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RAV4. 
SUUREMPI KOOLTAAN, OMINAISUUKSILTAAN 
JA VARUSTELULTAAN.

Kuvan autossa takahelman koriste, tavaratilan luukun kromilista, peruutustutka, kylkilista, kattokaiteet ja kevytmetallivanteet.

Takavalojen kromatut kehyksetSumuvalojen kromatut kehykset Koiraverkko, metalliaTaakkateline kattokaiteisiinVetokoukku, irrotettavaTakapuskurin suojalevy Tekstiilimattosarja

Suuri RAV4 on ominaisuuksiltaan luokkansa kärkeä, ja suuri valikoima 
lisävarusteita parantaa ominaisuuksia entisestään. 
Kysy lisää Toyota-jälleenmyyjältäsi.
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Suomalainen taksiliikenne on toiminut 
reilun 100 vuoden ajan. Kaikilla on jokin 

käsitys taksista. Joillakin se rajoittuu vain yh-
teen pikkujoulun kokemukseen, jolloin taksin 
saaminen aamuyöstä kesti pitkään, ja sää oli 
kylmä tai pyrytti lunta. Taksiliikenne on kui-
tenkin paljon muutakin. Ilman taksia esimer-
kiksi moni koululainen, sairas tai vammainen 
jäisi ilman tarvitsemaansa kyytiä. 

Mikä on suomalaisen taksin tulevaisuus tu-
levina vuosikymmeninä? Taksiliikenteelle voi 
varsin hyvin perustein povata hyvää tulevai-
suutta. Suomalainen taksi on jo nyt huomat-
tavana yhteiskunnan palvelujen tuottajana 
keskeinen osa maamme julkista liikennettä. 
Tarve lisääntyy koko ajan terveydenhoidon 
keskittymisen ja kotona asumisen lisäänty-
misen seurauksena. 

Kun suurempi joukkoliikenne keskittyy 
taajamiin ja niiden lähiympäristöihin, kan-
nattaa peruspalveluliikenne ja syöttöyhteydet 
muille joukkoliikennevälineille hoitaa tak-
seilla. Näemmekin joukkoliikennepalvelujen 
tuottamisen takseilla yhä tärkeämpänä toi-
mintamuotona. 

Takseja löytyy vielä Suomessa lähes jo-
ka paikasta. Taksipalvelujen kattavuus koko 
maan alueella voidaan taata, kun yhteiskunta 
ostaa kuljetuspalveluja, joissa takseilla on jat-
kossakin merkittävä rooli. Kustannustehok-
kuudessa taksipalvelut eivät kilpailutuksessa 
häviä.

Onko suomalainen taksi pysynyt kehi-
tyksen mukana? Tähänkin voidaan vastata 
myöntävästi. Taksiliikenne on kehittänyt ko-
ko ajan toimintojaan. Selvimmin tämä näkyy 
tilausvälityspuolella. Suomessa on jo lähes 20 
vuoden ajan käytetty uusinta tilausvälitystek-
niikkaa, mikä nopeuttaa taksin saantia. Eri-
tyisryhmien, kuten vanhusten ja vammaisten, 
palvelut on turvattu, ja maksaminen taksissa 
on helppoa. Käytännössä koko maan alueella 
voi maksaa kaikilla maksu- ja luottokorteilla. 

Myös taksin tilaamiseen on monia vaihto-
ehtoja. Pian niitä on vielä yksi lisää, kun Tak-
siliitto lanseeraa valtakunnallisen ja helppo-
käyttöisen älypuhelinsovelluksen, jolla voi ti-

lata taksin minne vaan ja milloin vaan.
Suomalainen taksiliikenne haluaa olla kär-

kijoukossa vaalimassa myös ympäristöarvo-
ja. Taksiin ostettujen henkilöautojen hiilidi-
oksidipäästöarvot olivat vuonna 2013 käyt-
töön otettujen ajoneuvojen osalta 110 g/km, 
kun samana vuonna myytyjen kaikkien uu-
sien henkilöautojen päästöt olivat keskimää-
rin 130 g/km. Toyota on omalta osaltaan ollut 
edelläkävijä ympäristöasioiden edistäjänä, sen 
lisäksi, että se on vuosikymmenien ajan ollut 
hyvä ja luotettava taksiautoilijoiden suosima 
taksiautomerkki. 

Taksien ympäristöystävällisyyden on mah-
dollistanut niiden saama autoverohuojennus, 
jonka ansioista autoja on vaihdettu keskimää-
rin reilun kahden vuoden välein. Verohuojen-
nus oli vaarassa poistua, mutta eduskunnan 
valtiovarainvaliokunnan käsittelyssä verohuo-
jennuksen poistosta päätettiin luopua ja jättää 
se voimaan, joskin puolitettuna. 

Taksiliitto on perustellut verohuojennuk-
sen säilyttämistä juuri ympäristöarvoilla ja 
sillä, että taksiliikenteeseen on edelleen mah-
dollista hankkia siihen sopivaa tarkoituksen-
mukaista kalustoa. Ammattiliikenteessä, jos-
sa turvallisuus ja luotettavuus ovat tärkeitä, 
kalusto ei voi olla kaikkein pienintä eikä hal-
vinta.

AUTOILIJAN ASIALLA

Monipuolista ja ympäristöystävällistä 
palvelua taksilla

Lauri Säynäjoki
toimitusjohtaja
Suomen Taksiliitto

6  Q-teatterilta 
Kansallisoopperaan 
Toyota Avensiksella
Valloittava Minna Haapkylä koeajoi 
Toyota Avensis Active Editionin.

10 Uudistunut Toyota Prius+
Uuden ulkoasun saanut tila-auto 
on aiempaakin hienostuneempi ja 
turvallisempi täyshybridi.

12  Älyliikenteen tutkimusta 
Suomessa
Autojen digitaaliset palvelut ovat 
jo arkipäivää.

16  Yli tuhat koeajoa Toyota-
hybridillä
Toyotan hybridit yllättivät 
hiljaisuudellaan ja 
mukavuudellaan.

20  Tilankäytön suunnittelulla 
arki toimivaksi
Sisustusarkkitehti Ilkka Mälkiäinen 
luo kaunista ja toimivaa arkea.

24  Yli seitsemän miljoonaa 
myytyä Toyota-
hybridiautoa
Toyotalla on maailman pisin 
kokemus täyshybridiautojen 
valmistajana.

26 Toyotat taksikäytössä
Hybridiauto on osoittautunut 
hyväksi valinnaksi myös 
ammattikäytösssä.

30 Vetyä tankkiin
Vedyn ennakoidaan 
yleistyvän merkittäväksi 
liikenteen energianlähteeksi 
lähitulevaisuudessa.

32  Lisäturvaa 
rengaspainetunnistimista
Oikealla rengaspaineella on suuri 
merkitys liikenneturvallisuuteen.

34 Lumileopardin jäljillä
Uhanalaisen eläimen liikkeitä 
tutkitaan satelliittipantojen avulla.

36 Uutiset
Vuoden jälleenmyyjä on O.K.Auto 
Oy, Kouvola.

38  Herkkuja loppuvuoden 
juhliin
Italialaiset muffinit sopivat niin 
joulun kuin vuodenvaihteen 
juhlintaan.

39 Toyota-verkosto
Suomen Toyota-myynti, -huolto, 
-varaosat ja autovuokraamot.
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Joskus unohdan vuorosanat, 
mutta se ei haittaa
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aamme eturivin näyttelijättäriin kuuluva 
Minna Haapkylä on varmasti kaikille suo-
malaisille tuttu. Säteilevä Haapkylä tuntuu 
olevan kuin luotu näyttämölle, mutta hä-
nelle itselleen näyttelijän ura ei suinkaan 
ollut itsestäänselvyys. ”Äitini toimi kirjas-
tonhoitajana opiskeltuaan kirjallisuustie-
dettä yliopistossa, ja isäni on valmistunut 
kauppakorkeakoulusta. Vanhempieni toi-
veena olikin, että opiskelisin ”kunnollisen 
ammatin” itselleni”, Minna kertoo.

Haapkylän lapsuudenkoti, jossa näytte-
lijätär edelleen asuu, on yli sata vuotta van-
ha vaaleanpunainen puuhuvila Helsingin 
Töölönlahden rannalla. Rakennus oli eri-
koinen jo valmistuessaan, mutta kodin il-
mapiiri oli ennemminkin konservatiivinen 
kuin boheemi. ”Kotimme ei ollut yhtään 
taiteellinen”, kertoo Haapkylä. ”Isotätini on 
ollut näyttelijä Tampereella, ja myös iso-
äitini serkku oli näyttelijä. Emme kuiten-
kaan olleet läheisissä tekemisissä heidän 
kanssaan, enkä ollut yhtään sisällä teatte-
rimaailmassa”.

Minna keskittyikin lukioikäisenä mm. 
pitkän matematiikan opintoihinsa tähtäi-
messään Helsingin yliopiston lääketieteel- ▶

Linnunlaulun

valtiatar
valloittava

TeksTi MiA MeinAnder
kuvAT MikkO rAsilA

FC venus, kuutamolla, rikospoliisi Maria kallio - 

muutamia mainitakseni. rakastettava punapää 

Minna Haapkylä on esiintynyt lukuisissa Tv-sarjoissa, 

elokuvissa ja teatterin lavoilla niin suomessa kuin 

ulkomaillakin ja on yksi niistä harvoista suomalaisista, 

jotka ovat astelleet Cannesin elokuvajuhlien punaisella 

matolla. Työntäyteisen vuoden vastapainoksi 

Haapkylä rauhoittuu joulunviettoon suvun vanhassa 

vaaleanpunaisessa puuhuvilassa linnunlaulussa  

– keskellä Helsinkiä.

M
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linen tiedekunta. Taiteellista puoltaan hän to-
teutti rakkaan tanssiharrastuksensa kautta. 
Lukiokavereiden houkuttelemana hän alkoi 
käydä helsinkiläisellä Annantalolla, jossa an-
netaan taideopetusta lapsille ja nuorille. ”Tu-
tustuin siellä mahtaviin porukoihin ja aloin 
pukeutua oudosti kirpputorivaatteisiin”, ku-
vailee Haapkylä saamaansa teatteriherätystä. 
Hän oli tottunut esiintymään Helsingin tans-
siopiston järjestämissä tanssinäytöksissä, mut-
ta vasta käynnit Annantalolla herättivät ha-
lun myös puhua lavalla. Lääkäriksi edelleen 
tähdännyt Minna alkoi haaveilla myös urasta 
näyttelijänä.

Ylioppilaaksi päästyään hän kirjautui Hel-
singin yliopistoon matematiikan opiskelijak-
si. Minna oli myös pyrkinyt ja hyväksytty Yli-
oppilasteatteriin heti ylioppilaskirjoitusten jäl-
keen, ja hän viihtyi näyttämöllä hyvin. Teatteri 
ja näytteleminen veivätkin nuoren tytön men-
nessään. Hän kertoo kuitenkin hakeneensa te-
atterikorkeakouluun, koska ”kaikki muutkin 
pyrkivät sinne”. Kilpailuhenkiseksi tunnustau-
tuva näyttelijätär valmistautui pääsykokeisiin 
huolellisesti. ”Nautin kilpailutilanteesta ja sii-
tä, että katsotaan kuka on paras”, hän kertoo.

Teatterikorkeakoulun ovien avauduttua 
empi Minna hetken. ”Yhtäkkiä totesin, että 
apua – olen 19-vuotias ja teatterikorkeakou-
lussa. Kai minusta nyt sitten tulee näyttelijä”, 
kertaa Haapkylä. Sittemmin hän ei ole valin-
taansa katunut. ”Tykkään tästä ammatista to-
si paljon”.

Lavalla kuusi kertaa viikossa
Minna Haapkylän kalenteri on ollut viime ai-
koina täyteen buukattu. Antti Hietalan käsi-
kirjoittama ja ohjaama Ihanat ihmiset sai ensi-
iltansa 18. syyskuuta Q-teatterissa. Se on näy-
telmä, jossa tapahtumat eivät noudata luon-
nollista järjestystään. Haapkylän ja Jani Vo-
lasen näyttelemän pariskunnan elämä tuntuu 
olevan noiduttua, ja vaikuttaa siltä, että aika 
antaisi heille monia valinnanmahdollisuuksia. 
Haapkylän mukaan samat kohtaukset toistu-
vat monta kertaa näytelmän aikana eri tavoilla. 
”Se ei ole mikään hauska näytelmä”, Haapkylä 
kuvailee intensiivistä teosta. 

Loppuunmyyty näytelmä on saanut myös 
kriitikoilta hyvän vastaanoton, ja mm. Hel-
singin Sanomien kulttuuritoimittaja Lauri 

Meri on arvioinut näytelmän syksyn tyylik-
käimmäksi draamaksi. Hän suitsuttaa eten-
kin Haapkylän suoritusta: ” Vaimoa esittävä 
Minna Haapkylä pystyisi valloittamaan lumo-
voimallaan varmasti kaikki maailman näyt-
tämöt”.

Haapkylä kertoo, että pienessä teatterissa on 
ollut ihanaa työskennellä, joskin työtahti on 
erittäin tiivis: näytelmää esitetään neljä kertaa 
viikossa joulukuun puoliväliin saakka.

Q-teatterin lisäksi Minna Haapkylä näh-
dään myös Kansallisoopperan supersuositus-
sa Lumikuningattaressa kertojan roolissa iso-
äitinä. Haapkylällä onkin yhteensä kuusi näy-
töstä viikossa, ja lauantaisin hän esiintyy sekä 
Q-teatterissa, että Lumikuningattaressa. Yh-
den esityksen päätyttyä hänellä on noin tunti 
aikaa seuraavaan maskiin. Lumikuningattaren 
isoäidin roolia varten Minnaa vanhennetaan 
maskissa, joten siinä on hetki aikaa hengähtää 
ja valmistautua esitykseen.

”Näytellessä unohdan joskus vuorosanat 
tai änkytän lavalla, mutta se ei haittaa”, Min-
na kertoo. ”Kertojan roolissa sen sijaan ei voi 
änkyttää, ja vuorosanat tulee muistaa tark-
kaan”, selventää Haapkylä rooliensa välistä 
eroa. Haapkylällä on pitkä repliikki varsinkin 
heti näytöksen alussa, kun hän johdattaa kat-
sojat tapahtumiin. Muita repliikkejä hän ehtii 
onneksi kerrata kulisseissa, sillä kertoja ei ole 
koko aikaa lavalla.

Keväällä takaisin koulun penkille
Kahdessa esityksessä esiintyminen tarkoittaa 
täyttä kalenteria, jossa sunnuntai on viikon ai-
noa vapaapäivä. Haapkylä kuvaileekin syksy-
ään kivaksi, mutta raskaaksi. Näytösten lisäksi 
Haapkylä toimii suomalaisen, dokumenttielo-
kuviin keskittyvän Docpoint-elokuvafestivaa-
lin valitsijaraadissa. Tätä varten hän on katso-
nut päivisin läjäkaupalla dokumentteja ja kir-
joittanut niistä lyhyitä esittelyjä. 

Syksy on ollut niin kiireinen, että Haapky-
län tuottajaopinnot Aalto-yliopistossa ovatkin 
olleet suosiolla hyllyllä, mutta joululoman jäl-
keen Haapkylä suuntaa takaisin koulun pen-
kille. ”Koulussa on läsnäolopakko. Nyt syksyl-
lä oli pakko laittaa opinnot tauolle, sillä muu-
ten en ehtisi nähdä lapsiani ollenkaan”, Haap-
kylä kertoo.

Armi Ratian vaatteissa
Alkuvuodesta 2015 saa ensi-iltansa ”Armi 
elää!” -niminen elokuva, jossa Minna näytte-
lee itse Armi Ratiaa.

Suomalaisten rakastama Marimekko-brän-
di oli Haapkylälle tuttu entuudestaan tuottei-
densa kautta. ”Minulla on äitini vanhoja Ma-
rimekon hameita ja mekkoja, joita käytän 
edelleenkin”, kertoo Minna suhteestaan Ma-
rimekkoon. Myös perheen 6- ja 10-vuotiai-
den poikien vaatekaapista löytyy mm. Joka-
poika-paita.

Elokuvaa varten Minna tutustui Marime-
kon perustajan Armi Ratian persoonaan mm. 
haastattelemalla tämän tytärtä ja lukemal-
la Ratiasta kirjoitettuja elämänkertoja. ”Armi 
Ratia oli täysin mielivaltainen ihminen. Hän 
saattoi olla yhdessä hetkessä rakastettava ja 
toisessa täysin mahdoton”, kertoo Haapkylä 
henkilöhahmostaan. Hän toteaa itse olevansa 
varsin tasainen ihminen, joten roolin omaksu-
minen vaati työtä.

Elokuvan on ohjannut suomalaisen eloku-
van grand old man Jörn Donner. ”Minulle 
työskentely Jörnin kanssa on aina ollut help-
poa ja mukavaa”, kertoo Haapkylä. Hänen mu-
kaansa Donner antaa aika paljon vapauksia 
näyttelijälle ja keskittyy ohjaustyössään enem-
män suuriin linjoihin kuin yksityiskohtiin.

Elokuva kuvattiin intensiivisellä aikataululla 
tämän vuoden heinäkuussa, ja Haapkylä pais-
ki töitä Kaapelitehtaalla muun Suomen nautti-
essa helteestä ja auringonpaisteesta. Hän mai-
nitseekin työnsä huonoksi puoleksi sen, että 
työajat ovat joskus ärsyttävät. Toisaalta, hänellä 
on usein vapaata silloin, kun muut ovat töissä 
ja lapset koulussa.

”Lapseni ovat tottuneet erikoisiin työ-
aikoihini, eivätkä he tiedä muusta. Poikien 
elämä on kuitenkin turvallista, sillä heidän ei 
tarvitse lähteä kotoa pois, eikä meille tule kos-
kaan vierasta hoitajaa”, kertoo Haapkylä, jonka 
vanhemmat ja sisko perheineen asuvat myös 
Linnunlaulussa, joskin erillisissä asunnoissa. 
”Äitini tietää kaiken mitä tapahtuu, mutta hän 
kunnioittaa yksityisyyttäni”.

Perhejoulu keskellä Helsinkiä
Minna Haapkylä on paljasjalkainen helsinki-
läinen, ja hän on viettänyt myös kaikki lap-
suutensa joulut Helsingissä. ”Kun olin lapsi, 
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Avensikseen on nyt tarjolla uusi, erittäin 
 kattavasti varusteltu Active edition 

-varustetaso, joka oli myös Minna Haapkylän 
koeajamassa autossa. se on saatavilla 1,8 val-
vematic- ja 2,0 d-4d -moottorisiin versioihin.

Tilava, tyylikäs ja mukava Avensis Active 
edition tuo loistavan vakiovarustelun nyt edul-
lisesti kaikkien saataville. Mallissa on esimer-
kiksi Toyota Touch 2 with Go -mediakeskus 
peruutuskameralla ja Bluetooth® handsfree-
toiminnolla sekä monipuolisella navigointijär-
jestelmällä. Active edition pitää sisällään myös 
ylellisen nahka-/alcantara-verhoilun, sekä Bi-
xenon-kaasupurkausajovalot AFs-kaarrevalo-
järjestelmällä ja led-päiväajovaloilla. ulkonäköä 
täydentävät 17 tuuman kevytmetallivanteet 
ja wagon-malleissa takalasien tummennukset. 

Ajonautintoa lisäävät kaksialueinen automaat-
tinen ilmastointilaite, automaattisesti tum-
mentuva taustapeili ja vakionopeudensäädin. 

uusi varustetaso on todella houkuttele-
vasti hinnoiteltu. Active edition -varustetason 
autoverolliset kokonaishinnat alkavat 28 992 
eurosta. Minnan koeajama Active edition 
Wagon on saatavilla 1.8-litraisella bensiini-
moottorilla ja manuaalivaihteistolla hintaan  
29 997€, ja portaattoman Multidrive s -auto-
maattivaihteiston lisähinta on nyt ainoastaan 
500€. dieselinä Active edition Wagonin auto-
verollinen kokonaishinta on 29 844€. voit 
tutustua Avensikseen lähimmässä Toyota-liik-
keessä tai osoitteessa www.toyota.fi.

Teksti ja kuva Kalle Kalaja

Toyota Avensis Active edition

ajoimme jouluna taksilla ympäri Helsinkiä 
isovanhemmilta toisille”, kertoo Minna. Per-
he on viettänyt kaikki joulunsa yhtä lukuun 
ottamatta Linnunlaulussa. ”Vietimme yhden 
joulun isäni golf-osakkeella Porvoossa. Se oli 
vanhempieni mielestä kauhein joulu ikinä”.

Haapkylän perhe viettää perinteistä suo-
malaista perhejoulua. Minna leipoo pipareita 
lasten kanssa, ja idyllisen huvilan pukeminen 

jouluasuun kuuluu Haapkylän perheen jou-
luun. Minna ei erityisesti rakasta lunta, sillä 
lumitöiden tekeminen on yleensä hänen vas-
tuullaan, mutta jouluksi hän toivoo valkeaa 
lumipeitettä.

”Joskus, jos on satanut paljon lunta, sanon 
lapsilleni, että tänään ei lähdetä kouluun”, ker-
too Haapkylä. Vaikka Linnunlaulu sijaitseekin 
vain kivenheiton päässä Helsingin ydinkes-

kustasta, kuuluu se viimeisenä aurattaviin alu-
eisiin. Haapkylä muistaa myös omasta lapsuu-
destaan vastaavia tilanteita. ”Olimme jumissa 
keskellä Helsinkiä, koska lunta oli yksinkertai-
sesti liikaa”, muistelee Haapkylä.

Koeajossa Toyota Avensis
Autoilu on kiinteä osa liikkuvan näyttelijättä-
ren elämää. Kuvauksiin täytyy toisinaan läh-
teä jo silloin, kun muu kaupunki vielä nuk-
kuu, tai vastaavasti näytökset voivat päättyä 
myöhään illalla. Lisäksi Minna tarvitsee autoa 
mm. lasten päivittäisiin koulu- ja harrastus-
kuljetuksiin.

Paitsi kotitalon, jakaa Haapkylä myös auton 
vanhempiensa kanssa. ”Minulla ei ole tarvetta 
ostaa autoa, sillä saan käyttää isäni autoa”, ker-
too Minna tilanteestaan. Haapkylän isä on-
kin valinnut auton niin, että kyytiin mahtuvat 
kaikki Linnunlaulun lapset.

Minna myöntää, että ajatus ihan omasta au-
tosta on kuitenkin houkutteleva, sillä silloin 
olisi täysi vapaus liikkua missä ja milloin ha-
luaa. Minna tarttuikin ilomielin Toyota Plus 
-lehden koeajotarjoukseen – sovitulla koeajo-
viikolla hänellä ei nimittäin ollutkaan täyttä 
vapautta käyttää isänsä autoa.

Minna koeajoi 1,8-litraisella bensiinimoot-
torilla ja Multidrive S -vaihteistolla varuste-
tun Toyota Avensis Active Edition -farmarin. 
”Paitsi itse, etenkin lapseni tykkäsivät autosta 
kovin”, kertoo Haapkylä. Hyvien tilojen lisäk-
si hän kiittelee etenkin auton rivakkaa kiihty-
vyyttä. ”Tykkään siitä, että auto kiihtyy hyvin. 
Se on tärkeää etenkin ohitustilanteissa”, Min-
na valottaa. 

Kiitosta sai myös tyylikkäästi toimiva au-
tomaattivaihteisto, auton helppo ajettavuus ja 
kattava varustelu. ”Navigaattori on todella kä-
tevä! Käytin sitä mm. viedessäni poikaani jal-
kapalloharjoituksiin itselleni ennestään tun-
temattomaan harjoituspaikkaan”, Haapkylä 
kertoo.

Löytyi autosta sentään yksi pieni moitekin. 
”Käsijarru on hassu! Se toimii mielestäni epä-
loogisesti”, naurahtaa Haapkylä ja toteaa, että 
siihenkin kyllä varmasti tottuisi. ”Voisin kyllä 
ostaa tämän auton, jos olisi tarve” huikkaa val-
loittava punapää kadoten seuraavaan tapaami-
seensa. 
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TeksTi Pekka karvinen
kuvaT ToyoTa

Uudistunut 
Toyota Prius+ 
tila-auto

mukavampi, hienostuneempi  
ja turvallisempi täyshybridi

Samassa yhteydessä varustetasojen sisällöt 
ovat myös olleet muutoksen kohteena. Suosit-
tu Active-varustetaso on kattava paketti täyn-
nä mukavuutta lisääviä ominaisuuksia. Hämä-
rätunnistimeen perustuva ajovaloautomatiik-
ka pitää huolen siitä, että autossa on aina oi-
kea määrä valoja toiminnassa. Sadetunnistin 
poistaa tarpeen säätää tuulilasin pyyhinten 
toimintaa – harvoinhan Suomessakaan sen-
tään sataa koko ajan samalla tavalla. Takalasit 
on tummennettu B-pilarista taaksepäin tuo-
den näkösuojaa ulkoa päin, ja toisaalta varjos-
tusta auringonvalolta perheen pienimmille tai 
isommillekin matkustajille.

Verhoilu muuttuu varustetason mukaan 
hienostuneesta ylelliseksi. Activessa on käy-
tännöllinen ja kulutusta kestävä, mutta silti 
ajattoman tyylikäs verhoilu. Istuinten keski-
osa on miellyttävää, korkealaatuista kangasta, 
ja sivut ovat synteettistä nahkaa. Tämä yhdis-
telmä pysyy muodossaan vuosien ajan ja on 
myös helppohoitoinen. Active- ja Premium-
varustetasoihin saa halutessaan myös koko is-
tuinten alan käsittävän synteettisen nahkaver-

hoilun. Kaikissa varustetasoissa sisäverhoilun 
värin voi valita kahdesta vaihtoehdosta: joko 
rauhallinen musta tai tilavuutta korostava vaa-
leanharmaa.

Se, mitä sisätilat pitävät sisällään, on sen si-
jaan varustetasosta riippumatonta. Monikäyt-
töisyys ei voi olla pelkkä sana, vaan sille täy-
tyy löytyä myös katetta. Prius+:n tapauksessa 
monikäyttöisyyden lupaus lunastetaan seitse-
mänpaikkaisuudella ja loistavalla muunnelta-
vuudella. Toisen istuinrivin istuimia voi sää-
tää niin eteen- kuin taaksepäinkin, selkänojien 
kallistusta voi muuttaa, ja tarvittaessa jokai-
sen istuimen voi kaataa yhdellä kädenliikkeel-
lä osaksi täysin tasaista tavaratilaa. Kolmannen 
istuinrivin kaksi paikkaa ovat itsenäisesti nos-
tettavissa esiin tai laskettavissa ala-asentoon – 
myöskin yhdellä kädenliikkeellä.

Kaikissa varustetasoissa on vakiona edistyk-
sellinen ja helppokäyttöinen Toyota Touch 2 
with Go -mediakeskus, jonka ominaisuuksiin 
kuuluvat kaikkien perinteisten audiojärjestel-
mätoimintojen lisäksi Bluetooth® handsfree- 
ja audio-ominaisuudet, navigointijärjestelmä 

Suunnittelun lähtökohdaksi otettiin ai-
kanaan koeteltu ja loistavat luotetta-
vuustilastot kerännyt Toyota Prius. Ai-

to seitsemänpaikkaisuus ei kuitenkaan ole pel-
killä vippaskonsteilla yhdistettävissä olemassa 
olevan henkilöauton pohjalle, joten tämän au-
ton korin suunnittelu painon karkaamatta on 
ollut huikea suoritus suunnittelijoiltaan. Au-
tossa on useassa kohdassa käytetty erikoiske-
veitä materiaaleja, ja mm. alumiinia on käy-
tetty enemmän kuin normaalisti tämän koko-
luokan tila-autossa on tarve. Lopputuloksena 
ei olekaan vain henkilöauto, joka on ottanut 
repun selkäänsä, vaan täysiverinen tila-auto 
valmiina vastaamaan kaikkiin tämän päivän 
haasteisiin. 

Tyylikäs ulkoasu, hienostuneet 
sisätilat
Uudistuksen yhteydessä auton keulan ilme 
on saanut lisää sukunäköä muihin tällä het-
kellä mallistossamme oleviin malleihin. Voi-
makkaana yksityiskohtana etupuskurin laaja, 
pianolakattu musta alue korostaa auton mata-
laa painopistettä ja voimakasta olemusta. Sekä 
edessä että takana on myös valovoimaisia uu-
distuksia, sillä koko mallistossa on nyt kautta 
linjan vakiovarusteena tehokkaat ja pitkäikäi-
set LED-ajovalot. Takana huomionsa voi kiin-
nittää moderneihin, valo-ohjainteknologialla 
toteutettuihin LED-takavaloihin ja uudelleen-
muotoiltuun takapuskuriin.

vuonna 2012 ensiesitelty tila-auto 
Prius+ on edelleen markkinoiden 
ainoa seitsemänpaikkainen 
täyshybridi, ja uudistukset 
nostavat sen jälleen kirkkaimpaan 
valokeilaan. nerokas yhdistelmä 
taloudellisuutta, luotettavuutta ja 
todella suuria tiloja on aina hyvä 
idea. Mistä Prius+:n vetovoima 
muodostuu?
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mukavampi, hienostuneempi 
ja turvallisempi täyshybridi

Länsi-Euroopan kartoilla, sekä Active-varus-
tetasosta ylöspäin myös arjen helppoutta li-
säävä peruutuskamera selkeällä värinäytöllä. 
Kaikkia mediakeskuksen toimintoja hallitaan 
kätevästi kosketusnäytön kautta, ja tärkeimpiä 
ajon aikana tarvittavia ominaisuuksia voidaan 
säätää myös ohjauspyörän painikkeista.

Mediakeskus on tosiaan muutakin kuin 
pelkkä radio – vakiovarustukseen kuuluu ai-
na esim. TMC-liikennetietopalvelu, joka tuo 
aina ajantasaista tietoa liikennetilanteesta ja 
mahdollistaa mm. nopean uudelleenreitityk-
sen mikäli navigointiin asettamallasi reitillä 
on ruuhkaa, onnettomuuksia tai muita häi-
riötekijöitä.

Oman osansa ajokokemukseen tuovat myös 
erilaiset applikaatiot, joita voidaan käyttää yh-
teensopivan matkapuhelimen kanssa. Tällai-
sia sovelluksia ovat mm. ajantasaiset säätiedot 
valitsemassasi kohteessa, polttoaineen hinta-
tiedot selvittävä sovellus tai vaikkapa Googlen 
Street View -palvelu. Viimeksi mainitun avul-
la voit tarkastaa vaikkapa määränpääsi etukä-
teen. Miltä kohteesi näyttää? Oliko se paik-

ka johon halusit mennä? Googlen Panoramio 
-palvelun avulla puolestaan voit esimerkiksi 
lomamatkalla katsoa kohteen kartasta eri käyt-
täjien sinne lataamia kuvia ja määrittää reittisi 
vaikkapa johonkin tuhansista mielenkiintoi-
sen näköisistä kohteista.

Kun haluat autoltasi vain parasta, on Pre-
mium-varustetaso varmasti houkutteleva. 
JBL Premium Audio -äänentoistojärjestel-
mä tuo konserttitasoisen musiikkielämyksen 
sinne missä liikutkin, panoraamakatto avaa 
taivaan lähelle ja turvallisuusvarustelun täy-
dentää törmäystä ennakoiva Pre Crash Sys-
tem -turvajärjestelmä. Maantieajon kohottaa 
uuteen mukavuusluokkaan adaptiivinen va-
kionopeudensäädin (ACC), joka pitää halutes-
sasi etäisyyden vakiona edellä ajavaan ajoneu-
voon. Pysäköintitilanteissa apuna on älykäs 
pysäköintiavustin (IPA), joka auttaa saamaan 
autosi parkkiin ilman stressiä. Yksinkertaista, 
helppoa ja mukavaa.

Ihastu ajamiseen hybridillä
Voimanlähde on uudistunut täyttämään Eu-

ro 6 -päästöluokituksen. Kuten kaikissa täys-
hybrideissämme, myös tässä yhteydessä on 
nostettava esiin kaikki ne hyödyt, mitä täys-
hybriditeknologialla saavutetaan verrattuna 
perinteisiin polttomoottoreihin tai ns. kevyt-
hybrideihin. Itsestään selviä ja paljon toistet-
tuja hyötyjä ovat luonnollisesti loistava poltto-
ainetalous, ulkoisen latauksen tarpeettomuus 
(auto lataa itse akkunsa siitä energiasta, joka 
normaalisti hukattaisiin esim. jarrutettaessa) 
ja kaikkien tilastojen tukema luja luotettavuus. 
Edellä mainittuja arvoja mitenkään väheksy-
mättä unohdetaan kuitenkin usein, mitä täys-
hybridi omistajalleen ja kuljettajalleen itse asi-
assa tarkoittaa.

Omistajalleen täyshybridi tarjoaa mielen-
rauhaa sen parhaimmassa muodossaan. Yl-
läpito- ja huoltokulut ovat pienemmät kuin 
perinteisellä tekniikalla toteutetussa ajoneu-
vossa samalla huoltovälillä. Entä sitten ajami-
nen? Täyshybridi on aina automaattivaihtei-
nen, mutta ilman perinteisen automaattivaih-
teiston tuomaa lisää polttoaineenkulutukseen. 
Vaikka hybriditeknologia sisältää paljon edis-
tyksellisiä innovaatioita, ei kuljettajan tarvitse 
välittää niistä yhtään mitään. Lyhyesti sanot-
tuna kuljettaja käynnistää ajoneuvon käynnis-
tyspainikkeesta, valitsee kulkusuunnan help-
pokäyttöisestä vaihteenvalitsimesta ja määrit-
tää sen jälkeen ajonopeuden kaasun ja jarrun 
avulla, ajomelun pysyessä poikkeuksellisen al-
haisella tasolla. Kuulostaako liian yksinkertai-
selta ollakseen totta? Sitten olisi ehkä hyvä ai-
ka lähteä kokemaan täyshybriditekniikka ja 
Toyota Prius+. 

Uudistuneen Prius+ -malliston hinnat alka-
vat 41 242,49 eurosta. Ensimmäiset autot ovat 
Suomessa tammikuussa 2015. 

4.2-tuumaista väri-
monitoiminäyttöä 
voidaan hallita myös 
ohjauspyörään sijoi-
tettujen painikkeiden 
avulla.

Led-takavalot ovat 
tehokkaat ja pitkä-
ikäiset. Suurikokoi-
nen takaluukku mah-
dollistaa auton hel-
pon kuormaamisen.
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Autoilun palvelut 
digitali soituvat 

TeksTi ja kuvaT kalle kalaja

 Nykyaikaiseen älypuhelimeen pys-
tyy lataamaan lukemattomia so-
velluksia, joista on hyötyä ja iloa 

myös autonkäyttöön liittyen. Hyvin va-
rustelluissa autoissa puhelin toimii myös 
yhteydenpitovälineenä auton oman mul-
timediajärjestelmän ja internetin välillä. 
Saatavilla olevista toiminnoista ja palve-
luista on hyötyä sekä ajon aikana että au-
ton ollessa pysäköitynä.

Toyotan digipalvelut
Toyotan omistajat voivat hyödyntää lu-
kuisia autoiluun liittyviä palveluja nyky-
ään internetissä. Esimerkiksi noin vuosi 
sitten lanseerattu internetsivu www.toyo-
tahuoltovaraus.fi on saanut suuren suosi-
on Toyota-autoilijoiden keskuudessa. Sen 
kautta autolleen voi varata huollon lisä-

palveluineen haluamastaan Toyota-liik-
keestä juuri itselleen sopivana ajankohta-
na. Järjestelmä esittää tarkan hinta-arvion 
toimenpiteille ennen huollon varaamista. 

Myös auton ostamiseen liittyviä verk-
kopalveluja kehitetään jatkuvasti, koska 
internetin rooli autokaupassa on noussut 
jo hyvin keskeiseen asemaan. Jo nyt asi-
akas voi tutkia ja varustella yksityiskoh-
taisesti kiinnostuksensa kohteena olevaa 
uutta Toyotaa verkkopalvelussa www.to-
yota.fi niin, että hinta- ja rahoitustiedot 
ovat omien valintojen mukaisesti vaivatta 
nähtävillä. Auton ulkonäkö muokkaantuu 
valitun varustelun mukaisesti nettisivun 
kuvituksessa. Tällainen helposti toimiva 
nettipalvelu auttaa asiakasta saamaan jo 
ennen autoliikkeessä vierailua tarkan ku-
van erilaisista Toyota-vaihtoehdoista.

Nykyaikaisessa autoilussa voidaan hyödyntää erilaisia digipalveluja todella 

paljon. Pysäköintiin, autonlämmitykseen ja vaikkapa auton huoltamiseen 

liittyen tarjotaan älypuhelimella toimivia sovelluksia ja palveluja. 

liikenteen ruuhka- ja onnettomuustilanteista välittyy tietoa herkeämättä 

eri toimijoille. koskettavatko nämä ominaisuudet jo tavallista Toyota-

autoilijaa? 

– hyötyä vai 
tietoähkyä?
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▶

Auton esilämmitystä 
helpottaa ja tehostaa 
huomattavasti 
mahdollisuus ohjata 
ja seurata toimintoja 
kännykällä.

Toyota-autoilija voi 
varata autolleen huollon 
hintatietoineen esimerkiksi 
älypuhelimella osoitteesta 
www.toyotahuoltovaraus.fi 
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Monissa uusissa Toyota-malleissa vakiova-
rusteena oleva korkealuokkainen multime-
diajärjestelmä tarjoaa mahdollisuuden kytkeä 
järjestelmä älypuhelimen kautta internetiin. 
Tällöin käyttöön saadaan erilaisten ladattavi-
en applikaatioiden myötä monenlaisia toimin-
toja: näet ajantasaiset säätiedot valitsemassasi 
kohteessa tai esimerkiksi polttoaineiden hin-
tatiedot lähimmiltä jakeluasemilta. 

Googlen Street View -palvelu tarjoaa mah-
dollisuuden tutustua määränpääsi näkymiin 
etukäteen suoraan auton kosketusnäytön ruu-
dulta. Sovelluksessa voit varmistaa kuvanäky-
män avulla onko kohteeksi valittu paikka se, 
johon haluat todella mennä. Googlen Panora-
mio -palvelussa voi puolestaan tarkastella lu-
kemattomien käyttäjien lataamia maisemaku-

via reittisuunnittelun helpottamiseksi vaikka-
pa lomamatkojen yhteydessä. Nämä toimin-
not ovat käytettävissä yleisimmillä datayhte-
yttä hyödyntävillä älypuhelinmalleilla, kun 
auton varusteena on Toyota Touch 2 With Go 
-järjestelmä.

Nykyaikaisen tietoliikenteen hyöty näkyy 
myös TMC (Traffic Message Channel) -liiken-
netietopalvelussa. Se toimittaa kaikkiin Toyo-
tan Touch&Go -mediakeskuksella varustettui-
hin malleihin ajantasaista liikennetietoa radio-
lähetysten mukana. Mikäli reitillä havaitaan 
esimerkiksi ruuhkautunutta liikennettä, tai 
reitillä on tapahtunut onnettomuus, siitä tu-
lee viiveettä informaatio navigointilaitteeseen. 
Kuljettaja saa tietoonsa ongelmapaikan sijain-
nin ja onnettomuuden vaikutuksen omaan 

matkantekoon mahdollisine viivästyksineen. 
Palvelu ehdottaa myös ongelmakohdan kiertä-
mistä ja näyttää samalla vaikutuksen matkaan 
niin kilometri- kuin aikamääräisesti. Suomen 
teillä liikkuu jo yli 26 000 Toyotaa, joissa tätä 
toimintoa voidaan hyödyntää.

Älykästä lämmitystä
Auton esilämmittäminen on tunnetusti järke-
vää. Kylmäkäynnistysten aiheuttamat pako-
kaasupäästöt laskevat merkittävästi, taloudelli-
suus paranee ja ajamisen viihtyisyys kohentuu. 
Sekä verkkovirtaa että polttoainetta hyödyntä-
viä, nykyaikaisimpia esilämmittimiä on mah-
dollista ohjata kauko-ohjaimilla ja puhelimel-
la. Esimerkiksi Defa WarmUp Link -järjestel-
mä mahdollistaa hyvin monenlaisten moder-

Pysäköinninvalvoja näkee tuulilasitarrasta, että auton haltija käyttää 
digisovellusta paikoitusmaksujensa suorittamiseen. Tässä autossa on 
lisäksi näkyvillä tieto alle 100 g/km CO2-päästöarvosta.

Googlen Street View -sovelluksessa voit varmistaa kuvanäkymän avulla onko 
kohteeksi valittu paikka se, johon haluat todella mennä.

Onko tie jäässä vai ei? 
Nykyaikana esimerkiksi 
teiden kunnosta ja 
säätilasta välittyy tietoja 
autoilijoille tehokkaasti. 

Jäässä vai ei?
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Suomi on monella tavalla sähköisten 
sovellusten kärkimaiden joukossa, ei-

kä liikenteen tutkimus tee tässä poikkeus-
ta. Teknologian tutkimuskeskus VTT on 
mukana monenlaisissa hankkeissa, joissa 
tarkastellaan esimerkiksi ihmisen ja tek-
nologian vuorovaikutusta liikenteessä. 
Hankkeet eivät ole pieniä: niiden parissa 
työskentelee yhteensä noin 40 henkilöä 
Espoossa, Tampereella ja Oulussa. Tyy-
pillisimpiä tutkimuksen tilaajia ovat tällä 
hetkellä EU, Liikenteen turvallisuusviras-
to Trafi sekä Liikennevirasto.

Liikenteen tutkimustyön tueksi saata-
vaa tietoa voidaan kerätä hyvin monella 
tavoin. Erilaista dataa saadaan analysoi-
tavaksi tienvarsien mittauspisteistä, ka-
meroilla, julkisesta materiaalista ja esi-
merkiksi haastattelemalla tietyn kohde-
ryhmän ihmisiä. Saatuja tutkimustuloksia 
voidaan hyödyntää laaja-alaisesti, etenkin 
yhteiskunnallisessa päätöksenteossa.

– Meillä on ajoittain käynnissä myös 
hankkeita, joissa tietty käyttäjäryhmä ajaa 
erikoisvarustellulla autolla jopa kuukau-
den. Tällöin yksittäisen henkilön ajotyy-
listä tulee tarpeeksi rutiininomainen, ja 
saatu datamäärä antaa riittävän varman 
pohjan johtopäätösten perustaksi. Eri-
koisvarustelu voi tarkoittaa joitain jälki-
asennettuja lisävarusteita tai tiedonkeruu-
järjestelmää, jolla seurataan ajokäyttäyty-
mistä sekä tiettyjen varusteiden tai niiden 
yhdistelmien käyttötapoja erilaisissa ajoti-
lanteissa, kertoo liikenteen tutkimusryh-
män päällikkö Merja Penttinen.

Autojen vakiovarustelu paranee jat-
kuvasti, ja periaatteessa ajoneuvojen tur-
vallisuustaso kasvaa merkittävää vauhtia. 
Erilaiset liikennetietoa välittävät, törmä-
yksiä ennakoivat, kuljettajan vireystilaa 
tarkkailevat ja jalankulkijoita tunnista-
vat järjestelmät auttavat kuljettajaa ajo-
tehtävissään ja reagoimaan yllättäviinkin 
tilanteisiin. Modernit varusteet asettavat 
kuitenkin uudenlaisia haasteita liikenteen 
sujuvuudelle. Jos aikanaan jalankulkijat 
tottuvat siihen, että auto pysähtyy suoja-
tien eteen vaikka kuljettajaan ei saataisi-
kaan katsekontaktia, voi perinteisempien 
autojen kohdalla syntyä liiallista luotta-
musta auton omatoimiseen liikenteen lu-
kukykyyn. Ja vaikka koko autokanta tu-
levaisuudessa muuntuisi modernein tur-
vavarustein varustelluksi, on liikenteessä 
edelleen polkupyöriä, jalankulkijoita, mo-
poja ja vaikka rullalautailijoita, joiden hal-
litseminen on täysin ihmisaivojen varassa.

– Tulevaisuuden varusteet vähentä-
vät hyvin todennäköisesti auto-onnetto-
muuksien määrää. Haasteita tulee kuiten-
kin esiintymään esimerkiksi siinä, kuinka 
eri-ikäiset käyttäjät oppivat oikealla taval-
la käyttämään tietotekniikkaan perustu-
via autonsa ominaisuuksia. Autoilijan tu-
lee edelleen osata ja kyetä ajamaan ilman-
kin näitä kaikkia avustavia uutuusvarus-
teita, eli tulevaisuudessakin auton järjes-
telmien tulee tukea ihmisen tekemiä aja-
miseen liittyviä päätöksiä, eikä toisinpäin, 
toteaa Merja Penttinen.

Älyliikenteen tutkimusta suomessa

Merja Penttinen toimii VTT:n liikenteen tutkimusryhmän päällikkönä.

nien ominaisuuksien hyödyntämisen.
Älypuhelimella voidaan päälle kytkemisen 

ja sammuttamisen lisäksi ajastaa esilämmitys 
alkamaan tiettynä ajankohtana. Lämmityk-
sen kestoaika on luonnollisesti myös valitta-
vissa. Tällöin lämmitin ei vie turhaa energiaa, 
mutta auton moottori ja sisätilat saavuttavat 
kuitenkin aiotun lämpötilan ennen liikkeelle-
lähtöä. Kehittyneimmät järjestelmät pystyvät 
myös lähettämään älypuhelimeen tietoa au-
ton sisälämpötilasta, ulkoilman lämpötilasta 
ja esimerkiksi siitä, jos 230 V verkkovirta ei 
ole kytkettynä tai jos auton akkujännite on 
laskenut alle vaaditun tason.

Esimerkiksi Defan järjestelmään on saata-
vissa myös auton sijainnista kertova toiminto, 
josta voi olla hyötyä myös muulloin kuin au-
toa parkkipaikalta etsittäessä: hälytin ilmoit-
taa haluttaessa, jos auto käynnistetään tai jos 
sitä liikutetaan. Omistaja saa siis viipymät-
tä tiedon auton luvattomasta käytöstä ja nä-
kee auton kulloisenkin sijainnin nettipalve-
lun kartalta.

Helppoa pysäköintiä
Myös pysäköintiin liittyen älypuhelin tuo hel-
potusta arkeen. Esimerkiksi Easy Parkin tar-
joama matkapuhelimeen ladattava sovellus 
helpottaa pysäköintimaksuista huolehtimista 
merkittävästi. Sovellus ei ainoastaan vapauta 
autoilijaa kolikoiden tai pankkikortin käytös-
tä: sitä käytettäessä ei tarvitse etsiä maksu-
automaattia tai arvioida etukäteen pysäköin-
nin pituutta maksullisella alueella.

Ajettaessa pysäköintipaikkaan, jonka mak-
su on mahdollista suorittaa käytössä olevalla 
sovelluksella, arvioitu pysäköintiaika ilmoi-
tetaan sovelluksella sovelluksen ylläpitäjälle. 
Mikäli pysäköintiaika onkin ajateltua lyhyem-
pi, maksun voi katkaista ennen liikkeelleläh-
töä. Vastaavasti pysäköintitarpeen jatkuessa 
asiakas voi jatkaa parkkiaikaa vaikka toiselta 
puolelta kaupunkia.

Pysäköinninvalvoja tietää auton tuulilasi-
tarrasta, että auto kuuluu tällaisen järjestel-
män piiriin. Valvoja voi tarkastaa omalla pää-
telaitteellaan, että pysäköintimaksu on hoi-
dettu. Vähäpäästöisten autojen (bensiini- ja 
dieselautot, joiden CO2-päästöt ovat alle 100 
g/km), kuten Toyota-hybridien, haltijat voivat 
hyödyntää helpoimmin Helsingin kaupungin 
alennettuja pysäköintimaksuja juuri älypuhe-
linsovelluksen avulla. 

Vaikka kunkin sovelluksen ylläpitäjä ve-
loittaa palvelustaan käyttökertakohtaisesti, 
voidaan toimintatapaa silti pitää taloudelli-
sestikin järkevänä. Pysäköintivirhemaksujen 
riski on hyvin pieni, ja kustakin pysäköin-
nistä tarvitsee maksaa vain todellinen kulu, 
kun perinteistä aikapelivaraa ei tarvitse os-
taa lippuautomaatista. Pysäköintimaksu ve-
loitetaan asiakkaan luottokortilta, ja kulut on 
myös mahdollista ohjata yrityskäytössä suo-
raan työnantajalle.

Autojen digitaaliset palvelut ovat siis jo ar-
kipäivää, ja hyödyttävät kuluttajia monilla ta-
voin. Niiden tuomia etuja kannattaa kokeilla 
ja käyttää rohkeasti. Aika näyttää, mitä uutta 
kehitys tuo lähivuosina ulottuvillemme. 
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TeksTi ja kuvaT 
ilpo maTTila

Hybridikoeajo 
havainnollisti 
helppouden

Toyota järjesti kuluneen syksyn 

aikana hyvin poikkeuksellisen 

koeajokampanjan, hybridikoeajo

haasteen. Sen myötä yli 1 000 henkilöä 

kävi koeajamassa Toyotahybridin ja sai 

viiveettä tietoonsa monenlaista tietoa 

ajonsa ajalta. lähes poikkeuksetta 

sähköajon määrä yllätti testaajat.

Hybridikoeajohaaste 
-kampanja innosti 
yli tuhat henkilöä 
koeajamaan uuden 
Toyota-täyshybridin. 
Ennakkoluulot ja 
epäilyt murtuivat 
tavoitellulla tavalla.

Koeajajat saivat itse päättää, julkaistaanko heidän saavutta-
mansa tulokset ja antamansa yleisarvosana internetpalvelussa.

Hybridikoeajohaasteen tuloksia oli 
mahdollista seurata viiveettä EC-Tools 
Oy:n toimittaman Driveco-järjestelmän 
myötä sivulla www.toyota.fi/hybrid.
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 Kampanja onnistui tavoitteessaan: hyvin moni sel-
lainen autoilija, joka ei ollut syystä tai toisesta 
vielä tullut kokeilleeksi hybridiautolla ajamista, 

sai ottaa tuntumaa tällaiseen voimanlähteeseen. Kaik-
ki koeajajat saivat julkaista halutessaan koeajon aikaiset 
kulutus-, päästö-, nopeus- ja matkatietonsa sekä oman 
arvionsa koeajosta Toyotan verkkosivuilla viiveettä. 
Millaisia tuntemuksia hybridikoeajohaaste herätti kol-
messa testihenkilössämme?

Ihmeellisen hiljaista
Henry Nurkse osallistui hybridikoeajohaasteeseen aja-
malla mökkimatkaansa vastaavan reitin, johon kuului 
moottoritietä ja taajama-ajoa yhteensä 49,8 kilometriä.

Ajomatka Toyota Yaris Hybridillä alkaa melko taval-
lisesti. Avataan ovi ja istuudutaan ohjauspyörän taakse. 
Etsitään hyvä ajoasento, kiinnitetään turvavyö ja käyn-
nistetään moottori. Mutta moottorin ääntä ei kuulu-
kaan.

Toyota-
hybrideissä eri 
voimanlähteiden 
vetovastuita 
voi seurata 
havainnolliselta 
näytöltä.

Henry Nurksen 
mökkimatkaa mu-
kailevan, pitkiä 
maantieosuuksiakin 
sisältäneen koeajon 
sähköajo-osuudeksi 
tuli 44 %.
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Nurkse valitsee automaatista pe-
ruutusvaihteen, R:n, ja huomaa, että 
näytölle tulee kirkas peruutuskame-
ran kuva. Taakse näkee kääntyilemät-
tä. Nurksen koeajo alkaa hybridityylil-
lä: ensi metrit mennään pelkän sähkön 
voimalla ja liikkeelle lähdetään hiljaa 
liukuen. 

D-vaihde päälle ja eteenpäin, ei vie-
läkään kuulu polttomoottorin hyrinää. 
Auto liukuu liikkeelle kuin hissi. 

Ensimmäiset kilometrit ajetaan ko-
konaan sähköllä. Nurkse etenee hi-
taasti, koska ympärillä on jalankulki-
joita. Suojatien eteen pitää pysähtyä ja 
päästää jalankulkijat ylittämään katu. 
Autossa tulee täysin hiljaista, vaikka 
autossa on valot päällä ja menemisen 
meininki. Jalankulkijat voivat hengitel-
lä rauhassa, pakoputkesta ei pääse il-
maan yhtään mitään.

Käännymme Vihdintielle, ja auton 
näyttö osoittaa, että sähkömootto-
rin ja polttomoottorin vuorot vaihtu-
vat tiuhaan tahtiin. Näytöltä vaihtelun 
voi nähdä, mutta mitään ylimääräistä 
vetovuorojen vaihteluun viittaavaa ei 
tunnu. Kuljettajan ei tarvitse edes tie-
tää millä moottorilla milloinkin aje-
taan. Ja vaikea sitä on havaita miten-
kään, niin saumattomasti vaihdot ta-
pahtuvat.

Kehä kolmosella käytössä on enim-
mäkseen polttomoottori. Bensiiniä to-
ki kuluu, mutta samalla akut latautu-
vat. Myös jarrutuksissa ja hidastuksis-
sa akkuihin virtaa sähköä. Jarrupalat 
ja jarrulevyt säästyvät, ja hidastusten 
tuottamaa kitkaa menee energiana tal-
teen ja uusiokäyttöön, muuten se haih-
tuisi lämpönä ilmaan.

Polttomoottori jää taas taka-alalle, 
kun siirrymme taajamaliikenteeseen. 
Sähköajon osuus nousee reilusti yli 
puoleen. Vihdintie, Kehä 1, Hämeen-
linnantie, Kehä 3, Vihdintie -kierros 
vaatii ajoittain nopeahkoa ajoa, ihan 
niin kuin Nurksen mökkimatkallakin. 

Nurksea ilahduttaa erityisesti ajami-
sen helppous ja mukavuus. Pienet hy-
vät asiat saavat hyvälle tuulelle: energi-
an säästeliäs käyttö, sähköauton hiljai-
suus, hybridijärjestelmän älykäs ja au-
tomaattinen toiminta, hyvä kiihtyvyys 
tarvittaessa, pieni polttoaineenkulutus, 
ajamisen helppous ja mukavuus.

Moottoritieosuuksilla Toyota Yaris 
Hybrid käytti lähes koko ajan polttoai-
nemoottoria, silti sähköajon osuudeksi 
kertyi 44 prosenttia matkasta, kilomet-
reissä 22.

Lopputuloksena syntyi vain 4,1 lit-
ran polttoainekulutus, erinomainen 
tulos. Tämä hämmästytti Henry Nurk-
sea.

Vallilassa hybridi on helpompi  
kuin täyssähköauto
Tuuli Mattila ajoi omalla hybridikoe-
ajollaan puolestaan Kauniaisista Kai-

vopuiston kautta Vallilaan. 
Hänen mielestään tällä hybridiau-

tolla oli helpompi ajaa kuin tavallisella 
autolla. Hänellä on ollut myös hieman 
kokemusta sähköautosta. 

– Kotona Vallilassa en voisi ladata 
sähköautoa, ei meillä ole sellaista pis-
toketta missään kadunvarressa, mut-
ta tällainen hybridi sopisi kaupunkiin 
paremmin. Peruutuskamera on loista-
va keksintö, se auttaa hankalissa pysä-
köinneissä, jotka ovat meillä jokapäi-
väisiä. Tästä autosta näkee myös hyvin 
ulos. Kotikadulla miellyttää se, että au-
to etenee ilman pakokaasuja vain säh-
köllä, Tuuli totesi.

– Yllättävää, että noin paljon ajos-
ta on sähköajoa, vaikka akkuja ei erik-
seen tarvitse ladata. 

– Tosi helppo auto. Ei tarvitse ajatel-
la ajamista, ja voi keskustella kaverin 

kanssa, myös musiikki kuuluu parem-
min, kun auto on niin hiljainen.

Tämä voisi olla seuraava 
automme
Helsinkiläisinsinööri Niko Asposalol-
la oli hieman erilainen lähtökohta kuin 
monella muulla hybridikoeajajalla: hä-
nen edellinen työsuhdeautonsa oli To-
yota Prius. Niinpä hän ehti kiinnittää 
huomiota myös koeajojärjestelyjen su-
juvuuteen.

– Tiesin jo ennestään, miten help-
pokäyttöinen hybridiauto on. Silti Au-
ris Touring Sports Hybrid pääsi yllät-
tämään hiljaisuudellaan ja mukavuu-
dellaan. Noin puolen tunnin koeajo-
lenkillä melko tasan puolet ajasta Au-
ris oli EV-tilassa, eli bensiinimoottori 
sammutettuna. Automalli on tilava, ja 
sai minut kyllä vahvasti harkitsemaan 
vastaavaa seuraavaksi perheemme au-
toksi, Niko totesi koeajolta palattuaan.

Aspasalo piti myös tavasta, jolla au-
to annettiin koeajoon ja jolla tuloksia 
käsiteltiin. Vaikka hän ei ollut varan-
nut koeajoaikaa etukäteen, kaikki sujui 
luontevasti ja niin, ettei hänen aikaansa 
kulunut turhaan odotteluun.

– Joidenkin ihmisten käsitys siitä, 
että hybridiautoilijan tulee olla pape-
ripaitaan verhoutunut nörtti, ei pidä 
lainkaan paikkaansa. Koeajokampan-
ja tuntui hyvältä: eihän tämä mitään 
salatiedettä ole, Niko sanoi naurahta-
en. 

– Tiesin jo ennes-
tään, miten help-
pokäyttöinen hy-
bridiauto on. Sil-
ti Auris Touring 
Sports Hybrid 
pääsi yllättämään 
hiljaisuudellaan ja 
mukavuudellaan, 
totesi Niko Aspo-
salo.

Helsingin Valli-
lassa asuva Tuuli 
Mattila piti Yaris 
Hybridiä varsin 
käytännöllisenä 
ajokkina. Auton 
hiljaisuus ja pie-
net pakokaasu-
päästöt viehätti-
vät häntä.
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OLEMME MUKANA 
OTTAMASSA 
VASTUUTA.

Toyotan laaja hybridi-mallisto tarjoaa vaihtoehdon vastuulliseen autoiluun. 
Yaris, Auris, Auris Touring Sports, 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.

www.toyota. /rahoitus

Toyota Finance Finland Oy 
on mukana kantamassa 

vastuuta Suomen metsäluonnon 
hyvinvoinnista. 

Tukea kartuttaa jokainen 
Toyota hybrid -auton rahoitus.

67041_TO_Rahoitusilmoitus_Toyota_Plus_12_14_A4.indd   1 27.11.2014   11.05



TeksTi Mia Meinander
kuvaT Mikko rasila

astuessani sisään sisustusarkkitehti 

ilkka Mälkiäisen työhuoneeseen tiedän 

heti tulleeni kauneuden ja harmonian 

tyyssijaan. Marraskuiseen aamuun 

heräävän Helsingin hälinä kolisevine 

raitiovaunuineen painautuu taka-alalle, 

ja aikakin tuntuu pysähtyvän katseeni 

kiinnittyessä lämpimään kynttilänvaloon. 

Palan halusta selvittää kuka on Ilkka 
Mälkiäinen, ja miten hänen työnsä 

sisustusarkkitehtina vaikuttaa ihmisten 

jokapäiväiseen elämään.

Tuntematon suuruus

Ennen tapaamistamme naputtelin 
Googleen ”Ilkka Mälkiäinen” ja jou-
duin pettymään. Google ei, hämmäs-
tyttävää kyllä, tuntunut tietävän tästä 
miehestä mitään. Hakutuloksista löytyi 
Ilkan henkilökohtainen facebook-sivu 
ja muutama muu sosiaalisen median 
profiili, parin vuoden takainen lehtiar-
tikkeli, jossa mies antoi vinkkejä toimi-
van keittiön sisustamiseen ja kasa epä-
määräisiä yhteystietoja.

Mälkiäisen mukaan mahdollisim-
man vähäinen julkisuus on ollut tietoi-
nen valinta. Hän on pyörittänyt I&M-
sisustusarkkitehtitoimistoon yhdessä 
liikekumppaninsa kanssa jo kymme-
nen vuotta, mutta silti yrityksellä ei ole 
edes kotisivua. 

”Puskaradio on paras markkinointi-
kanavani”, selittää Ilkka, joka suhtautuu 
aiheeseensa varsin intohimoisesti. Hä-
nen mukaansa olisi kamalaa, jos joku 

valitsisi hänet sisustusarkkitehdikseen 
pelkkien kauniiden kuvien perusteel-
la. Sisustusarkkitehdin työssä kun on 
kyse aivan muusta, kuin olohuoneen 
kruunaavasta juuri oikeanlaisesta kul-
masohvasta.

Tie sisustusarkkitehdiksi
Ilkka kasvoi omien sanojensa mukaan 
varsin tavallisessa suomalaisessa ko-
dissa Lounais-Suomessa. Taide ja es-
tetiikka olivat kuitenkin jo varhaisis-
ta ikävuosista lähtien Ilkan elämässä, 
sillä hänen esteetikkoäitinsä tutustutti 
Ilkan niihin.

Aktiivisesti mm. maalaustaidetta 
harrastanut Ilkka ei kuitenkaan suun-
nitellut itselleen taiteellista ammattia, 
vaan tähtäsi arkkitehtiopintoihin tek-
nilliseen korkeakouluun. Ilkan äiti kui-
tenkin patisti miestä hakemaan Lah-
den Muotoiluinstituuttiin sisustusark-
kitehdin koulutusohjelmaan.

Äidinvaisto osui oikeaan, sillä Lah-

esittelemme tässä artikkeli-
sarjassa designin ja käsitöi-

den ammattilaisia suomesta. 
aiempiin artikkeleihin voit 

tutustua Facebookissa Toyo-
ta suomi -sivustolla osoit-

teessa www.facebook.com/
toyotasuomi

OsaajiaSuomesta

Toimivaa ja 
kaunista arkea
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dessa Ilkka tiesi heti olevansa oikealla 
alalla. Sisustusarkkitehdin opinnoissa 
ja työssä Ilkka pääsi yhdistämään tai-
teelliset lahjansa rakastamaansa piirtä-
miseen ja suunnitteluun. Hän on omi-
en sanojensa mukaan ollut onnekas, 
kun on päässyt jo opiskeluvaiheessa te-
kemään oman alansa töitä.

Ennen valmistumistaan Ilkka kävi 
myös Lontoossa vaihto-opiskelijana, 
ja viipyi siellä ”niin kauan kuin lom-
pakko kesti”. Lontoossa oltiin 1990-lu-
vulla paljon Suomea ja Lahtea edellä 
tilankäytön suunnittelussa ja sisusta-
misessa. Ilkka ei jäänytkään vain ihas-
telemaan suurkaupungin sykettä, vaan 
opiskeli aktiivisesti mm. tekstiilisuun-
nittelua ja muita opintojaan tukevia ja 
täydentäviä aineita. Hän osallistui Lon-
toossa myös mielenkiintoisiin työpro-
jekteihin, joista esimerkkinä hän mai-
nitsee French Connection -vaatemyy-
mälän uudistusprojektin.

Intohimoinen yrittäjä
Valmistuttuaan sisustusarkkitehdik-
si Ilkka ehti olla muutaman vuoden 
suunnittelutoimistossa töissä, kunnes 
hän perusti Johanna Ikävalkon kans-
sa oman I&M Sisustusarkkitehdit -toi-

mistonsa vuonna 2004.
Yrittäjäksi hyppääminen ei nuorta 

miestä pelottanut, sillä hän ehti toimia 
yrittäjänä jo opintojen ohessa. Yrittä-
jyyden hyvinä puolina hän pitää mm. 
sitä, että oman työtahtinsa voi säädellä 
itse, ja sitä, että yrittäjänä on mahdol-
lisuus valita itselleen mieluisia projek-
teja. Toisaalta hän korostaa olevansa 
onnekas siinä mielessä, että hänellä on 
ollut riittävästi töitä tarjolla koko ajan. 
Ilkkaa katsoessa ja kuunnellessa tulee 
kyllä selväksi, että kyse ei varmasti ole 
pelkästä onnesta – Ilkasta huokuva in-
tohimo omaan tekemiseen vakuuttaa 
myös tämän ammattitaidosta. Miehen 
tietokoneen ruudulla lukee ”Do eve-
rything with love”, ja Ilkka selvästi elää 
kuten opettaa.

Kädet savessa
Viime vuosina mediassa on ollut val-
lalla jonkinlainen kotibuumi. Sisustus-
lehtien kauppa käy, ja TV-tarjonnassa 
on yhä enemmän kotiin, sisustamiseen 
ja remontoimiseen liittyviä ohjelmia.

Ilkka kertoo seuraavansa esim. TV-
ohjelmia ollessaan ”itsemurhatuulella” 
– ne kun antavat sisustusarkkitehdin 
työstä aivan väärän kuvan. ”Todelli-
suudessa se remontti ei valmistu kah-
dessa päivässä, ja parin tonnin budje-
tilla on kuitenkin iso joukko palkatto-
mia ihmisiä hommissa”, Ilkka selvittää.

Omaa työtään Ilkka kertoo tekevän-
sä kädet savessa ja kumisaappaat jalas-
sa. Useimmat ihmiset sekoittavat sisus-

Ilkan motto on  
”Do everything 
with love”.

tusarkkitehdin ja sisustussuunnittelijan 
toisiinsa, eivätkä yhdistä kumisaappai-
ta tai kovia materiaaleja kumpaankaan. 

Ilkka kertoo oman työnsä tärkeim-
mäksi osa-alueeksi tilankäytön suun-
nittelun. Parhaillaan hän työskentelee 
muiden töiden ohessa muutaman yksi-
tyisasiakkaan kanssa näiden omakoti-
taloprojekteissa. Ilkka on astunut rem-
miin, ennen kuin tontilla on tapahtu-
nut vielä mitään. Kun rakentaminen 
on saatu käyntiin, on Ilkka se taho, jo-
ka on yhteydessä niin putkimieheen, 
sähkömieheen kuin maalariinkin. Se 
vaatii lukuisia käyntejä työmaalla ja kä-
det savessa tekemistä. 

Vastaavissa projekteissa Ilkka on 
melko usein mukana myös sisustus-
suunnittelijana, mutta toisinaan esim. 
valaistusta varten on saatettu palkata 
kokonaan eri suunnittelija. Ilkalla on 
kyky hahmottaa asiat kokonaisuuksi-
na, ja hän kertookin kommentoivansa 
mielellään vaikkapa pihasuunnittelua, 
vaikka asiakkaalla olisikin siihen erilli-
nen suunnittelija varattuna. 

Sisustusarkkitehti arjen 
sankarina
Ilkka on ollut mukana sisustusarkki-
tehtina lukuisissa erilaisissa projekteis-
sa. Hän on suunnitellut uusiksi mm. 
parinsadan hengen toimiston tai vilk-
kaan ruokaravintolan tilankäytön.

Rakkainta projektiaan Ilkan on vai-
keaa nimetä, mutta työn parhaaksi 
puoleksi hän kertoo empimättä sen, 

Ilkan työhön 
kuuluu paljon 
koordinointia 
eri toimijoiden 
kesken.
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että on palkitsevaa, kun voi ratkaista 
ihmisten konkreettisia ongelmia. Toi-
sinaan asiakkaan ongelma voi olla hy-
vinkin pieni, kuten eteisen toimivaksi 
saaminen, toisinaan taas kyse voi olla 
vaikkapa kuudensadan neliömetrin ko-
konaisuudesta.

Erityisen mieleenpainuvia ovat ol-
leet sellaiset yksityisasiakkaiden kans-
sa toteutetut projektit, joissa Ilkka on 
saanut toteuttaa mielin määrin omia 
visioitaan budjetin olematta ongelma, 
tai joissa on saanut olla mukana syn-
nyttämässä jotain ihan kokonaan uutta.

”Tiedän asiakkaistani valtavasti in-
tiimejäkin yksityiskohtia, kuten sen 
missä he säilyttävät alusvaatteitaan, tai 
kummalla kyljellä talon isäntä nukkuu”, 
Ilkka valottaa suhdettaan asiakkaisiin-
sa. Hän vaalii tarkasti asiakkaiden-
sa yksityisyyttä ja varoo paljastamas-
ta pienintäkään yksityiskohtaa näistä. 
Moniin asiakkaista on syntynyt luot-
tamuksellinen suhde, ja Ilkka on muo-
dostunut monelle luottohenkilöksi ko-
din ratkaisuja mietittäessä.

”Kodin dynamiikka muuttuu esim. 
lasten muuttaessa pois kotoa. Silloin 
olen usein palannut uudestaan asiak-
kaan luokse, ja toisinaan olen suunni-
tellut myös poismuuttavan lapsen ko-
din tilankäyttöä”, Ilkka kertoo.

Ennemmin rujo kuin näpsäkkä
Ilkan työhuone sijaitsee Helsingin 
ydinkeskustassa. Mies kertoo muis-
tuttavansa itseään toisinaan siitä, että 
hän on harvinaisen onnekas, kun hä-
nen työpaikkansa sijaitsee kävelymat-
kan päässä kodista. 

Kuten kaikkeen tekemiseensä, suh-
tautuu Ilkka intohimoisesti myös au-
toiluun. ”En tulisi toimeen ilman au-
toa”, toteaa hän yksiselitteisesti. Ilkan 
työhön sisältyy paljon piirtämistä ja 
työpöydän ääressä suunnittelua, mutta 
suunnittelukohteisiin täytyy pystyä läh-
temään nopeallakin aikataululla. 

Kovin pienellä autolla ei Ilkan työssä 
pärjää, vaan kyytiin täytyy mahtua tar-
vittaessa vaikkapa kaapinovia.

Vaikka Ilkalla ei muuten olekaan mi-
tään pikkuautoja vastaan, on hänellä 
yksi ehdoton vaatimus autolle: se ei saa 
missään nimessä olla ”näpsäkkä”. Käy-
tännöllisyys on erittäin tärkeä kriteeri 
Ilkalle autonvalinnassa, mutta autos-
sa tulee ehdottomasti olla myös luon-
netta. Muotoilun tai auton olemuksen 
täytyy jollain tavalla säväyttää. ”Mie-
luummin sitten vaikka rumanrujo, 
kuin näpsäkkä”, toteaa Ilkka ykskan-
taan. Toyotan mallistosta Ilkka voisi 
hyvin kuvitella ajavansa vaikkapa Land 
Cruiserilla, joka täyttäisi niin kokon-
sa kuin ulkoasunsakin puolesta Ilkan 
vaatimukset.

Tee joulusta itsesi näköinen
Ilkka viettää puolisonsa kanssa täl-
lä kertaa joulun ulkomailla, kaukana 

Australiassa, mutta joulukuusi on silti 
hankintalistalla.

Silloin kun Ilkka viettää joulua Suo-
messa, kääntyy auton nokka useimmi-
ten kohti muutama vuosi sitten hankit-
tua vapaa-ajan asuntoa. Kokonaisuus 
on iso vanha maatalon pihapiiri sata-
kuntalaisessa peltomaisemassa. Tilan 
tarinaa ja asukkaita tiedetään 1500-lu-
vulle asti. Taloa ja pihapiirin muita ra-
kennuksia on kunnosteltu ja kunnos-
tellaan vielä vuosia, ja lisäksi parin heh-
taarin puutarha vaatii paljon läsnäoloa 
ja hoitoa. 

Matkalla joulunviettoon Ilkka käy 
tyhjentämässä paikallisen kukkakau-
pan.

”Tykkään ylikoristella”, Ilkka ker-
too. Joulussa on hänen mukaansa kyse 
ennen muuta tunnelmasta. Kuten ko-
din tilankäytön suunnittelussa tai ko-

din sisustamisessa, myös joulussa pitäi-
si muistaa kenelle kotia tai joulua teh-
dään – teetkö sitä muille antaaksesi it-
sestäsi jonkin tietyn kuvan, vai teetkö 
sitä itseäsi varten?

”Hienointa on, jos perheellä on van-
hoja, suvussa kulkevia joulukoristeita. 
On aivan turhaa käydä ostamassa joka 
vuosi uudet design-joulupallot”, Ilkka 
huomauttaa. Myös perheen ja suvun 
lasten jouluaskartelut ansaitsevat kun-
niapaikan, kun koti puetaan jouluun. 
”On surullista ajatella, että lasten jou-
luaskarteluja ei laitettaisi esille vaikka-
pa siksi, että ne sotisivat muuta kodin 
värimaailmaa vastaan”

Ilkan jouluvinkki Toyota Plus -leh-
den lukijoille onkin tehdä joulusta roh-
keasti juuri sellainen kuin itse haluaa. 

Lahden Muotoilu
instituutista 
sisustusarkki
tehdiksi 
valmistunut 
Ilkka Mälkiäinen 
kuvattiin 
työhuoneellaan 
Helsingin 
Punavuoressa.
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Toyotalla on maailman pisin kokemus täyshybridiautojen valmistajana. Toyota Motor 

Companyn valmistamia hybridiautoja on myyty jo yli seitsemän miljoonaa kappaletta ympäri 

maailman! Sen kunniaksi kokosimme muutamia mielenkiintoisia faktoja matkan varrelta.

Jo seitsemän miljoonaa myytyä
Toyota-hybridiautoa!

Toyotan valmistamat hybridiautot ovat tuottaneet 

noin 49 miljoonaa tonnia 
vähemmän hiilidioksidipäästöjä 
kuin mitä vastaavan kokoiset perinteisellä 
bensiinimoottorilla varustetut autot olisivat 
tuottaneet.

Toyota-hybridejä myytiin aluksi 
vain yhtä mallia yhdessä maassa. 

Nyt Toyota myy 
28 erilaista hybridiautoa 
yli 90 eri maassa ja 
markkina-alueella.

Toyotan valmistamat 
hybridiautot ovat

säästäneet noin 
18 miljoonaa 
kilolitraa bensiiniä 
verrattuna vastaaviin 
bensiiniautoihin.

-97 -14

120  g/km

49 g/km

Päästöjen 
kehitys

1997–2014

Prius 1. sukupolvi

Prius PHEV
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Kaikista 
myydyistä 
Toyota-
hybrideistä

90 % 
on edelleen 
käytössä.

Suomen markkinoilla 
on nyt kuusi eri 
hybridimallia:

Yaris hybrid
 

Auris hybrid
 

Auris hybrid 
Touring Sports 

Prius 

Prius PHEV 

Prius+

Auris hybrid 
Touring Sports 

Prius 

Prius PHEV Prius PHEV 

Prius+Prius+

0,1
0,5

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

02 05 07 09 11 12 3/13 12/13 14

Toyota-hybridien 
myynnin globaali 
kehitys.
(kumulatiivinen)
2002-2014
Miljoonaa kpl.

-04 -13

8000 kpl

63 kpl

Suomessa on 
rekisteröity tähän 
mennessä yli 
8000 Toyotan 
valmis tamaa 
hybridi -
autoa.

Tutkimusten mukaan jopa 

yli 80% hybridiä 
koeajaneista on 
kertonut olleensa rauhalli-
sempia ja onnellisempia kuin 
ajaessaan tavanomaisilla 
autoilla.

22 elokuvamaailman 
arvostettua Oscar-palkintoa. 
Toyota Prius -kuljettajien voittama Oscar-
patsaiden määrä. Prius on myös esiintynyt 
useissa suosituissa TV-sarjoissa, mm. 
South Parkissa, Mordernissa perheessä ja 
Täydellisissä naisissa.

useissa suosituissa TV-sarjoissa, mm. useissa suosituissa TV-sarjoissa, mm. useissa suosituissa TV-sarjoissa, mm. 
South Parkissa, Mordernissa perheessä ja South Parkissa, Mordernissa perheessä ja 
Täydellisissä naisissa.
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TEKSTI JA KUVAT KALLE KALAJA

Taksiautoilussa autolta vaaditaan monenlaisia 

ominaisuuksia. Asiakastyytyväisyyden ja ajomukavuuden 

lisäksi auton tulee olla luotettava, taloudellinen ja tiloiltaan 

riittävän avara. Toyotan hybridimallit ovat kasvattaneet 

suosiotaan taksiautoilijoiden keskuudessa, ja uusi 

taksiautoilijoita koskettava veromuutos lisännee niiden 

vetovoimaa entisestään.

Toyota-hybridi 
viehättää 
ammatti ajossakin
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Taloudellisuuden ja luotettavuuden lisäksi 
Prius+ on vakuuttanut käyttäjänsä tilojensa 
toimivuudella. Istuinkorkeus viehättää 
erityisesti iäkkäämpiä taksiasiakkaita.

Vantaalainen Timo Hanka on yksi pisim-
pään hybridillä ajaneista suomalaisista 
taksiautoilijoista. Hänellä on ajokkinaan 

tällä hetkellä seitsemänpaikkainen Toyota Prius+, 
jonka matkamittariin on kertynyt parissa vuo-
dessa yli 280 000 kilometriä. Aiemmin hänellä on 
ollut peräjälkeen kolme Priusta. Yhteenlaskettuna 
hänen autoillaan suoritettu hybridiajomäärä on 
kunnioitettavat 1 200 000 kilometriä. Kyllä, reilusti 
yli miljoona kilometriä.

– Hankin ensimmäisen Priukseni vuonna 2007. 
Olin ostamassa Avensiksen tilalle uutta vastaavaa, 
mutta automyyjä sai minut vakuutettua hybridin 
eduista. Tilauksen tehtyäni jäin hetkeksi mietti-
mään, mitä oikein olin tekemässä, mutta päätöstä 
ei ole tarvinnut katua. Erittäin todennäköisesti 
myös seuraava autoni on Toyota-hybridi, Hanka 
toteaa tyytyväisenä.

Timo tietää mistä puhuu. Hän on toiminut 
ammattiautoilijana 29 vuotta, joista 24 itsenäisenä 
yrittäjänä. Alla on siis ollut monta muunkinlaista 
ja -merkkistä ajokkia.

Harmiton kumppani
Jos jossain, niin taksikäytössä auton todellinen 
luonne ja luotettavuus tulevat esille. Ei ole sat-
tumaa, että hyvin moni Toyota-hybridiä ajanut 
ammattiautoilija on valinnut vastaavan auton seu-
raavaksikin työkalukseen. Syitä tähän on monia: 
päällimmäiseksi nousee autojen luotettavuus ja 
taloudellisuus. Kuten muillakin aloilla nykyään, 
myös ammattiautoilussa kulujen hallinnassapito 
ja ennustettavuus ovat erittäin tärkeitä seikkoja. 

Taksiautoilijoiden autoa koskeva verohuojen-
nus puolittuu maaliskuun 2015 alussa niin, että 
auton ensirekisteröinnistä voi tehdä jatkossa enää 
enimmillään 4 800 euron autoverovähennyk-
sen, mikäli auto on käytössä kolme vuotta. Tämä 
muutos ohjannee autoilijoiden valintoja tavallista 
matalammin autoverotettuja malleja, kuten hybri-
dejä, kohti.

Tavallisen kuluttajan tapaan myös taksiautoili-
jalle vuotuisen ajoneuvoveron määrällä on mer-
kitystä. Hangan kuljettamasta Prius+:sta peritään 
alle sata euroa ajoneuvoveroa vuodessa, kun se 
vastaavankokoiselle dieselautolle on moninker-
tainen.

Ammattiautoilussa valintoihin vaikuttaa toki 
monta muutakin tekijää kuin polttoaineenkulutus 

tai huolto- ja korjauslaskujen suuruus. Auton tulee 
olla mukava, käytännöllinen ja sellainen, josta asi-
akkaat pitävät. Prius+ on saanut kiitosta paitsi hel-
posti muokattavista sisätiloistaan, myös sopivan 
istumakorkeutensa vuoksi. Sitä ovat kiitelleet eten-
kin iäkkäämmät taksiasiakkaat.

Vähäisiä käytönjälkiä
Miten Timon Prius+ on vajaan 300 000 kilometrin 
taipaleesta suoriutunut? Onko matka katkennut 
yllättäen kertaakaan?

– Teknisesti kaikki Priukseni ovat toimineet 
erinomaisesti. Nykyinen auto on ollut suorastaan 
huikean kestävä, eikä ole aiheuttanut minkään-
laisia ikäviä yllätyksiä. Voi olla, että olen vuosien 
myötä oppinut ajamaan poikkeuksellisen sääste-
liäästi, mutta kuluvien osien vaihtotarve on ollut 
mitätön. Esimerkiksi jarrupalat ovat vielä alkupe-
räiset!, Hanka toteaa hymyillen.

Korjaukset ovatkin kohdentuneet lähinnä polt-
timoihin, joita on kilometrien kertyessä vaihdettu 
tietysti useita. Tuulilasikin on uusittu kahdesti, 
mutta niiden vauriot ovat Timon mukaan synty-
neet selkeistä kiveniskuista. Kollegoiden ja joskus 
asiakkaidenkin on vaikea uskoa, kuinka pienillä 
toimenpiteillä Prius+ on säilyttänyt täyden toimin-
takuntonsa. Timoa itseään harmittavat muutamat 
naarmut ja takapuskurin jäljet, jotka ovat synty-
neet ahtaissa paikoissa autoa peruutellessa. Nii-
täkään ei tosin ulkopuolinen helposti huomaisi.

Verhous on kestänyt kulutusta hyvin. Erilaisissa 
sisäpaneeleissa ja joissain hallintalaitteissa käyttö-
kerrat alkavat jo näkyä selkeästi. Tämä ei ole ihme, 
koska taksikäytössä komponentit joutuvat alttiiksi 
ajokilometreihinkin nähden tavallista useammille 
käyttökerroille. Normaalikäytössä 280 000 kilo-
metriä ajettu olisi keskimääräisellä suomalaisella 
ajosuoritteella yli 15 vuotta vanha. Taksiautoilu on 
siis todellista kestotestausta.

– Autoon liittyvät valinnat perustuvat mieles-
täni aina tunteisiin, mielikuviin ja järkeen. Itse 
olen painottanut näistä ehkä hieman tavallista 
enemmän järkeä, ja se on kannattanut. En ole 
vaihtamassa vielä ajokkiani uuteen, mutta eiköhän 
seuraavankin autoni voimanlähteenä ole monella 
tapaa hyväksi havaittu hybriditekniikka. Merkkiä 
en ole vaihtamassa, Timo Hanka toteaa lähtiessään 
kuvauspaikalta noutamaan asiakasta. 

Timo Hanka on ajanut hybridi-
Toyotilla jo yli 1,2 miljoonaa 
kilometriä. Kun hän puhuu 
autotyypin eduista, taustalla on 
poikkeuksellisen vahva kokemus.

Timo Hanka on ajanut Prius+ -hybridillään jo yli 280 000 kilometriä. 
Korjaustarve on ollut minimaalinen.

▶
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 Etuvetoisen Proacen henkilöautomaiset ajo-omi-
naisuudet luovat hyvän perustan autolle, jonka 
tulee kuljettaa suurikin määrä ihmisiä aina tur-

vallisesti ja varmasti perille saakka. Taksiautoilussa va-
rustelun tulee olla kattavaa niin turvallisuutta kuin mu-
kavuutta ajatellen. Ammattiliikenteessä käytettävän pie-
noisbussin tulee luonnollisesti olla toimintavarma ja ta-
loudellinen, eikä huolloissa saa kulua liikaa aikaa. Laaja 
ja ammattitaitoinen palveluverkosto auttaa pitämään 
Proacesta hyvää huolta, niin ammatti- kuin yksityis-
käytössäkin.

Toyota Proace-bussit ovat aina tilauksesta valmistet-
tavia autoja: niiden matka tehtaalta loppukäyttäjälle on-

Toyota Proace -pienoisbusseja 
voidaan varustella hyvin monenlaisia 
kuljetustarpeita varten.

Viime vuonna lanseerattu Toyota 
Proace on saanut hyvän vastaanoton 
paitsi pakettiautomarkkinoilla, myös 
pienoisbussiasiakkaiden piirissä. 
Merkittävä osa Proace-pikkubusseista 
päätyy taksikäyttöön. Proaceen 
on saatavilla varusteluja myös 
henkilökuljetuksen erikoistarpeisiin.

Toyota 
Proace
taksikäytössä

kin hieman tavanomaisesta poikkeava, 
jotta kaikkiin käyttötarpeisiin voidaan 
tarjota juuri oikeanlaista ratkaisua. Yk-
silöllisetkin toiveet ovat toteutettavis-
sa, ja valmiit varustelupaketit antavat 
hyvän lähtökohdan juuri omien vaa-
timusten täyttämiselle. Suomessa To-
yota-pienoisbusseja varustelee useam-
pi yritys, joiden tarjoamista vaihtoeh-
doista paikallinen jälleenmyyjä kertoo 
mielellään lisää.

Esteetön matalalattiataksi
Yksi osoitus suomalaisosaamisesta ja 
Proacen muuntautumiskyvystä on es-
teetön matalalattiataksi, jollainen kuu-
luu esimerkiksi ylöjärveläisen Fixten 
Oy:n varustelutarjontaan. Esteettö-
myys tarkoittaa sitä, että autolla voi-
daan kuljettaa pyörätuolilla liikkuvaa 
henkilöä vaivatta.

Muutostöiden yhteydessä Proacen 
takaosaan asennetaan kevytkäyttöi-
nen ramppi, jonka kantavuus on jopa 
400 kg. Rampin jatkona auton sisälat-
tia on kallistettuna tavanomaista mata-
lammalle, joten ramppikulma on käy-
tännöllisen loiva. Varusteluun kuuluvat 
aina sähköavusteiset turvavyöt ja esi-
merkiksi standardin mukainen pyörä-
tuolin kiinnitysmenetelmä. Pyörätuoli-
paikan koko on mittava, 79 X 127 cm.

Kun ramppiin ja matalalattiaan liit-
tyvät erikoisominaisuudet eivät ole 
käytössä, matkustamon lattia on tasai-
nen ja autoon mahtuu miellyttävästi 
kahdeksan matkustajaa, joilla kaikilla 
on oma istuin. Rakenne mahdollistaa 
myös paarien kuljettamisen irrottamat-
ta istuimia. Tämä on mahdollista mat-
kustamon sivuseinille taittuvien Nordic 
Comfort (NoCo) -istuimien ansiosta. 
Niiden liikuttelu on helppoa ja kevyt-
tä. Tällainen Proace-versio muuntuu 
siis todella moneen tarpeeseen.  

Kun esteettömyysominaisuutta ei  
tarvita, mahtuu tähän bussiversioon 
NoCo-erillisistuimien johdosta mukavasti 
kahdeksan taksimatkustajaa kyytiin.

Fixten Oy:n rakentama matalalattia-
versio mahdollistaa pyörätuolin ja paarien 
kuljetuksen ongelmitta.

TeksTi kalle kalaja 
kuVaT Fix-Ten Oy
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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



Toyota lanseeraa joulukuussa Japanissa 

Mirai-polttokennomallin, joka näyttää 

tietä uuteen autojen sukupolveen. 

Auton käyttövoimana toimii vety, jonka 

ennakoidaan yleistyvän merkittäväksi 

liikenteen energianlähteeksi 

lähitulevaisuudessa. Toyota Mirai ei 

ole prototyyppi, vaan käyttövoimansa 

ansiota erittäin ympäristöystävällinen 

sarjatuotantoauto, jossa ei tingitä 

piiruakaan siitä mukavuudesta 

ja ajamisen nautinnosta, johon 

nykyautoilijat ovat tottuneet.

H2Vedyllä 
tulevaisuuteen

Vetyauton tankkaus on 
vaivatonta ja turvallista. 
Mirain säiliöiden täyttö 
vie nykyaikaisella 
täyttöasemalla noin 
kolme minuuttia.

Toyotan polttokennoauto Mirai lanseerataan joulukuussa Japanissa. 
Eurooppaan uutuus saadaan ensi vuoden syyskuussa.

TeksTi kAlle kAlAJA
kuvAT ToyoTA JA Woikoski oy
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T oyota Mirai tarjoaa kaikkea sitä, 
mitä uuden sukupolven autolta 
voi odottaakin: erottuvaa muotoi-
lua, ajamisen riemua, erinomais-
ta käsiteltävyyttä ja sähkömootto-

rin tuottamaa hiljaista, mutta tehokasta kiih-
tyvyyttä.

Erilaisia polttokennoratkaisuja on kehitet-
ty ja testattu jo pitkään. Vedyn muuntaminen 
auton järjestelmässä sähköenergiaksi, jolla ajo-
neuvoa liikutetaan, ei siis ole uusi keksintö. 
Toyota on kuitenkin nyt saanut kehitettyä jär-
jestelmästä niin kompaktin, turvallisen ja koh-
tuuhintaisen, että yritys voi lanseerata poltto-
kennoauton valituille markkina-alueille minkä 
tahansa muun uutuusmallinsa tapaan.

Vetyä tankkiin – miksi?
Vetyä voidaan tuottaa useista eri luonnon-
lähteistä, ja lisäksi sitä saadaan sivutuotteena 
esim. jätevesien käsittelyn yhteydessä. Myös 
tavallisesta vedestä on mahdollista tuottaa ve-
tyä hyödyntäen sellaisia ehtymättömiä luon-
nonvoimia kuin aurinko- tai tuulivoima. Tii-
vistetyn vedyn energiatiheys on merkittävästi 
akkuratkaisuja suurempi, joten toimintamat-
kaltaan käytännöllisen auton kokonaispaino 
pysyy helpommin hallinnassa. Vetyä on myös 
verrattain helppoa kuljettaa ja säilöä tankka-
usasemille. Se on erityisen potentiaalinen tule-
vaisuuden energianlähde, ja autoteollisuuden 
lisäksi sille on helppo löytää paljon muitakin 
käyttökohteita. 

Polttokennoautot kykenevät tuottamaan 
tarvitsemansa sähkön vedystä, joten niiden 
avulla tulevaisuuden vedyn käyttöön perus-
tuva yhteiskunta on askeleen lähempänä. Suo-
messakin vetyautolla ajaminen on jo mahdol-
lista: Woikoski Oy:llä on kaksi tankkausase-
maa, jotka sijaitsevat Voikoskella Mäntyhar-
julla sekä Vuosaaressa Helsingissä. Ensi vuon-
na yritys avaa vielä kolmannen tankkauspai-
kan Etelä-Suomeen. Mäntyharjun asemalla 
polttokennoauton tankit on mahdollista tan-
kata 700 barin paineeseen, jolloin auton toi-
mintamatka on mahdollisimman pitkä.

– Woikoski avasi juuri Kokkolassa uuden 
elektrolyysimenetelmällä toimivan vetyteh-
taan. Tehdas on Euroopan suurin tällä mene-
telmällä toimiva vetytehdas, joka tuottaa vetyä 
tislatusta vedestä. Lisäksi meillä on sivutuote-
vetyä kerääviä vetytehtaita Joutsenossa ja Äet-
sässä. Sivutuotevety, joka muuten karkaisi tai-
vaalle, otetaan kemianteollisuuden prosessista 
talteen. Vetyä käytetään tällä hetkellä monissa 
eri käyttökohteissa teollisuudessa, esimerkiksi 
karkaisussa ja ksylitolin valmistuksessa, kertoo 
toimitusjohtaja Kalevi Korjala.

Woikoskella uskotaan, että vedyn aikakausi 
alkaa pian myös Suomessa. Voimakkaat pa-
nostukset viime vuosina vedyn tuotantoon, 
logistiikkaan ja käyttösovelluksiin osoittavat, 
että Woikoski haluaa osaltaan viitoittaa tietä 
kohti vähähiilisempää yhteiskuntaa.

Mirai yhdistää polttokenno- ja 
hybriditeknologian
Polttokennojärjestelmä tuottaa paremman 

energiatehokkuuden kuin perinteinen polt-
tomoottori. TFCS (Toyota Fuel Cell System) 
-järjestelmän ansiosta auto tarjoaa myös yli-
vertaista ympäristöystävällistä suorituskykyä 
– ajon aikana ei synny lainkaan haitallisia hii-
lidioksidi- tai muita pakokaasupäästöjä aja-
misen ollessa yhtä mukavaa ja helppoa kuin 
vaikkapa tavanomaisella bensiiniautollakin. 
Auton toimintamatka yhdellä tankkauksella 
on noin 500 kilometriä – merkittävästi enem-
män kuin useimmilla täyssähköautoilla.

Miraissa käytettävä Toyotan uusi polttoken-
no tuottaa 114 kilowatin (155 hv) tehon. Erit-
täin tehokas ja korkean kapasiteetin omaava 
jännitteenmuuntaja on kehitetty muuntamaan 
polttokennojen tuottama energia jopa 650 vol-
tin jännitteeksi. Aiempaa korkeamman jännit-
teen ansiosta sähkömoottorin kokoa on voitu 
pienentää ja polttokennojen määrää vähentää 
– tuloksena on pienempi, mutta tehokkaampi 
polttokennojärjestelmä ja merkittävästi alhai-
semmat tuotantokustannukset.

Eurooppaan ensi vuonna
Kolmikerroksisten vetysäiliöiden valmistuk-
sessa on käytetty mm. hiilikuitulujitemuovia. 
Vety säilötään niihin noin 700 barin paineise-
na. Verrattuna aiempaan konseptimalliin, säi-
liön kapasiteettia on kasvatettu noin 20 pro-
sentilla samalla kun säiliön painoa ja kokoa on 
onnistuttu pienentämään reilusti.

Mirai tuodaan Iso-Britannian, Saksan ja 
Tanskan markkinoille syyskuussa 2015. Esi-
merkiksi Saksassa Mirain hinnaksi on ilmoi-
tettu noin 79 000 euroa. Kärkipään euroop-
palaiset lanseerausmaat ovat valikoituneet lä-
hinnä niissä sijaitsevan vedyn jakeluverkoston 
vuoksi. Uusia markkina-alueita lisätään vuon-
na 2017. Vetyauto ei ole myyntimääriä ajatel-
len vielä lähivuosina syrjäyttämässä perintei-
sempiä voimanlähderatkaisuja, mutta Mirai 
on selvä osoitus siitä, että aiemmin utopistisil-
takin tuntuneet innovaatiot ottavat hiljalleen 
paikkansa vauhdikkaasti kehittyvässä auto-
maailmassa. 

Woikoski Oy:llä on jo nyt vetyauton tankkauksen mahdollistavat asemat 
Helsingissä ja Mäntyharjulla.

Mirai on futuristisen näköinen, mutta silti perusmitoitukseltaan 
tavallisen porrasperäisen henkilöauton kokoinen.
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 Rengaspaineiden tunnistusjärjestelmä varoittaa kuljet-
tajaa, kun renkaan paine laskee selvästi järjestelmän 
muistiin tallennetun arvon alle. Järjestelmiä on sekä 

aktiivisia että passiivisia, ja niitä kutsutaan kahdella eri ni-
mellä: TPMS (Tire Pressure Monitoring System) tai TPWS 
(Tire Pressure Warning System).

Toyotan ratkaisut
Toyotan henkilöautomallistossa esiintyy sekä aktiivisia että 
passiivisia järjestelmiä. Tällä hetkellä passiivinen järjestelmä 
on käytössä vain uudessa Aygossa, ja aktiivinen järjestel-

Rengaspaine
tunnistimet tuo
vat lisäturvaa au
toilijoille. Aktii
vi sessa järjestel
mässä erillinen 
painetunnistin si
jaitsee pyörävent
tiilin yhteydessä, 
vannekehän sisä
puolella.

TEKsTI TIMO sAVOlAINEN
KuVAT KAllE KAlAJA

Rengaspaine-
tunnistimet
tuovat lisäturvaa 
autoilijoille
uusi 1.11.2014 voimaan astunut 

Eu-direktiivi määrää kaikkiin 

uutena myytäviin henkilöautoihin 

rengaspainevalvontajärjestelmän. 

Tämä tarkoittaa, että jokainen uusi 

henkilöauto on varustettava jo tehtaalla 

rengaspainevalvontajärjestelmällä. 

Miksi tällainen järjestelmä on 

hyödyllinen?

autoilijoille

Rengaspaineiden passiivinen tunnistusjärjestelmä on käytössä uudessa 
Aygossa. Kaikissa muissa Toyotahenkilöautoissa on käytössä aktiivinen 
tunnistusjärjestelmä.

Tyypillisin rengasvaurio nykyään on jonkin terävän esineen 
aiheuttama pisto. Esimerkiksi ruuvin myötä rengaspaine 
madaltuu useimmiten hiljalleen, jolloin rengas ehditään viedä 
painetunnistimen varoituksen myötä korjattavaksi ilman 
matkan katkeamista.
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mä puolestaan kaikissa muissa Toyota-
henkilöautossa. 

Mitä eroa näillä kahdella järjestel-
mällä sitten on? Passiivinen järjestelmä 
mittaa pyörien pyörimisnopeuseroa 
jarrujen ABS-järjestelmän avulla, kun 
auto on liikkeellä. Se ei vaadi lisäosien 
asennusta rengas/vanneyhdistelmään. 
Kun muita tyhjempi, ja siten halkaisi-
jaltaan pienempi rengas alkaa pyöriä 
johdonmukaisesti nopeammin kuin 

muut renkaat, kuljettajaa varoitetaan. 
Aktiivisessa järjestelmässä erillinen 

painetunnistin sijaitsee pyöräventtiilin 
yhteydessä, vannekehän sisäpuolella. 
Tällainen järjestelmä mittaa painetta 
vaikka auto ei liikkuisi, mutta jos au-
tolla ei ajeta pitkään aikaan, järjestel-
mä siirtyy lepotilaan. Lepotila säästää 
vanteissa olevien tunnistimien paris-
toja esimerkiksi kausisäilytyksen aika-
na. Lepotilan jälkeen autolla tulee ajaa 
jonkin matkaa, kunnes järjestelmä taas 
aktivoituu uudelleen. Normaalikäytös-
sä aktiivisen järjestelmän keskeinen etu 
on siinä, että se osaa varoittaa kuljetta-
jaa madaltuneesta rengaspaineesta heti 
kun auto käynnistetään, eikä vasta tie-
tyn ajomatkan jälkeen. Toiminnaltaan 
aktiivista järjestelmää pidetään myös 
jonkin verran passiivista tarkempana.

Lisää turvallisuutta
Toyotan henkilöautomalliston ren-
gaspaineiden tunnistinjärjestelmä on 
osa auton varsin kattavaa turvajärjes-
telmää. Sen tehtävä on varoittaa kul-
jettajaa laskeneesta ja liian alhaisesta 
rengaspaineesta. Järjestelmä varoittaa 
myös tehokkaasti hitaasti vuotavasta 
renkaasta, vaikka kuljettaja ei olisi vie-
lä vuotoa havainnutkaan. Tyypillises-

Joskus rengas
vaurio voi yllättää 
tien päällä. Ota 
ennakkoon selvää 
millainen varustus 
autossasi on 
tällaista tilannetta 
varten.

ti rengasrikko syntyy nykyään esimer-
kiksi naulan tai ruuvin piston myötä, 
jolloin rengas tyhjenee hitaasti, usean-
kin vuorokauden aikana. Tällöin ren-
gaspainevahti varoittaa kuljettajaa niin 
hyvissä ajoin, ettei matka katkea avun 
ulottumattomissa.

Rengaspaineilla on suuri merkitys 
liikenneturvallisuuteen. Tutkimusten 
mukaan jopa yli 20 % autoilijoista ajaa 
vaarallisen alipaineisilla renkailla. Vain 
harva autoilija tarkistaa rengaspaineet 
säännöllisesti kesä- tai talvirengaskau-
den aikana. Tarkastatko sinä?

Liian matalat rengaspaineet heiken-
tävät selvästi auton ohjattavuutta eri-
tyisesti äkillisissä väistöliikkeissä. Lii-
an alhaiset rengaspaineet nopeuttavat 
myös renkaiden kulumista, sekä lisää-
vät polttoaineen kulutusta ja päästöjä. 
Paineita tulisi aina korottaa, kun auton 
kuormaa kasvatetaan merkittävästi. 
Käyttämällä oikeita rengaspaineita au-
toilija voi säästää polttoainetta vuosita-
solla jopa muutamia prosentteja. Hie-
man liian korkeista rengaspaineista ei 
juurikaan ole haittaa, toisin kuin liian 
matalista rengaspaineista. 

Huomioi nämä
Renkaiden painevalvontajärjestelmän 
yleistyessä on autojen vakiovarustuk-
sesta jäänyt pois vararengas ja joissain 
tapauksissa myös tunkki ja pyöränmut-
teriavain. Nykyrenkaat ovat niin kestä-
viä, että useimmissa autoissa vararen-
gasta kuljetettiin koko auton eliniän 
mukana ilman käyttötarvetta. Rengas-
painetunnistimien ansiosta tienpääl-
le jäämisen riski pienenee entisestään 
huomattavasti. 

On syytä muistaa, että autoissa ai-
emmin järjestään vakiona olleet ren-
kaan vaihtovälineet oli tarkoitettu ja 
mitoitettu käytettäviksi ainoastaan yk-
sittäisissä hätätapauksissa, ei kaksi ker-
taa vuodessa toistuvissa kausivaihdois-
sa. Omatoimisia kausivaihtoja varten 
on syytä hankkia toistuviin vaihtoihin 
tarkoitetut ja mitoitetut tunkki ja ren-
gasavain.

Asiakkaalle auton vakiovarusteinen 
rengaspainevalvonta tarkoittaa muuta-
mia huomioitavia asioita: autoilijan tar-
kistaessa ja mahdollisesti muuttaessa 
rengaspaineita on ne aina muistettava 
rekisteröidä auton järjestelmän muis-
tiin painamalla autossa olevaa paini-
ketta. Painikkeen paikka vaihtelee au-
tomalleittain, ja se on kerrottu selkeästi 
omistajan käsikirjassa. Kausivaihtojen 
yhteydessä on toisten kesä- tai talviren-
gassarjojen koodit tallennettava auton 
järjestelmään niin, että järjestelmä tun-
nistaa ne ja pystyy tarkkailemaan käy-
tössä olevia rengaspaineita. Painetun-
nistimien koodaukseen tarvitaan tes-
teriä, joten sujuvimmin renkaiden kau-
sivaihto onnistuu esimerkiksi Toyota-
korjaamolla. Rengaspainetunnistimin varustetulla autolla ajettaessa 

kuljettaja saa viiveettä tiedon, jos jonkin renkaan 
ilmanpaine alkaa madaltua.
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YHTEISTYÖSSÄ 
TOYOTAN KANSSA

YMPÄRISTÖKASVATUKSEN 
JA ILMASTOTYÖN 
EDISTÄMISEKSI

YHTEISTYÖSSÄ 
TOYOTAN KANSSA

YMPÄRISTÖ-
KASVATUKSEN 

JA ILMASTOTYÖN 
EDISTÄMISEKSI

TeksTi kaTja Rönkkö/WWF
kuvaT WWF

Himalajan 
arkajalkaa 
etsimässä

useiden kilometrien 

korkeudessa elävä lumileopardi 

on yksi maailman arimmista 

eläimistä. Tutkijat kartoittavat 

parhaillaan niiden määrää 

Himalajalla. aikaa ei ole 

hukattavaksi, sillä lumileopardi 

on jo nyt erittäin uhanalainen.

Kukaan ei tiedä 
lumileopardien 
tarkkaa lukua.

Lumileopardin häntä on lähes 
yhtä pitkä kuin sen ruumis. 
Kylmässä vuoristoilmassa eläin 
kietoutuukin usein häntäänsä 
lämmitelläkseen. 
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Menin kananlihalle”. Metsän-
vartija nostaa katseensa ja tä-
hyää vuorelle. ”Karvat nousivat 
pystyyn, kun tajusin, että kivi-
kossa piileskelevä eläin oli lumi-

leopardi. Jotenkin siinä hetkessä ymmärsin, 
että tällaisen kohtaamisen kokee vain kerran 
elämässään”, Choki Gueltshen muistelee. 

Olemme Himalajan vuoristossa, Bhutanin 
suurimmassa kansallispuistossa. Vuoret nou-
sevat korkeuksiin lähestulkoon kansallispuis-
ton päämajan takapihalta. Voin hyvin kuvi-
tella vaaleaturkkisen, Himalajan kuninkaak-
sikin kutsutun eläimen hiipimään juuri tuon-
ne, tuolle karulle ja kauniille vuorenrinteelle.

Choki Gueltshen voi pitää itseään onnek-
kaana. Hänen vilaukselta näkemänsä lumileo-
pardi on yksi maailman muutamasta tuhan-
nesta jäljellä olevasta lumileopardista. Kukaan 
ei tiedä tarkkaa lukua. Populaation laskemi-
nen on ollut lähestulkoon mahdotonta lajin 

piilottelevan luonteen ja ihmiselle vaikeakul-
kuisen vuoristoisen elinympäristön takia. Ai-
na tähän saakka.

Työpaikka kuuden kilometrin 
korkeudessa
Bhutan on pieni, vain hieman yli 700  000 
asukkaan valtio Intian ja Tiibetin välissä. Sen 
pinta-alasta yli puolet on suojeltu, joten lumi-
leopardeilla ja muilla eläimillä on hyvät mah-
dollisuudet selvitä täällä tulevaisuudessakin.

Viime vuonna Bhutan aloitti kunnianhi-
moisen projektin WWF:n tuella. Sen tarkoi-
tuksena on kartoittaa koko maan lumileopar-
dien määrä ja liikkuvuus, sekä saaliseläinten 
tilanne. Tutkimus etenee hyvin, ja koko maan 
kattavan kartoituksen tuloksia odotetaan en-
si vuonna. 

”Tämä on ensimmäinen kerta, kun olemme 
päässeet riistakameroilla ja dna-tutkimuksella 
kartoittamaan lumileopardien kantoja. Olen 
niin innoissani. Yhteensä meillä on ollut käy-
tössä 48 riistakameraa, joista olemme menet-
täneet tutkimuksen aikana vain kuusi”, kertoo 
WWF Bhutanin luonnonsuojelujohtaja Vijay 
Moktan.

Kartoitus on valtava ponnistus, sillä se mak-
saa paljon ja vaatii sekä maasto- että analy-
sointitaitoja. Kivikkoisilla vuorenrinteillä viih-
tyvä lumileopardi nousee helposti jopa kuu-
den kilometrin korkeuteen. Tästä korkeudes-
ta maailman korkeimman vuoren huipulle, 
Mount Everestille, on enää pari tuhatta metriä. 
Tutkijoiden varusteiden on oltava tämän takia 
asianmukaiset ja riskit on kartoitettava tarkas-
ti. Usean kilometrin korkeudessa esimerkik-
si vuoristotaudin oireiden riski on todellinen.

”Yhden kameran viemiseen paikalleen me-
nee työryhmältä 3-4 päivää. Kameran anne-
taan kerätä tietoja pari kuukautta, jonka jäl-
keen sen hakemiseen saa varata jälleen usean 
päivän. Parin kuukauden aikana kameran pa-
ristot pitää vaihtaa ainakin kertaalleen. Tämä 
tarkoittaa jälleen usean päivän reissua”, Vijay 
Moktan laskee.

Buddhalaiset kunnioittavat  
kaikkea elämää
Riistakameroita asentavissa ryhmissä on 
WWF:n asiantuntijoita, paikallisia asukkaita 
ja metsänvartijoita. Paikallisten osallistuminen 
luonnonsuojelutoimintaan on ensiarvoisen 
tärkeää. Vuorilla kasvaneina heillä on usein 
paras tietämys maastosta ja niistä paikoista, 
joissa lumileopardien ja muiden villieläinten 
tiedetään elävän. Lisäksi yhteistyö vahvistaa 
luottamusta metsänvartijoiden, tutkijoiden ja 
paikallisten välillä.

”Työskentely-ympäristö on palkitseva, sil-
lä bhutanilaiset todella kunnioittavat luontoa 
ja sen eläimiä. Buddhalaisuuteen perustuvan 
ajattelun mukaan jopa puun kaataminen on 
synti, sillä senkin elämää on kunnioitettava”, 
Vijay Moktan kertoo pääkaupunki Thimphus-
sa sijaitsevassa WWF:n toimistossa.

Mies epäröi hetken vastatessaan kysymyk-
seen, mikä on hänen oma arvionsa lumileo-
pardien kokonaismäärästä Bhutanissa. Asian-
tuntijat kun eivät mielellään spekuloi ennen 

kuin luotettavaa tutkimustietoa on saatavilla. 
Ja sitä ollaan vasta hankkimassa.

”Teimme lähes 15 vuotta sitten pienimuo-
toisen ja vaatimattoman tutkimuksen, jonka 
varovaisen arvion mukaan meillä olisi noin 
sata lumileopardia. Olen toiveikas, että tässä 
kattavassa tutkimuksessa määräksi saataisiin 
yli sata”.

Pörröturkit paljastavat  
koko Himalajan tilan
Tutkimusta ei tehdä pelkästään pörröisten 
eläinten laskemisen takia. Lumileopardi on 
koko Himalajan alueen indikaattorilaji. ”Kun 
tiedämme tarkemmin, paljonko lumileopar-
deja on ja missä ne elävät, voimme tehdä luo-
tettavia päätelmiä koko alueen ekosysteemin 
tilasta”, Vijay Moktan kertoo.

Tulosten avulla voidaan esimerkiksi seura-
ta ilmastonmuutoksen vaikutuksia Himala-
jalla. Tutkijat uskovat, että puurajan noustessa 
ilmastonmuutoksen seurauksena myös vuo-
ristoisen alpiinisen vyöhykkeen koko ja lumi-
leopardin elinalue pienenevät. Tästä saadaan 
todisteita seuraamalla lumileopardien elinpii-
rien muutoksia.

Kansallispuistossa Choki Gueltshenin kolle-
ga, metsänvartijoiden tutkimuspäällikkö Ten-
zin huitaisee kiusaavat hyönteiset hyväntah-
toisesti niskastaan. Tenzinin buddhalaisuuteen 
perustuva moraali on korkea: edes hyttysiä ei 
tapeta. Hän on hyvin ylpeä tiiminsä lumileo-
pardityöstä.

”Mikäli emme nyt kartoittaisi lumileopar-
deja, voisi se tarkoittaa, että koko laji katoaa 
maailmasta tulevaisuudessa. Kartoituksen tu-
loksista tiedämme, miten parhaiten suojella 
lumileopardeja. Sitten tiedämme, pitääkö mei-
dän suojella itse lajia vai esimerkiksi sen saalis-
tamia eläimiä. Minulle onni on sitä, että saan 
työkseni tutkia eläimiä ja paljastaa jopa aiem-
min tuntemattomia lajeja. Olen todella onnel-
linen, että aivan pian saamme paljon uutta tie-
toa Himalajan kuninkaasta”, Tenzin sanoo.

Liity lumileopardikummiksi
Mikäli haluat osallistua tämän lumisten vuor-
ten arkajalan suojelemiseen, liity lumileopar-
dikummiksi osoitteessa http://wwf.fi/lumileo-
pardikummiksi/. Kummina saat mm. Pandan 
polku -tukijalehden neljä kertaa vuodessa, 
Panda-pinssin ja paljon hyvää mieltä. 

Tutkimusta tehdään samanaikaisesti monissa 
Himalajan maissa. Satelliittipantojen avulla tut-
kijat saavat arvokasta tietoa eläinten liikkeistä ja 
elintavoista. Kuvan nukutettu lumileopardi saa 
kaulaansa satelliittipaikantimen Nepalissa.
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uutiset

Syksyisen ristikko
kilpailun voittajat

Toyota järjesti syksyisen ristikkokilpailun 
Plus-lehden numerossa 3/2014. Kiitos 

kaikille osallistuneille! Kilpailuun tuli huima 
määrä vastauksia. Oikein vastanneiden jou-
kosta arvoimme kolme Think Today -tuote-
palkinnon voittajaa:

Helena Dahlbacka, Kokkola
Ulla Maunumäki, Laitila
Matti Järvi, Tampere

Suomen Punainen Risti ja Mannerheimin Lastensuojeluliitto järjestävät 
Hyvä Joulumieli -keräyksen jo 18. kerran. Keräykseen lahjoitetuilla rahoilla 

hankitaan 70 euron arvoisia lahjakortteja, joilla vähävaraiset tai vaikeassa 
elämäntilanteessa olevat lapsiperheet voivat hankkia ruokatarvikkeita joulun alla. 

SPR ja MLL valitsevat apua tarvitsevat perheet yhteistyössä seurakuntien 
diakonityön, neuvoloiden ja sosiaalitoimen kanssa. Tavoitteena on jakaa yhteensä 
18 000 lahjakorttia.

Toyota Auto Finland Oy lahjoittaa keräykseen joulutervehdyksiin varatut 
rahansa. Jouluaattoon asti kestävään kampanjaan voi osallistua lahjoittamalla 
haluamansa summan tilille Nordea FI17 1596 3000 2020 20, viestikenttään 
”HJM”, soittamalla numeroon 060016555 (10,01 €/puhelu +pvm/mpm) tai 
lähettämällä tekstiviestin HJM numeroon 16499 (10 €/tekstiviesti).

❤ Lisätietoa keräyksen internet-sivuilta ja Facebookista:
www.punainenristi.fi/hyva-joulumieli
www.facebook.com/hyvajoulumieli

Anna meille 
palautetta  
– osallistut samalla 
arvontaan
Palautteesi on arvokasta, jotta voimme 
kehittää Toyota Plus -lehteä vastaamaan 
vieläkin paremmin lukijoidemme toiveita 
ja tarpeita.

Käy antamassa palautteesi Toyotan 
internet-sivustolla osoitteessa www.
toyota.fi/omistajalle/plus-lehti. Kaikkien 
15.1.2015 mennessä palautteen 
antaneiden kesken arvotaan kolme 
Toyota-autonhoitopakettia.

Toyota lahjoittaa  
Hyvää Joulumieltä

Arvonnan voittajat
Heinä-syyskuussa Toyotan 
asiakastyytyväisyyskyselyyn 
vastanneet asiakkaat osallistuivat 
arvontaan, ja onnelliset voittajat 
ovat:

600 euron matkalahjakortti
Ritva Saranen, Vehniä

Neste Oilin 100 euron arvoinen 
polttoainelahjakortti
Jukka Eskanen, Kuopio
Irma Koskinen, Klaukkala
Osmo Tiililä, Jorvas
Jukka Uusitalo, Tervakoski
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Toyota Auto Finland Oy myöntää Vuoden jälleenmyyjä 
-palkinnon vuosittain sellaiselle autoliikkeelle, jonka toi-

minta on kuluvan vuoden aikana ollut kokonaisuutena erin-
omaista liiketoiminnan kaikilla osa-alueilla mitattuna. Tänä 
vuonna parhaaksi jälleenmyyjäksi valittiin O.K. Auto Oy:n 
Kouvolan toimipiste. Palkinnon vastaanottivat 14.11. Tam-
pereella pidetyssä jälleenmyyjäkokouksessa myyntipäällikkö 
Vesa Alastalo (kuvassa vasemmalla) ja jälkimarkkinointi-
päällikkö Jussi Tuominen.

– O.K. Auto Kouvola on tehnyt poikkeuksellisen tasalaa-
tuista työtä kaikilla autoliikkeen toiminta-alueilla, kuten au-
tomyynnissä, huollossa, varaosa- ja rengasmyynnissä sekä 
korkean asiakastyytyväisyyden saavuttamisessa. Liike toimii-
kin laaja-alaisen mallikelpoisesti, toteaa Toyota Auto Finland 
Oy:n toimitusjohtaja Kari Skogster.

Yli 9 miljoonaa Euroopassa 
valmistettua Toyotaa

Toyota pyrkii valmistamaan autojaan paikalli-
sesti, kunkin markkina-alueen tarpeet huo-

mioiden. Euroopassa Toyotan autotuotanto alkoi 
jo 43 vuotta sitten, kun Corollaa alettiin valmis-
taa Portugalissa. Tuotantomäärät alkoivat kasvaa 
merkittävämmiksi 1990-luvulla, kun esimerkik-
si Carinaa alettiin valmistaa Iso-Britannian Der-
byshiressä. 

Tällä hetkellä Toyotalla on kuusi autotehdasta ja 
kolme moottorien valmistuslaitosta Euroopassa. 
Ne vastaavat Aygon, Yarisin, Auriksen, Corollan, 
Verson ja Avensiksen tuotannosta. Pietarissa on 
lisäksi Camrya sikäläisille markkinoille valmistava 
tehdas. Niiden yhteistuotanto ylitti lokakuussa yh-
deksän miljoonan auton rajapyykin. Tänä vuonna 
yli kaksi kolmasosaa maanosassamme myydyistä 
Toyotista on valmistettu paikallisesti.

WWF Suomen Norppa-arpajais-
ten päävoiton voitti tänä vuonna 

vantaalainen Lea Pessi. Hän sai omak-
seen uuden Toyota Yaris Hybridin, jon-

Toyotan eurooppalainen 
autotuotanto alkoi 
Portugalista vuonna 
1971.

Vuoden jälleenmyyjä on  
O.K. Auto Oy, Kouvola

Toyotakuljettajat varmistivat 
FIA World Endurance 
sarjamestaruuden 

Mestaruus varmistui Bahrainissa ajetussa kuuden tunnin 
osakilpailussa marraskuun puolivälissä. Toyota Racin-

gin kausi on sujunut hienosti FIA WEC-sarjassa, sillä tiimin 
kaksi hybridikilpuria ovat saavuttaneet voiton lähes jokai-
sessa kauden kilpailussa. ”Menestyksemme rakentuu koko 
tiimin ammattitaidon sekä hyvien yhteistyökumppaniemme 
varaan. Iso kiitos myös faneillemme, jotka ovat osoittaneet 
jatkuvasti tukeaan vuonna 2012 alkaneelle FIA WEC-hank-
keellemme”, totesi tiimipäällikkö Yoshiaki Kinoshita Bah-
rainin kilpailun jälkeen. 

Norppaarpajaisten pääpalkintona 
ollut Toyota Yaris Hybridi luovutettiin 
Kaivokselassa

ka väriksi Lea valitsi pirteän punaisen. 
Auton luovutti 15.10.2014 Toyota Kai-
vokselassa WWF Suomen Tarja Ha-
kala. Lämpimät onnittelut vielä Lealle!
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Raquel Cake Designer loihti Toyo-
ta Plus -lehdelle suloiset nallemuffinit 
ja antoi vinkkejä sokerimassalla koris-
teluun.
♥ Sokerimassaa myydään paitsi lei-
vontaan erikoistuneissa liikkeissä, 
myös hyvin varustelluissa ruokakau-
poissa. Saatavilla on runsaasti eriväri-
siä ja -makuisia massoja.

♥ Sokerimassan käyttäminen ei ole vaikeaa! Kokeile 
rohkeasti ja ole luova! 
♥ Kauli sokerimassa kaulimella noin 2,5 millimetrin 
paksuiseksi. Varo, ettet kauli levyä liian ohueksi.
♥ Tomusokeri sokerimassan alla estää tehokkaasti mas-
san tarttumisen.
♥ Käytä luovasti apuvälineitä! Esim. piparimuoteilla saat 
helposti hauskan muotoisia, muffinien päälle sopivia ko-
risteita.
♥ Voit muovailla sokerimassan pintaan erilaisia muoto-
ja myös sormin.
♥ Taitojen ja kunnianhimon karttuessa saatat tarvita uu-
sia työvälineitä. Leivontaan erikoistuneista liikkeistä ja 
verkkokaupoista löytyy laaja valikoima hauskoja työvä-
lineitä. 

Suu makeaksi 
loppuvuoden 

juhliin!

Herkuttelu kuuluu 
olennaisena osana 

loppuvuoden ja 
vuoden vaihteen 

juhlintaan.

Italialaiset muffinit
Ainekset
120 g valkoista jälkiruokasuklaata 
4 munaa
80 g voita
140 g vehnäjauhoja
140 g sokeria
15 ml leivinjauhetta

Valmistusohje
Lämmitä uuni 160 asteeseen ja sulata 
voi. Lisää suklaa voin sekaan ja sekoita 
hiljalleen, kunnes suklaa sulaa. Vaah-
dota munat tilavuudeltaan kaksinker-
taiseksi.

TeksTi ja kuvaT Mia Meinander

Lisää sekaan voi-suklaaseos.
Siivilöi jauhot ja sokeri ja lisää ne vähi-
tellen muna-voi-suklaa-seokseen koko 
ajan vatkaten.
Lisää leivinjauhe vähitellen.
Voit lisätä oman maun mukaan vanil-
ja-, appelsiini-, sitruuna- tai ruusuve-
siaromia.
Täytä cupcake-kupit puolilleen.
Paista uunissa, kunnes cupcaket saa-
vat kultaisen värin (noin 20 minuuttia).
Anna jäähtyä ennen sokerimassalla ko-
ristelua. 
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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 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 4491 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 Autokiila Asentajankatu 6 020 775 7100 M H V R P
Turku 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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Aina edullinen 
TOYOTA AKTIIVI HUOLTO. 
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.

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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