytteilleaset-
tajien, autojen omistajien kuin myös näyttely-
kansan suunnalta on ollut positiivista. Näytte-
lyyn kävi tutustumassa sunnuntaipäivän mit-
taan arviolta 3 500 henkeä, mikä nostattikin 
tapahtumajärjestäjien suupielet hymyyn. Jän-
nityksellä odotellaan millaisia tapahtumia tu-
levaisuudessa nähdään, lisää Valkama lopuk-
si. 

Seinäjoella autokauppa käy, asiakkaita oli heti aamusta alkaen jonoiksi asti.

Toyota Crown -mallistoa eri vuosilta. 

Euroopan ensimmäinen Toyota, Toyopet Crown vm. 1959.

Messuemännistä lähtien aitoa 
Japanin tunnelmaa.

Toyota 2000GT vm. 1967 
– taidonnäyte Toyotan 
muotoilusta. 

Toyota Sports 800, Targakattoinen pieni 

urheiluauto.
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Designhaastattelussa

Think Today

Esittelemme tässä  
artikkelisarjassa designin ja 

käsitöiden ammattilaisia Suo-
mesta. Designhaastattelun 

yhteydessä kädentaitajat koe-
ajavat jonkin Toyota-uutuu-
den. Aiempiin artikkeleihin 
voit tutustua Facebookissa  

Toyota Suomi -sivustolla 
osoitteessa www.facebook.

com/toyotasuomi

Think Today

Susanne Hamari keksii rakennus alan käyttökelpoiselle 
ylijäämämateriaalille jatkuvasti uusia käyttötarkoituksia. 
Susannen perustama Think Today pyrkii luomaan 
massasta erottuvia ja ainutlaatuisia ekologisia muotoilu
tuotteita kodin sisustukseen ja käyttöesineiksi. 

TEkSTi LAurA PihkALA  
kuvAT Aki rASk
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 Hämeenkyröläinen Susanne Hamari 
valmistui vaatetusalan artesaaniksi 
vuonna -96 ja esinesuunnittelun ja 
-valmistuksen artenomiksi vuonna 

2000 Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilai-
toksessa. Valmistuttuaan hän jäi oppilaitok-
seen töihin 4,5 vuodeksi ja työskenteli sen jäl-
keen sisustusalalla rakennus- ja pintamateri-
aalien parissa.

Töiden ohella Susanne alkoi kypsytellä aja-
tusta siitä, että rakennusalan käyttökelpoinen 
ylijäämämateriaali voitaisiin valjastaa hyöty-
käyttöön. Tavoitteena oli konkreettisesti vä-
hentää poisheitettävän käyttökelpoisen mate-
riaalin määrää, joten ylijäämämateriaalille oli 
vain luotava uusia käyttötarkoituksia.

Think Today saa 
alkunsa
Tämän ajatuksen 
pohjalta Susanne Ha-
mari perusti yrityk-
sensä Think Today:n 
vuonna 2007. Ylöjär-
vellä sijaitseva Think 
Today hyödyntää si-
sustus- ja rakennus-
alan tuotantolaitos-
ten, maahantuojien 
sekä jälleenmyyjien 
ylijäämämateriaalia. 

Nykyään Think 
Today:n tuotevali-
koima sisältää yli 100 
ekologista sisustus-, käyttö- ja designtuotet-
ta kuten kattaus- ja lasinalustoja, kelloja, kir-
jekuorilaukkuja, asusteita ja lemmikkieläin-
tuotteita. Designtuotteet syntyvät esimerkiksi 
tapetista, kankaasta ja huonekalutekstiileistä, 
julkisten tilojen muovimatoista ja messuma-
toista, laminaatista sekä keraamisesta laatasta. 

– Haluan kokeilla rohkeasti ja ennakkoluu-
lottomasti uusia materiaaleja tuotteiden suun-
nittelussa. Tuoreimpia kokeilujani ovat heijas-
tinmateriaali, alumiinikomposiitti, akryyli se-
kä maanmittauslaitokselta yli jääneet paperi-
kartat, jotka toimivat hienosti erikoisina kello-
tauluina, kertoo Susanne päättäväisesti.

Tiivis verkosto luo vankan perustan
Kaikkien Susannen käyttämien materiaalien 
ehdottomana etuna uudelleen tuotteistami-
sen lisäksi on se, että ne on suunniteltu kestä-
mään valtavaa kulutusta esimerkiksi julkisten 
tilojen sisustuksessa. Sen myötä kaikki Think 
Today:n tuotteet ovat hyvin kestäviä, turvalli-
sia ja laadukkaita.

– Pyrin suunnittelemaan muotoilutuotteita, 
jotka ovat esteettisiä, ajattomia ja hyvin kulu-
tusta kestäviä. Haluan luoda jotain täydelli-
sesti massasta poikkeavaa ja samalla herättää 
kuluttajissa ajatuksia ympäristömme tilasta, ja 
kulutuksemme vaikutuksesta siihen, kertoo 
37-vuotias Susanne. 

Suurin osa Think Today:n tuotevalikoi-
masta valmistetaan Ylöjärven toimipisteessä. 
Jotkin tuotteista valmistetaan osittain kuiten-
kin alihankintana Pirkanmaan alueelta, kos-
ka kaikkia tuotteiden valmistukseen tarvitta-
via koneita ja laitteita ei ole järkevää hankkia 
yrityksen tiloihin. Susanne Hamari työllistää 

yritystoiminnallaan paikallisesti kymmeniä 
työntekijöitä. Suunnittelija kertoo itse olevansa 
kaikkien tuotteidensa ideoiden takana, vaikka 
käyttää toisinaan myös harjoittelijoita apunaan 
valmistuksessa ja markkinoinnissa.

Think Today:n toiminnalle luotettava ja tii-
vis yhteistyöverkosto on elinehto, koska lähes 
kaikki tuotteisiin käytettävä materiaali tulee 
suoraan yhteistyökumppaneiden ylijäämäva-
rastoista. Heti yrityksen perustettuaan Susan-
ne aloitti oma-aloitteisesti verkoston rakenta-
misen, mutta kertoi sen luomisen hyvälle ja 
vakaalle pohjalle kestäneen 2–3 vuotta. Think 
Today:n yhteistyökumppaneita ovat muun 
muassa Upofloor, Happy Tiles Oy, Orient Oc-
cident, Tarkett, Vehoniemen Laattamyymälä, 
Värisilmä/Väritukku Oy ja Gerfloor. 

Kestävää ja erottuvaa muotoilua
Think Today:n arvoihin kuuluu edistykselli-
syys: yritys on ympäristöystävällisellä liiketoi-
minnallaan hyvä esimerkki muillekin muo-

toilualan toimijoille. Susannen päämääränä 
on luoda kestävän kehityksen arvoilla kasva-
va yritys, joka tuo markkinoille ainutlaatui-
sia, yksilöllisiä ja innovatiivisia designtuotteita. 

Samalla yrityksen tavoitteena on vähentää 
sisustus- ja rakennusalan jätteen määrää ja 
hyödyntää käyttökelpoinen materiaali luovasti 
uudessa käyttötarkoituksessaan sisustuksessa 
tai asusteissa. Ylijäämämateriaalin elinkaarta 
on näin mahdollista pidentää jopa kymme-
nillä vuosilla. 

– Suomessa on paljon pieniä ekologisten 
tuotteiden valmistajia, jotka käyttävät tuotteis-
saan erityisesti tekstiilimateriaaleja. Erikois-
osaajia on paljon ja eettisten sekä ekologisten 

designtuotteiden myyntitapahtumat kasvavat 
vuosi vuodelta suuremmiksi. Koska jokainen 
yritys on keskittynyt tiettyihin materiaaleihin, 
varsinaista kilpailua yritysten kesken ei juu-
ri ole. Pehmeiden materiaalien sijasta Think 
Today on keskittynyt koviin materiaaleihin, 
Susanne valottaa. 

Jokaisella tuotteella  
on oma tarinansa 
Jokainen Think Today:n valikoiman tuote on 
yksilöllinen omalla tavallaan ja tarinallaan, jo-
hon on mahdollista perehtyä tarkemmin luke-
malla tuotepakkaukseen liitetyn suomen- ja 
englanninkielisen tekstin. 

Kaikkiin pakkauksiin on nimittäin merkitty 
tieto tuotteen materiaalin alkuperästä, ja ma-
teriaalin historia on näin liitetty tarinaksi uu-
den tuotteen yhteyteen. Kierrätysmateriaalit 
ja uniikit ulkomailta saadut kappaleet kerto-
vat ainutlaatuisen tarinansa, johon voi liittyä 
esimerkiksi alkuperäisen tuotteen valmista-

Haluan luoda massasta poikkeavaa 
ja herättää kuluttajissa ajatuksia 
ympäristömme tilasta

LEAFkattausalunen on valmistettu laminaa
tista ja toimii kauniina somisteena keittiössä. 

Kirjekuorilaukut ovat valmistettu 
muovimatosta, joten ne ovat hyvin 
kestäviä ja helppoja pitää puhtaana. 
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jan, maahantuojan, jälleenmyyjän tai suun-
nittelijan nimi. 

Tarkat tiedot esimerkiksi materiaalin his-
toriasta, alkuperästä ja valmistustavasta ovat 
osa yrityksen läpinäkyvää, eettistä toimintata-
paa. Yhteiskuntavastuuta Think Today edistää 
muun muassa hyödyntämällä mahdollisim-
man paljon kotimaista osaamista ja tietotaitoa 
sekä valmistusta. Tuotteilla pyritään herättä-
mään kuluttajien kiinnostus terveeseen kulu-
tuskulttuuriin ja ympäristön tilaan. 

Design from Finland
Suomalaisen Työn Liiton Design from Finland 
-merkki myönnettiin Think Today:lle vuon-
na 2011. Merkki viestii suomalaisen, ainutlaa-
tuisen muotoilun alkuperästä, ja sen voi saa-
da yritys, jonka tuotteet on suunniteltu Suo-
messa. Think Today:lle Design from Finland 
-merkillä on Hamarin mukaan ollut vaikutus-
ta erityisesti ulkomaalaisten asiakkaiden osto-
halukkuuteen. Varsinkin japanilaiset asiakkaat 
ovat hyvin kiinnostuneita skandinaavisesta ja 
ekologisesta muotoilusta.

– Kerran porvoolaisella Design Deli -myy-
mälän jälleenmyyjälläni vieraili brasilialainen 
turisti, joka halusi ostaa liikkeestä kaikki De-
sign from Finland -merkillä varustetut Think 
Today:n tuotteet, lisää Susanne tyytyväisesti 
hymyillen. 

Think Today:n tuotevalikoiman myyvim-
mät tuotteet yksityisille kuluttajille ovat keraa-
minen lasinalusta, muovimatosta tehdyt kirje-
kuorilaukut ja kattausalunen. Think Today:llä 
on kymmeniä jälleenmyyjiä ympäri Suo-
men sekä nettikauppa. Tällä hetkellä Think 
Today:n tuotteita myydään myös Belgiassa, 
Norjassa, Ruotsissa, Saksassa ja Japanissa. Yri-
tyksen nimi ja slogan ”Make the Planet Smile 
– laita maapallo hymyilemään” iskostuvat hel-
posti kuluttajien mieleen myös Suomen rajo-
jen ulkopuolella.

Tulevaisuuden tavoitteina Susanne Hama-
rilla on yrityksen kansainvälistyminen uusille 
markkina-alueille ja yrityslahjapuolen vahvis-

taminen. Think Today valmistaakin yritysasi-
akkaiden tarpeiden mukaisesti yrityslahjoja, 
joiden materiaalit voivat olla kotoisin yrityk-
sen omista ylijäämävarastoista kuten bande-
rolleista tai roll-upeista tai muusta oman tuo-
tannon materiaalista. Usein yrityslahjakaupas-
sa tuotteiden toivotaan olevan jotain kevyttä ja 
helposti postitettavaa materiaalia. 

– Parasta työssäni on ehdottomasti se, että 
kaikkien tuotteiden luominen on kiinni vain 
omasta mielikuvituksestani ja luovuudesta-
ni suunnittelijana. Ylijäämämateriaaleille tu-
lee kehittää uusia, erilaisia käyttötarkoituksia, 
mutta periaatteessa mitään rajoja ei ole. Usein 
samaa Think Today:n käyttöesinettä voikin 
hyödyntää moneen eri tarkoitukseen, Susan-
ne vakuuttaa. 

Koeajossa Proace
Think Today:llä on yrityskäytössä pakettiauto, 
jolla on kätevä hoitaa messureissut ja mate-
riaalin hankinnat. Lähitulevaisuudessa suun-
nittelijalla on harkinnassa uuden pakettiau-
ton ostaminen, joten hän halusi testata Toyo-
ta Proacen. Veimme Susannelle neljän päivän 
kestävään koeajoon Proacen Active-varuste-
tasolla ja automaattivaihteistolla. Yrityksen ny-
kyinen pakettiauto on perinteinen manuaa-
livaihteinen, joten Susanne pääsi testaamaan 
automaatti- ja manuaalivaihteiston eroja. 

Susanne valmistaa säilytyspussia 
sammutuspeitteelle. 

Think Todayn tuotteita voi 
hyödyntää moneen käyttötar
koitukseen. Kuvan tuotetta voi 
käyttää halkojen säilytykseen 
tai lehtitelineenä. 

Keraamisesta laatasta tehdyt lasinaluset kuulu
vat malliston suosituimpiin tuotteisiin. 

– Istuutuessani Proacen ratin taakse tunnel-
ma autossa oli saman tien tuttu ja turvallinen, 
koska olen ajellut hyvin samantyyppisellä pa-
kettiautolla ennenkin. Pidin automaattivaih-
teistosta, koska se oli helppokäyttöinen, mah-
dollisti rennon ajamisen ja erityisesti kaupun-
kiajossa tarjosi selkeästi lisäarvoa manuaaliin 
verrattuna, kertoo Susanne iloisesti. 

Suunnittelijan mukaan materiaalien siir-
täminen ja tuotteiden kuljettaminen paikas-
ta toiseen onnistui mutkattomasti Proacen 
vaivattomasti sivuun kääntyvien takaovien ja 
sujuvasti liukuvien sivuovien ansiosta. Myös 
Proacen tavaratilat soveltuivat Think Today:n 
kuljetustarpeisiin. Messu- ja kaupunkiajossa 
parkkitutkalle on suunnittelijan mukaan käyt-
töä, joten hän valitsisi sellaisen lisävarusteena 
mieluusti täydentämään varustusta. 

– Nykyiseen autooni verrattuna Proacen 
moottori oli tehokkaampi ja huomasin selvän 
eron manuaali- ja automaattivaihteiston välil-
lä, lisää Susanne. 

Think Today osallistuu usein messuille ja 
erilaisiin myyntitapahtumiin. Tänä vuon-
na Think Today oli muun muassa Helsingis-
sä järjestettävillä Habitare-designmessuilla jo 
viidettä kertaa peräjälkeen. Voit lukea lisää yri-
tyksestä osoitteesta: www.thinktoday.fi 

jan, maahantuojan, jälleenmyyjän tai suun-

Tarkat tiedot esimerkiksi materiaalin his-
toriasta, alkuperästä ja valmistustavasta ovat 
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TAVOITTEENA

Asiakassuhteen laatu on tärkeä mitattava arvo autoalalla. Siihen 

perustuu merkin toiminnan suunnittelu ja loppukädessä menestyksen 

edellytykset. Vuosittainen Merkkien Merkki- tutkimus mittaa laajasti 

automerkkien käyttäjien tyytyväisyyttä merkkiinsä.

TEKSTI KAUKO KYYRÖ 
KUVAT TOYOTA

Toyotan menestys Merkkien 
Merkki -tutkimuksessa on 
omaa luokkaansa
Toyota on Tuulilasi-lehden toteutta-
man Merkkien Merkki -tutkimuksen 
kestomenestyjä ollen vuodesta toiseen 
sijoilla 1–2. Tänä vuonna kärkikuusi-
kon muodostivat Lexus, Toyota, Por-
sche, Audi, Mercedes ja Jaguar. Nime-
kästä porukkaa, jossa Toyota on ainoa 
ns. volyymiluokkaan kuuluva merk-
ki. Toiminnan perustana on korkea 
markkinaosuus, iso autokanta sekä 
laaja myynti- ja palveluverkosto. Toyo-
ta-käyttäjät siis arvostavat merkkinsä 
ja sen palvelut erittäin korkealle, pre-
mium-luokkaan.

Merkkien Merkki- tutkimus mit-
taa asiakkaan tyytyväisyyttä merkkiin 
niin auton, myyntitoimintojen, huol-
topalveluiden kuin asiakkaan merk-
kiin sitoutumisenkin suhteen. Koska 
tyytyväisyys liittyy aina odotuksiin, on 
tärkeää ymmärtää asiakkaan odotus-
taso kaikissa toiminnan osa-alueissa. 
Toyotalla seurataan jatkuvasti odotus-
tasojen kehitystä ja rakennetaan omaa 
palvelukokonaisuutta tavoitteena ylit-
tää odotukset. Vain siten saavutetaan 
asiakastyytyväisyydessä korkeat arvot. 
Toyota-palveluverkosto on keskitty-
nyt ainoastaan Toyotaan, mikä mah-
dollistaa aidosti osaamisen keskittämi-
sen yhteen merkkiin. Henkilöstön am-
mattitaito pysyy korkealla mm. Toyo-

tan Ammattioppilaitoksen ylläpitämän 
laadukkaan koulutusohjelman avulla.

Toyota vetoaa tunteisiin
Yleisesti ajatellaan, että auto sellaise-
naan on tärkein vaikuttaja asiakastyy-
tyväisyyden tasoon. Kyllähän se ilman 

muuta keskiössä onkin, onhan käyttäjä 
joka päivä tekemisissä auton, ei huol-
lon, myynnin tai muiden autoliikkeen 
palveluiden kanssa. Auton on siis pa-
rasta vastata ja ylittää odotukset, jotta 
asiakastyytyväisyyden rakentumiselle 
on hyvä pohja.

täysin tyytyväinen 
Toyota-asiakas
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Toyota-mallistoon kohdistuvat odo-
tukset ovat perinteisesti painottuneet 
laatuun, kestävyyteen, arvon säilymi-
seen ja kokonaisvaltaiseen luotettavuu-
teen. Näihin odotuksiin Toyota vastaa 
vuodesta toiseen täysillä ja sen maine 
onkin muodostanut merkille vahvan 

Toyota on sijoittunut Tuulilasi-lehden Merkkien Merkki 
-tutkimuksissa vuosien ajan aivan kärkisijoille. Hyvä 
kokonaistulos on monen osatekijän summa.

Merkkien Merkki 2014

kivijalan. Asiakkaiden odotukset ovat 
kuitenkin kasvamassa. Edellä mainit-
tujen lisäksi tuotteilta odotetaan inno-
vatiivisuutta, luovuutta ja parhaita ajo-
ominaisuuksia. Toyotaan kohdistuvia 
asiakasodotuksia lisäävät edistyksel-
lisen hybridimalliston laajeneminen 
ja suosion kasvu. Ajamisen helppous, 
korkea varustelutaso, alhainen kulutus, 
hiljaisuus ja tehokkuus upeasta ulkoi-
sesta olemuksesta puhumattakaan nos-
tavat odotuksia. 

Malleihin kohdistuvat odotukset 
ovat siis perinteisesti perustuneet ra-
tionaalisiin laatuodotuksiin, mutta jat-
kossa mukaan tulevat yhä vahvemmin 
tunnepohjaiset aistittavan ja koettavan 
laadun arvostukset. Auton pitää tuntua 
hyvältä ja haluttavalta. Samalla se aset-
taa lisävaatimuksia palveluympäristön 
laatuun ja esimerkiksi myyntitapahtu-
maan kohdistuvat odotukset kohoavat. 
Toyota-verkosto virittää itseään ylittä-
mään nämä odotukset. 

Koulutetut myyjät 
takaavat ammattitaitoisen 
myyntiprosessin
Myyntityöstä, jopa auton myynnistä 
on kirjoitettu lukemattomia oppaita 
ja kirjoja. Teoreettisia mahdollisuuk-
sia ja tietoa siis on ottaa homma hie-
nosti haltuun. Tärkeintä on kuitenkin 
elävä ja huolella rakennettu kosketus 
asiakaskuntaan. Toyota-verkosto on 
pärjännyt Merkkien Merkki -tutki-
muksen mukaan tässä kohtaa kiitettä-

västi. Käyttäjien arviot myyntityön ja 
palvelun laadusta vievät Toyotan alan 
kärkeen heti Lexuksen jälkeen. 

Toyotan oma Ammattioppilaitos 
kouluttaa myös myyjiä ja asiakaspalve-
luhenkilökuntaa laajakatseisesti, mut-
ta samalla kohdennettuna omiin tuot-
teisiin. Toyota-myyjä tuntee parhaiten 
Toyotat ja niiden soveltuvuudet asiak-
kaan tarpeisiin. 

Kaikki kerralla kuntoon
Useimmiten auton huollossa käyttämi-
seen ei sisälly erityisiä tunnelatauksia - 
odotusarvona on helppo ja hyvin hoi-
dettu palvelukokonaisuus. Toyota pa-
nostaa siihen, että auton huollattami-
nen olisi paitsi laadukasta, myös help-
poa ja mukavaa. Tilauksen voi tehdä 
kaikessa rauhassa etukäteen verkossa, 
varmistus työn vastaanotosta ja myö-
hemmin muistutus huoltoajasta tulee 
asiakkaalle puhelimeen ja työtilaus on 
valmiina huoltoneuvojalla, kun asiakas 
vie auton työn alle. Työstä annetaan 
tarjous tai kokonaiskustannusarvio ja 
poikkeamista soitetaan työn kuluessa. 
Luovutuksessa käydään työn yksityis-
kohdat ja hinnoittelu läpi. 

Odotuksia ylittävä taso syntyy, kun 
kaikki hoituu yhdellä käynnillä. Us-
kottavuus, varmuus ja selkeys viestivät 
koko huoltopalvelun kuvaa, kun taas 
välinpitämättömyys, suurpiirteisyys ja 
huolimattomuus voivat antaa asiak-
kaalle kuvan, että autokin on huonosti 
huollettu, vaikka mekaanikko olisi teh-
nyt täysin moitteettoman työn.

Toyota painottaa koulutuksessaan 
asiakkaan arvostusta kaikkialla, siis 
myös huoltopalveluiden myynnissä. Se 
näkyy Merkkien Merkki- tutkimuksen 
tuloksissa. Toyota-asiakkaat ovat erit-
täin tyytyväisiä huollon palvelukoko-
naisuuteen.

Tyytyväisestä asiakkaasta 
uskolliseksi asiakkaaksi
Kun asiakas on täysin tyytyväinen 
merkin palveluun, syntyy uskollinen 
suhde. Lojaalisuuden kasvaessa asiakas 
on halukas myös suosittelemaan merk-
kiä tuttavilleen kertomalla kokemuk-
sistaan. Tätä tilannetta Toyota avoimes-
ti tavoittelee. 

Suhteen lujittamiseksi Toyota kehit-
tää jatkuvasti tuotteitaan entistä asia-
kaslähtöisempään suuntaan - tuoreena 
esimerkkinä juuri lanseerattu Toyota 
Aktiivi Huolto. Lisäksi myyntipalve-
lut, rahoitustuotteet ja koeajovarauk-
set siirtyvät entistä paremmin saataville 
myös internetin välityksellä. 

Toyotan tavoitteena on niin tuottee-
seen kuin saamaansa palveluun tyy-
tyväinen asiakas. Asiakkaiden palaut-
teiden kautta Toyota on jatkossakin 
Merkkien Merkki -tutkimuksen kes-
tomenestyjä. 
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TEKsTI JOuKO RYYNÄNEN 
KuVAT lAuRA PIHKAlA

Celica!
Kapea soratie kaartelee metsä-

palstojen ja peltoaukioiden 

lomassa ja lopulta avaa näkymän 

hyvin hoidetulle piha-alueelle, 

jota hallitsee jykevä hirsirakennus. 

Olemme saapuneet Kuopioon 

Kallaveden rannalle tutustumaan 

ainutlaatuiseen Celica-

kokoelmaan.

Pihalla meitä tervehtii läm-
pimästi kokoelman omis-

taja Kari Väänänen. Nautim-
me kahvit auringossa ja kuulem-

me samalla autoista, ja niitä varten 
rakennetusta tallista. 

Vetovoimainen Celica 
Celica on toki erittäin suosittu harrasteauto 
maassamme, mutta mistä Karin Celica-har-
rastus sai alkunsa? 

– Innostuin tästä mallista varsin nuorena, 
kun olimme 80-luvun puolivälissä kyläilemäs-
sä sukulaisteni luona ja serkkuni esitteli auto-
aan. Tätä vuosimallin ’72 Celica 1600 ST:tä 
ihastellessani päätin, että tuollaisen minäkin 
hankin vielä jonain päivänä. Samanlainen LT- 
mallinen Celica vieraili aina silloin tällöin naa-
purissamme. Sanoin kerran sen omistajalle, 
että jos joskus autosta luovut, niin myy se mi-
nulle, taustoittaa Kari.

Kurvikas vaunu koitui nuoren miehen on-
neksi, sillä auton omistaja soitti jo vuotta myö-

Celican 2T-G-
moottorilla 
varustettu GT-versio 
ei ollut Suomen 
tuontiohjelmassa. 
Karin viimeisen päälle 
entisöimä auto oli 
myyty uutena alun 
perin Ruotsiin.
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hemmin. ”Pakkohan se oli ostaa, kun olin jo 
antanut lupaukseni. Jouduin kyllä perustele-
maan vanhemmilleni aika kauan, miksi au-
to piti saada, kun ajokorttiakaan en ollut vie-
lä ajanut.” 16-vuotiaana opittu päättäväisyys 
osoittautui hyödylliseksi taidoksi myöhem-
missä autohankinnoissa – kuten tulemme 
huomaamaan. 

Kokoelma syntyy
Vuosien varrella autoja on tarttunut matkaan 
aina sopivan yksilön sattuessa kohdalle, mut-
ta ensimmäinen oma auto jätti vahvan tun-
nesiteen. Se onkin Karilla edelleen visusti tal-
lessa. Tämä punainen yksilö on yhä 80-luvul-
la muun muassa takalasin ritilällä tuunatussa 
asussaan ja erottuu omalla nostalgisella taval-
laan useista entisöidyistä tai alkuperäiskuntoi-
sista autoista. 

Autojen ja niiden osien etsimiseen liit-
tyy monia tarinoita: Suomen korkean auto-
verotuksen vuoksi urheilumallisten autojen 
myyntimäärät olivat varsin rajallisia – näin 

kävi myös Celicalle. Lisäksi parhaiten varus-
teltuja versioita ei tuotu Suomeen välttämättä 
lainkaan. Siksi Karin saadessa tietää Ruotsissa 
myyntiin tulleista kahdesta Celica GT -mallis-
ta, saivat juuri alkaneelle syyslomalle suunni-
tellut metsänhoitotyöt jäädä. Autojen ja osien 
hakureissuun vierähti lopulta koko loma, joten 
vaimon lepyttämiseksi uusia projekteja ei ole 
useaan vuoteen hankittukaan. 

Niinpä Kari keskittyikin muun muassa tä-
män toisen Ruotsista haetun vm. ’74 GT-mal-
lin entisöintiin ja museokatsastuskuntoon 
saattamiseen. Useat auton yksityiskohdat se-
kä useimmat pintapellit on vaihdettu virheet-
tömiin, tehdasuusiin osiin. Autoyksilö onkin 
uskomattoman hieno moottorin ja alustan yk-
sityiskohtia myöten – Kari pitää sitä itsekin 
onnistuneimpana entisöintinään. 

Uusin kunnostus, ruskea RA29-tyypin 
Liftback vm. ’76, taas ei upeasta ulkoasustaan 
huolimatta olekaan entisöinti, mutta tällekin 
löytyy syynsä. Kari kertoo, että auto on pää-
tynyt USA:sta Suomeen joskus 90-luvulla, ja 

hänen löytäessään auton se oli ilman tekniik-
kaa oleva aihio. Niinpä Kari päivitti sen kun-
nostuksen yhteydessä Eurooppaan myytyä 
RA28-sisarmallia vastaavaksi muun muassa 
puskureiden ja vilkkujen osalta. Vanteiksi löy-
tyivät Celica Suprasta kotoisin olevat 14" alu-
miinivanteet ja voimanlähteeksi päätyi malli-
sarjaan kuulunut kaunein ja tehokkain 18R-G 
-moottori, joka kahden litran iskutilavuudes-
taan kehittää kahden nokka-akselinsa ja kak-
soisvaakaimukaasuttimiensa avulla noin 120 
hv:n tehon. 

– Auton kanssa tuli pikkuisen kiire, olin ni-
mittäin luvannut viedä sen näytille Seinäjoel-
la kesäkuussa järjestettyyn Toyota Nostalgia 
-näyttelyyn. Onneksi autojen rakentelutila on 
erillään asunnostamme, joten työskentely oli 
mahdollista myös yöaikaan ja sain auton juu-
ri ajoissa paikalle, Kari muistelee kunnostus-
urakkaansa.

Harrastemuseo 
Kokoelman kartuttua riittävän suureksi oli ai-

Taitelija Kimmo Takarautio 
ehti maalausurakkansa aikana 
ikuistaa seinälle Celica-
asetelman.
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ka pohtia säilytyspaikkaa. Upeat autot vaativat 
arvoisensa puitteet, eikä peltihalli olisi sopinut 
ympäristöön, joten Kari päätyi äitinsä vinkistä 
tyylikkääseen ratkaisuun. Rakennus ei nimit-
täin erehdyttävän aidosta olemuksestaan huo-
limatta olekaan hirsitalo, vaan se on rakennet-
tu hirsimuottiin valetuista betonielementeistä. 

– Tällä on haettu ilmettä, sillä kyseessä on 
harrastemuseo. Kattoa myöten kivirakentei-
nen talli on lisäksi autoille mahdollisimman 
turvallinen säilytyspaikka. Kun elementit val-
mistuivat ja nosturiauto saapui paikalle, seinät 
ja ontelolaatoista tehty katto olivat paikoillaan 
kahdessa päivässä. Loput tuli sitten rakennet-
tua pikkuhiljaa omin käsin seuraavien vuosien 
aikana ja pihat laitoin kuntoon tänä keväänä, 
muistelee Kari rakennusurakkaansa. 

Plus-lehden toimitus saikin kunnian olla 
ensimmäiset vierailijat täysin valmiissa tilas-
sa, lopputarkastus tapahtui nimittäin tunti en-
nen haastatteluamme. 

Rakennuksen erikoisuudet eivät rajoitu pel-
kästään ulkoasuun, vaan myös sisäseinät on 
maalattu teemaan sopivaksi. 

– Sain oululaisen taiteilija Kimmo Taka-
raution innostumaan hankkeesta ja tulemaan 
talliin hommiin. Eräänä aamuna asiaa ideoi-
tiin ja tämän pohjalta hän suunnitteli ja loihti 
kynäruiskulla viikon aikana kaikki sisäseinien 
maalaukset niin päätyseinää koristavan Celi-
ca-asetelman, muistelee Kari hymyssä suin.

Celica-harrastus jatkuu
Yhteistä Karin tallin Celicoille on se, että ne 
kaikki edustavat mallin ensimmäistä suku-
polvea. Kari kertoo, että juuri tämä A20-sarja 

kiinnostaa häntä eniten, vaikka välillä omis-
tuksessa on käynyt muun muassa tuoreem-
pia sukupolvia edustava nelivetoinen Sainz-
versiokin. 

Toyotan Celicastahan oli kaikkiaan seit-
semän sukupolvea, joita tuotettiin vuosina 
1970–2006. Myönnettävä on, että juuri näiden 
ensimmäisten mallien kaarevat linjat, ilman B-
pilaria oleva hardtop-rakenne sekä runsaat yk-
sityiskohdat muodostavat maukkaan kokonai-
suuden. Karin hallussa olevat autot muodosta-
vat paitsi suomalaisittain myös maailmanlaa-
juisesti varsin ainutlaatuisen kokoelman, joka 
edustaa niin lukumäärältään kuin malli- ja va-
rustetasoiltaankin kattavaa katsausta Celican 

varhaisimpiin versioihin. 
Kysyimme, onko Celica-kokoelma valmis ja 

kuinka Karin harrastuksen käy jatkossa. Kari 
pohti asiaa hetken: ”Nämä autothan on tehty 
ajettaviksi, joten aion nautiskella niistä. Toi-
saalta joitain osia täytyy edelleen metsästää: 
alkuperäisiä osia on kyllä harrastajilla kätköis-
sään, mutta niitä saa vain vaihtokaupoilla.” Ka-
ri vilkaisee tallille päin ja jatkaa: ”Ei tämä vielä 
tässä ole. Varmaankin yksi auto saa lähteä ja 
tehdä tilaa jollekin uudelle projektille, mutta 
se on vielä salaisuus.” Jäämme siis mielenkiin-
nolla odottamaan, mitä Kuopion suunnalta 
kuuluu jatkossa. 

Toyotan linjakkaat 2000GT- ja Sports 800 -mallit todistivat, että tuleva autojätti hallitsi myös 
urheiluautojen suunnittelun. Mallien valmistussarjat jäivät kuitenkin pieniksi ja oli selvää, että 
myyntimenestykseen tarvittiin uusi konsepti. Toyota esitteli tulokkaansa kasvaville markkinoille 
Tokion autonäyttelyssä vuonna 1970.

Kari on tehnyt kunnostukset itse maalausta ja 
verhoilua lukuun ottamatta. Kahdeksan vuotta 
sitten entisöity RA23-tyypin Coupe on kuin 
tehtaan jäljiltä. 

Kauniin GT2000 Liftback 
-mallin taustalla näkyvä 
kuva Yrjö Vesterisestä 
muistuttaa Karin 
nuoruusvuosien omasta 
trialharrastuksestaan. 

Karin ensimmäisen auton 
takalasin ritilä oli 80-luvun 
”kuuminta hottia”.
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OLEMME 
MUKANA 
OTTAMASSA 
VASTUUTA.

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

Toyota Finance Finland Oy 
on mukana kantamassa 

vastuuta Suomen metsäluonnon 
hyvinvoinnista. 

Tukea kartuttaa jokainen 
Toyota hybrid -auton rahoitus.
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 Artic-Kaihdin on Suomessa 
vuonna 1983 perustettu per-
heyritys, joka työllistää noin 
50 henkeä ja jonka liikevaih-

to on noin 5 miljoonaa euroa. Yrityk-
sen päätoimipaikka sekä tehdas sijait-
sevat Joensuussa ja omia myymälöitä 
on viisi: Espoossa, Vantaalla, Joensuus-
sa, Jyväskylässä ja Turussa. Lisäksi yri-
tyksellä on koko Suomen kattava noin 
50 jälleenmyyjän verkosto. Artic-Kaih-
timella on myös jonkin verran vientiä 
Venäjälle.

Artic-Kaihtimen tuote- ja palvelu-

valikoima on laaja: siihen kuuluu kai-
kenlaiset aurinkosuoja-alan tuotteet 
kuten sisätiloissa säle- ja puusälekaih-
timet, rullaverhot, pystylamellit, verho-
kiskot ja ulkotiloissa ikkuna-, terassi- ja 
screen markiisit, sekä niiden asennus- 
ja korjaustyöt. 

Artic-Kaihdin pitää huolta ympä-
ristöstään ja kiinnittää toiminnassaan 
huomiota erityisesti huolelliseen lajitte-
luun ja kierrättämiseen: muun muassa 
alumiinijäte menee uudelleen käyttöön 
ja kaikki muovit, pahvit ja elektroniik-
ka lajitellaan, jotta yritystoiminta aihe-

Artic-Kaihdin

Proace kuljettaa 
mallikkaasti

Erilaisia aurinkosuojia kuten kaihtimia ja markiiseja 

Joensuussa valmistava ja myyvä Artic-Kaihdin Oy otti 

alkukesästä uudet Toyota Proace -mallit yrityskäyttöönsä 

päivittäessään ajokalustoaan. 
O.K.Auto Oy:n Joensuun 
toimipisteen yritysmyyjä Kari 
Kekarainen luovutti kolme uutta 
Proace teipattuna Artic Kaihtimen 
edustajille. 

Yhdennäköinen ja erottuvasti teipattu ajokalusto 
toimii yrityksen käyntikorttina asiakkaiden suuntaan. 

uttaa ympäristölle mahdollisimman 
vähän kuormitusta. Myös yrityksen 
ajokaluston valinnassa huomioidaan 
osaltaan ympäristöarvot, kertoo Artic 
-Kaihtimen Juhana Repo.

Uusi ajokalusto käyttöön
Artic-Kaihtimen yrityskäyttöön sovel-
tuu lähinnä pakettiautot, ja aiemmin 
yrityksellä oli käytössään monen merk-
kisiä pakettiautoja. Tänä keväänä ajan-
kohtaiseksi tuli ajokaluston päivittämi-
nen uusiin ja saman merkkisiin autoi-
hin. Yrityksellä on aiempaa kokemusta 
myös Toyota Hiacesta, joka oli heillä 
yrityskäytössä viimeksi vuonna 2003. 

Artic-Kaihdin-yrityksen ajokaluston 
päivityksestä ja hankinnoista vastaavat 
Juhana Repon lisäksi Otto Ahtonen, 
Jarno Ahtonen ja Tapio Ahtonen. 
Tämän vuoden maalis-huhtikuussa 
Juhana Repo otti ajokaluston päivittä-
mistä koskevan asian vuoksi yhteyttä 
O.K.Auto Oy:n yritysmyyjä Kari Ke-
karaiseen.

– Proace on otettu pakettiautomark-
kinoilla erittäin hyvin vastaan. Yhtenä 
tärkeänä syynä tähän voi pitää tuotteen 
laatua, hyvää huoltoverkostoa sekä on-
nistunutta rahoituskampanjaa, kertoo 
Kari Kekarainen. 

TEKsTi LAurA PihKALA 
KuvAT KAri KEKArAinEn
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Juhana kollegoineen päätti uudistaa 
ajokalustonsa uusilla Toyota Proaceil-
la. He päätyivät Proaceen auton sopi-
van tavaratilan, korkeuden ja pituuden 
vuoksi. Valintaan vaikutti myös auton 
luotettavuus ja merkin laatumielikuva. 
Lopulliseen päätökseen vaikutti hie-
man myös auton ulkonäkö. Viimeisen 
niitin kauppaan löi Proacen hinta, joka 
Juhanan mukaan oli oikein sopiva ja 
houkutteleva ottaen huomioon auton 
ominaisuudet ja hinta-laatusuhteen.

Proacet asentajien käyttöön
Kaikki kolme uutta Proace-mallia luo-
vutettiin Artic-Kaihtimen käyttöön al-
kukesästä näyttävästi mustakeltaiseen 
väritykseen teipattuina, koska ajoka-
luston uusiin autoihin haluttiin panos-
taa. Yhdenmukainen ajokalusto toimii 
samalla yrityksen käyntikorttina ulos-
päin asiakkaiden suuntaan. 

Artic-Kaihtimen tilaamat mustat 
Proacet varusteltiin Active-varuste-
tasolla, ja ne ovat manuaalivaihteisia 
ja malliltaan pitkiä, mutta matalia. Yri-
tyksen asentajat hyödyntävät Proace-
malleja yrityskäytössä muun muassa 
erilaisten tavaroiden kuljetukseen pai-
kasta toiseen. 

– Proacet ovat keränneet henkilö-

kunnaltamme todella positiivista pa-
lautetta. Proacella ajaminen muistuttaa 
hyvin paljon henkilöautolla ajamista. 
Henkilöstö on kiitellyt erityisesti Pro-
acen ajettavuutta, moottorin riittäviä 
tehoja, matalaa melutasoa ja ajotuntu-
man vakautta, lisää Juhana.

Vuodessa yritysautoihin kertyy noin 
30 000 kilometriä ajoa, joten Juhana pi-
tää tärkeänä työautojen valintaa. 

– Autot ovat vastanneet hyvin odo-

tuksiamme ja toimineet yrityksen käy-
tössä mallikkaasti. Tulevaisuudessa 
meillä on tarkoitus hankkia yksi isom-
pi pakettiautomalli, koska yrityksen 
kuljetustarpeet kasvavat jatkuvasti, li-
sää Juhana.

Artic-Kaihdin ottaa loppusyksystä 
ajokalustoonsa vielä kaksi Proace-mal-
lia Jyväskylän ja Vantaan toimipisteille. 

Voit lukea lisää yrityksestä osoittees-
ta: http://www.artickaihdin.fi/ 
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TeksTi Jouko Ryynänen  
kuva kalle kalaJa

Edulliset
kunnostukset

jahuollot
– juuri sinun autollesi 
personoituna

uusi Toyota aktiivi

”Eikö olisikin mukavaa, 
että voisit nauttia 

autoillessasi täydellisestä 
mielenrauhasta entistä 
edullisemmin? Olemme 

tehneet sen mahdolliseksi 
juuri sinulle, yli 

6-vuotiaan Toyotan 
omistaja.
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Toyota on esitellyt yhdessä suomalaisen huoltoverkostonsa 

kanssa uuden, yli 6-vuotiaille Toyota-autoille suunnitellun huolto- 

ja korjausohjelman, Toyota aktiivin. siinä käytetään aina aitoja 

Toyota-varaosia ja työn tekijänä on ammattitaitoinen, yhteen 

merkkiin erikoistunut Toyota-mekaanikko. lisäksi Toyota aktiivi on 

hinnoiteltu erittäin kilpailukykyisesti. 

Jälleenmyyntiarvo säilyy 
Suomalaiset luottavat merkkihuoltoihin, 
koska niissä auto huolletaan valmistajan 
tarkoittamalla tavalla aidoilla tehdasosilla. 
Auton ominaisuudet säilyvät alkuperäisel-
lä tasolla ja jälleenmyyntiarvo korkeana. 
Yhdeksän autoilijaa kymmenestä on sitä 
mieltä, että merkkihuollossa käytetty auto 
säilyttää arvonsa paremmin (Value Clinic 
Oy, Autoalan markkinakartoitus 2014). 

Toyota Aktiivi Huolto on valmista-
jan hyväksymä huolto-ohjelma, jota voit 
täydentää asiantuntevan huoltoneuvojan 
avustuksella omien tarpeidesi mukaan. 
Saat autosi huoltokirjaan leiman, joka on 
kullanarvoinen, kun on aika myydä autosi 
tai vaihtaa se uuteen.

Mielenrauhaa – vain hinnasta 
tinkien 
Toyota Aktiivi Kunnostus tarjoaa sinul-
le edullisen ratkaisun, kun autosi kuluvat 
osat kuten jarrut, hihnat tai akku tarvit-
sevat uudistamista. Myös Toyota Aktiivi 
Kunnostuksissa käytetään vain aitoja To-
yotan tehdastakuuosia, mutta houkutte-
levasti hinnoiteltuna. Esimerkiksi vaihto-
laturin hinta on jopa 60 %:a edullisempi 
– takuusta tinkimättä. 

Vaivaton huoltoajan varaus 
netissä
Toyota Aktiivi Huollon varaaminen on 
yhtä helppoa, kuin Toyota-huoltovaraus 
yleensäkin. Voit tehdä huoltovarauksen lä-
himpään Toyota-huoltoon vaivattomasti 
netissä. Osoitteesta www.toyotahuolto-
varaus.fi löydät myös yli 6-vuotiaalle au-
tollesi Toyota Aktiivi-huollon hinnan au-
tosi rekisterinumeron avulla. Saman tien 
voit hakea ja varata myös huollollesi so-
pivan ajan.

Me tunnemme Toyotasi parhaiten. Va-
litse aina edullinen Toyota Aktiivi Huolto 
tai Kunnostus, koska se kannattaa. 

Kaikki palvelut ulottuvillasi

Toyota-huolloista saat huoltojen ja korja-
usten lisäksi alkuperäiset varusteet, läm-
mittimet sekä muun muassa sijaisauto- 
ja katsastuspalveluita. Toyota-huolto on 
myös täyden palvelun rengasliike. Tie-
däthän, että valmistajan tekniset korjaus-
kampanjat voidaan tehdä vain valtuutetus-
sa Toyota-huollossa? Toyota Aktiivi Huol-
lon aikana mahdollisista valmistajan avoi-
mista teknisistä kampanjatoimenpiteistä 
huolehditaan automaattisesti ja autosi py-
syy valmistajan tarkoittamassa kunnossa. 

 Kokosimme tähän selkeitä etuja, joi-
den vuoksi sinun kannattaa valita 
yli 6 vuotta vanhalle autollesi Toyo-

ta Aktiivi Huolto tai Kunnostus. 

Vain aitoja Toyota-varaosia 
Olet ehkä äskettäin hankkinut käytetyn 
Toyotan tai ehtinyt ajaa jo useampia vuo-
sia uutena hankkimallasi autolla. Auto-
merkkisi valintaan on varmasti vaikutta-
nut se, että Toyota on luotettava ja turval-
linen valinta. Jokainen Toyota-auto on pit-
kän kokemuksen, huolellisen suunnittelun 
sekä laadukkaan valmistuksen tulos – au-
toon on käytetty vain Toyotan kuuluisat 
laatustandardit täyttäviä osia. 

Toisaalta luotettavinkin kaipaa aika 
ajoin huolenpitoa ja vain aidoilla Toyota-
osilla autosi pysyy aitona Toyotana – juuri 
sellaisena, jonka halusit omistaa. Valitse-
malla Toyota Aktiivin voit olla aina siitä 
varma.

Osaava merkkihuoltoverkosto 
Tutkimusten mukaan Toyota-merkki-
huolloilla on kaikkein tyytyväisimmät asi-
akkaat. Asiantuntevat huoltoneuvojat sekä 
ammattitaitoiset mekaanikot huolehtivat 
autostasi: Toyotan huoltoverkosto koulu-
tetaan Toyotan omassa, Suomessa jo yli 35 
vuotta toimineessa ammattioppilaitokses-
sa. Huoltoverkostomme auttaa ja neuvoo 
sinua kaikissa autosi kuntoa tai huoltoa 
koskevissa asioissa. 

Huollon korkeasta laatu- ja palvelu-
tasosta kertovat myös Tekniikan Maail-
man tekemät huoltokorjaamovertailut 
(TM11/2013, TM11/2011 ja TM11/2010), 
joissa Toyota-merkkihuolto on saanut täy-
det 5 tähteä. Vain yhteen merkkiin keskit-
tyvä Toyota-merkkihuolto tuntee ja huol-
taa autosi parhaiten. Samaa viestiä kerto-
vat tasaisesti myös muut autojen huolto-
palveluita koskevat vertailut. Tuulilasin 
tämän vuoden Merkkien Merkki -tutki-
mus totesi, että ”Toyota-huoltoverkosto 
on edelleen selkeästi Suomen paras.” 

Toyota Aktiivi Huolto noudattaa val-
mistajan hyväksymää huolto-ohjelmaa. 
Valitsemalla Toyota Aktiivi Huollon voit 
siis olla varma siitä, että autosi on huippu-
osaavissa käsissä ja huollot tehdään teh-
taan parhaita suosituksia noudattaen. 
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Meiltä kätevä 
HUOLLON 
RAHOITUS!

ESIMERKKI
rahoitettavasta luotosta:
Rahoitettava luoton määrä  1500 €

Takaisinmaksuaika  12 kk

Käsittelykulu  8 €/kk

Ei muita kuluja 
Kuukausierä  133 €/kk

Todellinen vuosikorko  12,2 %

TOYOTA KORJAAMOLUOTTO!

Osta nyt, maksa kuukausierissä edullisesti.

Korjaamoluotolla voit rahoittaa mm. Toyotasi huollot, 

korjaukset, lisävarusteet ja renkaat. Henkilökuntamme 

antaa mielellään lisätietoa ja tarjouksen Toyota-

huollosta, korjauksesta ja varusteista sekä niiden 

rahoittamisesta Toyota Korjaamoluotolla. Kysy lisää!

68604_Korjaamoluotto_6_2014_A4.indd   2

23.6.2014   12.30

Esimerkki rahoitettavasti luotosta
Rahoitettavan luoton määrä 1500 €
Takaisinmaksuaika 12 kk
Käsittelykulu 8 €/kk
Ei muita kuluja 
Kuukausierä 133 €/kk
Todellinen vuosikorko 12,2 %

TEKSTI PIIA SIPPOLA 
KUVAT TOYOTA

Toyota 
Korjaamo-
luotto ”Toyota Korjaamo-

luotolla talouteesi 
tasapainoa tasaerin”

Autoillessa eteen saattaa tulla 
yllättäviä tilanteita, jotka pa-
himmassa tapauksessa voi-

vat sotkea taloutesi pitkäksi aikaa. 
Toyota Korjaamoluotto tarjoaa au-
ton omistajalle lisäturvaa ja mielen-
rauhaa. 

Korjaamoluoton avulla voit ra-
hoittaa huoltoja, korjauksia, rengas-
hankintoja tai muita lisävarusteita 
helposti ja vaivattomasti oman To-
yota-jälleenmyyjäsi kautta. Rahoi-
tusaikaa voi säädellä 3–12 kuukau-
den pituiseksi, jolloin kuukausierän 
saa määriteltyä itselle sopivaksi. Ra-
hoitettava summa voi olla maksi-
missaan 1500 euroa/kerta.

Toyota Korjaamoluotto on yksi 
markkinoiden edullisimmista huol-
lon rahoitusvaihtoehdoista. Korkoa 
tai tilinavausmaksua ei peritä. Vain 
käsittelymaksu 8 euroa/kk veloite-
taan.

Korjaamoluoton voi maksaa kos-
ka tahansa loppuun niin halutessaan 
ja mitään lisäkuluja tästä ei veloiteta. 
Käsittelymaksu maksetaan vain luo-
ton voimassaolokuukausilta.

Toyota Korjaamoluoton ottami-
nen on helppoa. Sopimus tehdään 
oman jälleenmyyjän kanssa ja sopi-
muksen allekirjoitus tapahtuu säh-
köisesti. Tunnistautumiseen tarvitset 
vain verkkopankkitunnukset. 
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WWF:n Kuluttajan kalaopas 
opastaa valinnoissa
Maailman kaupallisesti tärkeimpien kalakan-
tojen on ennustettu romahtavan jo meidän 
elinaikanamme. Toteutuessaan romahdus 
olisi yksi suurimmista ympäristökatastrofeis-
ta ihmiskunnan historiassa. Kalakantojen säi-
lymiseen on kuitenkin mahdollista vaikuttaa.

”Suosi omissa kalavalinnoissasi silakan li-
säksi muitakin paikallisia lajeja, kuten muik-
kua, ahventa, särkeä, lahnaa, kuhaa ja haukea. 
Jos ostat tuontikalaa, valitse MSC-sertifioituja 
tuotteita. Näin voit varmistaa, ettet syö ylika-
lastettua tai uhanalaista kalaa”, sanoo WWF:n 
pääsihteeri Liisa Rohweder.

WWF:n julkaisema Kuluttajan kalaopas 
helpottaa vastuullisten ostopäätösten teke-

mistä. Se pyrkii ohjaa-
maan kulutustottumuk-
sia ekologisesti parhai-
siin vaihtoehtoihin ja 
samalla vauhdittamaan 
uhanalaisten ja ehtynei-
den kalakantojen palau-
tumista.

Kalaoppaan lajit edus-
tavat Suomessa yleisesti 
tarjolla olevia ruokaka-

loja. Ympäristöystävälliseen kuluttamiseen 
opastetaan liikennevaloin: suosi vihreällä mer-
kittyjä kaloja, osta harkiten keltaisella merkit-
tyjä kaloja ja vältä punaisella merkittyjä kaloja.

Kuluttajan kalaoppaaseen voi tutustua 
osoitteessa wwf.fi/kalaopas.

Herkulliset kalareseptit 
tarjoaa Soppa365
WWF Suomi ja yhteisöllinen ruokapalvelu 
Soppa365 ovat yhdistäneet voimansa ja tarjo-

avat suomalaisille syksyn aikana paitsi eettisiä, 
myös herkullisia kalareseptejä. Julkaistavissa 
resepteissä on noudatettu WWF:n Kuluttajan 
kalaopasta.

Vastuullisia kalaruokareseptejä julkais-
taan Soppa365-palvelussa pari kertaa viikos-
sa jouluun saakka. Lisäksi palvelussa julkais-
taan WWF:n kala-asiantuntijoiden kirjoitta-
mia blogeja.

Liisa Rohwederin mukaan kalaopas on löy-
detty hyvin, mutta monet ovat kaivanneet re-
septejä kestävästä kalasta. ”Nyt niitä on tarjol-
la. Siispä kokeilkaa, innostukaa ja inspiroitu-
kaa!” kannustaa pääsihteeri kuluttajia.

Oheinen helppo ja hauska haukipullaresep-
ti, samoin kuin muut vastuulliset kalareseptit 
löytyvät osoitteesta www.soppa365.fi/author/
wwf-suomi/

Hyvän mielen haukipullat 
maistuvat koko perheelle
Hauki on maailman laajimmalle levinnyt si-
sävesilaji ja Suomenkin vesissä sitä tavataan 
maanlaajuisesti. Nykyinen kaupallinen kalas-
tus ei vaaranna haukikantojamme, sillä hauki 
on lähinnä muun kalastuksen ohessa saatavaa 
sivusaalista. Herkullista haukea tulisikin suo-
sia ruokakalana nykyistä enemmän. 

Yhteistyössä Toyota ja WWF
Toyota Auto Finland Oy ja WWF Suomi te-
kevät kiinteää yhteistyötä. Osana yhteistyöso-
pimusta Toyota on toimittanut WWF:n käyt-
töön kaksi ajoneuvoa: monikäyttöisen tavara-
auto Proacen ja pistokehybridi Prius PHEV:n. 
WWF:n käytössä oleva Prius on hyväksytty 
mukaan yhteiskunnan tukemaan, sähköistä 

Älä ole suomut silmillä
kalatiskillä!

Yhä useampi kuluttaja on 
kiinnostunut syömänsä ruuan 
alkuperästä. Lähiruuasta on 
tullut jo ilmiö, ja luomutuotteet 
ovat vakiinnuttaneet asemansa 
markettien valikoimissa ja 
kuluttajien ostoskoreissa. Lähellä 
tuotetut ja mahdollisimman 
puhtaat tuotteet ovat kuluttajien 
mieleen, mutta yhä useampi 
kiinnittää huomiota myös ruuan 
eettisyyteen.

Haukipullat 
piparjuurivoissa
Annoksia: 4
Valmistusaika: 40 min
Vaikeustaso: helppo

Ainekset
500 g jauhettua haukea 
1/2-1 dl kermaa 
150 g ranskankermaa 
1  kanamuna 
1/2 dl korppujauhoja 
1 1/2 tl suolaa 
reilusti yrttejä (tilliä, persiljaa, 
ruohosipulia) 
ripaus cayannepippuria 
korppujauhoja leivitykseen 
voita ja piparjuurta paistamiseen 

Valmistusohje
Sekoita kaikki ainekset keskenään. 
Leivo pieniä kalapullia ja leivitä 
korppujauhoissa. Paista mureketaikinasta 
koepulla, ja mausta lisää tarvittaessa. 
Paista miedolla lämmöllä ja lisää 
paistamisen lopuksi pannulle muutama 
nokare voita ja piparjuuritahnaa tai 
raastettua piparjuurta.

Kalan määrä on viitteellinen. Lisää 
mausteita ja muita aineita oman maun 
mukaan ja kalan määrästä riippuen.

TEKSTI MIA MEINANDER
KUVAT WWF SUOMI

liikennettä edistävään tutkimushankkeeseen. 
Auton vakioparkkipaikassa Helsingin Sör-
näisissä on latauspaikka, joten sähköenergi-
aa voidaan hyödyntää taajama-ajossa aktiivi-
sesti. 

YHTEISTYÖSSÄ 
TOYOTAN KANSSA

YMPÄRISTÖKASVATUKSEN 
JA ILMASTOTYÖN 
EDISTÄMISEKSI

YHTEISTYÖSSÄ 
TOYOTAN KANSSA

YMPÄRISTÖ-
KASVATUKSEN 

JA ILMASTOTYÖN 
EDISTÄMISEKSI
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uutiset

Kesäisen ristikko
kilpailun voittajat

Toyota järjesti kesäisen ristikkokilpailun 
Plus-lehden numerossa 2/2014. Kiitos 

kaikille kilpailuun osallistuneille. Kilpailuun 
tuli huima määrä vastauksia, joiden joukosta 
arvoimme kolme Toyota-autonhoitopaketin 
voittajaa:

Mika Örn, Forssa
Raija Hämäläinen, Pieksämäki
Veikko Lohva, Pyhäsalmi

Toyotalle uusi 
toimitusjohtaja
Kari Skogster nimitettiin Toyota Auto Fin-

land Oy:n toimitusjohtajaksi 1.7.2014. 
Hänellä on 30 vuoden kokemus Toyota-orga-
nisaatiossa Euroopassa, ja viimeiset neljä vuot-
ta Kari on toiminut Toyota Motor Europen 
Toyotan ja Lexuksen jälkimarkkinointitoimin-
tojen vastaavana johtajana.

Toyota haastaa  
hybridikoeajoon

Toyota aloitti syyskuussa uudenlaisen toi-
mintatavan hybridien koeajossa. Koeajon 

aikaiset kulutustiedot tallentuvat internetpal-
veluun, josta niin lukemat kuin kuluttajan ar-
vion ajokokemuksesta voi jakaa muiden näh-
täville. Koeajoon tarjottaviin hybridiautoihin 
asennettiin Driveco-seurantalaitteet, jotka 
tuottavat yksilöllisen koeajoraportin.

Raportti kertoo muun muassa koeajon reit-
tikartan, sähköajon osuuden koeajosta, ajo-
matkan ja -ajan sekä keskikulutuksen ja -no-
peuden. Syys-marraskuun aikana koeajohaas-
teeseen osallistunut henkilö saa lahjaksi au-
tonpesun omaan autoonsa.

Toyota aloitti testihank
keen Grenoblessa

Lokakuun alussa Ranskan Grenoblessa al-
kaneen testihankkeen tarkoituksena on 

tutkia 70 sähkö-Toyotan ja julkisen liikenteen 
saumatonta yhteistyötä. Kaupungin asuk-
kaat voivat käyttää kolmipyöräisiä Toyota i-
ROAD:eja, ja ottaa ne käyttöönsä miltä tahan-
sa hankkeen 27 latauspaikalta.

Ajoneuvojen käyttö on tehty helpoksi, sil-
lä ne voi ajon päätteeksi jättää mille tahansa 
julkisen liikenteen lähelle sijoitetulle lataus-
paikalle latautumaan. Sähköajoneuvojen hin-

noittelu on hyvin maltillista, mutta kannustaa 
kuljettajan palauttamaan ajokin ajon jälkeen 
takaisin latauspaikalle.

Puolet hankkeen autoista on i-ROAD:eja, 

jotka ovat päästöttömiä ja lähes äänettömiä 
sekä pienten ulkomittojensa puolesta soveltu-
vat erinomaisesti ahtaaseen kaupunkiliiken-
teeseen.
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Toyota Motor Europe myönsi Ichiban-
palkinnon 44 jälleenmyyjälleen Rans-

kan Cannesissa 5.6.2014. Ichiban on Euroo-
pan asiakastyytyväisyyspalkinto, jonka saavat 
vuosittain korkean asiakastyytyväisyyden saa-
vuttaneet Toyota-jälleenmyyjät. 

Toyota Iso-Britannia otti käyttöön-
sä 13 000 aurinkopaneelia Deesi-

den tehtaalla. Luku vastaa noin 22 500 
moottorin rakentamiseen tarvittavaa 
sähkön määrää. Aurinkopaneelien 
avulla moottorituotannon CO2-pääs-
töjä voidaan laskea jopa 1 800 tonnia 
vuodessa. 

Uusi energiaratkaisu viestii Toyotan 
edistyksellisyydestä uusiutuvien energi-
anlähteiden hyödyntämisessä ja osoit-
taa samalla kuinka laajassa mittakaa-
vassa uusiutuvaa energiaa voidaan tuo-
tantotaloudessa hyödyntää.

Toyota hyödyntää 
Deesiden tehtaalla 
aurinkoenergiaa

Toyota palkitsi jälleen
myyjiensä parhaat 
asiakas palvelijat

Suomesta Ichiban-palkinto luovutettiin jo 
neljännen kerran peräkkäin Oy Porvoon Au-
totarvike Ab:lle. Palkinnon vastaanotti Por-
voon Autotarvikkeen toimitusjohtaja Kari 
Wilkman.

Arvonnan voittajat
Huhti–kesäkuussa 2014 Toyotan 
asiakastyytyväisyyskyselyyn vastanneet 
asiakkaat osallistuivat arvontaan ja 
onnelliset voittajat ovat:

600 euron matkalahjakortti
Henri Mäkelä, Järvenpää
Neste Oilin 100 euron arvoinen 
polttoainelahjakortti
Erkki Alsela, Pori
Olli Hytönen, Hinthaara
Mika Latvamäki, Helsinki
Maarit Miininen, lohja
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Toyotan syksyisen ristikon ratkaisseiden kesken arvomme 
kolme Think Today -tuotepalkintoa. Jos haluat osallistua 
palkintojen arvontaan, lähetä ratkaisusi postitse 
osoitteeseen: Toyota Auto Finland Oy, Tiedotus, PL 12, 
01451 Vantaa tai skannattuna sähköpostilla osoitteeseen: 
tiedotus@toyota.fi. Ristikon viimeinen palautuspäivä on 
10.11.2014.

Nimi: 

Osoite: 

Puhelinnumero: 

Sähköpostiosoite:

38 TOYOTA PLuS



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 LänsiAuto Oy Laivalahdenkatu 8 010 52 520 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
Hämeenlinna Vaunula Oy Hämeenlinna Eino Leinon katu 40 020 7580 270 H V
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 Oy 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 K R
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-Savon Auto Karjalantie 4 (015) 206 2970 M H V K R
Seinäjoki Maakunnan Auto Kuortaneentie 020 780 4100 M H V K R
Sipoo Arctic Trucks Finland Oy Hiekkamäentie 7 0400 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
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
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Uusi yli 6-vuotiaille Toyota-autoille räätälöity merkkihuolto.
Auton asiantunteva huolto ja kunnossapito kannattaa. Ominaisuudet säilyvät alkuperäisellä tasolla ja auton 
jälleenmyyntiarvo on parempi. Toyota Aktiivi Huolto on kilpailukykyisellä hinnalla yli 6 vuoden ikäisille autoille 
tehtävä merkkihuolto. Toyotasi huolletaan Toyota-liikkeissä aina valmistajan ohjeita noudattaen ja aidoilla 
Toyota-osilla. Toyota Aktiivi Kunnostus puolestaan on aidoilla Toyota-osilla tehty, juuri sinun autollesi 
hinnoiteltu, perusteellinen kunnostustoimenpide. 

Toyota Aktiivi Huollon ja Kunnostuksen saat vain Toyota-merkkihuollosta.

Aina edullinen 
TOYOTA AKTIIVI HUOLTO. 

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