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Taakkateline

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

Tekstiilimattosarja Tavaratilan suojapohja

Vetokoukku*)

Tavaraverkko ja tavaratilan jakaja

AURIS TOURING SPORTS.
VIIMEISTELE NAUTINTOSI 
LISÄVARUSTEILLA. 

Auris Touring Sports on nautinto ajaa, etenkin 
hybridinä. Viimeistele nautintosi mielesi mukaisilla 
lisävarusteilla kevytmetallivanteista vetokoukkuun. 
Tutustu koko valikoimaan Toyota-jälleenmyyjälläsi!

Roiskelevyt

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

Kevytmetallivanne 
Podium II, 
17”, antrasiitti, kiillotettu.
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Toyotalla on Suomessa ylivoimaisesti kor-
kein autokanta. Vuodenvaihteessa Suo-

men ajoneuvorekisterissä oli yli 411 000 To-
yotaa. Jos ne laitettaisiin jonoon, riittäisi letka 
kiertämään maapallon noin 40 kertaa. Siksi 
ei ole ihme, että liikennettä seuratessa vastaan 
ajaa aika usein meidän merkkimme edustaja.

Suuri merkkikantamme kertoo paitsi To-
yotien yleisestä suosiosta, myös niiden kes-
tävyydestä vaativissa ajo-olosuhteissamme. 
Alkuperältään japanilainen yritys on alusta 
alkaen valmistanut tuotteensa sellaisiksi, että 
ne palvelevat toimintavarmasti ja mukavasti 
vaikka kilometrejä karttuisi mittariin vuosi-
en saatossa paljonkin. Tuotannon viimeaikai-
nen eurooppalaistuminen on mahdollistanut 
yhä paremmin paikallisten vaatimusten täyt-
tämisen niin ominaisuuksiin kuin muotoi-
luunkin liittyen. Nykyään yli kaksi kolmas-
osaa Euroopassa myytävistä Toyotista valmis-
tetaan täällä.

Pitkän käyttöiän taustalla on korkean laa-
tutason lisäksi osaava ja ammattitaitoinen 
Toyota-verkosto. Maahantuontimme yhte-
ydessä oleva, Opetushallituksen valvonnas-
sa toimiva Toyota ammattioppilaitos on ollut 
osa toimintaamme jo vuodesta 1977. Se oppi-
sopimuskouluttaa vuosittain noin sata asian-
tuntijaa esimerkiksi merkkimme myynti- ja 
huoltotehtäviin. Poikkeuksellisen asiantunte-
va, 84 toimipaikassa työskentelevä ja Toyotal-
le omistautunut henkilöstö pystyy huolehti-
maan autoistamme korkealuokkaisesti. Useat 
puolueettomat korjaamovertailut ovat osoitta-
neet Toyota-huoltokorjaamojen luotettavuu-
den. Toyotat ovat edelleen katsastustilastojen 
vähävikaisimpien mallien joukossa.

Viime vuosina tapahtunut uusien henkilö-
autojen kokonaismarkkinan asteittainen pie-
neneminen korostaa entisestään käytettyjen 
autojen kunnossapidon tärkeyttä. Siksi pal-
velutarjontaamme kuuluu tuotteita hieman 
iäkkäämpienkin autojen omistajille. Uusi To-
yota Aktiivi Huolto on kilpailukykyisellä hin-
nalla yli 6 vuoden ikäisille autoille tehtävä aito 
merkkihuolto. 

Toyota Aktiivi Huollossa auto huolletaan 

valmistajan ohjeita noudattaen ja aidoilla To-
yota-osilla. Jos autossa on normaalia huoltoa 
vaativampaa kunnostustarvetta, kannattaa tu-
tustua Toyota Aktiivi Kunnostukseen. Se on 
aidoilla Toyota-osilla tehty, juuri sinun autol-
lesi hinnoiteltu, perusteellinen kunnostustoi-
menpide. Näiden Toyota-merkkikorjaamojen 
tarjoamien palveluohjelmien ansiosta paljon-
kin ajetun auton ominaisuudet pysyvät alku-
peräisellä tasolla ja myös auton jälleenmyyn-
tiarvo säilyy parempana.

Geneven autonäyttelyssä maaliskuun alussa 
ensiesitellyt uutuusmallit puolestaan kertovat 
siitä, että Toyota pysyy varmasti jatkossakin 
myös uutta autoa harkitsevien ihmisten kiin-
nostuksen kohteena. Tiedämme, että suuri 
osa autoiluun liittyvästä tiedonhausta tapah-
tuu internetissä, ja siksi olemme kehittäneet 
sähköisiä palvelujamme runsaasti viime vuo-
sien ajan. Niitä myös todella käytetään, ku-
ten esimerkiksi www.toyotahuoltovaraus.fi-
sivuston suosio meille kertoo. Käykää itsekin 
kokeilemassa sivustojamme ja tutustumassa 
palveluihimme sekä kilpailukykyisiin hintoi-
himme. Muistakaa että vierailu palvelevas-
sa Toyota-liikkeessäkin aika ajoin kannattaa! 

Turvallisia ja luotettavia Toyota-kilometrejä 
toivottaen,

AUTOILIJAN ASIALLA

Auto kuntoon Toyota-huollossa

Jussi Mäkelä
jälkimarkkinointijohtaja
Toyota Auto Finland Oy 
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oyotan osastolla nähtiin yksi koko näyttelyn mer-
kittävimmistä teknisistä läpimurroista. Polttoken-
noauto Mirain tuotantoversio oli näyttävästi esillä, 
ja ensimmäistä kertaa Euroopassa yleisö pääsi tu-
tustumaan myös auton sisätiloihin. Auto herättikin 
valtavasti kiinnostusta, ja sen ympärillä oli jatkuva 
kuhina. Vedyn käyttö vaihtoehtoisena energianläh-

teenä saattaa nimittäin hyvinkin mullistaa koko autoteollisuuden 
lähivuosikymmeninä. Miraissa auton sähkömoottori saa energian-
sa vedyn ja hapen kemiallisen reaktion seurauksena, eikä pakokaa-
supäästöjä synny lainkaan. Auton pakoputkesta tulee vain lämpöä 
ja vesihöyryä. 

Mirain virtaviivainen muotoilu onkin saanut innoituksensa sol-
juvista vesipisaroista, ja vesielementti oli tyylikkäästi mukana myös 
auton esillepanossa Genevessä. Sen esittelyalue oli visuaalisesti 
erotettu muusta Toyotan osastosta sinisellä vesiaiheisella lattial-
la, ja vesi poreili myös autoa ympäröivissä infotauluissa. The only 
emission is water -teksti Mirain esittelyalueen lattiassa muistutti 
auton ihastelijoita sen äärimmäisestä ympäristöystävällisyydestä. 
Rauhoittavan vesiteeman ansiosta Mirain lähettyvillä olikin jat-

T

TEKSTI MIA MEINANDER
KUVAT KALLE KALAJA

Toyota Geneven 
autonäyttelyssä

Perinteinen Geneven autonäyttely,  

Salon International de l’Auto et 

accessoires, on yksi automaailman 

tärkeimmistä vuosittaisista tapahtumista, 

ja se järjestettiin nyt jo 85. kerran.  

Näyttely, jossa on perintei sesti esitelty 

paitsi eri merkkien uutuuksia myös 

näyttäviä konseptiautoja ja teknisiä 

läpimurtoja, tarjosi myös tänä vuonna 

sekä kiiltävää kromia ja viihdettä että 

roppakaupalla tietoa uusista malleista  

ja tekniikoista.
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▶

kuvasta kuhinasta huolimatta seesteinen tunnelma, ja vielä 
ylellisemmälle olo tuntui, kun istahti autoon sisälle. Miellyt-
tävät istuimet, laadukkaat materiaalit ja tilava matkustamo 
houkuttelivat jäämään autoon pidemmäksikin aikaa. Mal-
tillisen futuristinen kojetaulun muotoilu muistutti siitä, että 
nyt ei olla tekemisissä ihan perusauton kanssa. Tiesitkö muu-
ten, että japanin kielessä sana mirai tarkoittaa tulevaisuutta?

Mirai on jo lanseerattu Japanin markkinoille, ja Toyota sai 
ensimmäisen kuukauden aikana noin 1500 tilausta – yli tu-
hat enemmän, kuin oli ennakoitu. Tänä vuonna auto lansee-
rataan myös Euroopan markkinoille, aluksi Saksaan, Tans-
kaan ja Iso-Britanniaan. Suomen markkinoille polttokenno-
uutuus saataneen lähivuosina.

Uudistuneet Avensis 
ja Auris
Suurta suosiota keränneestä Avensiksesta esiteltiin Gene-
vessä jo neljäs sukupolvi. Laadukkuus, kestävyys ja luotetta-
vuus ovat aina olleet Avensikseen liitettyjä ominaisuuksia, ja 
uudistunut Avensis vastaakin monipuolisesti niin yksityis- 
kuin yritysasiakkaiden kasvaviin vaatimuksiin.

Ensimmäisenä katse kiinnittyi luonnollisesti auton uuteen, 
varsin menevään ulkoasuun. Sekä porrasperäisen sedanin 
että farmariversio Touring Sportsin ulkonäkö huokuu yksi-
löllisyyttä ja dynaamisuutta. Uudistunut keulailme on roh-
kea, ja se henkii muissakin uusissa Toyota-malleissa nähtyä 
muotoilukieltä. Led-päiväajovalot ja suurikokoinen etupus-
kurin alempi ilmanottoaukko antavat mallille omintakeisen, 
selvästi erottuvan olemuksen. Kylkien muotoilu korostaa au-
ton matalaa painopistettä, ja uusi hainevä-antenni istuu tyy-
likkäästi auton sivuprofiiliin. Voimakas muotoilukieli jatkuu 
myös auton takaosassa, ja mm. led-takavalot henkivät edis-
tyksellistä erottuvuutta.

Jos Mirain sisätilat henkivät mukavuutta ja tyylikkyyttä, 
vastaa Avensis haasteeseen vähintään samalla mitalla. Yksi 
uuden Avensiksen toteutuksen peruspilareista onkin ollut 
mukavuuden ja viihtyisyyden aikaansaaminen, ja se on on-
nistunut erittäin hyvin. Kojetaulu on jaettu kahteen selkeään 
osaan. Huoliteltu, täysleveä yläosa pitää sisällään upotetut 
nopeus- ja kierroslukumittarit, joiden väliin on tietyissä ver-
sioissa sijoitettu 4,2 tuuman TFT-värinäyttö. Alempaa osio-
ta hallitsee 8 tuuman monitoiminäyttö. Tyylikäs ohjauspyö-
rä, laadukkaat materiaalit ja mattahopeiset yksityiskohdat 
täydentävät ohjaamon rauhallista ja huoliteltua tunnelmaa.

Kun sekä sisältä että päältä silmää miellyttävä auto on vie-
lä kattavasti varusteltu, ei toivomisen varaa juurikaan enää 

Vedyllä toimiva 
polttokennoauto 
Toyota Mirai esiin-
tyi ensikertaa Eu-
roopassa. Moder-
nin ulkonäkönsä 
lisäksi auton si-
sustus on todel-
la upea. Mirai lan-
seerataan Japanin 
ja Yhdysvaltojen 
ohella myös Iso-
Britanniassa, Sak-
sassa ja Tanskassa 
loppuvuodesta.

Neljännen sukupol-
ven Avensis oli yksi 
Geneven näyttelyn 
päätähdistä. Ulko-
näössä on aiempaa 
menevämpää ole-
musta. Moottori-
valikoimaan tulevat 
tarjolle uudet 1,6 ja 
2,0 litran dieselit.
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jää. Kaikissa päämyyntimalleissa on esimer-
kiksi Toyota Touch 2 -multimediajärjestelmä, 
joka tarjoaa monipuolisten, saatavilla olevien 
navigointiominaisuuksien lisäksi nykyaikaiset 
audio- ja ajotietokonetoiminnot. Saatavilla on 
myös esimerkiksi avaimeton smart entry -jär-
jestelmä, nahkaverhoilu, panoraamakatto ja 
adaptiiviset led-ajovalot. 

Konehuoneen puolella tarjolle tulee kaksi 
uutta dieselmoottoria: 122 hv tuottava 1,6-lit-
rainen sekä 143 hv tuottava kaksilitrainen. 
Niiden lisäksi jo ennestään tutut 1,6-, 1,8- ja 
2,0-litraiset bensiinimoottorit säilyvät vali-
koimassa aiempaakin taloudellisempina ver-
sioina.

Uuden Avensiksen ohella Genevessä esitel-
tiin myös uusi Auris, joka on Avensiksen ta-
voin uudistunut tyylikkäästi. Sen uusi yleisil-
me on nuorekkaan moderni. Ensimmäisenä 
katse kiinnittyi auton keulaan, joka on koke-
nut näkyvimmän muutoksen. Sen alaspäin le-

venevä muotoilu antaa autolle räväkän ja nuo-
rekkaan ulkonäön, ja tyylikkään etuilmeen vii-
meistelevät kromiset koristelistat, uudet ajova-
loumpiot ja led-päiväajot. Avensiksen tavoin 
Auris on saanut katolleen uuden hainevä-an-
tennin, ja tunnistettava Toyota-muotoilu jat-
kuu myös auton takaosassa mm. led-takava-
lojen ansiosta.

Myös Aurisissa on kiinnitetty erityistä huo-
miota sisätilojen laadukkuuteen ja viihtyisyy-
teen, ja sen aistikin heti kun istahti autoon si-
sälle. Ohjaamon yleisilme on rauhallinen, ja 
laadukkaat materiaalit tuntuvat miellyttävil-
le koskea. Kojelauta ja mittaristot ovat täysin 
uudet. Nopeus- ja kierroslukumittarit ovat ur-
heilullisesti muotoillut, ja kuljettaja voi seu-
rata mm. navigoinnin ohjeita uuden, niiden 
keskellä olevan värillisen TFT-näytön kautta. 
Kojelaudan keskiosaa hallitsee Toyota Touch 2 
-mediakeskus. Muut hallintalaitteet on sijoitet-
tu tyylikkäästi kojelaudan keskiosaan.

Uusi Auris on saatavilla jo totuttuun tapaan 
niin bensiini-, diesel- kuin hybridiversiona-
kin. 1,3-litraisen bensiinimoottorin ohella 
saataville tulee 116 hv tuottava 1,2-litrainen 
bensaturbomoottori. Uusi, 112 hv kehittävä 
1,6-litrainen dieselmoottori korvaa aiemman 
kaksilitraisen dieselvaihtoehdon, ja sen lisäksi 
jo ennestään saatavilla ollut 1,4-litrainen die-
selmoottori säilyy valikoimassa. Se on koke-
nut joukon uudistuksia ja täyttää nyt Aurisin 
muiden moottorivaihtoehtojen tapaan Euro6-
päästönormin.

Auris oli ensimmäinen C-segmentin auto, 
johon on tarjolla bensiini- ja dieselvaihtoeh-
tojen lisäksi myös hybridi. Sen hiljainen, tasai-
nen ja stressitön ajokokemus on osoittautunut 
erittäin suosituksi vaihtoehdoksi: sitä on myy-
ty Euroopassa jo yli 200 000 kappaletta, ja se 
onkin Euroopan ostetuin hybridiauto. Toyo-
tan lehdistötilaisuudessa, joka järjestettiin en-
simmäisenä lehdistöpäivänä 3. maaliskuuta, 
korostettiinkin hybridien yhä kasvavaa suo-
siota. Toyotan valmistamia hybridiautoja on 
myyty jo yli 7,3 miljoonaa kappaletta ympäri 
maailman, ja Euroopassa hybridimyynti kas-
voi vuonna 2014 13 prosenttia edelliseen vuo-
teen nähden. 

Turvallisesti  
tien päällä
Avensiksen korirakenne on suunniteltu täyttä-
mään Euro NCAP -törmäystestin viiden täh-
den vaatimukset, ja Auris on jo kuitannut viisi 

Myös Auris-mallisto saa ensi kesän jälkeen uutta 
ilmettä. Turvallisuusvarustetarjonta laajenee, ja 
1,2 litran bensiiniturbomoottori korvaa nykyisen 
1,6 litran voimanlähteen.
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Toyotan voitti 
World Enduran-
ce Championship 
-maailmanmesta-
ruuden viime 
vuonna. Voitto-
auto ja palkinnot 
olivat kunniapai-
kalla osastolla.

tähteä itselleen. Niin Avensiksen ja Au-
risin kuin muidenkin uusien Toyotien 
turvallisuus nousee kuitenkin vieläkin 
korkeammalle tasolle saatavilla olevien 
uusien Toyota Safety Sense -turval-
lisuusvarusteiden ansiosta. Innovatii-
visiin turvallisuusvarusteisiin kuuluvat 
törmäyksiä ehkäisevä Pre-Collision-
järjestelmä (PCS), kaistavahti (LDA), 
kaukovaloautomatiikka (AHB) ja lii-
kennemerkkien tunnistusjärjestelmä 
(RSA). Toyota Safety Sense -turvalli-
suusvarusteet ensiesiteltiin Genevessä, 
ja Toyotan osastolla nähtiin kamppai-
luhenkisiä näytöksiä, jotka ilmensivät 
sitä miten tehokkaasti uudet turvalli-
suusvarusteet torjuvat erilaisia uhkia. 

Uudet Avensis ja Auris sekä inno-
vatiiviset Toyota Safety Sense -turvalli-
suusvarusteet tulevat myös suomalais-
ten asiakkaiden saataville myöhemmin 
tänä vuonna. Tarkempi aikataulu ja 
hintatiedot vahvistuvat kevään aikana.

Hybridillä 
voittoon
Toyota on ollut voitokas paitsi hybri-
dimyynnissä, myös kilparadoilla. Yk-
si katseenvangitsija Toyotan osastol-
la oli TS040-hybridikilpuri. Tulokset 
ovat komeaa luettavaa, sillä kausi 2014 
World Endurance Championship -sar-
jassa (WEC) oli yhtä Toyotan juhlaa – 
Toyota voitti merkkimestaruuden, sa-
malla kun kuljettajat Anthony Da-
vidson ja Sébastien Buemi kirjasivat 
nimiinsä henkilökohtaiset maailman-
mestaruudet. Kaikkiaan Toyotan hyb-
ridikilpuri nappasi neljä paalupaikkaa, 
kellotti neljä nopeinta kierrosaikaa, ke-
räsi 12 palkintopallisijoitusta ja voitti 
viisi kahdeksasta osakilpailusta.

Näyttävän kilpurin lisäksi myös 
mestaruuspytyt olivat nähtävillä osas-

tolla, ja vauhdin hurmaan pääsi otta-
maan tuntumaa ajosimulaattorissa. 
Harmillista kyllä laitteen lopuksi otta-
ma yhteisvalokuva maailmanmestari-
kuljettajien kanssa katosi jonnekin bit-
tiavaruuteen.

Katto auki 
kohti kesää
A-segmentin piristysruiske Aygo toi 
ripauksen leikkisyyttä Toyotan osastol-
le. Näyttävän mustavalkoisen yksilön 
kaverina oli uusi avattavalla kangaska-
tolla varustettu Aygo x-wave, joka oli 

löytänyt paikkansa osaston seinältä. X-
wave tuo avoautokokemuksen kaikki-
en ulottuville, sillä se tarjoaa edullisessa 
pikkuautoluokassa varsin harvinaisen 
avoauton ja käytännöllisen nelipaikkai-
sen auton yhdistelmän.

X-wave -mallin vakiovarusteluun 
kuuluva sähköisesti avattava kangas-
katto liukuu muutamassa sekunnissa 
tyylikkäästi kokoon auton takaosaan, 
ja avoimen katon etureunaan nousee 
automaattisesti pieni ilmanohjain, jo-
ka vähentää tehokkaasti ilmavirran ai-
heuttamien pyörteiden muodostumista 
matkustamoon. Katto avautuu pitkälle 
taakse, joten myös takana istuvat pää-
sevät nauttimaan avoimesta taivaasta. 
Myös sulkeutuminen hoituu sähköi-
sesti vain nappia painamalla. Suljet-
tu kangaskatto on erittäin tiivis, ja se 
myös vaimentaa melua tehokkaasti. It-
se kangaskatto on laadukasta ja kestä-
vää materiaalia, joka mahdollistaa huo-
lettoman autoilun läpi vuoden myös 
Suomen vaihtelevissa keliolosuhteissa. 
Vaikka avoautoihin yleensä yhdistetään 
epäkäytännöllisyys, ei AYGO x-wave:n 
kohdalla tarvitse tehdä kompromisse-
ja ajomukavuuden tai tilojen suhteen. 
Se on vähintään yhtä mukava ja käy-
tännöllinen kuin tavallinen kovakattoi-
nenkin malli.

Avo-Aygo on erittäin kattavasti va-
rusteltu, ja halutessaan auton jo muu-
tenkin vetävää ulkonäköä voi korostaa 
personointipaketeilla tai koriteippisar-
joilla. Onneksi auto on jo ehtinyt Suo-
meenkin, sillä auton veikeä esillepa-
no ja menevä olemus herättivät halun 
päästä kurvailemaan katto laskostettu-
na. Tulisipa jo pian kesä! 

Viime vuonna 
lanseeratusta Aygosta 
tulee saataville 
avat tavalla katolla 
varustettu x-wave. 
Sen hinnat alkavat 15 
947 eurosta.
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TEKSTI KALLE KALAJA
KUVAT KALLE KALAJA JA JUHA LÖYTÖLÄINEN

Pelastuskoira  
on korvaamaton 
löytäjä

Kultainennoutaja Panda nuuhkii  

innokkaana ilmaa ja lähtee sitten 

määrätietoisesti tutkimaan raunioaluetta 

omistajansa Tiina Vesalaisen ohjaamana. 

Olemme Espoon Pelastuskoirayhdistyksen 

harjoitusalueella, emmekä etsi oikeasti 

kadonnutta ihmistä. Tämä koiraharrastus 

tähtää hyötyyn aidoissa viranomaisten 

läpiviemissä ihmisten etsintätilanteissa.
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spoon seudun Pelas-
tusalan Yhdistyksen 
yhteydessä toimii ak-
tiivinen pelastuskoira-
osasto. Se on ollut toi-
minnassa jo vuodesta 

1985, joten osasto täyttää jo komeat 30 
vuotta. Osasto toimii pelastuskoirahar-
rastajien yhdyssiteenä ja suuntautuu 
pelastuskoirien laadukkaaseen koulu-
tukseen. Koirat on sijoitettu osaksi Es-
poon kaupungin väestönsuojeluorga-
nisaatiota, ja ne toimivat normaaliai-
kana henkilöetsinnöissä Vapaaehtoi-
sen pelastuspalvelun (VAPEPA) häly-
tysryhmässä.

Yhdistys järjestää Suomen Pelastus-
koiraliiton pelastuskoirakokeita. Ko-
keiden tarkoituksena on testata koiran 
toimivuutta todellisissa pelastuskoira-
tehtävissä, jotta ne voitaisiin sijoittaa 
jäsenyhdistysten paikkakuntien vä-
estönsuojeluorganisaatioon ja olisivat 
käytettävissä hälytysryhmissä. Toimin-
ta koetaan erittäin tärkeäksi, ja Suomen 
Pelastuskoiraliitto voittikin 112-päivän 
viimevuotisessa kampanjassa Arjen 
sankari -palkinnon.

Sattumalta mukaan

Pelastuskoiratyö vaatii harrastajaltaan 
paljon aikaa, eikä laji sovi läheskään 
kaikille koiraharrastajille – etsintäko-
mennus kun voi tulla koska vain. Tii-
na Vesalainen lähti toimintaan mukaan 
puolivahingossa vuonna 2003.

– Toimin Jorvin sairaalassa aikanaan 
sairaanhoitajana, ja perheettömänä 
koiraharrastajana minua pyydettiin tu-
tustumaan tähän lajiin. Innostuin heti, 
ja nykyinen hälytyspätevyyden saanut, 
4,5-vuotias Panda-niminen koirani on 
jo kolmas tähän harrastukseen liittyvä 
koirani. Lajissa viehättää sen vaativuus, 
ilo olla konkreettisesti hyödyksi ja koi-
ran riemu tehtävien onnistuneesta suo-
rittamisesta, Tiina kertoo.

Astellessamme espoolaisella raunio-
radalla huomaan heti kuinka vaikeaa 
betonilohkareiden, autonromujen ja 
kivilohkareiden seassa on kulkea. Jos 
täällä pitäisi vielä etsiä kadonnutta 
henkilöä, olisi tehtävä ihmiselle ylivoi-
mainen. Ketterä ja huippuhajuaistilla 
varustettu koira on siis korvaamaton 
apu, kun poliisi etsii ihmisiä onnetto-

E

Pelastuskoiratoiminta 
on Tiinan ja kultainen
noutaja Pandan yhteinen 
harrastus.

Haastavissa etsintätöissä 
koiran tulee tulla toimeen 
ventovieraiden ihmisten 
kanssa
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muuspaikalta tai helppokulkuisemmal-
ta metsäalueeltakin.

Nykytekniikka on mahdollistanut 
paljon etsintätöitä helpottavia laittei-
ta. Esimerkiksi erilaiset lämpökame-
rat havaitsevat ilmasta käsin tavallis-
ta lämpimämmän kohteen metsästä. 
Helikopterin lennättäminen aiheuttaa 
kuitenkin nopeasti kovia kustannuk-
sia, eikä lämpökamera osaa erottaa ih-
mistä esimerkiksi auringon lämmittä-

mästä kallionlohkareesta. Tarkkavainuinen koira 
löytää kohteen vaikka kaivosta – sellaisiakin har-
joitusalueella on.

Useiden rotujen laji
Pelastuskoiratyö sopii monelle eri koirarodulle. 
Tärkeintä on hyvä koulutettavuus ja sosiaalisuus, 
koska haastavissa etsintätöissä koiran tulee tulla 
toimeen ja käyttäytyä oikein ventovieraiden sekä 
arvaamattomastikin elehtivien ihmisten kanssa. 

Raunioetsinnöissä koiran ketteryydestä on pal-
jon etua. Siksi pienikokoisen palvelijan on peri-
aatteessa helpompi suoriutua tehtävistään, mutta 
toisaalta kookkaamman koiran on vaivattomam-
paa valita kulkureittinsä suurempien esteiden luo-
na. Kaiken lähtökohtana on koiran innokkuus 
tämänkaltaisten tehtävien suorittamiseen sekä 
omistajan valmius antautua harrastukselle täy-
sipainoisesti. Koulutus, taitojen ylläpito ja häly-
tysvalmius vievät paljon aikaa. Samanhenkisten 
ihmisten tapaaminen harjoituksissa useina ker-
toina viikossa antaa tietysti lisämotivaatiota omis-
tajan liikkeellelähtöön, vaikka ulkona olisikin se 
vähemmän mukava ”koiranilma”.

Etsintätehtävissä sekä koiralta että hänen omis-
tajaltaan vaaditaan hyvää fyysistä kuntoa sekä 
henkistä kestävyyttä. Koiran rodulla ei siis ole 
väliä, joten myös monirotuinen koira voi toimia 
todella hyvin pelastuskoirana.

Harjoituksissa maalihenkilö piiloutuu tyypilli-
sesti johonkin vapaaehtoistyöllä ja lahjoitusmate-
riaaleilla aikaansaadun raunioalueen sopukkaan, 
josta vain koira voi hänet löytää. Tuntuu usko-
mattomalta, että esimerkiksi käytöstä poistetun 
teollisuuspakastimen sisälle ahtautunut ihminen-
kin voi löytyä taitavan ja tehtävälleen uskoutu-
neen karvakuonon toimesta. Maalihenkilöiltäkin 
vaaditaan toisinaan kärsivällisyyttä, koska etsin-
tä voi viedä joskus pitkäänkin. Vasta ajatellessa-
ni ahtautumista johonkin betonilohkareiden ja 
seinäelementtien väliin, ja siellä hiljaa odottelua 
ehkä tuntienkin ajan, ymmärrän lajille omistau-
tuneiden valtavan panostuksen. He ovat aidosti 
sitoutuneita toimintaan, jolla saadaan aikaan yh-
teistä hyvää.

Raunioissa ja onnettomuuspaikoilla tassut ovat 
alttiina haavoille ja naarmuille. Siksi vaikeissa kul-
kupaikoissa käytetään tassusuojia. Etsintäpaikalla 
pelastuskoira erottuu selkeästi turvaliivillään, ja 
omistaja pitää tarkkakuonoista kaveriaan poik-
keuksellisen pitkässä hihnassa, joka takaa kont-
rollin mutta antaa kuitenkin liikkuvuutta tarpeen 
mukaan.

Pelastuskoirakokeiden läpäiseminen ei ole 
helppoa, ja siksi Espoon yhdistykselläkin on vain 
alle kymmenen virallista rauniopelastuskoiraa. 
Toiminnasta kiinnostuneet löytävät lisätietoja in-
ternetin osoitteista http://www.pelastuskoiraliitto.
fi/ ja http://www.espypelastuskoirat.net/ 

Tilavasti Toyotalla
Koirien mukava ja turvallinen kuljettaminen aset-
taa tiettyjä vaatimuksia aktiivisen koiraharrasta-
jan autolle. Silti auton tulee palvella mukavasti 
kaikessa muussakin liikkumisessa. Tiina Vesalai-
sella on tällä hetkellä reilun vuoden ikäinen, kirk-
kaanpunainen tila-auto Toyota Verso.

– Olen ajanut aina Toyotalla. Edellinen autoni 
oli Corolla Wagon, johon olin tyytyväinen, mutta 
halusin uudemman ja samalla tilavammankin au-
ton. Siksi päädyin nykyiseen malliin. Isäni opetti 
minut tämän merkin pariin, ja olen itse autojen 
lisäksi ollut myös hyvin tyytyväinen paikallisen 
Toyota-liikkeen palveluihin, Tiina kertoo.

Vesalan 1,8 litran bensiinimoottorilla ja manu-
aalivaihteistolla varustetussa Versossa koirat kul-
kevat tavaratilassa, jossa on koirille veräjä. Tiinan 
ystävällä on myös koira, jolloin omien Panda- ja 
parson russelinterrieri Kuisma -koirien lisäksi 
mukana matkustaa usein myös kolmas nelijal-
kainen kaveri. Viime kesänä koko seurue matkasi 
Norjaan, jossa riitti vaelluskenttää ja upeita mai-
semia yllin kyllin. Koirien viihtyminen autossa 
korostuu tietysti pitkillä ajomatkoilla.

– Välillä joudun ajamaan pikkuteillä aika 
haastavissa olosuhteissa. Siksi Versossa on nas-
tarenkaat alla. Haaveissani on nelivetomalli, eli 
RAV4:stä tulen varmaankin jossain vaiheessa 
pyytämään tarjousta, Tiina toteaa iloisena harjoi-
tusratavierailuni päätteeksi. 

Monipuoliselta harjoitusalueelta löytyy 
myös kaivo, jossa maalihenkilö saattaa 
joutua odottamaan jopa tuntien ajan 
löytämistään.

Toyota Versoon on saatavilla kätevä koiraveräjä.

Tiina on ollut 
tyytyväinen 
tilavaan Toyota 
Versoon, johon 
mahtuu niin 
ihmiset kuin 
koiratkin.
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Toyota Avensis Active Edition

Isomman perheautoluokan Toyota Avensis on ollut suomalaisten suo-
sikki jo vuosien ajan, eikä syyttä: harmonisesti muotoiltu, tilava ja 

kattavasti varusteltu auto tarjoaa myös erinomaiset ajo-ominaisuudet. 
Lisäksi sen erinomainen menestys katsastustilastoissa ja hyvä jälleen-
myyntiarvo kertovat laadusta ja arvostuksesta.

Uusi Active Edition -varustelu tekee Avensiksesta vieläkin houkut-
televamman vaihtoehdon. Maamme eturivin näyttelijättäriin kuuluva 
Minna Haapkylä koeajoi uuden Toyota Avensis Active Edition -mallin 
jo viime vuoden lopulla ja vakuuttui kokemastaan. 

”Paitsi itse, etenkin lapseni tykkäsivät autosta kovin”, totesi Haap-
kylä koeajon jälkeen. Hyvien tilojen lisäksi hän kiitteli etenkin auton 
rivakkaa kiihtyvyyttä. ”Tykkään siitä, että auto kiihtyy hyvin. Se on 
tärkeää etenkin ohitustilanteissa”. Haapkylän haastattelu ja kommen-
tit koeajosta on julkaistu Toyota Plus -lehden numerossa 4/2014. Voit 
lukea lehden digiversion osoitteessa http://www.toyota.fi/omistajalle/
plus-lehti.

Huippuvarusteltu Toyota Avensis Active Edition sisältää vakiona mm.
● Nahka-/alcantara-verhoilu, musta
● 17" kevytmetallivanteet
● Vakionopeudensäädin
●  Automaattinen ilmastointilaite kuljettajan ja etumatkustajan erillisillä 

lämpötilan säädöillä
●  Toyota Touch 2 with Go -mediakeskus (sis. suomenkielinen navigointi, 

liikenneinfo, nopeusrajoitus- ja nopeuskamerailmoitin)
● Peruutuskamera
●  Bluetooth® handsfree, puhelimen musiikkitoimintojen käyttö 

kosketusnäytöltä
●  Bi-xenon-kaasupurkausajovalot AFS-kaarrevalojärjestelmällä ja LED-

päiväajovaloilla
● Tummennetut takaikkunat (Wagon)
● Automaattisesti toimivat ajo- ja mittarivalot hämärätunnistimella 
● Automaattisesti tummentuva taustapeili
● Automaattisesti toimivat tuulilasinpyyhkimet sadetunnistimella

Lisäksi Avensis Active Edition -malliin on saatavana Multidrive S 
portaaton automaattivaihteisto erikoishintaan 500 €.

TEKSTI MIA MEINANDER
KUVAT TOYOTA

Toyota Auris Active Edition

Tyylikäs Toyota Auris on vastaus modernia perheautoa hakevan 
asiakkaan tarpeisiin, ja se vastaa niin järjen kuin tunteenkin vaati-

muksiin. Virtaviivainen muotoilu, laadukkaat materiaalit ja viimeistellyt 
yksityiskohdat yhdistettynä moderniin teknologiaan ja erinomaiseen 
ajettavuuteen takaavat ensiluokkaisen ajonautinnon. Touring Sports 
-mallin 530 litran runsas ja monikäyttöinen tavaratila tuo helpotusta 
päivittäisiin kuljetustarpeisiin. Tilat laajenevat käden käänteessä takais-
tuimet kaatamalla, jolloin tavaratila laajenee 1658 litraan. Auris on 
saatavana ainoana kokoluokassaan sekä bensiini-, diesel- että hybridi-
mallin wagonina.

Huippuvarusteltu Toyota Auris Active Edition sisältää vakiona mm. 
● 16" kevytmetallivanteet
●  Toyota Touch 2 with Go -mediakeskus (sis. suomenkielinen navigointi, 

liikenneinfo, nopeusrajoitus- ja nopeuskamerailmoitin)
●  Bluetooth® handsfree, puhelimen musiikkitoimintojen käyttö 

kosketusnäytöltä
● LED-päiväajovalot
● Tummennetut takaikkunat
● Vakionopeudensäädin
● Sähkötoimiset lasinnostimet edessä ja takana
● Automaattinen ilmastointilaite 
● Urheilulliset etuistuimet

Lisäksi Auris Active Edition -malliin on saatavana Multidrive S portaaton 
automaattivaihteisto erikoishintaan 500 €.

Väitetään, että yksinkertainen on kaunista ja että vähemmän on enemmän. Mutta kun auton varustelusta 

puhutaan, niin kyllä enemmän on aina enemmän. Toyotalla onkin erittäin hyviä uutisia autoilijoille: useisiin 

Toyotan suosikkimalleihin on nyt saatavilla uusi Active Edition -varustetaso, joka tarjoaa erittäin kattavan 

varustelun aiempaa pienemmällä rahalla.

Huippuvarusteltu

Active Edition 
-mallisto

Auto-
veroton 
hinta (€) 
sis. ALV 24 %

Arvioitu 
auto vero 
(€)

Kokonais-
hinta (€)

Vapaa 
auto etu / 
Käyttöetu 
(€)

  1.6 Valvematic Active Edition 18 535 5 303,62 23 838,62 565/385
  1.6 Valvematic Active Edition Multidrive S 19 105 5228,34 24 333,34 575/395
  1.8 Hybrid Active Edition 23 930 3 731,51 27 661,51 615/435
  1.6 Valvematic Active Edition Touring Sports 19 325 5 625,79 24 950,79 585/405
  1.6 Valvematic Active Edition Multidrive S Touring Sports 19 735 5 715,02 25 450,02 585/405
  1.8 Hybrid Active Edition Touring Sports 24 930 3 920,97 28 850,97 635/455

Auto-
veroton 
hinta (€)  
sis. ALV 24 %

Arvioitu 
auto vero 
(€)

Kokonais-
hinta (€)

Vapaa 
auto etu / 
Käyttöetu 
(€)

  1.8 Valvematic Active Edition 4 ov 21 780 7 218,13 28 998,13 635/455
  1.8 Valvematic Active Edition 4ov Multidrive S 22 090 7 398,09 29 488,09 645/465
  2.0 D-4D Active Edition 4 ov 23 530 5 461,94 28 991,94 635/455
   1.8 Valvematic Active Edition Wagon 22 470 7 526,86 29 996,86 655/475
  1.8 Valvematic Active Edition Wagon Multidrive S 22 780 7 710,73 30 490,73 655/475
  2.0 D-4D Active Edition Wagon 24 220 5 623,92 29 843,92 655/475

Toyota Avensis Active Edition Wagon.

Toyota Auris Hybrid Active Edition Touring Sports.
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Toyota RAV4 Active Edition

Hyvien keksintöjen kohdalla tulee usein ihmetelleeksi miten kukaan 
ei keksinyt sitä aiemmin, eikä RAV4 tee tästä poikkeusta. Toyota 

esitteli uraauurtavan konseptiauton vuonna 1989 Tokion autonäytte-
lyssä, ja loppu onkin historiaa. Vuonna 1994 markkinoille lanseerattu 
Toyota RAV4 loi kokonaan uuden segmentin, josta tuli välittömästi 
hitti. Sen jykevät muodot, ketterät ominaisuudet ja älykkään nelivedon 
yhdistävä menestysresepti on ihastuttanut ihmisiä ympäri maailman jo 
yli kahdenkymmenen vuoden ajan.

Huippuvarusteltu Toyota RAV4 Active Edition sisältää vakiona mm. 
● 17" kevytmetallivanteet
● Avaimeton Smart Entry&Start -lukitus- ja käynnistysjärjestelmä
● Xenon-kaasupurkausajovalot
● Sähkötoiminen takaluukku
● Etu- ja takapuskurin alaosan koristeet
● Takalasien ikkunatummennukset
● Sähköisesti koria vasten taittuvat ulkopeilit
●  Automaattinen ilmastointilaite kuljettajan ja etumatkustajan erillisillä 

lämpötilan säädöillä
●  Toyota Touch 2 with Go -mediakeskus (sis. suomenkielinen navigointi, 

liikenneinfo, nopeusrajoitus- ja nopeuskamerailmoitin)
● Peruutuskamera
●  Bluetooth® handsfree, puhelimen musiikkitoimintojen käyttö 

kosketusnäytöltä
● Automaattisesti toimivat ajo- ja mittarivalot hämärätunnistimella 
● Automaattisesti tummentuva taustapeili
● Automaattisesti toimivat tuulilasinpyyhkimet sadetunnistimella
● Ovien ja kojelaudan alaosan vaalea nahkaverhoilu
● Vakionopeudensäädin

Toyota Verso Active Edition

Astetta isompi Toyota Verso on mainio vastaus haastavampiin tilan-
tarpeisiin. 7-paikkainen ja muunneltava tilaihme on oiva osoitus 

siitä, että käytännöllisyys ja vetävä ulkonäkö todellakin voivat mahtua 
samaan lauseeseen.

Verson ainutlaatuisen Easy Flat -istuinjärjestelmän ansiosta auto vas-
taa vaivatta mitä moninaisimpiin kuljetustarpeisiin, ja turvallisuuttakin 
on autoon lastattu täyden viiden tähden edestä. Kun vetävään ulko-
asuun ja monipuolisesti muunneltaviin sisätiloihin yhdistetään vielä 
aiempaakin kattavampi varustelu, saa houkuttelevampaa perheautoa 
etsiä ihan tosissaan.

Huippuvarusteltu Toyota Verso Active Edition sisältää vakiona mm.
● 16" kevytmetallivanteet
●  Toyota Touch 2 with Go -mediakeskus (sis. suomenkielinen navigointi, 

liikenneinfo, nopeusrajoitus- ja nopeuskamerailmoitin)
● Automaattiset tuulilasinpyyhkijät sadetunnistimella
● Automaattiset ajo- ja mittarivalot hämärätunnistimella
● Automaattisesti tummentuva taustapeili
●  Kaksialueinen automaatti-ilmastointi kuljettajan ja etumatkustajan 

erillisillä lämpötilan säädöillä
● Bluetooth® handsfree
● Bi-xenon-kaasupurkausajovalot
● Takalasien ikkunatummennukset
● Istuinten osanahkaverhoilu (kangas/nahka)
● Peruutuskamera
● Lentokonepöydät 2. istuinrivillä
● Vakionopeudensäädin

Auto-
veroton 
hinta (€) 
sis. ALV 24 %

Arvioitu 
auto vero 
(€)

Kokonais-
hinta (€)

Vapaa 
auto etu / 
Käyttöetu 
(€)

  2.0 Valvematic AWD Active Edition 31 520 11 203,31 42 723,31 835/655
  2.0 Valvematic AWD Active Edition Multidrive S 34 125 11 010,06 45 135,06 865/685
  2.0 D-4D 2WD Active Edition 30 850 7 869,26 38 719,26 775/595
  2.0 D-4D AWD Active Edition 31 990 9 005,69 40 995,69 805/625
  2.2 D-4D AWD Active Edition 33 370 10 539,52 43 909,52 845/665
  2.2 D-CAT AWD Active Edition aut. 34 340 13 932,23 48 272,23 905/725

Auto-
veroton 
hinta (€)  
sis. ALV 24 %

Arvioitu 
auto vero (€)

Kokonais-
hinta (€)

Vapaa 
auto etu / 
Käyttöetu 
(€)

1.6 D-4D Active Edition 7p 26 175 6 083,03 32 258,03 685/505

Bensiinimallien hinnat vahvistuvat myöhemmin.

Toyota Verso 1.6 D-4D Active Edition 7p. Toyota RAV4 Active Edition.
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 Kuten tiedetään, mikään ei ole niin hauska 
kuin oikea avoauto. Sen kyydissä voi naut-

tia autoilusta kesäisillä teillä tukka hulmuten 
tai kruisailla pitkin kaupungin katuja. Katto 
auki ajettaessa ympäristön äänet ja tuoksut voi 
kokea välittömämmin. Avoauton kyydissä on 
vaikea istua naama peruslukemilla, sillä koke-
mus vetää pakostakin aina suun hymyyn. Iloi-
nen positiivisuus huomataan, ja sillä on tapana 
siirtyä myös muihin tiellä liikkujiin. Valitetta-
vasti avoautot ovat yleensä korkean hintansa 
puolesta vain harvojen herkkua, ja useim-
missa tapauksissa myös päivittäisessä käytössä 
hieman epäkäytännöllisiä. 

Jos olet menettänyt sydämesi avoautoille, 
mutta järkisyyt ovat vielä estäneet sinua sel-
laista hankkimasta, on AYGO x-wave auto 
sinua varten. Se nimittäin tuo avoautokoke-
muksen meidän kaikkien ulottuville, tarjo-
amalla edullisessa pikkuautoluokassa varsin 
harvinaisen avoauton ja käytännöllisen neli-
paikkaisen auton yhdistelmän. AYGO:n iloi-

nen olemus ja hauska ajettavuus ovat kuin 
luotu tällaisen yhdistelmän tekemiseen. Avat-
tava kangaskatto kruunaa kokonaisuuden ja 
AYGO:n massasta erottautuvan persoonalli-
suuden. 

X-wave -mallin vakiovarusteluun kuuluva 
sähköisesti avattava kangaskatto liukuu muu-
tamassa sekunnissa tyylikkäästi kokoon auton 
takaosaan, ja avoimen katon etureunaan nou-
see automaattisesti pieni ilmanohjain, joka 
vähentää tehokkaasti ilmavirran aiheuttamien 
pyörteiden muodostumista matkustamoon. 
Katto avautuu pitkälle taakse, joten myös 
takana istuvat pääsevät nauttimaan avoimesta 
taivaasta. Myös sulkeutuminen hoituu sähköi-
sesti vain nappia painamalla. Suljettu kangas-

TEKSTI JUSSI GRANBERG
KUVAT TOYOTA

kohti kesää
Avoimena

Vaikka talven selkä on vasta hiljalleen taittumassa, nuorekkaat 

AYGO ja Yaris valmistautuvat jo täysillä lämpimään kevääseen uusien erikoismallien 

myötä. Keväällä on aika virkistää itseään ja kokeilla rohkeasti uusia asioita. Persoonalliset 

AYGO x-wave ja Yaris Hybrid AQUA -mallit ovat raikkaina uutuuksina kuin luotuja 

erottautumaan massasta. 

AYGO x-wave ja Yaris Hybrid AQUA -mallit ovat raikkaina uutuuksina kuin luotuja 

katto on erittäin tiivis, ja se myös vaimentaa 
melua tehokkaasti. Itse kangaskatto on laadu-
kasta ja kestävää materiaalia, joka mahdollis-
taa huolettoman autoilun läpi vuoden myös 
Suomen vaihtelevissa keliolosuhteissa. Vaikka 
avoautoihin yleensä yhdistetään epäkäytän-
nöllisyys, ei AYGO x-wave:n kohdalla tarvitse 
tehdä kompromisseja ajomukavuuden tai tilo-
jen suhteen. Se on vähintään yhtä mukava ja 
käytännöllinen kuin tavallinen kovakattoinen-
kin malli. 

Ylelliset varusteet
AYGO x-wave -varustelua ei todellakaan ole 
karsittu kangaskaton kustannuksella, vaan 
mallin vakiovarustelu on lähes ylellinen. 

Avattavan kangaskaton lisäksi erottautumisen 
kruunaavat tyylikkäät 15" kevytmetallivanteet, 
istuinten osanahkaverhoilu ja etusumuvalot. 
Vakiovarusteluun kuuluu lisäksi mm. ilmas-
tointi, sähkötoimiset etuikkunat, x-touch-
mediakeskus 7" kosketusnäytöllä, bluetooth 
handsfree ja peruutuskamera. X-touch-
mediakeskus on erittäin helppokäyttöinen ja 
lisäksi suomenkielisellä käyttöjärjestelmällä 
varustettu. 

Jos x-wave-mallin yksilöllisyys ei vielä riitä, 
voi ulkopuolen ja sisustan näyttävyyttä vielä 
lisätä persoonallista lisäväriä tuovilla OUT-
stand ja INtense -varustepaketeilla tai veikeillä 
koriteippisarjoilla.

AYGO x-wave 
-tie auki taivasta myöten
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Yaris Hybrid AQUA -erikoismalli saapuu 
kevään korvilla piristämään Suomen tal-

vesta kuoriutuvaa katuilmettä. Kyseessä on 
rajoitettu erä erikoismallia, jossa yhdistyy 
raikkaan persoonallinen ulkonäkö ja kattavat 
mukavuusvarusteet. 

AQUA-mallin kauniin erikoisulkovä-
rin lisäksi näyttävyyttä tuovat tyylikkäät 15" 
kevytmetallivanteet, etusumuvalot ja C-pila-
rin teippaus, joka yhdessä ikkunatummen-
nusten ja takaspoilerin kanssa antaa autolle 
sporttisen ilmeen. Modernit led-päiväajova-
lot ja led-takavalot kuuluvat myös ulkopuolen 
tyylikkyyttä lisääviin varusteisiin. Mukavuus-
varusteluun kuuluu kaksialueinen automaatti-
ilmastointi, jossa on erillinen lämpötilan säätö 
sekä kuljettajalle että etumatkustajalle. Koje-
laudan keskellä on helppokäyttöinen, väril-
lisellä kosketusnäytöllä ja suomenkielisellä 
käyttöjärjestelmällä varustettu Toyota Touch 
2 with Go -mediakeskus navigoinnilla sekä 
kattavilla Bluetooth®-ominaisuuksilla, jotka 
mahdollistavat handsfree -puhelut ja musii-
kin langattoman soittamisen esimerkiksi suo-
raan älypuhelimesta. Järjestelmään on lisäksi 
saatavana lisävarusteena navigointi. Peruutus-
kamera näyttää kuvaa Touch 2 with Go:n näy-
töllä auton takaa, jolloin peruutus on helppoa 
ja turvallista. AQUA-varustelu on siis poikke-
uksellisen kattava ja mukavuuspainotteinen.

Yaris Hybrid tarjoaa jo lähtökohtaisesti 
autoilua, johon on helppo ihastua. Hybridi-
mallin taloudellisuus ja ajomukavuus ovat 
omaa luokkaansa. Hybridimallit on aina 
varustettu portaattomalla automaattivaihteis-
tolla, ja siihen yhdistettynä teknologian mah-
dollistama lähes äänetön liikkuminen sähköllä 
tarjoaa mukavan ja stressittömän tavan liik-
kua kaupunkiliikenteessä. AQUA-mallin per-
soonallisuus ja varusteet yhdistettynä Yarisin 
tunnustettuun laatuun ja luotettavuuteen tar-
joavat ainekset, joihin ei voi olla rakastumatta.  

Kattavasti varustellun Yaris Hybrid AQUA 
-erikoismallin verollinen kokonaishinta on 
21 996 €. Hinta sisältää AQUA-erikoisvärin 
hinnan.

Milloin kesä alkaa?
Kesä alkaa, kun AYGO x-wave ja Yaris Hybrid 
AQUA saapuvat liikkeisiin maalis-huhtikuun 
aikana. Kysy mahdollisuutta koeajoon lähim-
mältä Toyota-jälleenmyyjältäsi. Toimi nope-
asti, sillä AQUA-erikoismallin autoja on 
tarjolla vain rajoitetun ajan! 

Yaris Hybrid AQUA 
-raikkautta ensi silmäyksellä

Perinteisen viisivaihteisen käsivalintaisen 
vaihteiston lisäksi x-wave on saatavana help-
pokäyttöisellä ja mukavuutta lisäävällä auto-
matisoidulla x-shift-vaihteistolla. X-shift 
toimii automaattivaihteiston kaltaisesti ja hoi-
taa vaihtamisen puolestasi. Sinä voit keskittyä 
nauttimaan avoautoilun riemuista.

AYGO x-wave 15 947 €

AYGO x-shift 16 945 €

Katso alla Yaris AQUA 
-esimerkkilaskelma
Myyntihinta: 22 595,48 € 
(sis. toimituskulut 600 €)

Käsiraha: 3000 €

Korko: 1,90 %

Perustamismaksu: 0 €

Käsittelymaksu/erä: 0 €

Rahoitusaika: 48 kk

Kuukausierä: 248,65 €

Viimeinen osamaksuerä: 9000 €

Todellinen vuosikorko: 1,92 %

KSL:n mukainen luottohinta: 
23 686,48 €

Rahoitus edellyttää myönteisen 
luottopäätöksen.

Nyt kaikkiin Yaris-malleihin 
houkutteleva rahoitustarjous 1,9 
% korolla, ilman muita kuluja
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Toyota Jousto läpivalaisee 
autoilun kulut

Kun auto on kokonaan maksettu syn-
tyy helposti sellainen mielikuva, ettei 
auton pitäminen enää maksa mitään 
– autohan on jo maksettu. Tosiasiassa 
valtaosa auton kuluista kuitenkin syn-
tyy auton arvon alenemisesta sen käy-
tön ja ikääntymisen myötä. Auton arvo 
alenee samalla tavalla riippumatta siitä 
onko se maksettu kerralla vai kuukau-
sierissä.

Toisinaan ihmisillä on myös sellai-
nen harhakuvitelma, että kuukausieriä 

TEKSTI MATTI TANNINEN
KUVAT TOYOTA

Toyota Jousto
on parempi tie 

uuteen autoon
maksettaessa autoon menee kuukau-
sittain huomattavasti enemmän rahaa 
kuin jos auto olisi maksettu käteisellä. 
Todellisuudessa kuitenkin kuukausi-
erä konkretisoi autoon joka tapauk-
sessa kuluvan rahan. Jos taas auto on 
maksettu käteisellä, selviää sen todelli-
nen kuukausittainen kulu vasta silloin, 
kun auto viedään vaihtoon. Harva kui-
tenkaan jaksaa enää hyvityshinnan 
saatuaan laskea kuinka paljon autoon 
onkaan todellisuudessa kulunut kuu-
kausitasolla rahaa.

Toyota Jouston avulla voit sijoittaa 
autoon muuten uppoavat rahat johon-

kin toiseen kohteeseen, ja saat muun 
muassa taatun hyvityshinnan, joka 
antaa sinulle mielenrauhaa siirtämällä 
riskin auton arvon kehittymisestä 
rahoitusyhtiölle. 

Maksat vain auton käytöstä 
Miltä tuntuisi maksaa sähkölaskut ker-
tasuorituksena 4 vuotta etukäteen? Et 
saisi ainuttakaan sähkölaskua neljään 
vuoteen, etkä tietäisi paljonko sähköön 
kuluu rahaa kuukausittain. Moni ostaa 
autonsa juuri tällä tavalla. Perinteisesti 
autoa ostettaessa autoon sijoitetaan 
etukäteen kaikki liikenevä raha sekä 
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2. 
KUUKAUSIERÄ

1. 
KÄSIRAHA

3. 
TAATTU 
HYVITYSHINTA

1. 
PIENI 
KÄSIRAHA

2. 
SOPIVA
KUUKAUSIERÄ

Auton hankkimisen tai omistamisen 

ei tarvitse olla vaikeaa. Toyota 

Jousto on osamaksusopimus, jonka 

kuukausierä on totuttua pienempi ja 

jonka yhteydessä saat autollesi taatun 

hyvityshinnan. 

Eihän 
sähkölaskujakaan 
makseta neljäksi 
vuodeksi 
etukäteen

mahdollisesta vaihtoautosta saatava hyvitys. Se 
ei välttämättä ole järkevää, sillä auto ei ole hel-
poin realisoitava omaisuuserä, jos paha päivä 
sattuisi kohdalle. Toki pahana päivänä auton 
voi aina myydä, mutta useimmiten pakon 

edessä myyminen tiputtaa autosta saatavaa 
hintaa merkittävästi. Toyota Jouston avulla 
voit pitää autossasi rahaa kiinni vain tarpeelli-
sen määrän, ei enempää eikä vähempää.

Vaihtoauton hyvityshinta voi olla 
myös iloinen yllätys
Yksi autokaupan kuumista perunoista on 
arvuuttelu auton arvon tulevasta kehityksestä. 
Paljonko saan tästä autosta, kun vaihdan sen 
uuteen? Mihin hintaan voin myydä auton 
kolmen vuoden päästä, jos elämäntilanteeni 
muuttuu eikä autolle ole enää käyttöä? Auton 
hyvityshinnan kuuleminen on usein negatiivi-
nen yllätys. Autosta uutena maksettu hinta on 

vielä hyvin muistissa, ja arvon pudotus tun-
tuu ehkä kertasummana suurelta. Toyota Jous-
tossa hyvityshinta voi olla vain iloinen yllätys, 
sillä tulevaisuuden minimihyvityshinta lyö-
dään lukkoon jo kaupantekohetkellä. Asia-
kas saa mustaa valkoisella siitä mikä on auton 
vähimmäisarvo sopimuskauden lopussa. 

Todennäköisesti auton arvo on sopimus-
kauden lopussa suurempi kuin taattu hyvitys-
hinta, jolloin autoa vaihdettaessa erotuksen 
voi käyttää käsirahana uuteen autoon. Jos auto 
myydään taattua hyvityshintaa suuremmalla 
hinnalla, saat sinä auton omistajana luonnolli-
sesti pitää erotuksen. Taattu hyvityshinta mah-
dollistaa jopa auton palauttamisen sopimus-

Perinteinen tapa

Toyota Jousto

▶

Perinteisessä osamaksukaupassa auton käsirahaan ja kuukausierään sidotaan 
mahdollisimman paljon.

Toyota Jouston avulla saat pienellä käsirahalla mieleisen Toyota-mallin ja maksat 
vain käytöstä. Sopimuskauden lopussa päätät vaihdatko, pidätkö vai palautatko 
auton.
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kauden lopussa, mikäli sille ei jostain syystä 
ole enää tarvetta. Tällöin viimeistä suurempaa 
osamaksuerää ei myöskään tarvitse maksaa. 

Taattu hyvityshinta on myös oivallinen 
keino viitata kintaalla mediassa vilkkaana käy-
välle autoverokeskustelulle. Autoveron mah-
dollinen poistuminen luonnollisesti laskisi 
vaihtoautojen hintoja, mutta tällaiselta arvon-
alennukselta suojaa Toyota Jouston asiakkaita 
sen taattu hyvityshinta.

Sopimuskauden päättyessä
Sopimuskauden lopulla tuttu myyjä soittaa 
Toyota Jousto -asiakkaalle ja tarjoaa kolmea 
vaihtoehtoa. Auton voi joko vaihtaa uuteen, 
jatkaa sen käyttämistä tai mikäli autoa ei enää 
tarvita, sen voi palauttaa. Toyota Jousto tuo siis 
suunnitelmallisuutta auton pitoon sekä tarjoaa 
normaalia enemmän vaihtoehtoja. 

Huolettomia ja turvallisia 
kilometrejä Toyotalla
Toyota haluaa, että voit huolettomasti ostaa 
Toyotan ja että haluat pysyä saman merkin 

asiakkaana jatkossakin. Me tunnemme tuot-
teemme niin hyvin, että uskallamme antaa 
sille perinteisen takuun lisäksi myös hinta-
takuun ja toivomme, että se yhdessä mata-
lan kuukausierän kanssa helpottaa asiakkai-

demme elämää. Tiesitkö muuten, että Toyota 
on ainoa automerkki Suomessa, jolla on täysin 
oma rahoitusyhtiö? Tämä on yksi syy siihen 
miksi Toyota voi tarjota asiakkailleen Toyota 
Jouston kaltaisen tuotteen. 

Sopimuskauden lopulla auton voi joko vaihtaa 
uuteen, jatkaa sen käyttämistä tai mikäli autoa 
ei enää tarvita, sen voi palauttaa.

Toyota Jousto 
pähkinänkuoressa

1. Pienellä käsirahalla 
mieleisesi Toyota-malli

2. Maksat vain käytöstä, 
ja halutessasi kuukausierä 
sisältää myös huolenpito-
sopimuksen

3. Sopimuskauden lopussa 
päätät vaihdatko, pidätkö 
vai palautatko autosi taatulla 
hyvityshinnalla

2 Toyotaa, sama kuukausierä!

Toyota Jousto on saatavilla kaikkiin Toyota-
henkilöautomalleihin. Käy laskemassa itsellesi sopiva 
kuukausierä osoitteessa toyota.fi.

269 €

1 520 €

6 050€

Vaihtoauto on arvoltaan 10 000 €, ja siitä on 
osamaksuvelkaa jäljellä 8 480 €. Käsirahaksi 
Toyota Jousto -sopimukseen tulee 1520 €.

Vaihtoauton arvo on 12 000 €. Toyota-
jälleenmyyjä hyvittää asiakkaan tilille 5 950 €, ja 
loput 6 050 € käytetään käsirahana Toyota Jousto 
-sopimukseen. 

Sopimus tehdään 3 vuodeksi 10 000 
kilometrin vuosittaisella ajomäärällä.

Viimeinen osamaksuerä 10 352 €
Taattu hyvityshinta 10 352 €

1 2

2

3

3 41

Viimeinen osamaksuerä 11 428 €
Taattu hyvityshinta 11 428 €

Sopimuksen lopulla myyjä 
tarjoaa kolmea vaihtoehtoa:
1. Vaihda auto uuteen
2. Pidä auto
3. Palauta auto

Sopimuksen lopulla myyjä 
tarjoaa kolmea vaihtoehtoa:
1. Vaihda auto uuteen
2. Pidä auto
3. Palauta auto

Sopimus tehdään 4 vuodeksi 15 000 
kilometrin vuosittaisella ajomäärällä. 
269 €:n kuukausierä sisältää myös 
huolenpitosopimuksen. 

Toyota Yaris 1.33 Dual VVT-i 
Active 5ov Multidrive S

Auton hinta: 19 526 € 
(sis. toimituskulun 600 €)
Käsiraha: 1520 €
Rahoitusaika: 36 kk
Sopimuskilometrit: 30 tkm
Korko: 2,95%
Käsittelymaksu: 9 €/kk
Perustamiskustannus: 180 €
Kuukausierä: 269 €
Viimeinen osamaksuerä/
taattu hyvityshinta: 10 352 €
Todellinen vuosikorko: 4,22 %
KSL:n mukainen luoton hinta: 
21 297 €

Toyota Auris TS 1.6 Valvematic 
Active Edition Multidrive S

Auton hinta: 26 050 € 
(sis. toimituskulun 600 €)
Käsiraha: 6050 €
Rahoitusaika: 48 kk
Sopimuskilometrit: 60 tkm
Korko: 2,95 %
Käsittelymaksu: 9 €/kk
Perustamiskustannus: 180 €
Kuukausierä: 269 €
Viimeinen osamaksuerä/taattu 
hyvityshinta: 11 428 €
Todellinen vuosikorko: 4,00 %
KSL:n mukainen luoton 
hinta: 28 535 €

Toyota Jousto on saatavilla kaikkiin Toyota-

huolenpitosopimuksen. 
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O-HO! A-HA!
ONPAS PIENI 
KÄSIRA-HA.

Luo itse helposti ja nopeasti, vaikka kylvyssä, yksilöllinen rahoitussuunnitelma 
haluamallesi Toyotalle alkaen käsirahasta sekä kuukausimaksuista aina viimeiseen 
erään saakka – ja ota se mukaan Toyota-liikkeeseen:

www.toyota. /rahoitus

Kokeile uutta, inspiroivaa Toyota-rahoituslaskinta. Toyota Finance Finland Oy 
on mukana kantamassa 

vastuuta Suomen 
metsäluonnon hyvinvoinnista. 

Tukea kartuttaa jokainen 
Toyota hybrid -auton rahoitus.

65979_TO_ToyotaPlus_Rahoitus_TFF_210x297_1_15.indd   1 27.2.2015   13.29



 Rallisarjoja pidempään seuranneille eri-
laiset Corollan ja Celican kilpaversiot 
ovat tuttuja useilta vuosikymmeniltä. 

Menestyksekäs historia saa jatkoa, kun Sak-
sassa päämajaansa pitävä Toyota Motorsport 
GmbH (TMG) jatkaa seuraavien kahden vuo-
den aikana Yaris WRC -auton testiohjelmaa 
valmistellakseen täysipainoista paluutaan sar-
jaan, jossa Toyota on voittanut neljä kuljetta-
jien mestaruutta ja kolme merkkimestaruutta.

Hankkeen painoarvosta kertoo se, että 
Toyota Motor Corporationin pääjohtaja Akio 
Toyoda ilmoitti asiasta tammikuun lopulla 
Tokiossa järjestetyssä lehdistötilaisuudessa, 
jossa Yaris WRC esiteltiin ensi kertaa yleisölle 
lanseerausasussaan. Autolla oli ajettu jo viime 
vuonna alustavia testejä asfaltti- ja sorateillä 
eri puolilla Eurooppaa. Lupaavien tulosten 
pohjalta kehitystyötä on jatkettu esimerkiksi 
helmikuussa 2015 Monte Carlon maisemissa.

Yaris WRC:ssä on 1,6 litran turboahdettu, 
suorasuihkutteinen moottori, joka tuottaa 
tehoa yli 300 hevosvoimaa. Korkealuokkaisten 
simulointi-, testaus- ja valmistusmenetelmien 
myötä auton alustaa on muokattu vaativaa kil-
pakäyttöä varten.

WRC-sarjaan osallistumisen vahvistuttua 

Toyotalla on maineikas rallihistoria, ja myös suomalaiskuljettajat 

liittyvät siihen vahvasti – mm. Hannu Mikkola ajoi Corollalla upeasti 

Jyväskylän Suurajojen voittoon jo vuonna 1975. Sittemmin 

Carlos Sainz, Juha Kankkunen ja Didier Auriol voittivat Toyotilla 

maailmanmestaruudet. Tarina saa jatkoa vuonna 

2017, jolloin Toyota palaa pikataipaleille 

Yaris WRC:llä.

maailmanmestaruudet. Tarina saa jatkoa vuonna 

Toyota jatkaa kilpailemista myös 
World Endurance Championship 
-sarjassa, jossa tiimi voitti viime 
kaudella sekä merkki- että 
kuljettajamestaruudet.

Yaris WRC:n voimanlähteenä 
on turboahdettu 1,6 litran 
moottori, joka tuottaa tehoa yli 
300 hevosvoimaa.

Toyota palaa 
rallin MM-sarjaan!

auton kehitystyötä laajennetaan entisestään, 
ja siihen keskittyneen insinööri- ja operoin-
tihenkilöstön määrää lisätään. Useat nuoret 
kuljettajat ovat jo testanneet autoa, ja 27-vuo-
tias ranskalainen Eric Camilli on valittu 
ensimmäisenä juniorien kehitysohjelmaan, 
jossa pyritään aikaansaamaan tulevaisuuden 
Toyota-rallitähtiä. Nyt kerättävä kokemus 
hyödyttää tiimiä kauden 2017 käynnistyessä, 
jolloin sarjan uudistuneet tekniset säännöt 
astuvat voimaan. Yaris WRC:n kehitystyössä 
on mukana myös suomalainen Sebastian 
Lindholm. 

Toyota lähtee tosimielellä 
WRC-sarjaan vuonna 2017. 
Monet muistavat merkin 
menestyksekkään Corolla 
WRC -mallin, joka niitti MM-
voittoja 1990-luvulla.

TEKSTI KALLE KALAJA
KUVAT TOYOTA

Myös WEC-sarjassa
Toyota jatkaa kilpailemista myös World 
Endurance Championship -sarjassa. Viime 
kaudella, jolloin tiimi pääsi hyödyntämään 
täysipainoisesti hybriditekniikkaansa, uusi 
TS040 Hybrid -kilpa-auto voitti viisi kahdek-
sasta osakilpailusta. Tuloksena oli upeasti sekä 
sarjan merkki- että kuljettajamestaruudet.

Ensi kauden kahdeksasta osakilpailusta 
tärkeimmät ovat Le Mansin 24 tunnin kisa 
(13.–14.6.2015) ja Fujin 6 tunnin kilpailu (10.–
11.11.2015).

Toyota ajaa WEC-sarjaa TMG:n edelleen 
kehittämillä TS040-autoilla. Kaikkiin kilpai-
luihin on tarkoitus osallistua kahdella autolla. 
Toyotan Japanissa sijaitsevan Higashi-Fuji 
Technical Centerin kehittämä THS-R-tek-
niikka koostuu V8-moottorista ja etu- sekä 
taka-akselien moottori/latureista. Näin kaikille 
neljälle pyörälle saadaan ohjattua mahdolli-
simman paljon tehoa. Kilpakäytöstä saatuja 
innovatiivisten ratkaisujen kokemuksia hyö-
dynnetään myöhemmin myös sarjatuotanto-
autoissa. 
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Toyotan uusi rengasvalitsin-palvelu 
mahdollistaa uusien renkaiden hank-
kimisen helposti ja vaivattomasti. 

Rengasvalitsin löytyy niin Toyota-liikkeiden 
internetsivuilta kuin toyota.fi-sivustoltakin 
valikosta omistajalle – renkaat. Lisäksi ren-
gasvalitsimeen pääsee suositun toyotahuolto-
varaus.fi-palvelun kautta.

Kaikki mitä sinun tarvitsee tietää 
on autosi rekisterinumero
Rengasvalitsimen avulla voit vertailla helposti 
tarjoamiamme ja Toyota-autoosi sopivia ren-
kaita. Myymme Toyota-liikkeissä kolmen 
rengasvalmistajan merkkivalikoimaa: Bridge-
stone, Continental ja Nokian Renkaat. Samalla 
löydät myös muut renkaisiin liittyvät tuotteet 
ja palvelut, kuten rengashotellin.

Rengasvalitsin-palvelu on suunniteltu mah-
dollisimman helpoksi ja vaivattomaksi. Aloita 
palvelun käyttö syöttämällä autosi rekisteri-
numero sille varattuun kenttään. Saat näytölle 
auton alkuperäisen tai alkuperäiset rengaskoot 
ja niille eri rengasmerkkien vaihtoehdot hin-
tajärjestyksessä. Voit myös halutessasi hakea 
eri rengasvaihtoehtoja määrittelemällä ren-
gaskoon, rengasmerkin tai kitka-/nasta-/
kesärengasvalinnan. Toyotahuoltovaraus.fi-
palvelussa saat esimerkkihinnan yhdelle ren-
kaalle, ja sitä klikkaamalla pääset näkemään 
kaikki tarjolla olevat vaihtoehdot hintoineen. 

Rengasvalitsin näyttää myös kaikkien palve-

lussa olevien renkaiden EU-rengasmerkinnät. 
Merkinnöistä voidaan päätellä seuraavia ren-
kaiden ominaisuuksia: 

1. märkäpito/jarrutusmatka märällä
2. polttoainetaloudellisuus/vierintävastus ja
3. vierintämelu/ohiajomelu. 

Nämä erityisesti kesärenkaille räätälöidyt 
EU-merkinnät auttavat sinua valitsemaan 
mieluisimmat renkaat. Merkintöjen avulla voit 
valita uudet renkaat sen osa-alueen mukaan, 
jolle haluat laittaa merkittävimmän painon.

Ei ikäviä hintayllätyksiä
Rengasvalinnan kautta välittyvä hintatieto 
sisältää kaikki vaihtoon liittyvät kustannukset 
silloin, kun uudet renkaat asennetaan autossa 
olevien vanhojen renkaiden tilalle. Rekiste-
rinumeron perusteella autosi tunnistetaan 
joko henkilö- tai pakettiautoksi. Mahdolli-
simman tarkan hintatiedon saamiseksi tulee 
sinun valita asennetaanko renkaat pelti- vai 
kevytmetallivanteille. Näet hinnan valitsemas-
sasi Toyota-liikkeessä alle laitettuna sisältäen 
kierrätysmaksun. Kun sopivat renkaat ovat 
löytyneet, voit siirtyä suoraan varausjärjestel-
mään ja varata itsellesi parhaan asennusajan. 
Samalla voit ostaa vaikkapa kätevät rengas-
pussit renkaiden säilytykseen, mikäli et ole jo 
rengashotelliasiakas. Mikäli huolto on ajan-
kohtainen, hoituu varaus samassa yhteydessä.

Uudet 
renkaat alle 
– nyt entistäkin 
helpommin
Uusien renkaiden hankkiminen ei ole koskaan ollut 
näin helppoa – Toyotan uuden rengasvalitsimen avulla 
voit etsiä autoosi sopivat renkaat mukavasti vaikkapa 
kotisohvalla. Rengasvalitsin laskee myös mahdollisimman 
tarkat hintatiedot, ja lopuksi voitkin siirtyä suoraan 
varausjärjestelmään ja varata itsellesi parhaan asennusajan. 

Kesäkumit alle
Nastarenkaat on vaihdettava kesärenkaisiin 
viimeistään 13.4. Määräaika ei ole kuitenkaan 
sitova, jos keliolosuhteet edellyttävät vielä tuon 
ajankohdankin jälkeen nastarenkaiden käyt-
töä. 

Vaikka laki ei kiellä kitkarenkaiden käyt-
töä kesällä, eivät niiden ominaisuudet ole 
kehitetty kesäkäyttöön. Pohjoisen kylmiin 
olosuhteisiin kehitettyjen kitkarenkaiden 
kumiseokset ja rakenteet poikkeavat merkittä-
västi kesärenkaista. Kitkarenkaan ohjattavuus 
ja sen märän- ja kuivan kelin pito-ominaisuu-
det kesäkeleillä ovat huomattavasti heikom-
mat verrattuna kesärenkaisiin. 

Usein nastarenkaat vaihdetaan kesärenkai-
siin aikaisemmin kuin kitkarenkaat. Syynä 
tähän on nastojen tuoma suurempi rengas-
melu sekä kesärenkaiden tarjoamat paremmat 
ajo-ominaisuudet. Kitkarenkaiden kohdalla 
melu ei ole merkittävä tekijä, ja tämä voi olla 
yksi syy miksi vaihtoa joskus turhaan pitkite-
tään. Kitkarenkaiden käyttö lämpimillä kesä-
keleillä voi kuitenkin olennaisesti heikentää 
niiden talviominaisuuksia seuraavana tal-
vena. Kitkarenkaankaan vaihtoa kesärenkai-
siin ei tämän johdosta kannata tarpeettomasti 
pitkittää. Talvirenkaat tulisikin aina vaihtaa 
kesärenkaisiin heti, kun keliolosuhteet sen 
pysyvästi ja turvallisesti sallivat.  

kotisohvalla. Rengasvalitsin laskee myös mahdollisimman 

varausjärjestelmään ja varata itsellesi parhaan asennusajan. Rengasvalitsimeen pääsee mm. Toyota-
liikkeiden internetsivujen ja toyota-
huoltovaraus.fi-palvelun kautta. Kuvan 
hinnat esimerkkihintoja.

TEKSTI TIMO SAVOLAINEN
KUVA NOKIAN RENKAAT
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TEKSTI MIA MEINANDER
KUVAT TOYOTA

Toyotalle turvallisuus on prioriteetti numero yksi.  

Se on sitoutunut turvallisten autojen 

valmista miseen, ja sen näkemyksen mukaan 

liikenneturvallisuutta tulee lähestyä niin 

ihmiset, autot kuin koko liikenneympäristön 

huomioivasta näkökulmasta. Toyota onkin antanut 

liikennevalistusta taaperoista täysikäisiin asti jo 

1960-luvulta alkaen, ja lisäksi se työskentelee 

tiiviisti mm. Japanin valtion kanssa turvallisemman 

liikenneympäristön kehittämiseksi.

ennen  
kaikkea!

Turvallisuus 

WHO:n (World Health Organiza-
tion) tutkimuksen mukaan 

yli miljoona ihmistä kuolee vuosittain tielii-
kenneonnettomuuksissa. Kohtalokkaiden 
onnettomuuksien määrää on onnistuttu pie-
nentämään Japanissa, Euroopassa ja Pohjois-
Amerikassa, mutta monilla kehittyvillä alu-
eilla se on ollut jopa nousussa. Autojen määrä 
maailman osittain erittäin huonokuntoisilla 
taipaleilla kasvaa kiihtyvällä vauhdilla, ja tie-
liikenneonnettomuudet uhkaavatkin nousta 
viidenneksi yleisimmäksi kuolinsyyksi vuo-
teen 2030 mennessä, ellei riittäviin vastatoi-
menpiteisiin ryhdytä. 

Toyotan kunnianhimoisena tavoitteena on 
saavuttaa tila, jossa tuhoisia liikenneonnetto-
muuksia ei tapahtuisi lainkaan. Riittävä liiken-
nevalistus ja -kasvatus sekä turvallisemman 
liikenneympäristön luominen ovat olennainen 
osa tätä pyrkimystä, kun taas tavallista Toyota-
autoilijaa koskettaa konkreettisimmin autojen 
kehittyvät aktiiviset turvajärjestelmät.

Toyota lanseeraa tänä vuonna innovatiivi-
set Toyota Safety Sense -turvallisuusvarusteet, 
joihin sisältyvät peräänajoja estävä Pre-Colli-
sion-järjestelmä (PCS) tai Pre-Collision Plus 
-järjestelmä, mukautuva vakionopeudensää-

Pre Collision -järjestelmä jarruttaa tarvittaessa kuljettajan 
puolesta törmäyksien välttämiseksi.
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din (ACC), kaistavahti (LDA), kaukovalo-
automatiikka (AHB) sekä liikennemerkkien 
tunnistusjärjestelmä (RSA). Varusteiden tar-
koituksena on estää ja lieventää törmäyksiä 
erilaisissa liikenneolosuhteissa.

Pre-Collision-järjestelmä (PCS) toi-
mii 10 – 80 kilometrin tuntinopeuksilla. Se 
tunnistaa edellä olevat kohteet ja pienentää 
peräänajojen riskiä joko hiljentämällä vauhtia 
tai pysäyttämällä auton kokonaan. Kun tör-
mäys näyttää mahdolliselle, järjestelmä varoit-
taa kuljettajaa ääni- ja visuaalisilla merkeillä 
kehottaen tätä jarruttamaan. PCS myös val-
mistelee jarrujärjestelmän tuottamaan ylimää-
räistä pysäytysvoimaa kun kuljettaja painaa 
jarrupoljinta. Mikäli kuljettaja ei reagoi ajoissa, 
järjestelmä jarruttaa automaattisesti hiljentäen 
vauhtia noin 30 km/h estääkseen törmäyksen 
tai lieventääkseen törmäyksen voimaa. Hiljai-
semmilla ajonopeuksilla ajettaessa järjestelmä 
kykenee pysäyttämään ajoneuvon kokonaan, 
jolloin törmäys pystytään varmuudella vält-
tämään.

Kattavampi Pre-Collision Plus -järjes-
telmä puolestaan toimii kymmenen kilomet-
rin tuntinopeudesta aina auton huippunopeu-
teen saakka, ja se voi hiljentää auton vauhtia 

jopa 40 km/h. Lisäksi Pre-Collision Plus -jär-
jestelmä pystyy havainnoimaan myös mah-
dollisia törmäyksiä jalankulkijaan, jolloin 
automaattinen jarrutustoiminto toimii 10 – 
80 kilometrin tuntinopeuksissa.

Pre-Collision Plus -järjestelmään sisäl-
tyvä mukautuva vakionopeudensäädin 
(ACC) puolestaan auttaa kuljettajaa säilyttä-
mään turvavälin edellä ajaviin autoihin näh-
den havainnoimalla niitä ja päättelemällä 
niiden nopeuden. ACC säätää sitten oman 
ajoneuvon nopeuden esivalitulla alueella sen 
mukaiseksi, että autojen välillä pysyy riittävä 
turvaväli. Kameraa ja tutkaa hyödyntämällä 
se havainnoi myös samalle kaistalle tulevia tai 
sieltä poistuvia autoja säilyttäen mahdollisim-
man tasaisen ajonopeuden.

Kaistavahti (LDA) taas havainnoi kaista-
viivoja ja auttaa ehkäisemään sellaisia onnetto-
muuksia ja törmäyksiä, jotka johtuvat kaistalta 
pois ajautumisesta. Mikäli auto alkaa liikkua 
pois kaistalta ilman, että suuntamerkkejä on 
käytetty, kaistavahti varoittaa kuljettajaa ääni- 
ja visuaalisin merkein ja voi mallista riippuen 
tarvittaessa puuttua ohjaukseen.

Kaukovaloautomatiikka (AHB) varmis-
taa erinomaisen näkyvyyden pimeällä suori-

tettavan ajon aikana. Se havainnoi sekä vas-
taantulevien autojen ajovaloja että edellä 
ajavien autojen takavaloja ja vaihtaa automaat-
tisesti lyhyiden ja kaukovalojen välillä niin, 
etteivät muut tielläliikkujat häikäisty. Aktiivi-
sen kaukovalojen käytön ansiosta myös jalan-
kulkijat ja muut mahdolliset törmäyksen koh-
teet havaitaan aiemmin.

Liikennemerkkien tunnistusjärjes-
telmä (RSA) pitää huolen siitä, että kuljetta-
jalla on varmasti paras mahdollinen informaa-
tio käytössään vaikka jokin liikennemerkki 
olisikin jäänyt epähuomiossa näkemättä. Se 
tunnistaa mm. nopeusrajoitukset, ohituskiel-
lot, tien kunnosta varoittavat liikennemerkit 
sekä moottoritiemerkinnät. Kuljettaja näkee 
tiedot värilliseltä monitoiminäytöltä. Mikäli 
kuljettaja ylittää korkeimman sallitun nopeu-
den, järjestelmä varoittaa tästä ääni- ja visuaa-
lisin merkein.

Toyota Safety Sense -turvallisuusvarus-
teet tulevat saataville Suomessa vuoden 2015 
aikana. Tarkempi aikataulu ja hintatiedot vah-
vistetaan myöhemmin. 

Toyota Pre Collision Plus -järjestelmä 
havaitsee ja estää tehokkaasti myös 
mahdolliset törmäykset jalankulkijoihin.
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TEKSTI ULLAMARI HYYRYLÄINEN
KUVAT KASPER HALSAS JA TOYOTA

Huippu
huolehtimista 
hybridi autoista
Toyota-verkostossa työskentelee yhteensä yli 1 000 jälkimarkkinoinnin 

ammattilaista 83 valtuutetun Toyota-korjaamon palveluksessa. Toyota-

henkilöstön merkkikohtaista osaamista kehitetään ja ylläpidetään 

tarjoamalla Toyota-liikkeissä työsuhteessa olevalle henkilöstölle 

eri aihealueisiin liittyviä ajankohtaisia kursseja. Pitkäkestoisempaa 

koulutusta annetaan myös oppisopimuksilla.

Maahantuonnin 
yhteydessä on 
toiminut oma 
ammattioppilaitos 
jo 38 vuoden ajan. 
Se takaa verkoston 
korkealuokkaisen 
osaamisen, vaikka 
autotekniikassa 
otetaan herkeämättä 
uusia ratkaisuja 
käyttöön.
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 Nykyaikaisten autojen huolto- ja kor-
jaustöiden hallitseminen vaatii jat-
kuvaa mekaanikkojen kouluttautu-

mista. Toyotan oma ammattioppilaitos on 
järjestänyt Toyota-verkoston henkilöstölle 
koulutusta jo vuodesta 1977 eli 38 vuotta. 
Koko mekaanikkokunta osallistuu Toyotan 
Euroopan laajuiseen koulutusohjelmaan. 
Mekaanikkojen koulutusohjelma on 4-tasoi-
nen, perustason opeista aina korkeimman 
vaatimustason kursseihin. Ohjelmaan kuu-
luvia lähiopetuskursseja on 30 erilaista eri 
aihealueista, ja verkkokurssivalikoimassa on 
tällä hetkellä noin 90 erilaista sisältöä. 

Osaamista asiakkaan hyväksi 
Mekaanikon taitovaatimuksiin liittyy nyky-
aikana keskeisesti autojen tietotekninen 
osaaminen korjaustoiminnassa. Tällaisia 
ovat sähköisten korjausoppaiden tulkinta, 
diagnosoinnit ja auton tietojärjestelmien päi-

vitykset. Myös multimediaosaamisen tarve 
kasvaa omana aihealueenaan monipuolisten 
viihdelaitteiden yleistymisen myötä.

Koulutustoiminnan perustana on merk-
kikohtaisen osaamisen kartuttaminen asi-
akkaan hyödyksi. Oman vahvan koulu-
tusorganisaation hyötynä Toyota-liikkeille 
puolestaan on mekaanikon mahdollisuus 
kartuttaa tietotaitoaan syvällisesti, pureu-
tuen yhteen automerkkiin. Siksi valtuute-
tussa Toyota-korjaamossa on aina tuorein 
tieto ja ohjeet käytössä nimenomaan Suo-
messa myytyihin ja suomalaisolosuhteissa 
käytössä oleviin Toyotiin liittyen.

Turvallisuus 
Hybridi- ja sähköautojen korjaustoiminta on 
tuonut korjaamoille osaltaan myös uuden-
laisia osaamisvaatimuksia. Normaaleissa 
määräaikaishuolloissa korkeajännitekom-
ponentteihin ei tarvitse kajota, mutta täyden 

palvelun yrityksinä Toyota-korjaamoilla on 
valmius vaativiinkin toimenpiteisiin. Erityi-
sesti työturvallisuuskysymykset ovat nous-
seet entistä tärkeämpään asemaan. Toyota-
verkostossa toimitaan seuraavasti:

●  Jokaisessa Toyota-verkoston toimipis-
teessä tulee olla Turvallisuus- ja kemikaa-
livirasto TUKES:lle ilmoitettu sähkötöiden 
johtajaksi nimetty henkilö. Toimipisteen 
kaikilla mekaanikoilla, korimekaanikoilla ja 
neuvontaa antavilla henkilöillä on oltava 
SFS6002 standardin mukainen pätevyys. 

●  Käytännössä mekaanikon tulee tuntea 
huoltoja ja korjauksia tehdessään hybri-
diajoneuvojen korkeajännitepuolen riskit 
ja mahdolliset vaarat. Toyota-verkostos-
sa 506 henkilöä on tähän mennessä suo-
rittanut SFS6002 sähkötyöturvallisuus-
tutkinnon, joten korjaamoissa on erittäin 
hyvä valmius suorittaa kaikenlaisia toi-
menpiteitä myös korkeajännitejärjestel-
miä sisältäville automalleille.

●   Sähkötöiden johtajan tutkinnon (hybridi- 
ja sähköajoneuvojen rajoitettu sähkötyö-
turvallisuustutkinto 3) on vastaavasti suo-
rittanut 121 henkilöä verkostossa.  

  Viime kädessä standardeissa ja niiden 
noudattamisessa on kyse paitsi verkoston 
työntekijöiden turvallisuudesta, myös asi-
akkaiden autojen laadukkaasta luotetta-
vuuden ylläpidosta.
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Toyotan täyshybridimallit tunnetaan 
hiljaisuudestaan, mukavuudestaan ja 

tasaisesta etenemisestään. Hyvän luonteen 
taustalla on erittäin kestäväksi osoittautu-
nut sähkö- ja polttomoottorit yhdistävä 
portaaton vaihteisto.

Hybridiauton voimapaketin kokoon-
pano ja toimintaperiaate saattavat kuu-
lostaa monimutkaisilta. Ajokki lähtee 
liikkeelle aina sähköllä, ja sen jälkeen 
ohjainyksikkö käyttää automaattisesti 
tilanteesta riippuen joko sähkö- tai polt-
tomoottoria etenemiseen. Usein voima-
lähteitä hyödynnetään samanaikaisesti, ja 
jarrutustilanteissa energiaa otetaan vielä 
akkuun talteen.

Monimutkaisuuden vuoksi niin 
helppoa 
Käytännössä kuljettajan ei kuitenkaan tar-
vitse välittää siitä, mitä moottoritilassa kul-
loinkin tapahtuu. Eteenpäin vievää ener-

Mukavuuden takaajana portaaton e-CVT-vaihteisto

Hybrid Health Check

Toyotan valmistamat hybridiautot ovat erittäin 
luotettavia. Yli seitsemän miljoonan täyshy-
bridin kokemuksella niiden tiedetään olevan 
huolto- ja ylläpitokuluiltaan perinteisempiä 
autoja edullisempia. Prius on jo vakiinnut-
tanut asemansa erilaisten katsastustilastojen 
vähävikaisimpien autojen joukossa. 

Hybridiautoissa ajojärjestelmään kuuluvan 
korkeajänniteakun on suunniteltu kestävän 
koko auton eliniän, ja lähes 20 vuoden koke-
muksen perusteella akun kesto ei ole ongelma.

Ainoastaan valtuutetuissa Toyota-korjaa-
moissa hybridiautoihin suoritetaan määräai-

Kirjallinen 
kuntoraportti 
tuo mielen
rauhaa 
kuljettajalle

kaishuollon yhteydessä Hybrid Health Check. 
Siinä läpikäydään erikseen hybridijärjestelmän 
keskeisimpien komponenttien, kuten korkea-
jänniteakun kunto. Tarkastusten myötä asia-

kas saa dokumentoidusti tiedon järjestelmän 
oikeanlaisesta toimivuudesta.  Kirjallinen 
kuntoraportti tuo paitsi mielenrauhaa kuljet-
tajalle myös käyttövarmuutta auton mahdolli-
selle seuraavalle omistajalle. Mekaanikot ovat 
saaneet tähän palvelukokonaisuuteen liittyen 
täsmäkoulutuksen. 

Yli 8 000 suomeen maahantuodun Toyota-
hybridin kokemuksella näidenkin mallien voi-
daan todeta olevan tunnettua Toyota-laatua, 
ellei jopa ripauksen ylikin. Osoituksena Toyo-
tan hybridiakkujen luotettavuudesta ja kestä-
vyydestä Toyota myöntää niille akkuturvan, 
joka on voimassa ensirekisteröinnistä 8 vuotta 
tai 350 000 kilometriä. 

TEKSTI KALLE KALAJA
KUVA TOYOTA

Toyotan hybridiautojen tekniikka 
on sijoitettu kompaktisti auton 
rakenteisiin. Tilaauto Prius+:ssa 
akku on pystyssä etuistuimien 
välissä keskikonsolissa.

gialähdettä ei usein huomaa muusta kuin 
kojetaulun monitoiminäytöltä. Riittää, että 
vaihteenvalitsin on asennossa ”D” ja että 
kuljettaja säätää ajonopeutta kaasu- ja jar-
rupolkimilla. Erittäin hienostunut säätö-
järjestelmä huolehtii kaikesta muusta. 

Toyotan hybridivaihteisto koostuu 
lukuisista osakokonaisuuksista, joita ei 
tavallisemmassa autossa ole. Se perustuu 
kahteen planeettavaihteistoon ja bensiini-
moottorin lisäksi kahden sähkömoottorin 
sujuvaan toimintaan. Niistä pienikokoi-
sempi toimii hukkaenergian talteenotta-
jana ja bensiinimoottorin käynnistimenä.  
Suurempikokoinen sähkömoottori on var-
sinainen ajomoottori, ja sekin osallistuu 
jarrutusenergian taltioimiseen. Esimer-
kiksi Auris Hybridissä ajomoottori on 60 
kW tehoinen, joten se jaksaa vaivatta lii-
kuttaa autoa itsenäisesti taajamanopeuk-
sissa.

Aktiivinen mutta huomaamaton

Portaattoman hybridivaihteiston lyhenne 
e-CVT on lyhenne englanninkielisistä 
sanoista electronic continiously variable 
transmission. Auto siis säätää jatkuvasti 
käytettävää välityssuhdetta sähköisesti. 
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että 
talou dellisuus ja ajomelu ovat aina miel-
lyttävällä tasolla. Kiihdytyksissä voimaa 
löytyy kuitenkin viiveettä väkevästi.

Moottorien vetovastuun vaihtelu tapah-
tuu siis saumattomasti, tietyissä ajo-oloissa 
jopa kymmeniä kertoja minuutissa. Voi-
mapaketti pystyy aina kytkemään kunkin 
moottorin toimintaan nykäyksettä, ikään 
kuin lennosta mukaan. Normaalia start-
timoottoria merkittävästi tehokkaampi 
käynnistinyksikkö ja tehokas äänieristys 
takaavat sen, että hybridiautolle ominai-
sesti bensiinimoottorin aktivoitumista on 
vaikea kuulla tai tuntea matkustamossa.
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Nautin talvesta.
Webasto-lämmittimellä.
Astu autoon, ota mukava asento, lähde liikkeelle – Webaston auton-
lämmitin voi tehdä talvesta näin miellyttävän. Enää sinun ei tarvitse 
kiirehtiä aamuisin raaputtamaan jäätä kohmeisilla sormilla. Voit juo-
da rauhassa toisen kupin kahvia tai kääntää vielä kylkeä vuoteessa. 
Voit käynnistää autonlämmittimen kotoa käsin tai ohjelmoida sen 
etukäteen. Se kytkeytyy toivottuun aikaan päälle ja lämmittää auton 
etukäteen. Ja polttoaineen kulutus on minimaalista. Webastolla au-
ton sisätila lämpiää tehokkaasti. Ja tuulettuu kesällä. Kun sää läm-
penee, vaihda autonlämmitin tuuletustoiminnolle, ja matkustamo 
tuulettuu etukäteen.

Myynti: Valtuutetut Toyota-liikkeet

Sonera
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Lämmitys

Käyttöaika: 45

Päälle/pois Kytkentäaika Lämpötila Asetukset Info

3G 100 %9.44
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Yksi osa Toyotan pyrkimystä yhä 
parempien autojen rakentamiseksi 
on sen TNGA-ohjelma (Toyota New 

Global Architecture). Autojen suunnittelu ja 
valmistus nähdään siinä aivan uudenlaisena 
kokonaisuutena. Ohjelma koostuu karke-
asti ottaen kahdesta johtavasta periaatteesta. 
Ensimmäinen on suunnitella sellaisia autoja, 
joilla on emotionaalista vetovoimaa ja jotka 
voidaan helposti yksilöidä kullekin markkina-
alueelle sopivaksi. Toinen kantava periaate on 
laadukkaiden osien ja komponenttien mah-
dollisimman tehokas ja optimoitu hyödyntä-
minen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että 
useiden mallien suunnitteluprojekteja johde-
taan samanaikaisesti, ja eri segmenttien auto-
jen valmistuksessa käytetään niille erityisesti 
standardoituja korkealaatuisia osia ja kom-
ponentteja.

Testattua laatua ja turvallisuutta
Toyota Motor Corporationin valmistamia 

TEKSTI MIA MEINANDER
KUVAT KALLE KALAJA JA TOYOTA

Toyota Motor Corporationin visiona 

on olla tiennäyttäjä uudenlaiseen 

liikkumisen tulevaisuuteen. Se tekee 

jatkuvasti työtä kehittääkseen yhä 

turvallisempia ja vastuullisempia 

tapoja liikuttaa ihmisiä paikasta 

toiseen. Toyota on myös sitoutunut 

paitsi jatkuvaan kehittymiseen 

innovaatioiden kautta ja 

elinympäristömme kunnioittamiseen, 

myös laadukkaiden ja kestävien 

tuotteiden valmistamiseen.

Toyota
jatkaa 

tilastojen 
kärjessä

autoja myydään viidellä eri mantereella yli 170 
eri maassa, ja mm. ilmasto vaihtelee suuresti 
eri markkina-alueiden kesken. Autojen tulee 
toimia niin arktisessa kylmyydessä kuin tro-
piikin kosteassa kuumuudessakin.

Osana laadunvarmistusta Toyota suorittaa 

jatkuvasti testejä omissa kylmä- ja kuumala-
boratorioissaan varmistaakseen tuotteidensa 
toiminnan myös ääriolosuhteissa. Paitsi autot, 
myös laboratorion henkilökunta altistetaan 
äärimmäiselle kylmyydelle tai trooppiselle 
kuumuudelle. Tarkoituksena on paitsi varmis-
taa moottorin ja auton mekaniikan toiminta 
ääriolosuhteissa, myös kehittää esim. lämmi-
tys- ja ilmastointitoimintoja matkustusmuka-
vuuden takaamiseksi.

Toyota suorittaa myös vuosittain yli 1600 
törmäystestiä oikeilla autoilla – siis keskimää-
rin noin neljä Toyota-autoa ajetaan seinään 
joka päivä. Testeissä käytetyt autot romutetaan 
lopullisesti testin jälkeen, mutta sitä ennen 
kaikki analysoidaan huolellisesti, ja saatu tieto 
hyödynnetään edelleen autonvalmistuksessa 
entistä turvallisempien ja kestävämpien auto-
jen valmistamiseksi.

kärjessä

Alle kolmevuotiaissa autoissa piikkipaikkaa pitää 
Toyota Urban Cruiser, jota ei hylätty kertaakaan 
katsastuksessa, ja vanhimmassa tilastoidussa 
ikäluokassa – yli 16-vuotiaat autot – Toyota 
nappasi kaikki palkintopallisijat.

30 TOYOTA PLUS



Tilastot puhuvat puolestaan
Maailmaa syleilevät filosofiat ja visiot tai kat-
tavinkin testaus ovat kuitenkin merkityk-
settömiä, jos ne eivät johda konkreettisiin 
tuloksiin. Toyotalla voidaan kuitenkin todeta 
tyytyväisinä, että Toyotan valmistamat autot 
ovat vuodesta toiseen erilaisten laatutilasto-
jen kärjessä.

Suomessa tuoreimmat tilastot löytyvät 
A-katsastukselta, joka on julkaissut henkilö-
autoihin liittyvää tilastotietoa jo vuodesta 2008 
alkaen. A-katsastuksen vuoden 2014 tilastoon 
on kerätty konsernin Suomessa katsastamat 
henkilöautot, jotka on otettu käyttöön vuo-
sina 1998–2009 tai 2011, ja joiden mallista on 
katsastettu vähintään sata kappaletta. Toyota-
kuljettajat voivat lukea tilastoa tyytyväisyyttä 
hyristen, sillä edustamamme merkki on pär-
jännyt erittäin hyvin kaikissa ikäluokissa.

Alle kolmevuotiaissa autoissa piikkipaik-

kaa pitää Toyota Urban Cruiser, jota ei hylätty 
kertaakaan katsastuksessa. Uusimmassa ikä-
luokassa kärkikymmenikköön ylsivät myös 
Toyota Corolla ja Toyota Verso. Viisi vuotta 
vanhojen ikäluokassa kärkikymmenikköön 
mahtuukin jo peräti viisi Toyotaa: Aygo, Aven-
sis, Verso, Urban Cruiser ja Yaris, ja vahva 
Toyota-edustus jatkuu muissakin ikäluokissa. 
Seitsemän vuotta vanhojen henkilöautojen 
kohdalla tilasto alkaa käydä jo yksitoikkoi-
seksi luettavaksi: kärkikolmikkona on Toyota 
Auris, Yaris ja Avensis, kun taas Corolla, Aygo 
ja Land Cruiser pitävät hallussaan sijoja 5-7. 
Vanhimmassa tilastoidussa ikäluokassa – yli 
16-vuotiaat autot – Toyota nappasi kaikki pal-
kintopallisijat: piikkipaikalla on Toyota Starlet, 
hopealla Corolla ja pronssilla Avensis.

Saksalainen Auto Bild -lehti suorittaa vuo-
sittain mittavan laatuvertailun, jonka tulokset 
perustuvat seitsemään auton ja huoltopalve-
lun laatua selvittävään tekijään. Mittarit ovat 

Forsa-tutkimusyrityksen suorittama auton-
käyttäjien tyytyväisyyskysely, takaisinkutsu-
jen määrä, vikojen vakavuus sekä tiedotuksen 
ja korjaamopalvelun laatu, TÜV-katsastus-
raportin tulokset, Auto Bild -lehden 100 000 
kilometrin kestotestien tulokset, Auto Bild 
-lehden lukijapalaute, Auto Bild -korjaamo-
testien tulokset sekä takuuehdot. 

Kattava raportti antaa selkeän kuvan eri 
automerkkien kestävyydestä, luotettavuu-
desta, laadusta ja korjaamopalveluista Sak-
sassa. Se on julkaistu 12 kertaa, ja Toyota on 
napannut kärkisijan itselleen peräti seitsemän 
kertaa. Tämän vuoden vertailussa Toyota oli 
ykkösenä kolmatta vuotta peräkkäin. Suomen 
tavoin Toyota on pärjännyt mainiosti myös 
saksalaisissa GTÜ- ja TÜV-katsastusrapor-
teissa. Lisätietoja laatuvertailusta voi lukea 
tuoreesta Suomen Auto Bildin numerosta 
3/2015.  

Kaikki lähtee 
suunnittelusta
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MIRAI näyttää tietä 
tulevaisuuteen

TÄLLAINEN SE ON
Polttokennoauto on auto, jonka 
käyttövoimana on vety. Polttokenno 
tuottaa sähköä vedyn ja hapen 
kemiallisen reaktion tuloksena. 
Lopputulemana on ympäristö-
ystävällinen liikkumisen muoto 
modernissa ja tyylikkäässä paketissa. 
Mirain suorituskyky on vastaava kuin 
muissakin Toyota-autoissa. Se on 
myös hiljainen ja miellyttävä ajaa.

NÄIN SE TOIMII
Vety säilötään vetysäiliöissä. 
Ilmaa johdetaan ulkoa erityisten 
ilmanottoaukkojen ja suodattimien 
kautta. Vety ja happi reagoivat 
keskenään tuottaen sähköä. Auton 
sähkömoottori saa energiansa 
tämän reaktion seurauksena ja 
mahdollistaa näin autolla ajamisen. 
Sivutuotteena tuotetaan vettä.

TÄMÄN VUOKSI
Uusiutuvan vedyn käyttö vaihto-
ehtoisena energianlähteenä saattaa 
hyvinkin mullistaa koko autoteolli-
suuden lähivuosikymmeninä. 
Pakoputkesta tulee vain lämpöä 
ja vesihöyryä, ei lainkaan haitallisia 
pakokaasupäästöjä. Se on turval-
linen, tehokas ja taloudellinen.

Sana 

MIRAI 
on japania 

ja tarkoittaa 
tulevaisuutta.

Toyota Mirai 
yhdistää 

hybridi- ja 
polttokenno-
teknologian.

Jännitteen-
muuntaja muuntaa 

polttokennojen 
tuottaman energian 

jopa 650 voltin 
jännitteeksi.

Miraissa 
käytettävä Toyotan 

uusi polttokenno 
tuottaa 114 kW:n 

(155 hv) tehon.

Mirain 
sähkömoottori 

tuottaa 113 kW:n 
(154 hv) tehon 

ja 335 Nm:n 
väännön.

Toyota 
on kehittänyt 
polttokenno-
teknologiaa jo 

yli 20 vuoden 
ajan.

Toyota Mirai 
lanseerattiin 

Japanin markkinoille 
15.12.2014.

Eurooppaan 
2015 

Aluksi Iso-Britannian, 
Saksan ja Tanskan 

markkinoille.

Toyota omistaa 

yli 5600 
polttokenno-
teknologiaan 

liittyvää 
patenttia.

Toyota sai 
ensimmäisen 

kuukauden aikana 

n. 1500 
tilausta.
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näyttää tietä 
tulevaisuuteen

Vety säilötään 
polttokennoihin 

noin 
70 megapascalin, 
eli noin 700 barin 

paineisena.

Kaksi vetysäiliötä:
Etusäiliö 60 litraa. 

Takasäiliö 62,4 litraa.

Auton täyteen 
tankkaaminen 

kestää vain noin 

3 
minuuttia.

Toimintasäde 
täydellä tankilla 

on noin 

700 km.

Srategiset mitat: 
pituus 4890 mm 
leveys 1815 mm 

korkeus 1535 mm

4 
istuinpaikkaa.

Valmistusmaa 

Japani.
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YHTEISTYÖSSÄ 
TOYOTAN KANSSA

YMPÄRISTÖKASVATUKSEN 
JA ILMASTOTYÖN 
EDISTÄMISEKSI

YHTEISTYÖSSÄ 
TOYOTAN KANSSA

YMPÄRISTÖ-
KASVATUKSEN 

JA ILMASTOTYÖN 
EDISTÄMISEKSI

TEKSTI SUVI SALMINEN/WWF
KUVAT AKI-PEKKA SINIKOSKI/WWF

Kata  
illallinen 
ilmaston 
puolesta

Maailman suurin ilmastotapahtuma, WWF:n Earth Hour 

yhdistää sadat miljoonat ihmiset ympäri maailmaa. 

Maaliskuun viimeisenä lauantai-iltana on aika sammuttaa 

valot, sulkea sosiaalinen media ja nauttia ilmastoystävällisistä 

herkuista hyvässä seurassa. Osallistumalla WWF:n Earth 

Houriin ihmiset ympäri maailmaa osoittavat päättäjille 

huolensa ilmaston puolesta.

Suomessa Earth Houria vietetään tänä 
vuonna teemalla maailman suurin 
kynttiläillallinen, jonka on tarkoitus 

herättää keskustelua ekologisesta ruuasta ja 
ravinnon ympäristövaikutuksista. Ruoka kuu-
luu jokaiseen päivään, ja se aiheuttaa ihmisten 
hiilidioksidipäästöistä peräti viidesosan – yhtä 
paljon kuin liikenne.

Vastuullinen valinta lautaselle
Suomessa syödään vuosittain yli 77 kiloa lihaa 
henkilöä kohden. Esimerkiksi porsaanlihaa 
tuotettiin Suomessa vuonna 2013 lähes kak-
sisataa miljoonaa kiloa ja siipikarjanlihaa yli 
sata miljoonaa kiloa. Suurin osa maailman 

Maailman suurin 
kynttiläillallinen 
katetaan maalis-
kuun viimeise-
nä lauantaina klo 
20.30–21.30.
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maatalousmaasta käytetään lihan ja eläinpe-
räisen ruuan tuotantoon. Viljelysmaata ei kui-
tenkaan voida raivata loputtomasti luonnon 
monimuotoisuuden kärsimättä. Jos kaikki 
viljelysmaa käytettäisiin kasvisravinnon tuot-
tamiseen, luonnonvaroja säästyisi ja ravintoa 
riittäisi useammalle. 

Kasvisruuan päästöt voivat olla jopa viisi 
kertaa pienemmät liharuokaan verrattuna. 
Ympäristöystävällinen valinta on kasvisten 
lisäksi kotimainen kala. Lihan voi korvata 
myös esimerkiksi pavuilla ja palkokasveilla, 
sienillä, tofulla, soijarouheella ja pähkinöillä.

Ruuan ympäristövaikutuksia on helppo 
pienentää vähentämällä hävikin määrää. 

Noin kolmasosa maailmalla tuotetusta ruu-
asta heitetään pois, ja pelkästään Suomessa 
laitetaan päivittäin roskiin yli miljoona kiloa 
syömäkelpoista ruokaa. Kaatopaikalle päätyvä 
ruoka aiheuttaa metaanipäästöjä, jotka kiih-
dyttävät ilmastonmuutosta hiilidioksidiakin 
voimakkaammin. Ostamalla kaupasta vain 
tarvittavan määrän ja valmistamalla hävikistä 
herkkuja voi säästää paitsi ympäristöä myös 
rahaa.

Ekologisuus ei tarkoita lempiasioista luo-
pumista, ja ympäristönsuojelu voi olla haus-
kaa yhdessä tekemistä. Ruoka maistuu entistä 
paremmalta, kun se tekee hyvää sekä ihmiselle 
että ympäristölle.

Miljoonat ihmiset ilmaston asialla

Earth Hour sai alkunsa vuonna 2007 Austra-
lian Sydneyssä, jossa siihen osallistui yli kaksi 
miljoonaa ihmistä. Vuonna 2014 mukana oli 
jo yli kaksi miljardia ihmistä 162 maassa, 7000 
kaupunkia sekä lukematon määrä yrityksiä, 
yhteisöjä ja oppilaitoksia.

Osallistu maailman suurimpaan ilmastota-
pahtumaan lauantaina 28. maaliskuuta kello 
20.30–21.30. Rakennetaan yhdessä maailman 
suurin kynttiläillallinen!

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan osoitteessa 
earthhour.fi. 
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uutiset
Vuosi 2014 oli hybridi - 
myynnin ennätysvuosi  
Toyota Motor Europelle

Arvonnan voittajat
Loka-joulukuussa 2014 Toyotan 
asiakastyytyväisyyskyselyyn 
vastanneet asiakkaat osallistuivat 
arvontaan, ja onnelliset voittajat 
ovat:

600 euron matkalahjakortti
Leena-Mirja Vairinen, Turku

Neste Oilin 100 euron arvoinen 
polttoainelahjakortti

Erpo Hietala, Lohja
Jarmo Naula, Pattijoki
Ossi Pennanen, Salo
Marko Siivonen, Perttula

Vieläkin tehokkaampaa 
hybridiakkujen kierrä-
tystä

Hybridiakut kestävät tyypillisesti koko au-
ton eliniän. Yleensä ne kerätäänkin takai-

sin vasta kun auto poistetaan liikenteestä sen 
tultua elinkaarensa päähän, tai poikkeukselli-
sesti aiemmin kolaritapauksissa. Toyota Motor 
Europe (TME) on rakentanut vuosien saatossa 
toimivan akkujen takaisinkeruujärjestelmän 
yhteistyössä sen eurooppalaisten Toyota-jäl-
leenmyyjien ja -huoltoliikkeiden kanssa. To-
yota-jälleenmyyjät palauttavat vanhan hybri-
diakun TME:lle uuden akun hankinnan yh-
teydessä, ja tällä hetkellä peräti 91% vanhoista 
hybridiakuista saadaankin kerättyä takaisin. 

TME haluaa kuitenkin panostaa takaisinke-
ruuseen yhä voimakkaammin. Se on asettanut 
tavoitteekseen kerätä 100 % käytetyistä hybri-
diakuista takaisin. Oman verkoston lisäksi ta-
kaisinkeruussa auttavat itsenäiset kierrätystoi-
mijat ympäri Euroopan. TME onkin päättänyt 
jatkaa voimassaolevia sopimuksiaan akkujen 
takaisinkeruuseen liittyen: 

1. Ranskalainen Société Nouvelle d’Affinage 
des Métaux (SNAM) on kerännyt ja kierrät-
tänyt mm. Prius-, Auris- ja Yaris-hybrideissä 
käytettyjä nikkelihydridiakkuja Euroopassa 
vuoden 2011 heinäkuusta lähtien. 

2. Belgialainen Umicore N.V. on kerännyt 

ja kierrättänyt Prius+- ja Prius Plug-in-hybri-
deissä käytettyjä litium-ioniakkuja elokuusta 
2012 lähtien. 

Steve Hope, TME:n ympäristöasioista vas-
taava johtaja toteaa: ”Kun asiakkaamme osta-
vat hybridiauton, he tietävät saavansa polttoai-
netaloudellisen auton, stressittömän ajokoke-
muksen ja luotettavan kulkuvälineen. Lisäksi 
vakuutamme asiakkaillemme, että heidän os-
tamansa hybridiauto on myös erittäin ympä-

ristöystävällinen koko elinkaarensa ajan, mikä 
antaa asiakkaille syyn rakastaa hybridiään vie-
läkin enemmän.”

Toyota- ja Lexus-täyshybridiautoja on myy-
ty Euroopan markkinoilla noin 850 000 kap-
paletta vuodesta 2000 alkaen, ja vuosi 2014 oli 
hybridimyynnin ennätysvuosi. Toyotan ympä-
ristöstrategiassa akkujen kestävä kierrätys on 
avainasemassa.

Toyota Motor Europe (TME) on julkistanut 
vuoden 2014 myyntilukunsa. Vuoden ai-

kana myytiin yhteensä yli 888 000 kpl Toyotan 
valmistamia autoja, ja myynti kasvoi jo neljättä 
vuotta peräkkäin. Kasvua edelliseen vuoteen 
kertyi yli 39 000 kpl, mikä vastaa prosentuaa-
lisesti 4,6 %. Yhtiön oma myyntitavoite (865 
000 kpl) ylittyi samalla selvästi. 

Erityisesti hybridimallien myynti on nou-
sussa. Toyotan hybridimalleja myytiin vuo-
den 2014 aikana yhteensä 145 400 kappaletta, 
9 prosenttia enemmän kuin vuonna 2013. Eri-
tyisen hyviin myyntilukemiin ylsi Toyota Au-
ris Hybrid Touring Sports. Sitä myytiin vuon-
na 2014 yhteensä 36 200 kpl. Jopa puolet Eu-

roopassa myydyistä Auriseista on hybridejä. 
Myös uuden Toyota Yaris Hybridin myynti 
nousi 17 prosenttia vuoteen 2013 verrattuna, 
ja sitä myytiin yhteensä 58 530 kappaletta. 

”Olemme riemuissamme siitä, että myyn-
timme kasvoi jo neljättä vuotta peräkkäin, ja 
vieläpä kannattavasti. Strategiamme on ollut 
tuoda innovatiivisia ja kestäviä tuotteita eu-
rooppalaisille asiakkaille. Hybridimyynnin jat-
kuva kasvu osoittaa, että luotettavan hybridi-
teknologiamme yhdistäminen vetäviin tuot-
teisiin, sellaisiin kuten Yaris, Auris ja Auris 
Touring Sports, on houkutellut yhä laajem-
man asiakaskunnan brändimme pariin erit-
täin kovassa kilpailutilanteessa”, totesi Karl 
Schlicht, TME:n varatoimitusjohtaja.
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Pyysimme teiltä palautetta Toyota Plus 
-lehdestä. Kiitos kaikille vastanneille! 

Lehden 4/2014 parhaiksi jutuiksi valittiin: 
1. Linnunlaulun valloittava valtiatar 
(19,54% annetuista äänistä)

2. Rengaspainetunnistimet tuovat 
lisäturvaa autoilijoille (17,24% annetuista 
äänistä)

Anna meille 
palautetta – 
osallistut samalla 
arvontaan

Palautteesi on arvokasta, jotta 
voimme kehittää Toyota Plus -leh-

teä vastaamaan vieläkin paremmin lu-
kijoidemme toiveita ja tarpeita.

Käy antamassa palautteesi Toyotan 
internet-sivustolla osoitteessa www.to-
yota.fi/omistajalle/plus-lehti. Kaikkien 
10.4.2015 mennessä palautteen anta-
neiden kesken arvotaan kolme Toyota-
autonhoitopakettia.

Kirobo-robotti 
palasi maahan

Sympaattinen, 34 cm korkuinen Kirobo-
robotti palasi 12.2.2015 takaisin maahan 

18 kuukauden mittaiselta avaruuslennoltaan. 
Laskeutuminen onnistui suunnitellulla tavalla 
SpaceX CRS-5 Dragon -avaruusaluksen kyy-
dissä Tyyneenmereen. Vaativan, 14-vaiheisen 
testijakson aikana tutkittiin robotin toimintaa 
ja soveltuvuutta avaruustyöskentelyyn esimer-
kiksi hyvin vaihtelevissa lämpötiloissa, akus-
tiikkaoloissa ja elektromagneettisissa kentissä 
sekä painovoimattomissa olosuhteissa. Kirobo 
on usean yrityksen yhteishanke, johon Toyota 
on tuonut osaamistaan esimerkiksi puheen-
tunnistustekniikkaan liittyen.

Eri brändien arvostusta selvittävässä The 
Brand Finance Global 500 -tutkimuksessa 

Toyota jatkaa maailman arvostetuimpana au-
tobrändinä. Toyotan brändi arvostetaan tutki-
muksessa hieman reiluun 35 miljoonaan dol-
lariin. Kaikki toimialat kattavalla listalla To-

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.

Joskus unohdan vuorosanat, 
mutta se ei haittaa

M
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3. Hybridikoeajo havainnollisti 
helppouden (11,49% annetuista äänistä)

Saimme huiman määrän palautetta, ja 
yhteys tietonsa jättäneiden joukosta arvoim-
me kolme Toyota-autonhoitopakettia. Voit-
tajat ovat:

Jami Lehtola, Tampere
Tero Köykkä, Peräseinäjoki
Anne Nieminen, Karstula

yota on sijalla 13. Toyotan jälkeen autobrän-
deistä parhaiten pärjäsivät BMW (sijalla 15) 
ja Volkswagen (sijalla 17).

Lisätietoa tutkimuksesta internetissä osoit-
teessa www.brandfinance.com

Arvoimme Toyota-autonhoitopaketteja

Toyota edelleen arvostetuin autobrändi
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Toyotan keväisen ristikon ratkaisseiden kesken arvomme 
kolme Toyota-autonhoitopakettia (arvo 25 €). Jos haluat 
osallistua palkintojen arvontaan, lähetä ratkaisusi postitse 
osoitteeseen: Toyota Auto Finland Oy, Tiedotus, PL 12, 
01451 Vantaa tai skannattuna sähköpostilla osoitteeseen: 
tiedotus@toyota.fi. Ristikon viimeinen palautuspäivä on 
7.4.2015.

Nimi: 

Osoite: 

Puhelinnumero: 

Sähköpostiosoite:
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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 Eino Leinon katu 40 020 7580 270 H V
Iisalmi O.K. Auto Oy Kivirannantie 6 010 5228 300 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 300 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 8228 300 M
Jämsä O.K. Auto Oy Säterintie 12 010 5228 300 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 5 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 Oy Autoliike Nystedt Bilaffär Ab Kenttätie 2 020 780 4160 M R
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 8228 300 M H V
Kirkkonummi LänsiAuto Kirkkonummi Munkinkuja 7 010 5252 810 H V
Kitee Auto-Konetalo Waschko Ky Kiteentie 49 050 330 0360 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 300 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 Juhan Auto Oy Jamatie1 020 7434 494 M H V
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 R
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 Oy Autoliike Nystedt Bilaffär Ab 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 Sulantie 10 020 7580 205 H V
Vaasa Rinta-Joupin Autoliike Oy Meijerinkatu 15 020 7772 107 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 300 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 
• rengasvalitsin ja rengaspalvelut
• varauksen voit tehdä milloin vain 
• valitse sinulle sopiva huoltoaika
• näet heti hinta-arvion huollolle.
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