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Monelle meistä älypuhelimesta on tullut 
elämänhallintalaite, jolla kätevästi hoide-

taan arjen ja juhlan asioita, ollaan tehokkaam-
pia työntekijöitä ja viihdekin kulkee mukavasti 
mukana. Liikenne ei ole erillinen saareke, vaan 
moni haluaa hoitaa asioita myös ajaessaan. Se-
hän on harmiton pikku tapa. ”Kyllähän nyt kuka 
tahansa multitaskaa!” 

Aivotutkijat ovat sitä mieltä, että ”aivot eivät 
multitaskaa”. Multitasking on heidän mukaansa 
myytti. Tämä johtuu siitä että ihmisen aivot pro-
sessoivat informaatiota sarjana. Huomiota voi-
daan kuitenkin vaihtaa nopeasti tehtävästä toi-
seen. Biologia asettaa rajoitteensa, aivan kuten 
fysiikan lait pysähtymismatkoihin ja törmäys-
voimiin. Kahta vaativaa tehtävää suoritettaessa 
joko molempien tai jommankumman suoritus 
kärsii. Autoilija ei havaitse liikennetilanteita, jot-
ka normaalissa ajamisessa havaittaisiin. Liiken-
netilanteen tunnistaminen vaaratilanteen kehit-
tymiseksi häiriintyy, koska aivot ovat sitoutuneet 
aivan johonkin muuhun. Kun hoksottimet sit-
ten heräävät, päätöksenteko viivästyy. Kuljetta-
jan lopulta reagoidessa sekin tehdään myöhem-
min. Kuormittuneet aivot tekevät tilanteessa tul-
kintavirheitä, ja korjausliikkeet tehdään tämän 
vuoksi usein väärään suuntaan. Tämä lisää ris-
kiä läheltä piti -tilanteisiin ja onnettomuuksiin. 
Tarkkaamattoman kuljettajan moninkertainen 
riski joutua onnettomuuteen on useissa tutki-
muksissa todennettu. Huomion voi varastaa 
myös takapenkillä huutava lapsi, intensiivinen 
parisuhdekeskustelu tai lattialla oleva laukku, 
josta kurotellaan ja etsitään tavaroita.

Tarkkaamattomuus liikenteessä on saanut 
paljon mediahuomiota kansainvälisesti ja ko-
timaassa. Yhdysvalloissa onnettomuuksista pu-
hutaan jo epidemiana. Siellä joka kymmenen-
nessä kuolemaan johtaneessa ja joka kuuden-
nessa loukkaantumiseen johtaneessa onnetto-
muudessa tarkkaamattomuus on ollut vaikut-
tavana tekijänä. Suomessa neljä autoilijaa kym-
menestä kertoo joutuneensa vaaratilanteeseen 
ajonaikaisen matkapuhelimen käytön seurauk-
sena viimeisen kahden vuoden aikana. Tilanne 
ei tule ainakaan helpottumaan. Autoihin yleisty-
vät kosketusnäytöt syvine uppouttavine valikoi-
neen muodostavat haasteen kuljettajan tarkkaa-
vaisuudelle. Etenkin järjestelmien virhetilanteet 
imaisevat helposti huomion ongelmatilanteen 
ratkaisuun, ja itse ajaminen jää tausta-ajoksi. 

Onko ääniohjaus sitten ratkaisu? Viimeisim-
mät tutkimustulokset viittaavat siihen, että aivo-
jen kognitiivinen kuorma ei niiden avulla pois-
tu. Ääniohjauksen avulla katse pysyy kuitenkin 
tiessä. Liikenteessä asiat tapahtuvat nopeasti. 
Siksi eri tutkimuksissa on todettu, että jo muuta-
maa sekuntia pidemmät vilkaisut lisäävät onnet-
tomuuteen joutumisen riskiä. Ei ehkä tänään, ei 
ehkä huomenna, mutta joskus tämä ”harmiton 
pikku tapa” saattaa edesauttaa onnettomuuden 
osumista kohdalle. Henkilöliikennetutkimuksen 
mukaan suomalaiset liikkuvat henkilöautossa 
53,6 miljardia kilometriä vuodessa. Jalankulki-
jat liikkuvat 1,8 ja pyöräilijät 1,3 miljardia kilo-
metriä. Mikäli osakin näistä kilometreistä käy-
tetään muuhun kuin ajamiseen ei tarvitse edes 
kristallipalloa nähdäkseen, että monta turhaa 
onnettomuustilannetta syntyy vain sen vuoksi, 
että liikenteeseen ei keskitytä.

Vaikka itse edelleen kuvittelisi olevansa multi-
taskaaja, on hyvä ottaa huomioon se, että liiken-
teessä myös toinen autoilija voi selailla känny-
kän näyttöä. Jalankulkijat ja pyöräilijät saattavat 
liikkua huppu päässään ja kuulokkeet korvillaan 
älypuhelinta selaillen. Maailmalla onkin lansee-
rattu termi ”distracted walking” sen jälkeen, kun 
ihmiset ovat törmäilleet pylväisiin ja kävelleet 
risteykseen tai junanradalle syventyneenä pu-
helimeensa.

Tilanne ei kuitenkaan ole toivoton. Tarkkaa-
mattomuusonnettomuus ei tapahdu itsestään 
– se on valinta. Ja valinnan teet sinä. Fiksu kul-
jettaja, jalankulkija tai pyöräilijä voi valita missä 
ja miten käyttää laitteita. Ajamisesta voi nauttia. 
Aina ei tarvitse olla tavoitettavissa. 
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uodesta 1997 markkinoilla 
ollut Avensis on löytänyt pysy-
vän paikkansa suomalaisten 

sydämissä. Sen suosio on perustunut lyömät-
tömään mukavuuden ja luotettavuuden yhdis-
telmään. Avensis on historiallisesti sijoittunut 
kaikissa suomalaisissa ja kansainvälisissä kat-
sastustilastoissa kärkisijoille vähävikaisimpien 
autojen luokassa, mikä on osoitus tinkimättö-
mästä laadusta ja luotettavuudesta. Sama luo-
tettavuus on ollut myös neljännen sukupolven 
Avensiksen suunnittelun lähtökohta, mutta 
nyt laatu on aikaisempaa enemmän käsin 
kosketeltavaa, ja uusi aktiivinen turvavarus-
telu edustaa markkinoiden terävintä kärkeä. 

Itsevarmuus näkyy 
Avensiksen keula on muotoiltu täysin uudel-
leen, ja uusien ajovalojen myötä keulan ilme 
on samalla sekä sulavan virtaviivainen että 
perinteisen tyylikäs. Leveä ja useaan osaan 
jaettu keulan ilmanottoaukko antaa autolle 
jykevän ulkomuodon ja modernien led-
päivävajovalojen muotoilu tunnistettavan 
ulkonäön. Keulan Toyota-logosta lähtevä 
kromilista yhdistyy tyylikkäästi led-päiväajo-

Kokemus tuo 
mielenrauhaa

Uuden sukupolven Avensis 

Geneven autonäyttelyssä maaliskuun alussa 

esitelty uusi, neljännen sukupolven Avensis jatkaa 

laadun käsitteeksi muodostuneen mallin perinteitä. 

Varustelu ja varmuuden tuoma mielenrauha on 

viety vieläkin korkeammalle tasolle.

valoihin. Lista jatkuu sivuikkunoiden kromi-
kehyksiin ja muodostaa näin hiotun sulavan 
kokonaisuuden. Särmikkäästi muotoiltu kyl-
kilinja yhdistyy pehmeästi perää kohti laskeu-
tuvaan kattolinjaan ja jykevään takailmeeseen. 
Keulan led-päiväajovalojen kuvio toistuu 
myös takavaloissa, joten Avensiksen tunnistaa 
jo kaukaa myös pimeällä ajettaessa. Touring 
Sports -mallissa on lisäksi elegantin tyylikäs 
hainevä-antenni, jota ei tarvitse poistaa esi-
merkiksi autopesuun ajettaessa.

Kevytmetallivanteet ovat vakiovarusteena 
Active-varustetasosta alkaen. Vakiona olevat 
16" kevytmetallivanteet voi vaihtaa pykälää 

suurempiin valitsemalla Avensis Plus -pake-
tin, jonka myötä varustelu täydentyy myös 
bi-led-ajovaloilla, Toyota Touch 2 With Go 
-mediakeskuksella (sis. navigoin nin), ikku-
natummennuksilla ja kääntymistoiminnolla 
varustetuilla sumuvaloilla. 17" kevytmetal-
livanteet ovat vakiovarusteena Premium-
varustetason autoissa ja aina kaksilitraisen 
dieselmoottorin yhteydessä. Halutessaan Pre-
mium-varustetasoon voi valita näyttävät 18” 
kevytmetallivanteet. 

Harmoninen ja valoisa matkustamo
Tyylikkään herrasmiehen tavoin Avensis luot-

V

TEKSTI JUSSI GRANBERG
KUVAT TOYOTA

Uusi Avensis
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▶

taa perinteisen klassiseen makuun. Sisustassa 
näkyy ja tuntuu eleetön tyylikkyys sekä ensi-
luokkaisten materiaalien laatu. Kojelaudan 
muotoilulinjat ovat puhtaat, ja sen tarkkaan 
harkituissa yksityiskohdissa näkyy vuosien 
myötä hioutunut pettämätön tyylitaju. Har-
monisuutta henkivässä kojelaudassa olen-
naisimmat toiminnot ovat selkeästi esillä, ja 
toteutus on yksinkertaisen elegantti. Kaikki 
tärkeimmät toiminnot löytyvät vaivattomasti 
ilman että katseen tarvitsee harhailla nappula-
viidakossa etsien oikeaa painiketta. 

Kojelaudan keskustaa hallitsee isolla 8-tuu-
maisella kosketusnäytöllä varustettu suomen-

kielinen Toyota Touch 2 -mediakeskus, jonka 
ominaisuuksiin kuuluvat normaalien audio-
toimintojen lisäksi muun muassa täydelliset 
Bluetooth-ominaisuudet ja peruutuskamera. 
Täysin uudessa mittaristossa nopeus- ja kier-
roslukumittarit ovat urheilullisesti upotetut, 
erittäin selkeälukuiset ja tyylikkäästi valais-
tut. Mittariston keskustaa hallitsee värillinen 
TFT-näyttö, josta mm. Toyota Safety Sense 
-turvajärjestelmän ilmoitukset ja navigoinnin 
opasteet ovat helposti nähtävissä. TFT-näy-
tön tarkkuus vastaa nykyaikaisen älypuheli-
men näytön tarkkuutta.

Istuimet on verhoiltu miellyttävällä kangas-

Alcantara-verhoilulla, joka näyttää ja tuntuu 
ylelliseltä. Lisävarusteena saatavan Comfort-
paketin myötä tarjolla on lisäksi kaksi erilaista 
tunnelmaa: viileän tyylikäs Lunar Grey -tum-
manharmaa tai maanläheinen Golden Copper 
-kuparinsävyinen sisusta. Comfort-paketin 
yhteydessä istuinverhoiluna on huippulaadu-
kaus nahka-Alcantara-verhoilu.

Premium-varustetaso ei jätä mitään toivo-
misen varaa ja vie matkustajat suoraan ykkös-
luokkaan. Istuimet on päällystetty näyttävällä 
mustalla kokonahkaverhoilulla. Kuljettajan 
istuin on sähkösäätöinen ja muistitoiminnolla 
varustettu, joten mieluinen istuma-asento siis 
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löytyy aina vaivattomasti muutamassa sekun-
nissa. Myös ohjauspyörän säädössä on muis-
titoiminto. Avaimeton Smart Entry&Start 
-lukitus- ja käynnistysjärjestelmä tunnistaa 
avaimen taskusta tai käsilaukusta ja avaa ovet 
ovenkahvaa hipaisemalla. Käynnistys tapah-
tuu käynnistysnappia painamalla. Kymme-
nellä kaiuttimella varustettu audiojärjestelmä 
takaa laadukkaan kuuntelunautinnon, ja 
Touring Sports -mallissa vakiona oleva Toyota 
Skyview -panoraamakatto antaa luonnonva-
lon tulvia ohjaamoon. 

Koko matkustamoon taivasnäkymän 
avaa va Toyota Skyview -panoraamakatto on 
saatavana myös Active-varustetasoon Avensis 
Plus- ja Comfort-pakettien yhteydessä.

Teknologiaa kaikille aisteille
Avensikseen on nyt saatavana erittäin edistyk-
sellistä mukavuus -ja turvallisuusteknologiaa. 
Näkyvyyttä voi parantaa full-led-teknologialla 
toteutetuilla bi-led-ajovaloilla, joissa sekä lähi- 
että kaukovalot hyödyntävät led-tekniikkaa. 
Led-valojen etuna on kirkkaampi, lähempänä 
päivänvaloa oleva valosävy, joka parantaa sekä 
näkyvyyttä että on miellyttävämpi silmille. 
Pitkään pimeällä ajettaessa silmät väsyvät 
vähemmän kuin perinteisiä halogeenivaloja 
käytettäessä. Led-ajovalot ovat myös erittäin 
pitkäikäiset, joten ajovalopolttimoiden vaih-
taminen on nyt viimeinkin historiaa.

Helppokäyttöinen ja tyylikäs Toyota Touch 
2 -mediakeskus isolla 8-tuumaisella koske-
tusnäytöllä kuuluu uuden Avensikseen vakio-
varusteluun Active-varustetasosta lähtien. 
Järjestelmä pitää sisällään täydellisen yhdis-
tettävyyden Bluetooth-toiminnon avulla. Voit 
siis soittaa ja vastaanottaa handsfree-puhe-
luita tai kuunnella lempimusiikkiasi langat-
tomasti esimerkiksi suoraan älypuhelimestasi 
tai muusta Bluetooth-soittimesta. Vakiona on 
myös kätevä peruutuskamera, joka näyttää 
peruutettaessa kuvaa auton takaa mediakes-
kuksen näytöllä. Toyota Touch 2 -järjestelmän 
käyttökieleksi voi suomen lisäksi valita 20 ylei-
sintä Euroopassa puhuttua kieltä. 

Järjestelmään on saatavana myös navi-

gointi Avensis Plus -paketin yhteydessä, jol-
loin järjestelmää kutsutaan Toyota Touch 2 
with Go -nimellä. Navigoinnissa on selkeät 
värilliset 3D-kartat, ja se on myös yhteydessä 
mittaristoon näyttäen opastenuolet mittaris-

ton keskellä olevalla TFT-näytöllä. Tällöin 
kääntymisohjeet tulevat kuljettajalle niin, että 
katsetta ei tarvitse siirtää mittaristoalueen 
ulkopuolelle. Toyota Touch 2 with Go -järjes-
telmän ominaisuuksiin kuuluvat myös mak-
suttomat TMC-liikenneviestit, jotka kertovat 
matkan varrella olevista mahdollisista ruuh-
kista, tietöistä ja muista esteistä. 

Navigoinnin ominaisuuksiin sisältyvät 
myös kattavat lisäpalvelut, joihin kuuluvat 
mm. Google Local Search -hakupalvelu ja 
hauska Google Panoramio, joiden avulla koh-
detta voi hakea pelkän hakusanan perusteella 
ja katsella katunäkymää valitussa kohteessa. 
Lisäpalveluihin kuuluu myös muita autoi-
lua helpottavia palveluita, kuten säätiedot ja 

polttoaineiden hinnat. Myös pikaviestipalvelu 
Twitter-palvelu on käytettävissä. Lisäpalve-
lut vaativat toimiakseen yhteensopivan Blue-
tooth-älypuhelimen, sillä järjestelmä käyttää 
puhelimen kautta jaettua internet-yhteyttä. 
Osa palveluista on ilmaisia ja osa maksullisia. 
Lisäpalvelut on ladattavissa Toyota-omistajille 
räätälöidyltä My Toyota -sivustolta. 

Premium-varustetasossa on vielä astetta 
hienostuneempi Toyota Touch 2 with Go 
Plus -järjestelmä, joka sisältää puheohjauk-
sen lisäksi ilmaiset kolmen vuoden karttapäi-
vitykset.

Turvallista matkaa
Uusi Avensis tarjoaa ennen kokemattoman 
kattavan turvallisuusvarustelun uusien Toyota 
Safety Sense -turvallisuusvarusteiden myötä. 
Passiivisesta turvallisuudesta vastaavat vah-
vistetun korin lisäksi seitsemän turvatyynyä 
ja niskavammariskiä vähentävät etuistuimet. 
Aktiivisesta, eli törmäyksiä estävästä turvalli-
suudesta puolestaan vastaa ajonvakautuksen 
(VSC+), luistoneston (TRC) ja rengaspaine-
varoittimen (TPWS) lisäksi nyt myös täysin 
uusi Toyota Safety Sense -turvallisuusvarus-
telu, joka käsittää kaikkiaan neljä eri kameraan 
ja laseriin perustuvaa turvallisuusjärjestelmää. 

Avensiksen mittaristo koostuu kahdesta 
voimakkaasti upotetusta elementistä ja niiden 
väliin sijoitetusta TFT-värinäytöstä. 

Ajonäkyvyyttä voi parantaa full-led-
teknologialla toteutetuilla ajovaloilla, joiden 
kestoikä on ilahduttavan korkea. 

Comfort-paketin yhteydessä sisustaan voi valita tyylikkäänrohkean 
Golden Copper -nahka-alcantaraverhoilun. 

Takavaloumpioiden valokuvio antaa Avensikselle 
omaleimaisen, helposti tunnistettavan 
olemuksen. 

Uusi Avensis tarjoaa ennen kokemat toman 
kattavan turvallisuusvarustelun uusien 
Toyota Safety Sense -turvallisuusvarustei-
den myötä

Uusi Avensis
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Autoverollisten 
lisävarusteiden 
autovero ja 
kokonaishinta 
määräytyvät 
malliversion CO2-
päästöjen mukaan.

TOYOTA AVENSIS HINNASTO
Autoveroton  
hinta (€), 
sis. ALV 24 %

Arvioitu  
autovero (€)

Kokonais- 
hinta (€)

Vapaa  
autoetu / 
Käyttöetu (€)

CO2  
(g/km)

Teho  
(kW/hv)

SEDAN

1.6 Valvematic Life Sedan 19 500 5 803,21 25 303,21 585/405 142 97/132
1.8 Valvematic Active Sedan 22 450 6 512,06 28 962,06 635/455 139 108/147
1.8 Valvematic Active Sedan Multidrive S 23 950 6 875,51 30 825,51 665/485 138 108/147
1.8 Valvematic Premium Sedan 25 720 7 513,24 33 233,24 695/515 140 108/147
1.8 Valvematic Premium Sedan Multidrive S 27 220 7 955,82 35 175,82 725/545 140 108/147
2.0 Valvematic Active Sedan Multidrive S 24 940 7 444,53 32 384,53 685/505 142 112/152
2.0 Valvematic Premium Sedan Multidrive S 28 210 8 615,87 36 825,87 745/565 144 112/152
1.6 D-4D Life Sedan 22 760 4 634,81 27 394,81 615/435 108 82/112
1.6 D-4D Active Sedan 24 410 4 974,71 29 384,71 645/465 108 82/112
1.6 D-4D Premium Sedan 27 680 6 076,95 33 756,95 705/525 114 82/112
2.0 D-4D Active Sedan 25 520 5 929,25 31 449,25 675/495 119 107/143
2.0 D-4D Premium Sedan 28 790 6 696,93 35 486,93 725/545 119 107/143

TOURING SPORTS

1.6 Valvematic Life Touring Sports 20 490 6 168,74 26 658,74 605/425 143 97/132
1.8 Valvematic Active Touring Sports 23 440 6 840,15 30 280,15 655/475 140 108/147
1.8 Valvematic Active Touring Sports Multidrive S 24 940 7 242,94 32 182,94 685/505 139 108/147
1.8 Valvematic Premium Touring Sports 26 710 8 065,55 34 775,55 715/535 143 108/147
1.8 Valvematic Premium Touring Sports Multidrive S 28 210 8 431,05 36 641,05 745/565 142 108/147
2.0 Valvematic Active Touring Sports Multidrive S 25 930 7 998,32 33 928,32 705/525 145 112/152
2.0 Valvematic Premium Touring Sports Multidrive S 29 200 9 310,15 38 510,15 775/595 148 112/152
1.6 D-4D Life Touring Sports 23 750 4 904,68 28 654,68 635/455 109 82/112
1.6 D-4D Active Touring Sports 25 400 5 249,44 30 649,44 665/485 109 82/112
1.6 D-4D Premium Touring Sports 28 670 6 296,50 34 966,50 725/545 114 82/112
2.0 D-4D Active Touring Sports 26 510 6 239,05 32 749,05 695/515 120 107/143
2.0 D-4D Premium Touring Sports 29 780 7 016,63 36 796,63 745/565 120 107/143

▶

Toyota Safety Sense -turvallisuusvarusteluun 
kuuluvat Pre-Collision-järjestelmä, kaista-
vahti, liikennemerkkien tunnistusjärjestelmä 
ja automaattiset kaukovalot.

Pre-Collision-järjestelmä tarkkailee kame-
ran ja laserin avulla edellä olevaa liikennettä 
tunnistaen edellä ajavat autot. Mikäli järjes-
telmä havaitsee mahdollisen törmäysvaaran, 
se varoittaa kuljettajaa äänimerkillä ja varoi-
tusvalolla. Mikäli kuljettaja ei reagoi jarrutta-
malla tai väistöliikkeellä, järjestelmä jarruttaa 
automaattisesti pyrkien estämämään yhteen-
törmäyksen. Järjestelmän törmäysvaroitin 
toimii 10–120 km/h nopeudessa ja automaat-
tinen hätäjarrutustoiminto aina 80 km/h 
nopeuteen asti. Keliolosuhteista riippuen jär-
jestelmä pystyy pysäyttämään hätäjarrutus-
toiminnon avulla auton alle 30 kilometrin 
tuntinopeudesta täysin itsenäisesti. Tätä suu-
remmassa nopeudessa järjestelmä ei toden-
näköisesti pysty estämään törmäystä, mutta 
pyrkii laskemaan nopeutta mahdollisimman 
paljon törmäysvaikutuksen minimoimiseksi. 
Keliolosuhteet luonnollisesti vaikuttavat järjes-
telmän toimivuuteen, ja rankka vesi- tai lumi-
sade saattaa vaikeuttaa järjestelmän kykyä 
havainnoida edellä ajavaa liikennettä. Lisäksi 
liukas tienpinta pidentää jarrutusmatkaa. Pre-
Collision-järjestelmä on vakiona koko Aven-
sis-mallistossa.

Kaistavahti puolestaan tunnistaa kaistamer-
kinnät kameran avulla ja ilmoittaa kuljetta-
jalle äänimerkillä ja varoitusvalolla mittariston 
TFT-näytöllä, mikäli auto on ajautumassa 
pois kaistalta eikä suuntamerkkiä ole kytketty 
päälle. Järjestelmän toimivuus edellyttää, että 
kaistat ovat näkyvissä eivätkä ole esimerkiksi 
lumen peitossa. Järjestelmä ilmoittaa aktiivi-
suutensa mittariston TFT-näytöllä, jolloin kul-

jettaja on aina tietoinen järjestelmän kyvystä 
havaita kaistaviivat.

Liikennemerkkien tunnistusjärjestelmä 
tunnistaa kameran avulla yleisimmät liiken-
nemerkit, mukaan lukien nopeusrajoitus- ja 
ohituskieltomerkit, ja näyttää ne mittariston 
TFT-näytöllä. Näin ollen kuljettajalla on aina 
tiedossa ajettavan tieosuuden nopeusrajoitus 
ja sillä hetkellä vallitsevat ohituskiellot. 

Automaattisesti toimivat kaukovalot hyö-
dyntävät hämärätunnistinta, joka tarkkailee 
ympäristön valaistusta ja kytkee automaatti-
sesti kaukovalot. Hämärätunnistin havaitsee 
päivänvalon lisäksi katuvalaistuksen, vastaan-
tulevien ajoneuvojen ajovalot ja edessä ajavien 
perävalot. Kaukovalojen kytkeytyminen päälle 
ja pois toimii täysin automaattisesti ja juuri 
oikea-aikaisesti, eikä kuljettajan tarvitse puut-
tua niiden toimintaan lainkaan. 

Voimalinjat kunnossa
Avensiksen moottorivalikoimaan kuuluu 
kolme bensiinimoottoria ja kaksi dieselmoot-
toria. 132-hevosvoimainen 1,6 Valvematic 
-bensiinimoottori on taloudellinen valinta, 
joka tarjoaa riittävän suorituskyvyn moneen 
tarpeeseen. Isompi 142-hevosvoimainen ja 
180 Nm vääntävä 1,8 Valvematic -moottori 
on saatavana sekä käsivalintaisella että por-
taattomalla Multidrive S -automaattivaihteis-
tolla. Multidrive S -vaihteisto optimoi oikean 
välityssuhteen, joten se tarjoaa aina parhaan 
tehon ja väännön kaikkiin ajotilanteisiin. 
Lisäksi kiihdytykset ovat täysin nykäykset-
tömiä, sillä sen välityssuhteen muutos toimii 
täysin portaattomasti. Hitaassa ajossakaan 
Multidrive S ei mieti oikean välityssuhteen 
kanssa, vaan ajo on täysin nykimätöntä. Vaih-
dekeppiin ei tarvitse koskea kuin liikkeelle 

lähdettäessä ja pysäköitäessä. Kaiken muun 
vaihteisto hoitaa puolestasi, ja ajo on rennon 
vaivatonta. Halutessaan kuljettaja voi vaihtaa 
vaihteita ohjauspyörän siivekkeistä ja pakot-
taa vaihteistoa pitämään yllä korkeampia kier-
roksia esimerkiksi vähän urheilullisemmassa 
ajossa. Multidrive S -vaihteiston lisähinta on 
noin 1 900 €. 2.0 Valvematic -moottori tar-
joaa 152 hevosvoiman tehon sekä 190 Nm:n 
väännön, ja sen yhteydessä Multi drive S -auto-
maattivaihteisto on aina vakiona.

Dieselmoottoreina on tarjolla kaksi täysin 
uutta ja hienostunutta voimanpesää. Miel-
lyttävä ja taloudellinen 1.6 D-4D -moottori 
tarjoaa 112 hv tehoa ja 270 Nm vääntöä. Väki-
vahva 2.0 D-4D -moottori puolestaan tarjoaa 
1,6-litraiseen nähden 31 lisähevosvoimaa 
ja 50 Nm lisävääntöä. Ylimääräinen teho ja 
vääntö tuntuu erityisesti suuremmista nope-
uksista kiihdytettäessä. Molemmat moottorit 
hyödyntävät Common-rail-teknologiaa, joka 
mahdollistaa optimaalisen tehon ja polttoai-
netaloudellisuuden. Vakiona oleva Start&Stop 
-käynnistysautomatiikka sammuttaa mootto-
rin auton seisoessa paikallaan, esimerkiksi 
liikennevaloissa, ja auttaa vähentämään polt-
toaineenkulutusta sekä pakokaasupäästöjä 
erityisesti kaupunkiympäristössä. Dieselmoot-
torit on varustettu aina käsivalintaisella vaih-
teistolla.

Varustevaihtoehtoja 
vaativimmillekin
Uusi Avensis on mahdollista varustella oman 
makunsa ja käyttötarpeensa mukaan kovan 
luokan varustepaketeilla. Active-varuste-
tasoon on saatavana monipuolisia varustepa-
ketteja, jotka sisältävät sekä näyttävyyttä että 
mukavuutta lisääviä varusteita. Erittäin hou-
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Premium
● Toyota Touch 2 with Go Plus
● Bi-led-ajovalot AFS-kaarrevalojärjestelmällä
● Smart Entry&Start -lukitus ja käynnistysjärjestelmä
●  Sisustan ja istuinten musta nahkaverhoilu sis. kuljettajan 

istuimen sähkösäädön ja muistitoiminnon
● Premium audiojärjestelmä sis. 10 kaiutinta
●  Toyota Skyview -panoraamakatto  

(vain Touring Sports)
● 17" kevytmetallivanteet
● Ikkunatummennukset

Active
●  Toyota Touch 2 -mediakeskus sis. 

peruutuskameran
●  Toyota Safety Sense –

turvallisuusvarusteet:
● Pre-Collision -järjestelmä
● Kaistavahti
● Automaattiset kaukovalot
●  Liikennemerkkien 

tunnistusjärjestelmä
● Kangas-Alcantara-verhoilu
● 16" kevytmetallivanteet
●  Automaattiset tuulilasinpyyhkijät 

sadetunnistimella 
●  Automaattiset ajo- ja mittarivalot 

hämärätunnistimella
●   Kaksialueinen automaatti-ilmastointi
● Sumuvalot

Life
● Vakionopeussäädin
● Pre-Collision-järjestelmä
●  Nahkaverhoiltu ohjauspyörä ja vaihdekepin 

nuppi
● Radio/CD-soitin, 6 kaiutinta ja Bluetooth
● Ilmastointi
● Automaattisesti tummentuva taustapeili

Toyota Skyview -panoraamakatto
(Avensis Plus ja Comfort -paketin yhteydessä)

Avensis Plus  
-paketti
● Bi-led-ajovalot 
● 17" kevytmetallivanteet
●  Toyota Touch 2 with Go -mediakeskus  

navigoinnilla
● Ikkunatummennukset
● Sumuvalojen kääntymistoiminto

Comfort  
-paketti
(Plus-paketin yhteyteen)

●  Sisustan ja istuinten nahka-
Alcantara-verhoilu (Golden Copper 
tai Lunar Grey)

●  Smart Entry&Start -lukitus ja 
käynnistysjärjestelmä

kuttelevasti hinnoiteltu Avensis Plus -paketti 
sisältää bi-led-ajovalot, Toyota Touch 2 with 
Go -mediakeskuksen navigoinnilla, näyttä-
vät 17" kevytmetallivanteet, ikkunatummen-
nukset ja sumuvalojen kääntymistoiminnon. 
Hintaa Avensis Plus -paketilla on mallista 
riippuen noin 1 050 – 1 400 €. Avensis Plus 
-paketin yhteyteen on tarjolla ylellinen Com-

fort-paketti, joka sisältää kahdella eri värityk-
sellä (Lunar Grey -harmaa ja Golden Copper 
-kupari) saatavan sisustan ja siihen sopivan 
nahka-Alcantara-istuinverhoilun sekä avai-
mettoman Smart Entry&Start -lukitus- ja 
käynnistysjärjestelmän. Comfort-paketin 
hinta on mallista riippuen noin 1 800 – 1 980 €. 
Lisäksi Touring Sports -malliin on tarjolla 
näyttävä Toyota Skyview -panoraamakatto 
noin 1 100 €:n lisähintaan. 

Hiljainen ajonautinto
Lisääntyneen turvallisuuden lisäksi Aven-
siksen ajettavuus ja ennen kaikkea hiljaisuus 
nostavat hymyn kasvoille. Miellyttävästi muo-
toiltu ja pehmeällä nahalla verhoiltu ohjaus-
pyörä istuu täydellisesti käteen, ja aikaisempaa 
tarkempi ohjaus välittää tarkan tuntuman tie-
hen. Ohjauspyörästä löytyvät kaikki olen-
naisimmat audion, Bluetooth-handsfreen ja 
Toyota Touch 2 -mediakeskuksen ohjaukseen 
tarvittavat kytkimet. Korkeassa keskikonso-
lissa vaihteenvalitsin on sijoitettu sopivalle 
etäisyydelle kuljettajasta, ja lisäksi säädettävä 
keskikyynärnoja antaa mukavan tuen lepuut-
taa käsivartta.

Aerodynamiikkaan on panostettu paljon, 
joten kaikki häiritsevät tuulen suhinat on 
saatu vaimennettua. Lisääntyneen äänieris-
tyksen ansiosta myös moottorista, tiestä ja 

alustasta kantautuvaa melutasoa on saatu 
pudotettua. Portaattoman Multidrive S -auto-
maattivaihteiston toimintaa on myös hie-
nosäädetty, minkä ansiosta kiihdytyksissä 
moottoriääni on aikaisempaa hiljaisempi. 
Uusi Avensis onkin miellyttävä matka-auto 
niin kuljettajalle kuin matkustajillekin.

Neljä sukupolvea täydellistä 
mielenrauhaa
Herrasmiesmäisen tyylin lisäksi uudella 
Avensiksella on tarjota jo neljän sukupolven 
mittaista mielenrauhaa, joka rakentuu ensi-
sijaisesti ylivertaisen luotettavuuden ja jäl-
leenmyyntiarvon varaan. Avensis on erittäin 
haluttu vaihtoauto ja pitää siksi hyvin jälleen-
myyntiarvonsa. Entistäkin paremman varus-
telun ja innovatiivisen Toyota Safety Sense 
-turvallisuusvarustelun ansiosta Avensis tulee 
pysymään jatkossakin haluttuna vaihtoehtona.

Tervetuloa kokemaan uusi Avensis
Uuden Avensiksen ennakkomyynti on jo 
käynnistynyt, ja ensimmäiset uudet Avensik-
set saapuvat liikkeisiin kesäkuun alussa, jol-
loin sinun on mahdollista tulla toteamaan itse 
neljännen sukupolven Avensiksen hienostu-
nut tyyli ja mukavuus. Toyota-jälleenmyyjät 
palavat halusta esitellä sinulle kaikkien aikojen 
parhaan Avensiksen. 

Uusi Avensis saapuu Toyota-liikkeisiin 
kesäkuussa. Tervetuloa tutustumaan!

Uusi Avensis
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AUTOILUTARPEESI MUUTTUVAT 
– MIKSEI AUTOSIKIN MUUTTUISI?

TOYOTA JOUSTO. PAREMPI TIE UUTEEN AUTOON.

Vapauta pääomasi muuhun käyttöön – maksat vain pienen käsirahan ja 
tavallista osamaksua pienempiä kiinteitä kuukausimaksuja. Sopimuskauden 
lopussa päätät pidätkö, palautatko vai vaihdatko autosi uuteen, jolloin jatkat 
autoilua valitsemallasi kuukausimaksulla.

toyota.fi/joustolaskuri

3. 
TAATTU 
HYVITYSHINTA

1. 
PIENI 
KÄSIRAHA

2. 
SOPIVA
KUUKAUSIERÄ
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Toyota-asiakkaita palvelee 57 täyden 
palvelun Toyota-autotaloa ympäri 
Suomen. Toyotan uusi myymälä-

konsepti jalkautuu kaikkiin Toyota-myy-
mälöihin seuraavan parin vuoden aikana. 
Ensimmäinen myymäläuudistus on jo val-
mistunut Vantaalla Toyota Airport -myy-
mälässä.

– Toyota Airport -myymälässä päämie-
hen suunnitelman jalkauttamisessa auttoi 
se, että myymälässä on niin paljon tilaa, 
kertovat sisustusarkkitehdit Inkeri Heik-
kilä ja Mari Hietikko. Kaksikon vuonna 
2013 perustama Main Interiors Oy toimii 
maahantuojan kumppanina, kun uutta 
myymäläkonseptia jalkautetaan Suomeen.

– Teemme projektia tiiviissä yhteis-
työssä Isku Interiorin kanssa. Toisaalta 
Toyotalta tulleet ohjeet ovat hyvin tarkat, 
ja mm. kalusteet ovat pitkälti päämiehen 
määrittelemiä. Konseptin jalkauttaminen 
suomalaisiin myymälöihin on kuitenkin 
melko haastavaa, sillä sitä ei voi usein-
kaan suoraan soveltaa. Myymälätilat ovat 
eri aikakausilta ja mm. muodoiltaan hyvin 

Kuluttajien ostokäyttäytyminen on muuttunut, ja etenkin autokaupassa digitaalisuus on 

noussut merkittävään rooliin. Yhä useampi asiakas saapuu myymälään pitkälle harkitun 

suunnitelman kanssa tutkittuaan vaihtoehtoja verkossa. Toyota-myymälät vastaavat 

muutokseen aivan uudenlaisella myymäläkonseptilla, jossa digitaalisuus on vahvassa roolissa. 

Samalla myymälät saavat uuden, raikkaan ilmeen.

Mari Hietikko 
ja Inkeri 
Heikkilä 
jalkauttavat 
Toyotan uuden 
myymälä
konseptin 
suomalaisiin 
Toyota
liikkeisiin.

TEKSTI MIA MEINANDER
KUVAT MIA MEINANDER JA PÄIVI LESTELIN

Toyota-myymälöiden 

uusi ilme

Design
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Toiminnalliset alueet 
on erotettu selkeästi 
toisistaan. Keskellä 
sijaitsevan viihtyisän 
odotusalueen taustalla 
näkyy uusien autojen 
luovutusalue. Myyjät 
viihtyvät uusissa selkeissä 
työpisteissään.

▶
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erilaisia. Suomalaisten myymälöiden erikois-
piirre on lisäksi se, että poikkeuksetta samassa 
tilassa sijaitsee myös vaihtoautomyymälä, 
valottavat nuoret sisustusarkkitehdit projek-
tin haasteita.

Inkeri ja Mari ovat valmistuneet sisustus-
arkkitehdeiksi Lahden ammattikorkeakoulun 
muotoiluinstituutista, jossa kaksikko myös 
tutustui toisiinsa. He ehtivät kerätä jonkin ver-
ran työkokemusta jo opiskeluaikana ja perus-
tivat oman yrityksen vuonna 2013 melko pian 
valmistumisensa jälkeen. 

– Yrittäjän elämä ei pelottanut. Alallamme 
oman yrityksen kautta toimiminen on melko 
tavallista, naiset kertovat.

Nuoret naiset elävät unelmaansa, sillä kum-
pikin vakuuttaa, ettei ole koskaan halunnut 
tehdä mitään muuta. Kummankaan kohdalla 
ovet unelmien opiskelupaikkaan eivät auen-
neet ensimmäisellä kerralla, mutta sinnikkyys 
palkittiin. Intohimolla työhönsä suhtautuvilla 
naisilla onkin riittänyt mukavasti asiakkaita, 
niin nykyisessä kotikaupungissa Lahdessa 
kuin lähiseuduillakin. Main Interiors Oy on 
suunnitellut melko paljon julkitiloja, mutta 
kaksikolla on ollut tasaisesti myös yksityis-
asiakkaita. Molemmat ovat tervetulleita, eikä 
kumpikaan osaa sanoa kummat työt olisivat 
mieluisampia.

– Kyllästyn helposti, joten on mukavaa, kun 
erilaiset projektit limittyvät toisiinsa, Inkeri 
toteaa.

Toyotan myymäläkonseptin jalkauttaminen 
oli kaksikolle tervetullut ja iso projekti, joka 
takaa töitä useiksi kuukausiksi eteenpäin. Pro-
jektin myötä niin Toyota-myymälät kuin itse 
autotkin ovat tulleet tutuiksi, ja naiset kerto-
vatkin kiinnittävänsä nyt uudella tavalla huo-
miota autoihin liikenteessä.

– Ajan tällä hetkellä isoisältäni perinnöksi 
saamallani autolla, mutta seuraava autoni on 
kyllä Toyota, vakuuttaa Inkeri.

Kohtauspisteitä ympäri myymälää
Uudistetut Toyota-myymälät on pyritty teke-
mään mahdollisimman avoimeksi ja mut-
kattomaksi tilaksi, joka mahdollistaa niin 
autoihin tutustumisen itsenäisesti modernin 
teknologian avulla kuin yhdessä myyjän kans-
sakin. Kalustus on keveää, ja turhat kanssakäy-

misen esteet on pyritty poistamaan. Jokainen 
Toyota-myymälä pitää sisällään samoja ele-
menttejä.

Astuitpa sisään mihin tahansa tilaan, niin 
yksityiseen kuin julkitilaankin, ei ensivai-
kutelman merkitystä voi liioitella. Toyota-
myymälöissä onkin haettu mahdollisimman 
lämmintä ensivaikutelmaa, joka saa välittö-
mästi asiakkaan tuntemaan itsensä terve-
tulleeksi. Erillinen palvelutiski on sijoitettu 
mahdollisimman lähelle sisäänkäyntiä niin, 
että asiakkaan on halutessaan helppo löytää 
palveleva henkilö. 

Heti ensisilmäyksellä asiakkaan katseen 
tulisi kohdata ”Hero Area” -alue, jossa ajan-
kohtainen Toyota-malli on näyttävästi esillä. 
Hero Area, suomeksi yksittäisen auton esit-
telypaikka, sisältää päämiehen määrittelemiä 
elementtejä, joihin kuuluvat mm. erityinen 
lattiamateriaali, takaosan seinäke, kaareva 
penkki ja infopiste. Alueella on hyödynnetty 
modernia teknologiaa, ja halutessaan asiakas 
voi tutustua esillä olevaan malliin täysin itse-
näisesti iPadin avulla. Toisaalta alue tarjoaa 
myös luonnollisen kohtaamispisteen asiak-
kaalle ja myyjälle.

– Aiemmin sisääntuloa hallitsi tumma ja 
massiivinen vastaanottotiski, joka on nyt kor-
vattu pienemmällä, kevyemmällä ja vaalealla 
infotiskillä, Mari ja Inkeri kertovat seisoes-

samme Toyota Airportin sisääntulo-ovilla. 
Uusi ja kevyempi kalustus luo myös hel-
pommin lähestyttävän mielikuvan, kun hen-
kilökunta ei ole linnoittautunut raskaiden 
kalusteiden taakse.

Toyota on hybriditeknologian kiistaton 
valtias, ja keskeinen elementti Toyota-myy-
mälöissä onkin erillinen hybridialue. Hero 
Area -alueen tapaan se koostuu useista Toyo-
tan määrittelemistä elementeistä, mm. erityi-
sestä lattiamateriaalista, sinisistä lattiatarroista, 
taustaseinäkkeestä ja infopisteestä. Sinistä 
väriä tunnustava hybridialue tarjoaa Hero 
Area -alueen tapaan mahdollisuuden tutus-
tua esillä olevaan hybridimalliin itsenäisesti, 
samalla kun alue toimii myös myyjän ja asiak-
kaan luonnollisena kohtauspisteenä.

Myös myyjien työpisteet on uusittu koko-
naan myymälän uudistuksen yhteydessä. 
Jokainen konsultointipiste on rauhoitettu 
ympäristöstään hevosenkengän muotoisella 
elementillä, mutta samalla työpiste on säily-
tetty avoimena ja matalan kynnyksen tilana. 
Digitaaliset elementit ovat läsnä myös myy-
jän työpisteessä – TV-ruudulta voi katsoa niin 
Toyota-filmejä kuin iPadin näyttöäkin. Asi-
akkaan mukana mahdollisesti olevat ystävät 
tai perheenjäsenet voivat halutessaan odottaa 
konsultointipisteen välittömään läheisyyteen 
sijoitetulla penkillä. Myyjien työpöydät ja laa-

Main Interiors Oy:n kaksikko kiertää 
tarkastamassa myös jo uudistetut Toyota-
myymälät.

Design
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tikostot ovat kotimaisia Isku Interiorin vali-
koimasta, kun taas mm. asiakkaiden tuolit ja 
hevosenkenkäelementti ovat päämiehen mää-
rittelemiä kalusteita.

Odottavan aika ei välttämättä  
ole pitkä
Saman katon alla löytyvät niin myynti-, huol-
lon vastaanotto- kuin vuokraamopalvelutkin, 
ja toisinaan vuoroaan tai vaikkapa huol-
losta palaavaa autoa voi joutua tovin odot-
telemaan. Toyota Airportiin jo valmistunut 
viihtyisä odotusalue löytyy jatkossa kaikista 
Suomen Toyota-myymälöistä. Selkeästi erot-
tuvalla alueella voi lukea vaikkapa päivän leh-
den tai katsella TV:tä odotellessa. Punaisen ja 
harmaan sävyiset tuolit ovat paitsi mukavat 
myös miellyttävät istua, ja kahviautomaatista 
löytyy kahvia jokaiseen makuun. Talo tarjoaa 
kahvit, tietenkin. Mikäli oma matkapuhelin 
tai tabletti ei ole mobiiliyhteydellä varustettu, 
on tyylikkäässä odotustilassa myös maksuton 
wi-fi-yhteys käytettävissä.

Työergonomiaa unohtamatta
Toyota Airportissa huolto- ja vuokraamo-
asiakkaita palvelevien työpisteet on sijoitettu 
peräseinälle, jota hallitsi aiemmin massiivinen 
palvelutiski. Uudistuksen yhteydessä yhtenäi-

nen tiski on korvattu yksittäisillä työpisteillä, 
ja palvelualueen ilme onkin paitsi aiempaa 
vaaleampi ja kevyempi, myös helposti lähes-
tyttävämpi. Työergonomiakin on otettu huo-
mioon. Sähkösäätöiset huoltotiskit, kuten 
myös muut myymälän vastaanottotiskit ja 
säilyttimet ovat Isku Interiorin valikoimasta. 
Työntekijät kiittelevät säädettävyyttä ja ker-
tovat kokeilleensa myös seisoen työskentele-
mistä.

– Toyota Airport kuuluu niihin myymälöi-
hin, joissa kaikki kalusteet uusitaan. Sen sijaan 
pienempien myymälöiden ei välttämättä tar-
vitse uusia kaikkia kalusteitaan, vaan esim. 
vanhat palvelutiskit voidaan maalata valkoi-
siksi, kertoo Mari.

Monet pienemmätkin myymälät ovat kui-
tenkin päättäneet uusia myös kalusteitaan 
uudistuksen yhteydessä kokonaisilmeen rai-
kastamiseksi. Inkeri ja Mari kertovat, että 
projekti on otettu muutenkin positiivisesti 
vastaan. Uudistuneesta Airportista onkin jo 
saatu kiittävää palautetta, niin henkilökun-
nalta kuin asiakkailtakin.

– Tilan selkeys on tärkeä juttu, sanoo Inkeri, 
joka kertoo välttävänsä asioimista esimerkiksi 
sellaisessa ruokakaupassa, josta on vaikea 
löytää asioita. Kaksikko antaakin jokaiselle 
Toyota-myymälälle suosituksensa myös esi-

merkiksi siitä miten myymälähallissa olevat 
autot kannattaisi sijoitella. 

Toiminnallisten alueiden erottumiseksi kak-
sikko päätti lisätä suunnitelmaan valaistuksen, 
joka osoittaa selkeästi erilliset asiakaspalvelu-
alueet yhdellä silmäyksellä. Valaisimiksi vali-
koituivat hauskat ja modernit, suomalaiset 
Kerainteriorin Mars-valaisimet, jotka roikku-
vat mm. myyjien työpisteiden ja vastaanotto-
alueen yläpuolella.

– Pyrimme työssämme suosimaan aina 
kotimaisia valmistajia mahdollisuuksien 
mukaan, Inkeri ja Mari kertovat.

Tutustu ja ihastu
Yhä useammat asiakkaat haluavat autostaan 
itsensä näköisen, ja väreihin, varusteluun ja 
lisävarusteluun panostetaan aiempaa enem-
män. Nyt väreihin ja materiaaleihin, samoin 
kuin saatavilla oleviin lisävarusteisiin voi 
tutustua helposti uusien elementtikalusteiden 
avulla. 

Viimeistelyelementti esittelee saatavilla ole-
vat väri- ja materiaalivaihtoehdot, ja myyjä 
ja asiakas voivatkin viimeistellä autovalin-
nan yhdessä iPad-sovelluksen avulla. Uudet 
kalusteet tarjoavat myös tyylikkään ja tarkoi-
tuksenmukaisen paikan esitellä esim. auton-
hoitotuotteita tai vaikkapa autoon saatavilla 
olevia lastenistuimia.

Koeajossa Corolla
Sisustusarkkitehdin työ kuvitellaan usein 
kevyeksi tyynyjen pöyhimiseksi, eikä mie-
likuva ainakaan laimene, kun edessä seisoo 
kaksi nuorta ja hentoa naista. Todellisuudessa 
sisustusarkkitehdin työ on kaikkea muuta, 
joskin kaksikko hoitaa mielellään loppustai-
lauksenkin. Mm. hyviä piirtämis- ja hahmot-
tamistaitoja vaativa työ sisältää myös fyysistä 
ponnistelua ja tavaroiden kuljettamista. Main 
Interiors Oy ei tällä hetkellä omista autoa, 
mutta sekä Inkerillä että Marilla on oma auto. 
Tarjosimme naisille tilaisuutta koeajaa valitse-
mansa Toyota-malli, ja kaksikko päätti ottaa 
Corollan alleen.

Viikon mittainen tuttavuus Corollan kanssa 
oli riittävä vakuuttamaan molemmat:

– Auto oli todella kiva!
Kaksikko kiitteli etenkin hyvää ajettavuutta 

ja vakautta. Eleetön Corolla miellytti naisten 
silmää myös visuaalisesti, ja auton helppo-
käyttöisyys sai kiitosta. Inkeri kertoo olleensa 
positiivisesti yllättynyt mm. siitä, että pystyi 
kuuntelemaan musiikkia omasta Spotify-pal-
velustaan yhdistämällä matkapuhelimensa 
autoon USB-kaapelin avulla.

– Omassa perintöautossani on vain kasetti-
soitin, nainen kertoo nauraen.

Moitittavaa tilavasta autosta ei juurikaan 
löytynyt, joskin Marin mielestä auto oli jopa 
liiankin hiljainen. Automaattivaihteisella 
autolla ajava Mari koki toisinaan tuskallisia 
hetkiä mäkilähdöissä, sillä hän ei ollut varma 
oliko manuaalivaihteinen Corolla käynnissä 
vai ei. 

Pirteät naiset kiertävät Toyota-myymälöitä 
ahkerasti tulevan vuoden aikana, ja seuraava 
koeajo jäikin jo muhimaan mieleen.

– Ensi kerralla koeajamme hybridin! 

Saatavilla olevat vannevaihtoehdot, 
autonhoitotarvikkeet ymv. ovat nyt 
tyylikkäästi esillä uusissa kaluste-
elementeissä.

Mari ja Inkeri koeajoivat 
1,6-litraisella bensiini-
moottorilla ja manuaali-
vaihteistolla varustetun 
Toyota Corollan.

Sähköisesti säädettävät 
huoltotiskit ovat Isku 
Interiorin valikoimasta.
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 Autoveroton  CO2  Arvioitu Kokonaishinta Teho Vapaa autoetu/
 hinta alv 24 %   autovero  kW/hv Käyttöetu
RAV4 2.0 D-4D 2WD Active Edition 30 850 €  127  7 869,26 €  38 719,26 €  91/124  775/595 €/kk
RAV4 2.0 D-4D AWD Active Edition 31 990 €  136  9 005,69 €  40 995,69 €  91/124  805/625 €/kk
RAV4 2.0 Valvematic AWD Active Edition 31 520 €  159  11 203,31 €  42 723,31 €  111/151  835/ 655 €/kk 
RAV4 2.0 Valvematic AWD Active Edition Multidrive S 34 125 € 149 11 010,06 € 45 135,06 € 111/151 865/685 €/kk
EU-yhdistetty kulutus 4,9-7,2 l/100 km. Takuu 3 vuotta/100.000 km, korin puhkiruostumattomuustakuu 12 vuotta. Kuvan auto lisävarustein.

Suuri RAV4 on suunniteltu ennen kaikkea ensiluokkaisen mukavaksi ja mahdollisimman hyväksi ajaa kaikissa olosuhteissa. 
Siksi paransimme sitä entisestään uudella Active Edition -varustelulla. Tule kysymään lisää Toyota-jälleenmyyjältäsi!

VAKIONA MM.
• Avaimeton Smart Entry&Start -lukitus- ja käynnistysjärjestelmä • Sähkötoiminen takaluukku • Kaasupurkauslähiajovalot 
• Automaattisesti toimivat tuulilasinpyyhkimet sadetunnistimella • Automaattisesti toimivat ajo- ja mittarivalot 
hämärätunnistimella • Mediakeskus navigaattorilla ja peruutuskameralla.

RAJOITETTUUN ERÄÄN RAV4-MALLEJA 
750 EUROLLA TOYOTA-LISÄVARUSTEITA 
VELOITUKSETTA.

UUSI SUURI 

RAV4 
ACTIVE EDITION.

TILANTEEN HERRA. 

Tarjous koskee uusia asiakastilauksia, ja sillä saa jälkiasenteisia Toyota-lisävarusteita 
rajoitettuun erään uusia autoja, jotka on rekisteröity viimeistään 30.6.2015.

65070_TO_RAV4ActiveEdition_printti_Tplus_052015.indd   1 12.5.2015   16.13
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Tänään Toyotalla onkin syytä juhlaan. 
Toyota Motor Corporationin valmis-
tamia täyshybridiautoja on myyty jo 

reilusti yli seitsemän miljoonaa kappaletta 
ympäri maailman, ja lisäksi hybriditekno-
logialla varustetut Toyota-autot ovat kerän-
neet menestystä myös kilpaurheilun saralla. 
Toyota voitti kaudella 2014 niin valmistajien 
kuin kuljettajienkin maailmanmestaruudet 
TS040-hybridikilpurillaan FIA World Endu-
rance Championship -sarjassa. 

Tie tulevaisuuteen
Autoteollisuus on kohdannut haastavia ympä-
ristökysymyksiä jo vuosikymmenien ajan. 
Luonnonvaraisten energianlähteiden suojele-
miseksi ja globaalin ilmastonlämpenemisen 
estämiseksi autojen tekniikkaa on ollut tar-
peellista kehittää niin, että ne kuluttavat aiem-
paa vähemmän polttoainetta ja aiheuttavat 
vähemmän pakokaasupäästöjä.

Ajatus vaihtoehtoisesta voimanlähteestä 
syntyi Toyotalla jo niinkin varhain kuin 
1960-luvulla, ja 1990-luvulla poikkeuksellisen 
ympäristöystävällistä autotekniikkaa alettiin 
kehittää systemaattisesti. Tästä alkoi uudenlai-
nen teknologian kehittämisen tie, jolla Toyota 
jatkaa edelleen. Sen visiona on olla tiennäyt-
täjänä uudenlaiseen liikkumisen tulevaisuu-
teen suunnittelemalla ja valmistamalla yhä 
ympäristöystävällisempiä autoja, jotka vastaa-
vat myös ajettavuudeltaan ja mukavuudeltaan 
asiakkaiden yhä kasvaviin vaatimuksiin.

Vuonna 1994 Toyota aloitti G21-projektin. 
Sen tarkoituksena oli luoda 2000-luvun ”vih-

TEKSTI MIA MEINANDER
KUVAT TOYOTA Vallankumouksellisesta ideasta 

maailman johtavaksi teknologiaksi

Esitellessään ensimmäisen Toyota Priuksen, maailman ensimmäisen 

sarjavalmisteisen hybridiauton, Toyota tuli samalla panneeksi alulle modernin ajan 

vallankumouksen autoteollisuudessa. Aluksi rohkea lanseeraus nostatti kulmakarvoja 

ja kirvoitti monia skeptisiä kommentteja, mutta Toyotan johto ja insinöörit uskoivat 

uraauurtavaan visioonsa ja siihen, että päätös osoittautuisi vielä oikeaksi.

Toyota hybridi

reä ja ympäristöystävällinen” auto – sellainen, 
jonka mukavuus ja ajonautinto eivät häviäisi 
yhtään tavanomaisille autoille sen vihreydestä 
huolimatta. Toyota päätti suunnitella, kehittää 
ja valmistaa kaikki hybriditeknologian kom-
ponentit itse, sillä ensikäden tieto-taidon kar-
tuttaminen uuden teknologian ydinalueella 

koettiin erittäin tärkeäksi. Toyota Hybrid Sys-
tem -järjestelmää (THS-järjestelmä) kehittä-
essään Toyota tutki ja testasi yli sataa erilaista 
hybridijärjestelmän muunnelmaa. 

Hybridin idea
Täyshybridijärjestelmä mahdollistaa sen, että 

Vuosituhannen vaihteessa ei vielä tiedetty, kuinka suosittuja 
hybridimallit tulisivat viidentoista vuoden päästä olemaan. 

TekniikkaHybrid
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auto voi käyttää voimanlähteenään joko teho-
kasta, vähäpäästöistä bensiinimoottoria tai sen 
sähkömoottoria – tai näiden yhdistelmää. Jär-
jestelmä tarkkailee kummankin voimanläh-
teen tuottamaa tehosuhdetta jatkuvasti mm. 
ajoneuvon nopeuden ja kuorman huomioiden 
ja optimoi automaattisesti auton toimimaan 
mahdollisimman tehokkaasti.

Vauhtia hidastettaessa ja jarrutettaessa säh-
kömoottori toimii korkeatehoisena gene-
raattorina, ja se kerää talteen sen kineettisen 
energian, joka normaalisti haihtuisi lämpönä 
hukkaan hidastamisen ja jarruttamisen yhte-
ydessä. Järjestelmä varastoi tämän energian 
talteen korkeatehoiseen akkuun. 

Toyotalla osattiin katsoa pitkälle tulevaisuu-
teen aikanaan järjestelmän kehittämisen alku-

metreiltä lähtien – siitä luotiin alun perinkin 
yhteensopiva käytettäväksi paitsi ladattavissa 
pistokehybrideissä, myös sähköautoissa ja 
polttokennoautoissa. Ladattavassa pistokehyb-
ridissä auton perustekniikka pysyy samana, 
mutta ulkoisesti ladattava ja tehokkaampi 

akku mahdollistaa suuremman sähköajon 
osuuden etenkin taajama-ajossa. Puhtaasta 
sähköautosta puhuttaessa taas on mahdollista 
hyödyntää yksinkertaisempaa rakennetta, 
kun autossa ei ole lainkaan perinteistä polt-
tomoottoria. Sähköautossa käytetään tällöin 

Toyota Prius on voittanut lukuisia asiakastyytyväisyyspalkintoja ja 
osoittautunut erittäin luotettavaksi automalliksi. 

Vuonna 2003 esitellyn toisen suku-
polven Priuksen myötä Toyotan 
hybriditekniikka löi itsensä 
lopullisesti läpi myös Euroopassa. 

▶
TOYOTA PLUS 19



tehokkaampaa sähkömoottoria ja suu-
rempaa akkukapasiteettia, jotta autolle 
saadaan riittävän pitkä toimintasäde. 
Toistaiseksi Toyota ei ole nähnyt mie-
lekkääksi puhtaan sähköauton kehit-
tämistä. 

Polttokennoautot puolestaan eroa-
vat hybridiautoista siinä, että perintei-
sen polttomoottorin tilalla on Toyotan 
kehittämä polttokennojärjestelmä. 
Polttokennot tuottavat energiaa säh-

kömoottorille ja lataavat akustoa, eikä 
polttokennoautoa tarvitsekaan ulkoi-
sesti ladata. Se tankataan normaaliau-
ton tapaan, mutta polttoainesäiliöön 
pistetään bensiinin asemesta vetyä. 
Toyota on jo tuonut markkinoille myös 
maailman ensimmäisen sarjavalmistei-
sen polttokennoauton Mirain, ja sen 
myynti Euroopassa valikoiduilla mark-
kina-alueilla alkaa lähiaikoina. Tiesitkö 
muuten, että sana ”mirai” on japania ja 
tarkoittaa tulevaisuutta?

Palkittu Toyota Prius  
näytti tietä
Maailman ensimmäinen sarjavalmis-
teinen täyshybridiauto, Toyota Prius, 
lanseerattiin vuonna 1997, ja samalla 

Toyota merkkasi itselleen merkittävän 
virstanpylvään autoteollisuuden histo-
riassa. ”Prius” on latinaa ja tarkoittaa 
edellä kulkemista. Se muodostuikin 
symboliksi autolle, joka lanseerattiin 
ennen kuin ympäristötietoisuus nousi 
todella merkittäväksi sosiaaliseksi tren-
diksi.

Ensimmäisen Priuksen 1,5-litrai-
nen VVT-i-bensiinimoottori hyö-
dynsi Atkinson-työkiertoa, ja sen 
sähkömoottori tuotti 30 kW:n tehon. 
Voimanlähteiden kaverina oli auto-
maattivaihteisto sekä huoleton, kor-
keajännitteinen Ni-MH-akku. Auton 
keskikulutus oli 5,1l/100 km hiilidiok-
sidipäästöjen ollessa 120g/km. Auto 
kiihtyi nollasta sadan kilometrin tun-
tivauhtiin 13,4 sekunnissa, ja sen huip-
punopeus oli 160 km/h.

Toyota Prius esiteltiin Euroopan 
markkinoilla vuonna 2000. Moottoriin 
tehtyjen parannusten ansiosta poltto-
moottorin teho oli noussut 43 kW:sta 
52 kW:iin, ja sähkömoottorin teho oli 
noussut 30 kW:sta 33 kW:iin. Lisäksi 
Euroopassa esitellyssä Priuksessa oli 
mm. vakaampi jousitus ja paranneltu 
ohjaustehostus. 

Ensimmäisen sukupolven Priusta 
myytiin lähes 125  000 kpl ympäri 
maailman. Euroopassa myytiin alku-
vuosina noin 4000 Priusta. Vallanku-
mouksellinen auto vakuutti maailman 
siitä, että perinteiselle polttomoottorille 
on olemassa todellisia vaihtoehtoja.

Toisen sukupolven Toyota Prius, ja 
sen myötä uusi hybridijärjestelmä (The 
New Hybrid Synergy Drive®), esiteltiin 

vuonna 2004. Tämän mallin myötä 
myynti myös Suomessa alkoi täysi-
painoisesti. Aiempaa tehokkaampi 
1,5-litrainen bensiinimoottori yhdis-
tyi aiempaa pienemmän, mutta tehok-
kaamman sähkömoottorin kanssa. 

Uuden, merkittävästi kevyemmän 
mutta tehokkaamman ja kestävämmän 
Ni-MH-akuston ansiosta auton koko-
naispaino oli tippunut peräti 140 kg, 
vaikka sisätilat kasvoivatkin merkittä-
västi. Nyt Priuksesta löytyi myös EV-
valitsin, jonka avulla kuljettaja saattoi 
valita auton liikkuvan pelkän sähkön 
voimalla noin kahden kilometrin mat-
kan ajan.

Prius osoitti entistä voimakkaam-
min, ettei ympäristöystävällinen 
autoilu tarkoittanut mukavuudesta tai 
ajo-ominaisuuksista tinkimistä. Toi-
sen sukupolven Prius tarjosi paitsi 
aiempaa ripeämmän kiihtyvyyden 
myös entistäkin pienemmät kulutus- 
ja päästölukemat: 0–100 km/h alle 11s, 
keskikulutus 4,3l/100 km ja hiilidioksi-
dipäästöt 104g/km. Kulutus- ja päästö-
lukemia oli onnistuttu puristamaan 13 
% alaspäin ensimmäisen sukupolven 
Priuksesta.

Auto niitti myös lukuisia palkintoja: 
uusi voimanlähde palkittiin Internatio-
nal Engine of the Year 2004 -palkin-
nolla, ja lisäksi se palkittiin Best Fuel 
Economy Engine of the Year -palkin-
nolla peräti viitenä peräkkäisenä vuo-
tena. Prius palkittiin myös himoitulla 
Vuoden auto -tittelillä vuonna 2005. 

Toisen sukupolven Priusta myytiin 
lähes 1,2 miljoonaa kappaletta ympäri 

Toisen sukupolven 
Priusta myytiin 
lähes 1,2 miljoonaa 
kappaletta ympäri 
maailman

Loppukesällä 
esiteltävä 
uudistunut Auris 
pitää osaltaan 
Toyotan hybridi
tarjonnan houkut
te levana.

TekniikkaHybrid
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maailman, joista noin 125  000 kappaletta 
Euroopassa.

Kun kolmannen sukupolven Toyota Prius 
lanseeraattin vuonna 2009, oli jo 90 % hybri-
dijärjestelmän komponenteista suunniteltu 
uudelleen. Lopputuloksena oli kevyempi ja 
kompaktimpi kokonaisuus, joka paitsi tuotti 
enemmän tehoa ja toimi aiempaa paremmin 
kylmissä olosuhteissa myös kulutti ja päästi 
vähemmän kuin edeltäjänsä.

Uusi, Atkinson-työkiertoa hyödyntävä 
1,8-litrainen VVT-i-bensiinimoottori lisäsi 
täyshybridiauton tehoa peräti 22 %, ja 136 
hv tuottava auto kiihtyi nollasta sataan kilo-
metriin tunnissa 10,4 sekunnissa sen huip-
punopeuden ollessa 180 km/h. Samalla 
hiilidioksidipäästöt putosivat 89 grammaan 
kilometriä kohden ja keskikulutus 3,9 litraan 
sadalla kilometrillä.

Toyotan insinöörien sinnikäs pyrkimys 
hybriditekniikan parantamiseksi entisestään 
oli kantanut hedelmää: kolmen Prius-suku-
polven aikana auton tuottama teho oli nous-
sut 35 % samalla kun polttoaineen kulutus ja 
päästöt olivat tippuneet neljänneksellä. Vas-
taavia lukemia energiatehokkuuden paran-
tamisessa ei tule kovin usein vastaan. Uusin 
Prius vahvisti johtoasemaansa myös huippu-
luokan varustelulla: autosta löytyi mm. äly-
käs pysäköintiavustin, törmäyksiä ennakoiva 
Pre-Crash Safety System, mukautuva vakio-
nopeudensäädin, edistyksellinen ilmanvaih-
tojärjestelmä, kosketusnäyttö ja LED-ajovalot.

Kolmannen sukupolven Priusta on myyty 
yli 2,2 miljoonaa kappaletta ympäri maa-
ilman, joista yli 147 000 kappaletta Euroo-
passa. Vuonna 2012 Priuksesta tuli ainoa 
täyshybridiauto, josta oli saatavilla kokonainen 
mallisarja, kun Prius+ ja ladattava pistokehy-
bridi-Prius tulivat täydentämään malliston.

Entistä laajempi hybriditarjonta
Toyota laajensi hybriditarjontaansa vuonna 
2010, kun se toi markkinoille Auris hybridin. 
Priuksen voimanlähdettä hyödyntävästä Auri-
sista tuli samalla ensimmäinen C-segmentin 
auto, josta oli tarjolla niin bensiini-, diesel- 
kuin hybridivaihtoehto. Vuonna 2013 lan-
seerattiin myös farkkumallinen Auris Hybrid 

Touring Sports. Vuonna 2014 Euroopassa 
myytiin lähes 40 000 Auris hatchbackia ja yli 
36 000 Auris Touring Sportsia. Hatchcback-
asiakkaista 40 prosenttia valitsi hybridin, ja 
jopa 64 prosenttia Touring Sports -asiakkaista 
valitsi hybridin. 

Toyota Yaris hybridi puolestaan on ensim-
mäinen ja toistaiseksi ainoa B-segmenttiin 
lanseerattu täyshybridiauto. Yaris-malliston 
lippulaiva toikin Euroopan ostetuimman seg-
mentin asiakkaille uuden ja raikkaan vaihto-
ehdon, tuoden samalla hybriditeknologian 
edut entistä suuremman asiakasjoukon saa-
taville. Yaris hybridin voimanlähde on opti-
moitu sen kompaktiin muotoiluun sopivaksi, 
tinkimättä kuitenkaan piiruakaan järjestelmän 
laadusta, auton suorituskyvystä, matkustus-
mukavuudesta tai tavaratilasta. Sen uudelleen 
suunniteltu 1,5-litrainen bensiinimoottori 
yhdistyy aiempaa kevyempään ja kompak-
timpaan sähkömoottoriin ja akustoon. Uudis-
tusten ansiosta auton päästöt ovat ainoastaan 
75g/km ja keskikulutus vain 3,3l/100 km. 
Vuonna 2014 Euroopassa myytiin yli 58 500 
Yarisia, joista joka kolmas oli hybridi. 

Tulossa: RAV4 Hybrid

20 vuotta sitten Toyota muutti ratkaisevalla 
tavalla automaailmaa, kun se esitteli katu-
maasturi RAV4:n. Nyt Toyota tuo ensimmäi-
senä autonvalmistajana taas jotain aivan uutta 
tähän segmenttiin. Uusi nelivetoinen RAV4 
Hybrid laajentaa Toyotan hyvän mielen hybri-
dikokemuksen uuteen autosegmenttiin. RAV4 
Hybridissä yhdistyvät 2,5-litrainen bensiini-
moottori, hybridiyksikkö sekä taka-akselin 
sähkömoottori. 

Samalla RAV4-mallisto uusiutuu muuten-
kin: ulkomuotoilu ja sisädesign sekä teknolo-
gia- ja turvavarustelu viedään uudelle tasolle. 
Suosikkimallin hybridiversio, joka yhdistää 
voimakkuuden, hienostuneisuuden, vaivat-
toman ajettavuuden ja tavallista matalammat 
pakokaasupäästöt, on Toyotan hybridimal-
liston uusi ulottuvuus. Se varmistaa RAV4:n 
pysymisen luokkansa terävimmässä kärjessä. 
Uusi RAV4 saapuu Toyota-jälleenmyyjäliik-
keisiin alkuvuodesta 2016. 

Yaris Hybrid toi hybriditekniikan myös 
B-segmenttiin. 

Ulkopuolisesta virtalähteestä ladattava Prius 
PHEV lanseerattiin vuonna 2012. 

Toyotan hybriditarjonta kasvaa ensi vuonna RAV4 
Hybrid -mallilla.
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Auris saa keskikesän jälkeen uuden, 
nuorekkaan ja modernin yleisilmeen. 
Näkyvimmän muutoksen kokee sen 

keula, jonka alaspäin levenevä muotoilu antaa 
autolle räväkän ja nuorekkaan ulkonäön. Kro-
miset koristelistat, uudet ajovaloumpiot, saata-
villa olevat bi-led-ajovalot, led-päiväajovalot 
ja sumuvalot viimeistelevät tyylikkään etuil-
meen. Auton takaosa puolestaan noudattelee 
samaa voimakasta muotoilulinjaa kuin auton 
keulakin. Uudet led-takavalot antavat Auri-
sille tunnistettavan Toyota-ilmeen, ja muotoi-
lun viimeistelevät uudet 16- tai 17-tuumaiset 
kevytmetallivanteet ja katon tyylikäs hainevä-
antenni.

Moderni ja laadukas matkustamo 
Ulkoasun moderni tyylikkyys jatkuu myös 
matkustamossa. Uudistuvan Aurisin sisäti-
loissa on kiinnitetty erityisen paljon huomiota 
paitsi materiaalien ja viimeistelyjen korke-
aan laatuun, myös harmoniseen ilmeeseen ja 
mukavaan käytettävyyteen. Uuden kojelaudan 
laadukkaat materiaalit ovat miellyttävät kos-
kea, ja sen harmoninen asettelu luo ylellisyyttä 
matkustamoon.

Uudessa mittaristossa nopeus- ja kierros-
lukumittarit ovat urheilullisesti muotoillut, ja 

uusi Toyota Auris
Toyota esitteli Geneven auto
näyttelyssä Toyota Aurisin  
uuden version, joka erottuu  
modernin muotoilunsa, edistyksel
listen moottorivaihtoehtojen  
ja kattavan turvateknologiansa 
ansiosta.

kuljettaja voi seurata mm. navigoinnin ohjeita 
niiden keskellä sijaitsevan värillisen TFT-näy-
tön kautta. Kojelaudan keskiosaa hallitsee 
Toyota Touch -mediakeskus, ja muut hallin-
talaitteet on sijoitettu tyylikkäästi kojelaudan 
keskiosaan. Auton sisäilme onkin erittäin har-
moninen ja yhtenäinen, ja käytetyt materiaalit 
ovat pehmeitä ja laadukkaita. 

Uudet voimanlähteet
Toyota Auris on saatavilla totuttuun tapaan 
niin bensa-, diesel- kuin hybridiversionakin. 
Kahden bensiinimoottorin lisäksi saatavilla on 
kaksi dieselmoottoria sekä hybridivaihtoehto. 
Kaikki Aurisin moottorivaihtoehdot täyttävät 
Euro6-päästönormin.

Uusi 1,2-litrainen bensaturbomoottori tar-
joaa isompaan moottoriin verrattavaa suo-
rituskykyä kulutuksen ja päästöjen pysyessä 
kuitenkin matalina. Kompakti ja kevytraken-
teinen moottori hyödyntää modernia tekniik-
kaa, ja se pystyykin tuottamaan vääntöä varsin 
matalilla kierroslukemilla. Moottori tuottaa 
116 hevosvoimaa, ja sen tarjoama maksimi-
vääntö on 185 Nm kierrosluvuilla 1500 – 4000 
rpm. Kuusivaihteisella manuaalivaihteistolla 
varustettu auto kiihtyy nollasta sadan kilomet-
rin tuntivauhtiin 10,1 sekunnissa huippuno-
peuden ollessa 200 km/h.

Lisäksi Aurisiin on tarjolla jo ennestään 
tuttu 1,33 Dual VVT-i -bensiinimoottori sekä 
dieselvaihtoehto. Uusi 1,6 D-4D -dieselmot-
tori korvaa aiemman 2,0 D-4D -dieselmootto-
rin. Se kehittää 112 hevosvoiman tehon ja 270 
Nm:n väännön kierrosluvuilla 1750 – 2250 
rpm.  

Hiljaisesti ja stressittömästi 
hybridillä
Kun Toyota Auris hybridi lanseerattiin 

vuonna 2010, tuli Toyotasta samalla ensim-
mäinen ja ainoa autonvalmistaja, joka tarjoaa 
C-segmentin autoon niin bensa-, diesel- kuin 
hybridivaihtoehdon.

Auris hybridin hiljainen, tasainen ja stressi-
tön ajokokemus onkin osoittautunut erittäin 
suosituksi vaihtoehdoksi: jopa joka toinen 
läntisessä Euroopassa ostettu Toyota Auris 
on hybridi. Aurisin 1,8-litraisen täyshybridin 
bensiini- ja sähkömoottori tuottavat yhdessä 
136 hv:n tehon, ja hybridiversion hiilidioksi-
dipäästöt ovat erittäin alhaiset, vain 79 g/km. 

Tasaisesti ja turvallisesti tien päällä
Uuden, modernin ulkoasun ja uusien mootto-
reiden lisäksi uusi Auris kokenut myös muita 
ajamiseen, matkustusmukavuuteen ja turval-
lisuuteen vaikuttavia muutoksia.

Ajomukavuus on parantunut uudistuneen 
jousituksen ansiosta, ja myös ohjaustehostusta 
on säädetty uudelleen. Lisäksi huomiota on 
kiinnitetty aiempaa parempaan äänieristyk-
seen. Sisätiloissa on panostettu materiaalien 
ääntä eristäviin ominaisuuksiin, ja uudenlaiset 
tiivisteet mm. etulokasuojissa ja ovissa eristä-
vät aiempaa tehokkaammin niin moottori- ja 
rengasääniä kuin tuulen suhinoitakin. 

Jo ennestään viisi tähteä turvallisuudes ta 
saanut Auris on vieläkin turvallisempi uusien, 
saatavilla olevien Toyota Safety Sense -tur-
vallisuusvarusteiden ansiosta. Kattavaan 
turvavarustepakettiin kuuluu Pre-Collision-
järjestelmä (PCS), kaistavahti (LDA), kauko-
valoautomatiikka (AHB) ja liikennemerkkien 
tunnistusjärjestelmä (RSA).

Uusi Toyota Auris lanseerataan Suomessa 
loppukesällä 2015, ja hinta- sekä varustelutie-
dot vahvistetaan myöhemmin. 

Tulossa

TEKSTI MIA MEINANDER 
KUVA TOYOTA
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www.defa.com

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

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

Akun varaustilan
tarkistus ja varoitukset

Finder-paikannus kartalla ja 
auton sijainnin jakaminen

Security-hälytys autosi
käynnistyksestä tai siirtämisestä

Speed Alert -nopeusrajoitus
ja hälytys, jos se ylitetään

Luo lämmin luottamussuhde autoosi

 DEFA Link

Lämmityksen ohjaus tai ajastus
ja lämpötilan näyttö

Nyt myös Windows-puhelimiin!

Myynti: Valtuutetut Toyota-jälleenmyyjät



Tarkastelun kohteena olevasta Avensik-
sesta on pidetty hyvää huolta. Huol-
tokirjasta löytyy kattavat merkinnät, 

joista lähes jokainen on tehty lappeenranta-
laisessa Toyota-liikkeessä, Auto-Hatakalla. 
Toyota-korjaamojen saamat pisteytykset eri-
laisissa lehtien tekemissä vertailuissa ovat 
olleet mukavaa luettavaa, mutta kannattaako 
reilun kymmenen vuoden ikäistä autoa enää 
viedä merkkiliikkeeseen huoltoon? Riittäi-
sikö ehkä pienempikin panostus käyttöauton 
peruskunnon ylläpitoon? Kysytäänpä korjaa-
mohenkilöstön perusteluja Toyota-liikkeen 
huoltoasiakkaana pysymiselle.

TEKSTI JA KUVAT ILMARI LEHMUS

Avensis kävi 
Toyota Aktiivi-
huollossa
Matkamittariin on kertynyt hieman yli 180 000 kilometriä. 
Kymmenvuotias Avensis olisi nyt syytä huolto-ohjelman mukaisesti 
huollattaa, jotta auton moitteeton toimivuus kesänkin yli varmistuu. 
Internetin www.toyotahuoltovaraus.fi-sivustolta saatu kokonaishinta-
arvio vaikuttaa erittäin kilpailukykyiseltä, ja asiakas vie Avensiksen 
merkkiliikkeeseen huoltoon. Seurasimme lähietäisyydeltä mitä yli 
kuusivuotiaille Toyotille kohdennetussa Aktiivi-huollossa tapahtuu.

Huollon varaaminen netis-
sä on todella helppoa. Vara-
uspäätöstä helpottaa koko-
naishinta-arvion saaminen 
sekä mahdollisuus varata 
itselle mieluisa huoltoajan-
kohta.

Aito ja osaava

– Vain yhteen merkkiin keskittyvä Toyota-
merkkihuolto tuntee ja huoltaa autosi parhai-
ten. Liikkeemme on viime vuodesta lähtien 
tarjonnut yli 6-vuotiaiden Toyotien omista-
jille uudenlaista huolto- ja korjausohjemaa, 
Toyota Aktiivia. Vaikka hinnoittelu on mal-
tillista, siinä käytetään alkuperäisiä varaosia, 
ja työt tehdään vahvalla Toyota-osaamisella, 
kertoo Lappeenrannan Auto-Hatakan huol-
toneuvoja Sami Reponen.

Huollon varaaminen netissä oli todella 
helppoa, ja varauspäätöksen tekemiseen vai-

HuoltoAktiivi
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▶

Töiden vastaanotossa 
tehtävät toimenpiteet 
käydään ennakkoon 
tarkasti läpi.

Kun yhdessä sovitut toi-
menpiteet on kirjattu työ-
määräykseen, allekirjoitta-
vat sekä asiakas että huol-
toneuvoja paperin.

Öljynvaihto sujuu 
samalla kun mekaa-
nikko tekee tarkas-
tuksia esimerkiksi 
jarruihin auton ol-
lessa nosturilla.
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kutti paljon myös se, että 180 000 kilometrin 
laajan määräaikaishuollon kokonaishinta-
arvio, 272 euroa, näkyi palvelusta selkeästi. 
Helatorstain jälkeinen perjantai oli asiakkaan 
vapaapäivä, mutta silti hän valitsi huoltoajan 
heti aamusta; vaihtoehtona olisi ollut myös 
täsmäisku korjaamolle vaikka vasta iltapäi-
vällä. Mahdollisten lisätöiden vuoksi aamu-
aika tuntui kuitenkin nyt mielekkäämmältä.

Hyvää huomenta
Auto-Hatakan töiden vastaanotossa on heti 
aamusta vilkas tunnelma. Pääsemme kui-
tenkin nopeasti Samin juttusille ja käymään 
läpi työmääräystä. Tuntuu mielekkäältä, että 
melko yksityiskohtaisistakin asioista sovitaan 
ennakkoon – jopa siitä täytetäänkö tarvitta-
essa lasinpesulaitteen säiliö vai ei. Aamuaurin-
gon paiste antaa lisämotivaatiota Avensiksen 
ilmastointilaitteen huollolle, jota liike tar-
joaa huollon yhteydessä 69 eurolla. Hintaan 
lisätään sisäilmasuodatin, jonka useimmat 
asiakkaista valitsevat aktiivihiilityyppisenä. 
Sellainen tähänkin autoon valitaan. Lisäksi 
Sami Reponen suosittelee vaihteistoöljyn vaih-
toa, josta tulee lisäkustannusta 90 euroa. Kun 
kaikki ennakkoon sovittavat asiat on läpikäyty, 
allekirjoittavat asiakas ja työnjohtaja työmää-
räimen.

Lappeenrantalaisliikkeessä on sisäidenti-
fikaatiomuutos loppusuoralla. Tilat ovat 
todella hienot, valoisat ja toimivan tuntui-
set. Ehdimme ottaa kahvit ja istua uutuuttaan 
hohtaviin asiakkaiden odotustilan nojatuolei-
hin, kun mekaanikko Ville Itkonen tuleekin 
jo hakemaan auton avaimet ja Aktiivi-huolto 
voi alkaa.

Ripeästi mutta huolella
Pyrin antamaan asiantuntijalle työrauhan, 
mutta kuvien ottamisen ajan pääsen seuraa-
maan läheltä kuinka ammattilainen käy läpi 
autoa. Työpiste on erittäin siisti ja hyvin jär-
jestelty. Koskahan itse inventoin ja puhdistin 
viimeksi omat työkaluni kotitallissa?

– Tämän ikäisissä Avensiksissa ei ole var-
sinaisia vakiokohteita, joihin liittyen jou-
duttaisiin aina tekemään lisätöitä normaalin 
huolto-ohjelman lisäksi. Kunhan pääsen 
pidemmälle tarkastuksissa, näemme kaipaako 
auto lisähuomiota joltain osin, Ville toteaa.

Kaikesta tekemisestä huokuu kokemus ja 
ammattitaito. Huoltokaavakkeeseen tulee 
merkintöjä huolellisesti, tasaisella tahdilla. 
Itkonen on syntyperäinen lappeenrantalainen, 
ja työskennellyt nyt reilun kolme vuotta Auto-
Hatakalla. Hän on käynyt tyypilliseen tapaan 
läpi Toyota Ammattioppilaitoksen koulutus-
ohjelman, joka takaa perusteellisen asiantun-
temuksen merkkiin liittyen. Kaikesta huomaa, 
että Ville tekee kohdeautoa vastaavien mallien 
kanssa töitä jatkuvasti. Siksi työ on huolellista 
ja ripeää. Tämä myös näkyy Aktiivi-huollon 
kokonaishinnassa; vaikka korjaamolla on 
käytössä monipuolinen korjaamolaitteisto, 

Mekaanikko 
tarkastaa alustan 
huolellisesti.

Asiakkaan on mahdollista valita 
toimenpiteiden maksamiseen 
esimerkiksi Toyota Korjaamoluotto

Toyota Aktiivi -huollon hinnoit-
telu on maltillista, vaikka siinä 
käytetään alkuperäisiä Toyota-
varaosia, kertoo Lappeenrannan 
Auto-Hatakan huoltoneuvoja 
Sami Reponen.

HuoltoAktiivi
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Lappeenrannan liike oli juuri käynyt läpi sisätilauudistuksen. Parituntinen 
odotusaika meni täällä huomaamatta, esimerkiksi tehokasta langatonta 
nettiyhteyttä hyödyntäen.

Täytetystä huoltokaavakkeesta selviää 
yksityiskohtaisesti esimerkiksi millaisia 
havaintoja mekaanikko on autosta tehnyt.

Ennakkoon tilatut varaosat odottivat Villeä laatikossa. Ilmastointihuollon 
yhteydessä vaihdettu aktiivihiilisuodatin löytyi hyllystä hetkessä.

sen käyttöaste on niin korkea, että yksittäisen 
autohuollon työhinta kestää vertailun. Myös 
osien hinnoittelu on tehty mielekkääksi.

Huoltoneuvoja Sami tulee kertomaan 

meille, että Avensiksen jarrut olisi järkevää 
avata. Normaalisti hän soittaisi asiakkaalle 
tällaisesta havainnosta, mutta odottaessamme 
liikkeessä asiasta voidaan keskustella paikan 
päällä. Toimenpiteestä aiheutuu lisäkustan-
nuksia noin 56 euroa sekä mahdolliset osa-
kulut päälle. Asiakas päättää hoidattaa jarrut 
huolellisesti kuntoon. 

Huollon yhteydessä ei havaittu muita 

akuutteja korjaustarpeita, eikä jarruihin tar-
vittu uusia osia. Aikaa kului kaikkiaan reilu 
kaksi tuntia, eli toiveen mukaisesti matka jat-
kui jo aamupäivällä. Korjaamokäynnin koko-
naishinnaksi muodostui 509 euroa. Käymme 
vielä tiskillä läpi huoltokaavakkeeseen kirja-
tut havainnot: mistä kokonaishinta koostuu 
ja milloin auto on taas syytä huollattaa. Edessä 
on taas huolettomat 15 000 kilometriä. Seu-
raavalla kerralla asiakkaan kannattaa varautua 
etuiskunvaimentajien vaihtoon, niistä toinen 
on hikoillut hieman. Tästä aiheutuu vaihto-
töineen alkuperäisiä Toyota-osia käyttäen 320 
euron kustannus.

– Tämän ikäisessä autossa esimerkiksi 
käynnistinmoottorin uusiminen voi myös 
tulla hiljalleen ajankohtaiseksi. Toyota Aktiivi 
Kunnostus -ohjelmamme myötä tällainenkin 
operaatio sujuu mukavasti – kokonaishinta 
vaihtotyölle olisi 325 euroa. Asiakkaan on 
mahdollista valita toimenpiteiden maksami-
seen esimerkiksi Toyota Korjaamoluotto, jos 
kuluja haluaa jakaa 3–12 kuukauden jaksolle. 
Mutta nyt: turvallista matkaa ja hyvää kesää!, 
toivottaa Sami Reponen lopuksi. 

Jarrujen toiminta selviää dynamometrillä, aivan kuten 
katsastustoimipaikassakin.

Siisti ja hyvin organisoitu työpiste kertoo koko 
toiminnan laadukkuudesta.

Huoltokirja sai taas yhden laadukkaan 
merkinnän lisää.
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MIELLYTTÄVÄN VIILEÄÄ KESÄÄ.

MUKAVAMPAA AUTOILUA RAIKKAALLA JA PUHTAALLA SISÄILMALLA. 

RAITISILMASUODATTIMET
Vakiomalli
Henkilöautot alkaen 17,60 €
Hiace 96-  No. PF6089 39,80 €
Hilux 09-  No. 87139-YZZ16 17,60 €
Land Cruiser  No. 87139-47010-83 17,60 €

Aktiivihiilisuodatin
Henkilöautot, esimerkiksi  No. 87139-YZZ10 27,00 €

Helppo ja nopea asentaa. Aktiivihiilisuodatin on saatavilla useimpiin Toyota-
henkilöautomalleihin. Raitisilmasuodatinten hinnat eivät sisällä asennuskuluja.

ILMASTOINTILAITTEEN HUOLTO
Tarkastuta ilmastoinnin kunto joka toinen vuosi. 
Katso hinta ja varaa huolto osoitteessa toyotahuoltovaraus. 

Toyota-merkkihuollossa laite puhdistetaan, sen kunto tutkitaan ja kylmäaineen 
määrä tarkastetaan. Kylmäaineen käsittelyyn liittyy aina terveydellinen ja 
ympäristöllinen riski, mistä johtuen ilmastointilaitteen huolto on luvanvaraista. 
Huollata autosi ilmastointilaite Toyota-merkkihuollossa.

Säännöllinen huolto takaa tehokkaan ilmastoinnin ja sen, ettei laitteeseen pääse kertymään 
hajuja aiheuttavaa likaa. Kun kylmäainetta on aina oikea määrä, ei kompressori käy turhaan 
ja kuluta liikaa polttoainetta. Myös raitisilmasuodattimet tulisi tarkistaa kaksi kertaa vuodessa 
– aktiivihiilisuodatin on vakiosuodatintakin tehokkaampi ilmanpuhdistaja. 

Huollon varaat helpoiten osoitteessa 
toyotahuoltovaraus.fi
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 Keksijäinliiton toiminnanjohtajana Kor-
pela on tottunut nykyaikaisten palve-
lujen käyttäjä, mutta tällä kertaa hän 

päätti luottaa internetin asemesta perintei-
sempään kommunikointitapaan. Puhelimitse 
selvisikin nopeasti kuinka monta vaihtoau-
tokokelasta lähimmissä Toyota-liikkeissä oli. 
Samalla selvisi niiden hintaluokka. 

Avarassa Kaivokselan autoliikkeessä autolta 
toiselle siirtyminen onnistuu vaivattomasti, ja 
pian Korpela on valinnut kaksi mielenkiintoi-
selta vaikuttavaa Toyota Avensista. Myyjäkin 
saapuu juuri kun tarvitaan. Saimme rauhassa 

TEKSTI JA KUVAT JON MENNA

Titaanien jäljillä
Toukokuinen perjantai valkeaa viileänä mutta aurinkoisena. 

Espoolainen Maunu Korpela hyppää Toyota Corollaansa ja suuntaa 

kohti Toyota Kaivokselaa. Korpelan tarkoituksena on päivittää hyvin 

palvellut kymmenenvuotias farmariauto tällä vuosikymmenellä 

valmistettuun vastaavaan.

– Tai ehkä jopa hieman parempaan, mies myhäilee.

katsella autoja, mutta henkilökunta lukee 
hyvin kehonkieltä ja on valppaana paikalla, 
kun hetki on oikea. Korpelalla on nopeasti 
kädessä tarjous, johon sisältyy vaihtoautohy-
vitys hyvin palvelleesta Corollasta.

– Ei ihan sitä mitä olisi toivonut, kertoo 
Korpelan ilme. Corollahan on hyvässä kun-
nossa, ja se on palvellut moitteettomasti. 
Vuosien saatossa autosta on tullut lähes per-
heenjäsen, joka on palvellut Korpeloita muki-
sematta ja purnaamatta: matkat Euroopan 
halki ja poikki, ruuhkassa kököttämiset, luke-
mattomat pakkas aamut, sadesäät, kurat sekä 

sohjot, betonisäkit ja kukat ja mullat, rattaat ja 
vaunut ja leivänmurut ja pikkulapsen oksen-
nukset…

– No, ehkä tuosta viimeisestä on parempi 
on olla mainitsematta mitään autoa myydessä, 
Korpela tuumii ja päättää keskittyä Avensik-
sen koeajoon.

Ajokortin näyttö ja nimi paperiin. Viittä 
minuuttia myöhemmin sinisävyinen Aven-
sis-farkku sujahtaa pihasta liikenteen sekaan. 
Kunhan ensin on löydetty käsijarru. Mekaa-
niseen jarruun tottuneella menee hetki ennen 
kuin vaivihkainen, sähköistä järjestelmää 
ohjaava vipu löytyy. Eikä sitä näköjään edes 
tarvinnut painaa, sillä kaasu tai kytkin ilmei-
sesti vapauttaa sen. Kojetaulussa ei enää pala 
punainen P-valo, joten lähdemme liikkeelle.

Ensivaikutelma on vahvan positiivinen. 
Autossa näyttäisi olevan tarpeeksi tilaa koko 
perheelle, vaimolle, lapsille ja koirallekin, ja 
1,8-litrainen bensakone puskee Avensista reip-
paasti eteenpäin.

– Ajotuntuma on hyvä, Korpela toteaa ja 
käskyttää auton moottoritielle.

Autossa on selvästi voimaa mutta ei liikaa, 

Titaani-vaihtoautot
Titaani-ohjelma on osa Toyota-liikkeiden palve-

lua. Titaani on ainutlaatuinen valiovaihtoauto, 
jolla on aina kahden vuoden takuu ilman kilometri-
rajoituksia. Perinpohjaisen huolto-ohjelman läpi käy-
neellä Titaanilla on edessään vielä paljon turvallisia ja 
huolettomia ajokilometrejä. Etsiessäsi vaihtoautoa 
www.toyota.fi-sivustolla, voit tarkentaa hakusi kos-
kemaan pelkkiä Titaaneja.

Kun Titaaniksi valikoituneelle vaihtoautolle on 
tehty kattava Titaanitarkastus ja -kunnostus, teh-
dystä huollosta tulee merkintä huoltokirjaan. Titaani 
on huippukuntoinen vaihtoauto, ja sellaisena se kan-
nattaa myös pitää. Valtuutetun merkkikorjaamon 
suorittamat huollot ja niissä käytetyt varaosat var-
mistavat, että auto pysyy luotettavana ja turvallisena 
jatkossakin.

Kalle Kalaja

VaihtoautoTitaani
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Titaanien jäljillä

Espoolainen Maunu Korpela koeajoi 
1,8-litraisella bensiinimoottorilla 
varustetun Toyota Avensis Sol 
Edition Wagonin. Vuosimallin 2011 
autolla on ajettu vajaat 90 000 km, 
ja hintaa autolla on 20 900 €.

eikä sallitun ajonopeuden pitämisessä ole 
ongelmia. Pientä huomautettavaakin kuiten-
kin löytyy saman tien.

– Omassa autossa vasemmalle jalalle taitaa 
olla parempi lepuutuspaikka, Korpela pohtii. 

– Ja ikkunanavauspainikkeet ovat omitui-
sen kaukana.

Harvoin kai ikkunoita tarvitsee kesken 
kovan vauhdin availla, neutraalina pysyttelevä 
kuvaaja-toimittaja pohtii, mutta pitää ajatuk-
set ominaan.

– Eipähän niitä tosin sitten tule vahingossa 
paineltua, Korpela lisää ja laittaa vilkun päälle.

On tullut aika kokeilla Avensista kiemur-
televilla maalaisteillä. Kaivokselasta ei mene 
kovin montaa minuuttia, kun jo olemme maa-
seudulla, ja pirteä Avensis kiemurtelee oras-
tavien peltojen poikki. Tiellä toki. Ja oikein 
hyvin taittuvat mutkat. Renkaat pureutuvat 
ahnaasti asvalttiin, ja ohjaus tottelee Korpelan 
käskyjä välittömästi ja turhia hötkyilemättä.

Korpela ohjastaa auton pysähdyspaikalle 
ja syynää tovin auton sisätiloja. Mitään varsi-
naista valittamisen aihetta ei löydy, onhan auto 
kuitenkin jo käytetty. Navigaattorin puuttumi-
nen hieman ihmetyttää, Korpela kun oli siinä 
luulossa, että lähes kaikissa tämän vuosikym-
menen hyvin varustelluissa autoissa sellainen 
on. Ohjauspyörässä on kulumajäljet kello kah-
dessa ja kymmenessä, eli edellinen omistaja 
on mitä ilmeisimmin ollut tunnollinen kuljet-
taja. Korpela siirtyy tutkailemaan autoa ulko-
puolelta.

Samalla kun potkitaan renkaat, kurkataan 
konepellin alle ja avataan takaluukku tutki-
taan myös konepellin kunto päällisin puo-
lin. Ei juurikaan kivenhakkaamia tai muita 
naarmuja, eli auton edellinen omistaja ei ollut 

Toyota Kaivokselan 
vaihtoautohallista 
löytyi monta 
kiinnostavaa vaihto-
ehtoa Korpelan 
kymmen vuotiaalla 
Corolla-farmarille.

mikään perässä roikkuja vaan panosti turval-
lisuuteen ja piti turvavälin. Mukava ihminen 
siis varmasti. Pitänyt huolta autostaan. Koh-
dellut sitä kuin perheenjäsentä.

– Hetkinen, Korpela havahtuu.
Niinhän hänkin ajatteli omasta autostaan. 

Eikö auto kuitenkin ole vain pelkkä työväline, 
jonka tehtävä on siirtää ihmisiä ja tavaroita 
paikasta a paikkaan b? Ja nythän koeajossa on 
keskiluokkainen perheauto. Kulkuneuvo, jolla 
on selkeä tarkoitus, ja johon ei sisälly kovin 
vahvaa status- tai muuta symboliikkaa. Kuten 
vaikkapa pieneen punaiseen urheiluautoon. 
Sellainenkin autoliikkeessä nimittäin olisi 
ollut tarjolla. Ainoastaan iltapäivälle sovitut 

menot estivät kokeilemasta 15 vuotta vanhaa 
sekä Korpelassa että toimittajassa nostalgiaa 
herättänyttä urheiluautoa. Sillä oli ajettu alle 
sata tuhatta ja takuutakin sille luvattiin puoli 
vuotta, joka toki olisi Titaani-vaihdokin kah-
den vuoden takuuta selvästi lyhyempi. Hintaa 
sillä kuitenkin oli vielä sen verran, ettei kotona 
olisi välttämättä tullut pelkkää kiitosta impuls-
sihankinnasta.

On siis sopiva hetki jatkaa matkaa ja palau-
tua auton palauttamisen myötä arkeen. Koit-
taa yhteenvedon aika. Palvelu liikkeessä oli 
moitteetonta. Asiakas sai olla rauhassa ja 
hänen mielipidettään kuunneltiin. Mitään ei 
tuputettu, ja rahoituslaskelmakin luki vaivih-
kaa tarjouspaperin alareunassa. Siitä ei tehty 
turhaa numeroa. Liikkeeseen siis palaa mielel-
lään uudestaan. Koeajettavaa oli siellä nimit-
täin runsaasti.

– Mistä päästäänkin pieneen ongelmaan, 
Korpelaa toteaa. 

Juuri vaihtoehtojen suuri määrä koeajetun 
Avensiksen hintaluokassa tekee valinnasta 
hankalaa. Avensiksessa toki oli paljon tuttua 
verrattuna Korpelan Corollaan. Toyotamai-
suus on selvästi havaittavissa molemmissa, ja 
se tekisi uuteen tottumisesta varsin nopean. 
Mutta entäs Avensiksen massaan hukkumi-
nen? 

Yksi Corollan hyviä puolia kun Korpe-
lan mielestä on juuri niiden paljous. Niihin 
ei kiinnitetä ylimääräistä huomiota. Oman 
auton löytyminen parkkipaikalta on tosin 
välillä hankalaa, mutta vastapainona niitä ei 
naarmuteta eikä niihin tehdä ilkivaltaa. 

– Todennäköisesti Corollan vaihto koeajet-
tuun Avensikseen tuntuisi samalta kuin keit-
tiö- tai kylpyhuoneremontti, Korpela pohtii. 
Elämän laatu hieman paranisi. 

Suuntaamme kohti parkkipaikkaa, jossa 
Corolla kuuliaisesti odottaa juuri siinä mihin 
se oli jätettykin. Kaikki ei kuitenkaan ole 
ennallaan. Corolla on kummallisesti koeajon 
aikana nuhjuuntunut ja vanhentunut.

– Pienentynytkin, Korpela naurahtaa ja 
kapuaa ajoneuvoonsa.

Pois ajaessa Korpelan katse viivähtävää 
tovin taustapeilissä. Katseesta voi lukea. että 
espoolaismies saattaa hyvinkin poiketa Kai-
vokselan liikkeeseen uudelleen jo lähiaikoina. 
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 KiVa Koulu on Opetusministeriön 
rahoittama hanke koulukiusaami-
sen vähentämiseksi ja ennaltaehkäise-

miseksi. Kiusaamista vastustava ohjelma on 
suunnattu perusopetuksen vuosiluokille. KiVa 
Koulu tarjoaa paitsi koulun henkilökunnalle 
myös huoltajille tietoa kiusaamisesta ja siihen 
puuttumisesta. Lisäksi se auttaa sitouttamaan 
aikuiset kiusaamisen vastaiseen työhön. Ala-
koulussa KiVa Koulu -ohjelma sisältää kym-
menen, noin kerran kuussa toteutettavaa 
Kiva-tuntia lukuvuoden aikana. Tunneilla kes-
kustellaan mm. toista kunnioittavasta käytök-
sestä, ryhmässä toimimisesta ja kiusaamisesta 
sekä tehdään teemoihin liittyviä harjoituksia 
ja ryhmätöitä. Koulut liittyvät vapaaehtoisesti 
KiVa Koulu -ohjelmaan, ja kaikkiin KiVa-

TEKSTI JA KUVA PIIA SIPPOLA

Kiusaaminen kouluissa on 
arkipäivää, ja etenkin ikävät 
esimerkit ja tarinat kiusattujen 
lasten ja nuorten kohtaloista 
leviävät kulovalkean tavoin 
sosiaalisessa mediassa. Näissä 
tarinoissa koulujen ääni ei 
kuitenkaan kuulu eivätkä 
toimenpiteet, joilla kiusaamista 
on yritetty vähentää, nouse esiin. 
Kuitenkin lähes 90 % Suomen 
perusasteen kouluista on mukana 
KiVa Koulu -hankkeessa.

Kiusaaminen 
kuriin
Toyota Rahoitus 
tukee vantaalais-
koulujen kiusaami-
sen vastaista työtä 

hankkeessa mukana oleviin kouluihin on 
nimetty vastuuhenkilöt, joiden tehtävänä on 
ennen kaikkea selvittää mahdollisia kiusaa-
mistilanteita. Lisäksi kaikki koulun opettajat 
vetävät KiVa-oppitunteja annetun materiaali-
kokonaisuuden pohjalta.

Toyota Rahoitus mukana 
Kiva-hankkeessa
Toyota Rahoitus on kerännyt alkuvuoden 
2015 aikana henkilökunnan hyväntekeväi-
syystempauksessa rahaa Itä-Vantaan kouluille, 
ja rahat lahjoitetaan stipendeinä kiusaamisen 
vastaisessa työssä kunnostautuneille lapsille ja 
nuorille koulujen päättäjäisissä. Henkilökun-
nasta lähteneestä hankkeesta on päätetty tehdä 
jokavuotinen traditio.

Mukaan hankkeeseen ilmoittautuivat Vie-
rumäen, Kulomäen ja Ruusuvuoren kou-
lut sekä Leppäkorven ala-aste. Kävimme 
haastattelemassa Vierumäen koulun KiVa 
Koulu -vastuuopettajia Pirkko Lumioksaa ja 
Anna-Kaisa Mäkistä. Vierumäen koulu on 
ollut mukana KiVa Koulu -hankkeessa syk-
systä 2010 alkaen. Molemmat opettajat kehu-
vat KiVa Koulu -materiaalia ja toimintatapaa 
ehdoitta. 

– Tämä on hyvä malli, sanoo Anna-Kaisa 
Mäkinen. Kiusaamisen vastaisen työn tulok-
set riippuvat siitä miten asiat on koulussa 
hoidettu, ja KiVa-malli mahdollistaa kiusaa-
miseen puuttumisen paremmin. Kaikissa 
kouluissa esiintyy kiusaamista, mutta mitä 
näkyvämmäksi se tehdään, sitä paremmin 
kiusaamisen vastaista työtä on mahdollisuus 
tehdä ja toimia näin ennaltaehkäisevästi.

Vierumäen koulussa KiVa-oppituntien 
materiaaleja toteutetaan sovelletusti. Koska 
yksi kokonaisuus on aina kolmen vuosiluokan 
osalta käytössä, teemoja voidaan ottaa esiin 
vaikka uskonnon tuntien yhteydessä, kertoo 
Pirkko Lumioksa. Vierumäen koulussa vas-
tuuopettajien puuttumista vaativia kiusaamis-
tapauksia esiintyy noin seitsemän lukuvuoden 
aikana. Pienemmät riitelytapaukset hoidetaan 
aina asianomaisten oppilaiden sekä heidän 
oman luokanvalvojansa kanssa. 

– Kiusaamisten määrä on ollut vuosien 
saatossa aina aika vakio, eikä KiVa Koulu 
-ohjelma ole niitä poistanut. Ohjelman hyöty 
on kuitenkin se, että kiusaamiset tulevat 
aikuisten tietoon ja niihin pystytään puuttu-
maan, toteaa Mäkinen.

Vierumäen koulussa oppilaat ovat itse saa-
neet olla vaikuttamassa kriteereihin, joiden 
perusteella stipendien saajat on valittu. Oppi-
laiden ajatukset käyvät hyvin yksiin opettajien 
omien arviointiperusteiden kanssa. Valitut sti-
pendien saajat ovat toimeliaita ja neuvokkaita 
oppilaita, jotka nousevat puolustamaan muita 
ja jotka konkreettisesti omalla toiminnallaan 
vaikuttavat muihin. Oppilaat saavat ilmoittaa 
tällaisesta esimerkillisestä toiminnasta nimet-
töminä aloitelaatikkoon tai liimata lappuja 
omissa luokissa oleviin hyvän teon puihin. 
Tarkoituksena on rohkaista lapsia ja nuoria 
nimenomaan käytännön esimerkein kiusaa-
misen lopettamiseen ja ennaltaehkäisyyn. 

Lisätietoja internetissä osoitteessa www.
kivakoulu.fi. 

Opettajat Anna-Kaisa 
Mäkinen ja Pirkko 
Lumioksa toimivat 
Kiva-hankkeen 
vastuuopettajina 
Vierumäen koulussa 
Vantaalla.
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AAAUUUUUDDDII / AAAALLLLLFFFA RRRRROOOOMMMEEEOOO // BBMMMWWW // BBUUIICCKK // CCHHEEVVRRROOLLEEETT // CCCCHHHRRRYYYSSLLLLLEEEER //// CCCCCCIITTRROOOEEEEEN 

/////  DDDDDODDDGGGGGGEEEE ///  FFIAAAATTTTTT /// FFOOORRRDD //  HHHHHOOOOONNNNDA / HYUNDAI // JJJJAAAAAGGGGUUAARRR //  JJEEEEEEEPPPP // KKKIIAAAAA //// LLLANNNDDDDD 

RROOOVVVVVVEERRR/// LLEEXXXXUUUSSS // MMAAAAZZZZDDAA // MMMEEERRRCCEEDES BEENNZZZ /// MMMIINII // MMMMIIITTSUUBBBBBIISSSHHI //// NNNIIISSSSSSSAAAAAANN 

ILMAN 
KILOMETRI- 
RAJOITUSTA

OMAN TITAANISI LÖYDÄT OSOITTEESTA 
www.toyota. /titaani
TAI LÄHIMMÄSTÄ TOYOTA-LIIKKEESTÄ.

TITAANI ON TARKASTETTU 
JA KUNNOSTETTU.

VALITSE LUOTETTAVA TITAANI-VAIHTOAUTO.
Titaani-vaihtoautoiksi valikoituvat vain parhaat yksilöt merkistä riippumatta. 
Ainutlaatuisen Titaani-takuun, joka on voimassa 2 vuotta ilman kilometri-
rajoitusta, takana on laaja tarkastus- ja kunnostusohjelma. Siksi jokainen 
vaihtoautorivistössä seisova Titaani on taatusti huippukuntoinen yksilö, joka 
tarjoaa mielenrauhaa ja huolettomia kilometrejä.

///// OOPEEEEEEEELL // PPPEEEEEEUUUUUGGEEOOOOOTTTTTT // RREEENNNAAUULLTTT /////// SSSSAAAAAAABBB /// SSSEEEEAAAATTTTTT //// SSKKOODDDAA / SSSMMMMMAARRTT ////// SSSUUBBAAAAAAAAARUU /// 

SSSUUZZZZZUUKKKKII // TTTTOOYYYOOOTTTTAAAA /// VVVOOLLKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN  ////////////////////////  VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO  //////////////////////////////////////////////////////  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDI // AALLLFFFFAA RROOOOOMMMEEEEOO /// BBBMMMMWWW /// 

UUICCCCKK // CCHHHHEEEVVRRROLLLEEEETTT ///////////////////////////////////  CCCCCCCCCCCCCCCCCHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRR /////////////////// CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIITTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ///////////  DDDDDDDDDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOODDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE  /////////////////////// FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFIIIIIIIIIIIIIIIIIIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATTTT /// FOOORRDDD //// HHOONNNNDDDDA

YYYUUUUNNDDAAAIII // JJAAGGUUUUAAARRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKIIIIIIIIIIIIIIIIAAAAAAAAAAAAAAAAA  /////////////////  LLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNNNNNDDDDDDDDDDDDDDDDDD   RRRRRRRRRRRRRRRRRRROOOOOOOOOOOOOOOOVVVVVVVVVVVVVVVVVEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRRRRR////////////////// LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS  //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAZZZZDDDAA /// MMEEERRCCEEDDDDEE

BBBEENNZZ //// MMIINNI //// MMITSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIISSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////   NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIISSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN   /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEELLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT  //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  RRRENAAAAUUULTT // SSSSAAAAABB ///  
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KAHDEN VUODEN TAKUU 
ILMAN KILOMETRIRAJOITUSTA. 

KAIKKI AUTOMERKIT.
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TMG:n juniorien kuljettajaohjelma täh-
tää siihen, että tiimin täysiverisen Yaris 
WRC -ralliauton kehitystyön aikana tii-

missä kehittyy myös kuljettajia, jotka pystyvät 
vuonna 2017 koittavan Toyotan rallin MM-
sarjapaluun yhteydessä hyödyntämään maksi-
maalisesti kilpa-auton ominaisuuksia. Teemu 
Suninen on jo kartuttanut mainetta lupaavana 
kuljettajalahjakkuutena vuonna 2013 tapah-
tuneen rallidebyyttinsä jälkeen. 21-vuotias 

ajoi ensimmäisen WRC-osakilpailunsa viime 
vuonna Jyväskylässä ja voitti perinteikkään 
Neste Oil Rallyn WRC 3 -luokan.

WRC 2 ja WRC 3 -luokissa kilpailemisen 
lisäksi Teemu ja tiimikaverinsa Eric Camilli 
testaavat tällä kaudella Yaris WRC -autoa saa-
vuttaakseen tärkeää kokemusta WRC-luokan 
ajokista. Yhdessä merkittävästi kokeneempien 
Stéphane Sarrazinin ja Sebastian Lindhol-
min kanssa Yaris WRC viedään äärirajoille 
erilaisilla ajoalustoilla ympäri Eurooppaa.

Kuljettajaohjelma tähtää myös tiimiläisten 
fyysisen kunnon, kommunikaatiokykyjen, 
mediataitojen ja tiimityöskentelyn kehittämi-
seen.

TMG:n johtaja Yoshiaki Kinos hita ker-
too: ”Olemme ilahtuneita siitä, että Eric ja 
Teemu ovat mukana junioriohjelmassamme 
tänä vuonna. Olemme työskennelleet molem-
pien kuljettajien kanssa vuoden alusta saakka 
ja olemme erittäin vakuuttuneita. Molemmilla 
on hurjasti potentiaalia ralliin: he ovat todella 

TEKSTI KALLE KALAJA
KUVAT VESA KOIVUNEN JA TOYOTA

Suomalaislupaus 
mukaan Toyotan 
WRC-ohjelmaan

Toyotan eurooppalainen kilpa-
autoyksikkö Toyota Motorsport 
GmbH (TMG) tekee paluun rallin 
MM-sarjaan vuonna 2017. TMG 
ilmoitti maaliskuun lopulla, 
että sen WRC-tiimin juniorien 
kuljettajaohjelmaan on kiinnitetty 
21-vuotias Teemu Suninen.

nopeita, mutta myös älykkäitä ja suunnitel-
mallisia. Nämä ovat ominaisuuksia, jotka ovat 
edellytyksiä menestykselle tässä lajissa. Testa-
simme useita nuoria kuljettajia viime vuoden 
lopulla, ja Eric ja Teemu erottuivat joukosta 
poikkeuksellisen lahjakkaina. Odotamme kas-
vavamme tiiminä yhdessä heidän kanssaan”.

Teemu Suninen ja kartanlukija Mikko 
Markkula huokuivat luonnollisesti tyytyväi-
syyttä maaliskuisessa tiedotustilaisuudessa 
Helsingissä. Teemu kertoi kiinnityksen Toyo-
tan WRC-tiimiin olleen positiivinen yllätys: 
”Nyt voin keskittyä täysillä ajamiseen”. Astetta 
kokeneempi kartanlukija ja lahjakas, mutta 
suhteellisen kokematon nuori kilpa-autoilija 
muodostavat tiimin, jolta on lupa odottaa pal-
jon. Kaksikolla on myös kovat odotukset Yaris 
WRC:n suhteen, mutta Teemu kertoi olevansa 
luottavaisin mielin auton suhteen: ”Toyotan 
insinöörit rakentavat intohimoisesti maail-
manmestaruusautoa”, totesi nuori mies sil-
minnähden innostuneena. 

Toyotan MM-tittelit rallissa
1990 Kuljettajamestaruus: Carlos Sainz / Celica GT-Four
1993 Merkkimestaruus: Toyota Celica Turbo 4WD
 Kuljettajamestaruus: Juha Kankkunen / Celica Turbo 4WD
1994 Merkkimestaruus: Toyota Celica Turbo 4WD
 Kuljettajamestaruus: Didier Auriol /  Celica Turbo 4WD
1999 Merkkimestaruus: Toyota Corolla WRC

Toyota testaa määrätietoisesti 
Yaris WRC:tä kohti vuoden 2017 
MM-sarjapaluuta.

Rallin MM-sarjaRallin MM-sarja
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JOS VAHINKO 
SATTUU...

...TOYOTASI KORJATAAN 
PARHAITEN OMALLA 
MERKKIKORJAAMOLLA.

Huollon varaat helpoiten osoitteessa 
toyotahuoltovaraus.fi

Tasaeristä tasapainoa talouteen. 
Toyota Korjaamoluotto

KUN TUULILASIIN ILMESTYY ISKEMÄVAURIO, 
KANNATTAA TOIMIA NOPEASTI!
Tuulilasin kiveniskemien korjaus alkaen 69 €
Ohjeet vahingon sattuessa:
• tarkista vaurio ja puhdista vauriopaikka sekä sen ympäristö kaikesta liasta
• kiinnitä huolella vauriokohdan päälle tarra tai teipin palanen suojaamaan lialta
• vältä tuulilasin pesunesteen käyttöä ja auton pesua
• ota yhteys Toyota-huoltoon.

VAIHDAMME TARVITTAESSA TUULILASIN UUTEEN. 
Tuulilasin vaihto tulee kysymykseen, 
kun vaurio on sellainen, ettei korjaus ole suositeltavaa. KYSY HINTAA!

TOYOTA KORJAAMOLUOTOLLA 
HALLITSET HUOLLON JA KORJAUKSIEN 
KUSTANNUKSIA.

Ennakoitavissa olevat autoilun kulut ovat olennainen osa mukavaa 
omistajuutta. Toyota Korjaamoluotto tuo auton omistamiseen 
lisäturvaa ja mielenrauhaa. Toyota Korjaamoluoton avulla saat 
jaksotettua menoerät tasaisesti koko sopimuskaudelle. Toyota-
huollon henkilökunta antaa mielellään lisätietoja 
Toyota Korjaamoluotosta. 

OLEMME ASIANTUNTIJA MYÖS 
TUULILASIN KORJAUKSESSA JA VAIHDOSSA.

VAHINGON SATTUESSA ON JÄRKEVÄÄ TUODA AUTO 
TOYOTA-KORIKORJAAMON AMMATTILAISILLE. 

Meillä on paras tieto ja taito, ajanmukaiset mittalaitteet ja 
työvälineet sekä varmasti sopivat Toyota-osat laadukkaaseen 
korjaamiseen. Aidoilla Toyota-koriosilla on kattava takuu, joka 
varmistaa auton laadun ja luotettavuuden. Kolarikorjaukseen 
oleellisena osana kuuluvan turvalaitteiden tarkastuksen 
voi tehdä vain Toyota-korikorjaamo. Saat korjauksesta aina tarkan 
korjauskustannuslaskelman ja halutessasi henkilökuntamme 
auttaa sinua myös vahinkoilmoituksen teossa. 
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Luottopäätös omalta kotisohvalta

Toyota on jo pidemmän aikaa tarjonnut asiak-
kailleen mahdollisuuden rakentaa mieleisensä 
auton kotisivuillaan, ja myös rahoituksen on 
helposti voinut muokata mieleisekseen rahoi-
tuslaskimella. Nyt myös itse luottopäätös on 
helposti saatavilla Toyota Rahoituksen verk-
kosivuilta, heti asiakkaan täytettyä rahoitus-
laskimessa auton perustiedot.

– Olemme lähteneet siitä, että teemme 
rahoituksen hankkimisen kuluttajalle mah-
dollisimman vaivattomaksi, Toyota Rahoi-
tuksen luottopäällikkö Markku Harmaala 
toteaa.

Ennakkoluottopäätöksellä uuden auton 
rahoitus on mahdollista saada parhaimmil-
laan vain muutamassa minuutissa verkko-
pankkitunnusten avulla. Palvelu opastaa 
käyttäjää yksityiskohtaisesti kertoen samalla 
miten prosessi etenee. Luottopäätöksen asi-
akas saa suoraan omaan sähköpostiinsa. 
Halutessaan asiakas voi samalla jättää tarjous-
pyynnön valitsemalleen Toyota-jälleenmyy-
jäliikkeelle.

– Luottopäätös on sellaisenaan voimassa 
kaikissa valtuutetuissa Toyota-jälleenmyyjä-
liikkeissä 30 päivän ajan. Asiakkaan tarvitsee 
vain ottaa saamansa myönteinen ennakko-
luottopäätös mukaan liikkeeseen, siellä uutta 

luottopäätöstä ei siis tarvitse tehdä. Luonnol-
lisestikaan sivuillamme tehty luottopäätös ei 
ole asiakasta sitova. Asia kas ei ole velvollinen 
ostamaan autoa vaikka olisikin käyttänyt pal-
veluamme. Joka tapauksessa tämä helpottaa 
merkittävällä tavalla asiakkaan ostoprosessia, 
Harmaala kertoo.

Rahoitussopimuksen hoitoa mihin 
aikaan tahansa
Toyota Rahoitus on myös pyrkinyt paranta-
maan palveluitaan jo olemassa oleville asi-
akkailleen, ja yhtiön internetsivut ovatkin 
kokeneet perusteellisen muodonmuutoksen. 

– Asiakkaan tyytyväisyys on meille ensi 
arvoisen tärkeää, Toyota Rahoituksen asia-
kaspalvelupäällikkö Carita Österberg kertoo 
ja jatkaa: 

– Usein rahoitussopimukset sujuvat niin, 
ettei asiakkaan tarvitse olla meihin kertaa-
kaan yhteydessä sopimuskautensa aikana. 
Mutta kun asiakas tarvitsee meiltä neuvoa tai 
haluaa tehdä muutoksen sopimukseensa, on 
meidän tehtävä tästä asiakkaalle mahdollisim-
man helppoa.

Österbergin kokemuksen mukaan asiak-
kaan rahoitussopimuksen hoitaminen ei katso 
kellonaikaa tai paikkaa. Loppuvelkakyselyjä ja 
maastavientilupien pyyntöjä tupsahtelee asia-
kaspalvelun sähköpostiin ympäri vuorokau-

TEKSTI KLAUS KANGASPUNTA
KUVAT KALLE KALAJA

Vaivatonta 
rahoitusta
Nykymaailma korostaa helppoutta, ja kaiken oletetaan 

olevan saatavilla omalta kotisohvalta vain muutamalla 

napinpainalluksella, oli vuorokaudenaika mikä tahansa. 

Autokauppa ei tee tässä poikkeusta, ja Toyota Rahoitus onkin 

vastannut tähän haasteeseen tuomalla joukon uudistuksia. 

Niiden avulla auton ostaminen on entistä helpompaa.

RahoitusToyota
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den. Asiakaspalvelun aukioloaikoja ei hänen mukaan ole 
kuitenkaan mahdollista pidentää nykyisestä. 

Siksi Toyota Rahoitus onkin pyrkinyt vastaamaan 
entistä paremman asiakaspalvelun haasteeseen uudis-
tamalla palvelujaan internetissä. Uusilta sivuilta löytyy 
kattavasti tietoa niin rahoituksen hankkimisesta kuin 
vastauksia useimmin esitettyihin kysymyksiin. Myös 
leasing-asiakkaat on huomioitu, ja heille on tehty oma 
kattava tietopankki. 

Niin osamaksu- kuin leasing-asiakkaille on tarjolla 
myös täysin uudistetut internet-lomakkeet. Niiden 
avulla hoituvat yleisimmät palvelupyynnöt. Osamak-

susopimuksen loppuvelan voi tarkistaa pankkitunnuk-
silla parissa minuutissa kellonajasta riippumatta. Myös 
muihin palvelupyyntöihin vastataan asiakaspalvelupääl-
likkö Österbergin mukaan viimeistään seuraavana arki-
päivänä. Kehitystyö ei hänen mukaan kuitenkaan tähän 
pysähdy:

– Vaikka uudet sivut palvelevat asiakkaitamme entistä 
paremmin, pyrimme Toyotan kaizen-hengen mukaisesti 
parantamaan jatkuvasti palveluitamme. Maailma muut-
tuu ja kehittyy, niin myös Toyota Rahoitus.

Toyota Rahoitus palvelee internetissä osoitteessa 
www.toyota.fi/rahoitus. 
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 Kampanjan säännöt: www.suomenautokierrätys.fi 

Kun kierrätät vanhan autosi  
1.7.–31.12.2015 saat romu tus- 

palkkion, jonka lunastat osta essasi 
uuden auton. Uudesta autostasi  

on siis jo osa maksettu.

OSA
MAKSETTUMAKSETTU



 Kun aikataulut painavat päälle ja kilo-
metrejä on kuljettavana, eikö olisi sopi-
vaa odottaa autoltaan hieman tavallista 

enemmän? Proace Active Editionin väkivahva 
163 hv tuottava moottori tuo tehokkuutta kul-
jetukseen, ja kuusivaihteinen automaattivaih-
teisto siirtää voiman sivistyneesti tiehen. Kun 
kulkupuoli on kunnossa, voi keskittyä olen-
naiseen eli oman liiketoiminnan pyörittämi-
seen – Proace tukee yrittäjän arkea.

Aitoon Toyotan tapaan tehokkuus ei saa 
kasvaa ympäristön kustannuksella. Niinpä 
myös tämän mallin polttoaineen kulutus ja 
sitä kautta pakokaasupäästöt ovat luokkansa 
kärkikastia – 7,2 litraa sadalla kilometrillä ja 
CO2-päästöt 189 grammaa kilometriä kohden 
(EU-ajosyklin mukainen yhdistetty kulutus). 
Kahdeksankymmenen litran polttoainesäiliö 
tarjoaa tällöin yli tuhannen kilometrin toi-
mintasäteen. Toisin sanoen ja vanhaa sanan-
laskua mukaillen: matka ei katkea janoisen 
hevosen takia. 

Varustelu vie eteenpäin
Kuten muissakin Proace-malleissa, on Active 
Editioninkin varustelumahdollisuuksissa 

TEKSTI PEKKA KARVINEN
KUVA KALLE KALAJA

– mukavuutta jokaiseen työhön
Uusi Proace Active Edition täyttää 

päivittäiselle työkaverille asetetut 

korkeatkin vaatimukset. 

vain oma mielikuvitus rajana. Erilaiset joka-
päiväistä työtä helpottavat hyllyratkaisut, 
vaneroinnit tai lisäsähkövarusteet ovat toteu-
tettavissa asiakkaan toiveiden mukaisesti 
alusta loppuun. Lisävarusteiden kirjo koostuu 
niin alkuperäisistä Toyota-lisävarusteista kuin 
alansa huipputuotteita valmistavien merkkien 
tarjonnasta esimerkiksi työkalulaatikoiden tai 
varaosalokerikkojen osalta. Hyvin varustel-
lun auton kanssa on helppo elää hektistäkin 
arkea. Palveleva Toyota-jälleenmyyjäsi osaa 
auttaa sinua valitsemaan juuri sinulle sopivan 
varustelun.

Vakiovarustelukaan ei jätä toivomisen 
varaa, sillä mm. ilmastointi, Bluetooth-hands-
free sekä -audio, automaattitoiminen lisäläm-

mitin ja sähköiset ikkunannostimet kuuluvat 
aina Active Editionin varusteluun. Yksi tär-
keimmistä vakiovarusteista on turvallisuus: 
jokaisessa Proacessa on vakiona VSC-ajonva-
kautusjärjestelmä sisältäen hätäjarrutustehos-
timen, elektronisesti ohjatun vetoluistoneston, 
elektronisesti ohjatun jarruvoimanjaon ja luk-
kiutumattomat jarrut. Näiden lisäksi Proa-
cessa on aina turvavyön esikiristimet sekä 
voimanrajoittimet kaikille kolmelle istuinpai-
kalle ja etuturvatyynyt niin kuljettajalle kuin 
matkustajallekin.

Proace Active Edition tarjoaa tehokkuutta, 
taloudellisuutta ja mukavuutta ennennäke-
mättömällä hinnalla. Active Editionin hinnat 
alkavat 31 647 eurosta, joten nyt on tarjolla 
tilaisuus siirtyä luokkaa ylemmäs edullisem-
min kuin koskaan. Mitäpä jos ajaisit tehok-
kaalla automaattivaihteisella pakettiautolla 
verrattuna kalliimpiin, ei niin tehokkaisiin ja 
käsivalintaisella vaihteistolla varustettuihin 
malleihin? Active Edition -mallisto on aina 
pitkää korimallia (L2H1), ja se on saatavilla 
sekä 4- että 5-ovisena versiona. Tehdaslisä-
varusteina näihin on valittavissa liukuovien 
ikkunointi. 

Proace Active Edition on saatavilla myös 
bussiaihiona (39 894,70 €), ja se tarjoaakin 
mahtavan mahdollisuuden räätälöidä juuri 
itselleen sopiva pikkubussi loistavien, koti-
maisten pikkubussivalmistajien avustuksella.

Anna Toyotan huolehtia kulkupuolesta, 
kun sinä keskityt oleelliseen eli oman yrityk-
sesi liiketoimintaan. Tule ja koeaja uusi Proace 
Active Edition Toyota-liikkeessä! 

Toyota Proace 
Active Edition 

Active Editionin 
kuusivaihtei-
nen automaat-
tivaihteisto te-
kee ajamisesta 
helppoa ja mu-
kavaa. 

Uusi automaatti-
vaihteistolla varustettu 
Proace Active Edition 
alk. 31 647€.
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TARVITSETKO AUTON TILAPÄISEEN KÄYTTÖÖN? 
KYSY EDULLISTA VUOKRA-AUTOA, ESIM.

AYGO viikoksi alk. 209 €/viikko.
Viikkotarjouksen hinta sisältää 1000 km (lisäkilometrit 0,35 €/km). 

SIJAISAUTO HUOLLON AJAKSI, ESIM.
AYGO alkaen 51 €/vrk

Hinta sisältää 50 ajokilometriä ja polttoaineen.

Ota autosi huollon ajaksi käyttöösi edullinen vuokra-auto. 
Tee varaus jo huoltoa tilatessasi. 

Jos autosi joutuu korjaamollemme kolarin tai jonkin muun 
vaurion takia, tarkista missä laajuudessa autosi 
vakuutukset kattavat vuokra-autokulut.

MUKAVA HYBRIDI VIIKOKSI, ESIM.
Yaris Hybrid alkaen 310 €/viikko

Tarjouksen hinta sisältää 1000 km, 
lisäkilometrit 0,35 €/km.

MUUTTOAUTO VIIKONLOPUKSI
Proace-pakettiauto 175 €/pe-ma

Viikonlopputarjouksen hinta sisältää 450 km (pe-ma),
lisäkilometrit 0,35 €/km.

Tarjousten hinnat sisältävät omavastuun 1685 euroa, 
jota voidaan pienentää lisämaksusta.

Toyota Rent vuokraa tilapäiseen käyttöön henkilöautojen ja hybridi-mallien lisäksi pakettiautoja ja minibusseja.  
KYSY TARJOUKSIAMME lähimmästä Toyota-liikkeestä tai osoitteesta www.toyota. /rent

SAMAN TIEN TIEN PÄÄLLE!
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 Paitsi että avattava kangaskatto tuo ripa-
uksen glamouria jokapäiväiseen ajoon, 
on Aygo x-wave muutenkin lähes ylel-

lisesti varusteltu. Menevän ilmeen viimeis-
televät 15-tuumaiset kevytmetallivanteet, 
istuinten osanahkaverhoilu ja etusumuva-
lot. Kattavaan vakiovarusteluun kuuluu 
mm. ilmastointi, sähkötoimiset etuikkunat, 
x-touch-mediakeskus 7-tuumaisella koske-
tusnäytöllä, bluetooth-handsfree ja peruu-
tuskamera. Halutessaan auton persoonallista 
ulkonäköä voi vielä tuunata OUT-stand ja 
Intense-varustepaketeilla tai hauskoilla kori-
teippisarjoilla.

Fiilistelyä ympäri vuoden
X-wave-mallin vakiovarusteluun kuuluva 
avattava kangaskatto on täysin sähkötoi-
minen, ja sekä avaaminen että sulkeminen 
tapahtuu kätevästi nappia painamalla. Avatta-
essa kangaskatto liukuu muutamassa sekun-

nissa tyylikkäästi kokoon. Katto avautuu 
pitkälle taakse, joten myös takana istuvat pää-
sevät nauttimaan avoautoilun hurmasta täysin 
rinnoin. Kun katto halutaan sulkea, liukuu se 
jälleen nappia painamalla muutamassa sekun-
nissa paikalleen.

Suljettu kangaskatto on erittäin tiivis, ja se 
vaimentaa melua tehokkaasti. Laadukkaasta 
ja kestävästä materiaalista valmistettu katto 
mahdollistaa huolettoman autoilun ympäri 
vuoden myös Suomen vaihtelevissa keliolo-
suhteissa. Avo-Aygo onkin vähintään mukava 
ja käytännöllinen kuin kovakattoinen sisa-
rensa – paitsi vielä hitusen hauskempi.

nissa tyylikkäästi kokoon. Katto avautuu 
pitkälle taakse, joten myös takana istuvat pää-
sevät nauttimaan avoautoilun hurmasta täysin 
rinnoin. Kun katto halutaan sulkea, liukuu se 
jälleen nappia painamalla muutamassa sekun-

TEKSTI MIA MEINANDER
KUVA TOYOTA

ovat täällä!
Aygo x-wave 
Kesä, 
kärpäset ja

Avattavalla kangaskatolla varustettu 
Toyota Aygo x-wave luo jo ennestään 
monipuoliseen ja kokoluokkansa 
hauskimpaan autoon lisää hyvää fiilistä. 
Samalla se tuo avoautoilun riemun 
kaikkien ulottuville, sillä se tarjoaa 
edullisessa pikkuautoluokassa harvinaisen 
avoauton ja käytännöllisen nelipaikkaisen 
auton yhdistelmän.

Perinteisen viisivaihteisen manuaalivaih-
teiston lisäksi Aygo x-wave on saatavilla myös 
helppokäyttöisellä automatisoidulla x-shift-
vaihteistolla.

Nautitaan kesästä
Suomen kesä on tunnetusti lyhyt, joten mah-
dollisen avoauton kanssa ei kannata jäädä 
jahkailemaan. Kysy lähimmältä Toyota-jäl-
leenmyyjältäsi mahdollisuutta koeajoon ja 
tunne tuulen tuiverrus tukassasi. 

AYGO x-wave 15 947 €

AYGO x-shift 16 945 €

TARVITSETKO AUTON TILAPÄISEEN KÄYTTÖÖN? 
KYSY EDULLISTA VUOKRA-AUTOA, ESIM.

AYGO viikoksi alk. 209 €/viikko.
Viikkotarjouksen hinta sisältää 1000 km (lisäkilometrit 0,35 €/km). 

SIJAISAUTO HUOLLON AJAKSI, ESIM.
AYGO alkaen 51 €/vrk

Hinta sisältää 50 ajokilometriä ja polttoaineen.

Ota autosi huollon ajaksi käyttöösi edullinen vuokra-auto. 
Tee varaus jo huoltoa tilatessasi. 

Jos autosi joutuu korjaamollemme kolarin tai jonkin muun 
vaurion takia, tarkista missä laajuudessa autosi 
vakuutukset kattavat vuokra-autokulut.

MUKAVA HYBRIDI VIIKOKSI, ESIM.
Yaris Hybrid alkaen 310 €/viikko

Tarjouksen hinta sisältää 1000 km, 
lisäkilometrit 0,35 €/km.

MUUTTOAUTO VIIKONLOPUKSI
Proace-pakettiauto 175 €/pe-ma

Viikonlopputarjouksen hinta sisältää 450 km (pe-ma),
lisäkilometrit 0,35 €/km.

Tarjousten hinnat sisältävät omavastuun 1685 euroa, 
jota voidaan pienentää lisämaksusta.

Toyota Rent vuokraa tilapäiseen käyttöön henkilöautojen ja hybridi-mallien lisäksi pakettiautoja ja minibusseja.  
KYSY TARJOUKSIAMME lähimmästä Toyota-liikkeestä tai osoitteesta www.toyota. /rent

SAMAN TIEN TIEN PÄÄLLE!
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uutiset Arvonnan voittajat
Tammi-maaliskuussa 2015 Toyotan 
asiakastyytyväisyyskyselyyn vastanneet 
asiakkaat osallistuivat arvontaan, ja 
onnelliset voittajat ovat:

600 euron matkalahjakortti
Mika Lohela, Sulaoja

Neste Oilin 100 euron arvoinen 
polttoainelahjakortti
Merja Hakakoski, Raisio
Johanna Rinta-aho, Helsinki
Hannu Vuorimaa, Myllymäki
Tiina Yli-Suvanto, Vantaa

Onnea voittajille!

Toyota Motor Europen (TME) myynti ylsi 
230 100 kappaleeseen vuoden ensimmäi-

sellä neljänneksellä, mikä on noin 2 % enem-
män kuin viime vuonna vastaavana ajanjakso-
na. Hybridimyynti on erityisen hyvässä vauh-
dissa, ja Toyotan valmistamia hybridiautoja 
myytiin peräti 12 % enemmän kuin vuosi sit-
ten vastaavaan aikaan. 

Hybridimyynnin osuus kokonaismyynnistä 
oli 23 %, mikä on osoitus asiakkaiden kasva-
vasta kiinnostuksesta Toyotan hybriditeknolo-

giaa kohtaan. Joka kolmas Euroopassa myyty 
Yaris oli hybridi, ja Auris-mallistossa hybridi-
myynti kipusi jo puoleen myynnistä.

Toyotalla on ollut erittäin vahva alkuvuosi 
myös kotimaisilla markkinoilla. Tammi-maa-
liskuun aikana rekisteröitiin yhteensä 3174 To-
yota-henkilöautoa, mikä nosti Toyotan kumu-
latiivisesti ensimmäisen vuosineljänneksen os-
tetuimmaksi henkilöautomerkiksi 10,8 pro-
sentin markkinaosuudella.

Pyysimme teiltä palautetta Toyota Plus 
-lehdestä. Kiitos kaikille vastanneille! 

Lehden parhaiksi jutuiksi valittiin: 
1. Pelastuskoira on korvaamaton  
löytäjä (28,6 %)
2. Toyota Jousto on parempi tie  
uuteen autoon (9,9 %) ja Turvallisuus 
ennen kaikkea! (9,9 %)
3. Mirai näyttää tietä tulevaisuuteen 
(8,8 %)
Saimme huiman määrän palautetta, ja 

yhteys tietonsa jättäneiden joukosta arvoim-
me kolme Toyota-autonhoitopakettia. Voitta-
jat ovat:

Arvoimme Toyota- 
autonhoito paketteja

Keväisen ristikko-
kilpailun voittajat 
 Kiitos kaikille keväiseen ristikkokilpailuun 

(Toyota Plus 1/2015) osallistuneille! Kil-
pailuun tuli huima määrä vastauksia, joiden 
joukosta arvoimme kolme Toyota-autonhoi-
topaketin voittajaa:
Raili Vienola, Enontekiö
Irma Salonen, Huutotöyry
Reijo Kuitti, Töysä
Onnea voittajille!

Oikaisu

Kerroimme edellisen lehden pääkirjoituk-
sessa (Toyota Plus 1/2015) virheellises-

ti, että mikäli Suomen ajoneuvorekisterissä 
vuodenvaihteessa olleet Toyotat laitettaisiin 
jonoon, riittäisi letka kiertämään maapallon 
noin 40 kertaa. Kiitokset tarkkasilmäisille lu-
kijoille virheen bongaamisesta!

Kotimaiset Toyotat eivät tosiaankaan ylet-
täisi maapallon ympäri noin montaa kertaa, 
mutta mikäli kaikki maailmalla käytössä ole-
vat Toyotat ajaisivat jonossa normaalia turva-
väliä noudattaen, muodostaisivat autot näin 
pitkän letkan.

Toimitus pahoittelee virhettä.

Toyota Motor Europen myynti 
jatkoi kasvuaan ensimmäisellä 

vuosineljänneksellä

Aaro Solin, Nokia
Pasi Kumpulainen, Varkaus
Tarja Kivelä, Tampere
Onnea voittajille!
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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 
19.6.2015 mennessä palautteen anta-
neiden kesken arvotaan kolme Toyota-
autonhoitopakettia.

Suomen suurin yritysvastuutapahtuma 
Ratkaisun Paikka järjestettiin neljännen 

kerran 12.5. Helsingin Wanhassa Satamassa. 
Niin pienille kuin suurillekin yrityksille suun-
nattu tapahtuma keräsi lähes tuhat yritysvas-
tuusta kiinnostunutta kävijää aloittelijoista 
konkareihin.

Toyota oli ainoana automerkkinä mukana 
tapahtumassa esitellen osastollaan jo laajalti 
tunnettua hybriditeknologiaansa. Ympäris-
töystävällinen Toyota Auris Touring Sports 
houkuttelikin tutustujia paitsi menevän ulko-

Kerro meille paras  
Toyota-tarinasi!

Autoihin liittyy usein niin haus-
koja kuin haikeitakin muistoja, 

ja haluaisimmekin nyt kuulla teidän 
koskettavimmat ja mieliinpainuvim-
mat Toyota-tarinanne! Lukijoiden tari-
noita julkaistaan tulevissa Toyota Plus 
-lehdissä ja Toyota Suomen Facebook-
sivulla osoitteessa facebook.com/toyo-
tasuomi. Tarinat ja mahdolliset valo-
kuvat voi lähettää sähköpostitse osoit-
teeseen tiedotus@toyota.fi kesäkuun 
loppuun mennessä.

Toyotan toimitusjohtaja Kari Skogster ja Mirkan 
myyntipäällikkö Kari  Myllylä allekirjoittivat 
yhteistyösopimuksen Toyotan pääkonttorissa 
Vantaalla. 

Toyota Auto Finland ja 
Mirka yhteistyöhön

Toyota Auto Finland Oy ja Oy KWH Mir-
ka Ab syventävät yhteistyötään automaa-

laamo- ja korjaamotoiminnan asiakastyyty-
väisyyden ja laadun kehittämiseksi. Vastikään 
solmittu yhteistyösopimus pitää sisällään mm. 
Mirkan uusien ja innovatiivisten tuotteiden 
ja teknologioiden käyttöönoton sekä koulu-
tusyhteistyön kehittämisen Toyota-verkoston 
maalaamoissa ja korikorjaamoissa. 

Mirka on kotimainen, yli 70-vuotias perhe-
yritys, jonka tuotteita käytetään maalaamois-
sa ja korikorjaamoissa kaikkialla maailmassa. 
Ainutlaatuinen pölyttömän hionnan konsep-
ti sekä tehokkaat pintojen viimeistelyratkai-
sut ovat korvanneet perinteiset hiontamene-
telmät monilla toimialoilla. Mirkan tuotteita 
myydään yli 100 maassa, ja yli 95 % sen tuo-
tannosta menee vientiin.

– Mirka on luonnollinen valinta yhteistyö-
kumppaniksemme, sillä jaamme yhteiset ar-
vot niin korkean asiakastyytyväisyyden, ym-
päristön kuin laadunkin osalta, toteaa Toyo-
ta Auto Finland Oy:n toimitusjohtaja Kari 
Skogster.

Toyota palkitsi jälleen-
myyjiensä parhaat  
asiakaspalvelijat

Lohjan Autokeskus Oy:n Lohjan toimipis-
te on valittu vuoden 2014 asiakastyyty-

väisyystuloksiin perustuen Suomen parhaaksi 
Toyota-jälleenmyyjäksi 2015.

Toyota Ichiban Award -palkinto on Toyo-
ta-jälleenmyyjien arvostetuin palkinto Euroo-
passa. Se luovutetaan kunkin maan parhai-
ten asiakastyytyväisyysohjelmaa toteuttaneel-
le liikkeelle. 

Toyota mukana yritysvastuun ykköstapahtumassa
asunsa myös ympäristöystävällisten ominai-
suuksiensa ansiosta.

Lisäksi Toyota tarjosi osastollaan kurkis-
tuksen tulevaisuuteen esittelemällä Tanskaan, 
Saksaan ja Iso-Britanniaan tänä vuonna lan-
seerattavaa polttokennoauto Miraita kuva- ja 
videomuodossa. Aihe herätti runsaasti kiin-
nostusta ja kysymyksiä mm. vedyn jakeluver-
kostosta ja auton hinnasta. Yhtä mieltä oltiin 
siitä, että autoa odotetaan Suomeen jo kuu-
meisesti.

Palkinnon saamisen kriteerinä on asiakas-
tyytyväisyys niin jälkimarkkinoinnissa kuin 
automyynnissäkin.

Ichiban-palkinto on myönnetty vuodesta 
2006 lähtien, ja palkinto-ohjelma kattaa Suo-
messa 42 ja Euroopan laajuisesti yli 2000 jäl-
leenmyyjäliikettä.
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LÖYDÄ HELPOSTI JUURI OIKEAT RENKAAT.

UUSI RENGASVALITSIN TOYOTA.FI/RENGASPALVELU   ETSI, VALITSE JA TILAA RENKAAT VAIVATTA.

Renkaat ja rengaspalvelut: 
toyota.fi/rengaspalvelu

KYSY MYÖS RENKAIDEN RAHOITTAMISESTA 
TOYOTA KORJAAMOLUOTOLLA, ESIMERKKI:
Rengassarja 556 €
Toyota Korjaamoluotolla 54,33 €/kk
Toyota Korjaamoluotto • Rahoitettava luoton määrä 
556 € • Takaisinmaksuaika 12 kk • Käsittelykulu 8 €/kk 
• Kuukausierä 54,33 €/kk • Todellinen vuosikorko 35,2 %. 
Hintoihin sisältyy alle asennus ja renkaiden kierrätys-
maksu.

Tasaeristä tasapainoa talouteen. 
Toyota Korjaamoluotto

Renkaat on nyt helpompi vaihtaa, kun kaiken voi varata valmiiksi netissä. Rengasvalitsimen 
löydät myös Toyota-liikkeiden ja Toyotan nettisivuilta sekä osoitteesta toyotahuoltovaraus.fi. 
Vertaile autoosi sopivia renkaita ja varaa aika vaihdolle – näet hinnan heti. Samalla näet 
muutkin rengaspalvelut ja -tuotteet sekä muut huoltopalvelut.

RENGASPUSSISARJA SIISTIIN SÄILYTYKSEEN.
14-16” renkaille No. A490594 20,90 €
17-18” renkaille No. A490599 23,90 €
Toyotan kestävät rengaspussit neljälle renkaalle. 
Valmiiksi merkitty renkaan paikka etu/taka ja 
oikea/vasen. Tila pyörän pulteille.

RENKAANVAIHTO KÄY KÄTEVÄSTI. 
Rengaspulttien avain No. 50944048 nyt 9,50 €
Tukeva teleskooppivarsi, muotoiltu kahva. 
Mukana koot 17, 19, 21 ja 23 mm. 

Momenttiavain No. K2741 nyt 119 €
Kevytmetallivanteiden kiristykseen. Kamasa Tools 1/2”, 
30-210 Nm. Pituus 49 cm. Mittatarkkuus +–3%. 
Sertifioitu ja mukana kalibrointitodistus. 

Varmista aina vanteiden oikea 
kiristystiukkuus.
Kevytmetallivanteiden oikean kiristystiukkuuden 
tarkistus olisi suositeltava tehdä aina asennusta 
seuraavan n. 100 km:n ajon jälkeen.

Toyota-kevytmetallivanteiden kiristystiukkuudet:
Henkilöautot, RAV4 103 Nm Hilux 4WD 105 Nm
Hiace 100 Nm Land Cruiser 120 113 Nm
Hilux 2WD 121 Nm Land Cruiser V8 131Nm
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Satoja itämerennorppia ajautui touko-
kuun ensimmäisenä viikonloppuna 
Perämeren rannikolle. 

– Norppien ajautuminen viimeisillä jäillä 
rannikon tuntumaan tuo konkreettisella 
tavalla näkyviin sen, että Perämerelläkin 
ilmaston lämpeneminen vaikuttaa jo suuresti 
norppien elämään. Kansainvälisesti vaarantu-
neeksi luokitellun itämerennorpan lisääntymi-
nen on riippuvainen jäästä. Sen tulevaisuuden 
näkymät ovat synkät, jos ilmaston lämpene-
mistä ei saada pysäytettyä, sanoo WWF:n suo-
malaisen luonnon ohjelmapäällikkö Petteri 
Tolvanen.

Itämerennorppa, joka on maailman pienin 
hyljelaji, synnyttää poikasensa ahtojääröykki-
öön kasautuneen lumen alle tai lumikinok-
seen. 

Perämerellä mennyt talvi näytti monessa 
mielessä vakavia merkkejä jäätilanteen heik-
kenemisestä. Ilmatieteen laitoksen mukaan 
jäätalvi, eli ajanjakso, jolloin Itämerellä esiin-

YHTEISTYÖSSÄ 
TOYOTAN KANSSA

YMPÄRISTÖKASVATUKSEN 
JA ILMASTOTYÖN 
EDISTÄMISEKSI

YHTEISTYÖSSÄ 
TOYOTAN KANSSA

YMPÄRISTÖ-
KASVATUKSEN 

JA ILMASTOTYÖN 
EDISTÄMISEKSI

TEKSTI MARI PAAVOSEPPÄ/WWF
KUVAT MERVI KUNNASRANTA/WWF

Ilmastonmuutos 
vaikuttaa jo 
Itämeren norppiin
Loppukeväästä norppien karvanvaihto on lopuillaan ja ne 
pyrkivät silloin meren jäälle, joka tarjoaa niille kuivan alustan. 
Tänä keväänä jäätä oli merellä vain vähän, minkä takia 
norppien oli etsittävä alustaa rannikolle ajautuneista jäistä.

tyy jäätä, päättyi tänä talvena Suomen meri-
alueilla aikaisemmin kuin koskaan. Lisäksi 
Itämeri oli vähäjäinen: talven huippukohdassa 
jäällinen alue on ollut pienempi vain vuonna 
2008. Perämeri ei myöskään jäätynyt tänä tal-
vena kertaakaan kauttaaltaan. Näin on tapah-
tunut viimeksi talvella 1930. 

Petteri Tolvanen vaatiikin, että itämeren-
norpalle tulisi kiireellisesti laatia kansallinen 
suojelustrategia.  

Itämerennorppa on jo vaikeuksissa 
etelässä 
Perämeren lisäksi itämerennorppia elää myös 
Saaristomerellä, jossa jäätalven keskimääräi-
nen kesto on jo hupenemassa muutamasta 
kuukaudesta muutamaan viikkoon. Se ei riitä 
norpan pesintään.

– Eteläisten itämerennorppakantojen 
tilanne on vielä selvästi huonompi kuin Perä-
merellä. Saaristomeren norppakanta on kool-
taan samaa luokkaa kuin saimaannorpalla, ja 

itäisellä Suomenlahdella norppia on jäljellä 
sitäkin vähemmän, Tolvanen muistuttaa.

Eteläiset norppakannat Saaristomerellä ja 
itäisellä Suomenlahdella ovat hyvin pieniä ja 
ne on määritelty uhanalaisiksi. Perämeren 
norppakannat on luokiteltu vaarantuneiksi. 

Saaristomeri oli 1900-luvun alkupuolella 
yksi itämerennorpan tärkeimmistä esiinty-
misalueista, jolloin siellä polskutteli muutama 
satatuhatta norppaa. Norppakanta kuiten-
kin romahti voimakkaasta metsästyksestä ja 
heikoista jäätalvista johtuen jo 1930-luvulla. 
Lisäksi ympäristömyrkkyjen aiheuttamat 
lisääntymishäiriöt ovat verottaneet norppa-
kantaa.  Itämerennorppien määrä ei ole toi-
punut entiselleen. Nykyään itämerennorppia 
arvioidaan olevan 10 000 yksilöä. 

WWF perusti vuonna 1986 Itämeren hyl-
jetyöryhmän, joka suojelee norppia ja selvit-
tää niiden tilaa. WWF muun muassa suojelee 
norppien elinympäristöä, eli Itämerta, sekä 
pyrkii torjumaan ilmastonmuutosta. 

Itämeren heikko jäätilanne 
on ajanut norpat ahdinkoon.
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Toyota ProTect -suojapinnoitteet auton ulkopintojen, kevytmetallivanteiden ja verhoilun suojaamiseen.  
Kevytmetallivanteiden suoja-aine estää jarrupölyn tarttumista, sisäverhoilun suoja edesauttaa helpompaa puhdistamista ja ulkopintojen 

käsittelyyn tarkoitettu tuotesarja varmistaa pitkäaikaisen kestävän kiillon. Kysy ProTect-käsittelyä omalta Toyota-jälleenmyyjältäsi.

HYVÄLLÄ HOIDOLLA 
ARVO SÄILYY.

TOYOTA PROTECT -SUOJAPINNOITUS. 
SÄILYTÄ UUDEN AUTON KIILTO JOPA 5 VUOTTA.

Auton maalipinnan suojakäsittely alk. 299 €.

TOYOTA-AUTONHOITOTUOTTEET
Autoshampoo No. PZ447-00AA1-05  5,20 €   
Lasinpuhdistusaine No. PZ447-00BB0-04  7,20 €   
Autovaha No. PZ447-00AB0-04  9,20 €   
Vanteenpuhdistusaine No. PZ447-00AD0-05  9,60 €   
Sisätilan puhdistus- ja 
hoitoaine No. PZ447-00BA0-04 9,00 €   
Verhoilun puhdistusaine No. PZ447-00BC0-04 8,00 €

AITO TOYOTA-KORJAUSMAALI alk. 10,80 €
Sivellinpullo, 2x9 ml. Kaksikerrosmaali ja kirkaslakka.
Spraymaali/kirkaslakka, 150 ml. 
Sisältää myös siveltimen.

PIENET MAALIPINNAN VAURIOT SIISTIKSI.
StickerFix-korjaustarrasarja 39,80 €
Sarja sisältää useita erikokoisia tarroja pienten 
maalipinnan vaurioiden korjaamiseen. Kysy lisää!
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Nimi: 

Osoite: 

Puhelinnumero: 

Sähköpostiosoite:

Toyotan kesäisen 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 19.6.2015. 
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AIDOSTA VOIT OLLA 
AINA VARMA.

HUOLTOVAPAA TOYOTA-AKKU. TAKUU 3 VUOTTA. 
NYT KESÄTARJOUKSENA 10 % ALENNUS!

Akun testaus veloituksetta huollon yhteydessä.*)

AITO TOYOTA-AKKU, NYT ESIM.
Dieselmoottorilla
Avensis 2.0  77 Ah. No. 28800-YZZHY 122,00 €
Avensis 2.2 90 Ah. No. 28800-YZZHE 151,00 €
Yaris 70 Ah. No. 28800-YZZHD 104,00 €
Bensiinimoottorilla
Avensis  60 Ah. No. 28800-YZZHA 83,50 €
Yaris 44 Ah. No. 28800-YZZHP 64,50 €
Hintaesimerkit eivät sisällä vaihtotyötä. 

Akun testaus huollon yhteydessä 0 €

*) Tarjoukset ovat voimassa 30.9.2015 asti.

Huollon varaat helpoiten osoitteessa 
toyotahuoltovaraus.fi

PAKETOITUA MIELENRAUHAA. 
TOYOTA GENUINE PARTS. 
Aidot Toyota-varaosat pitävät Toyotasi aina parhaassa 
kunnossa. Niiden avulla autosi ominaisuudet säilyvät 
vuodesta toiseen alkuperäisellä tasolla, Toyotasi 
palvelee sinua luotettavasti kaikissa tilanteissa ja 
varmistat autosi hyvän jälleenmyyntiarvon.
Aidot Toyota-varaosat tunnistat punavalkoisesta 
Toyota Genuine Parts -pakkauksesta.

HUOLEHDI MOOTTORIÖLJYN 
RIITTÄVYYDESTÄ. PIDÄ 
LISÄÖLJY AINA MUKANASI!
TGMO 0W-20 Advanced Fuel Economy
Uusiin hybrideihin sekä Valvematic-moottoreihin.

TGMO 5W-30 Premium Fuel Economy
Bensiinimoottoreihin sekä hiukkassuodattimilla 
varustettuihin dieselmoottoreihin.
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PUHDASTA SUORITUSKYKYÄ. 
TOYOTA GENUINE MOTOR OIL. 
Erityisesti Toyotaasi kehitetty, moot-
torin taloudellisuuden ja kestävyyden 
varmistava huippuöljy.
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UUTTA ILMETTÄ 
                   MYÖS SISÄLLE!

MATOT JA SUOJAPOHJAT. 
TOYOTA-TEKSTIILIMATTOSARJA NYT –15 %.

TEKSTIILIMATTOSARJAT, ESIMERKIKSI:
Aygo
6/14- No. PZ410-90355-FM 60,50 €
Yaris
 08/05-9/08 No. PZ410-B0355-BA

85 €
10/08-06/11 No. PZ410-B0359-BA
07/11-06/14 No. PZ410-B035B-BA
07/14- (ei Hybridi) No. PZ410-B035I-BA
07/14- (Hybridi) No. PZ410-B035D-BA
Corolla
10/06-03/10 No. PZ410-E3355-BA

94 €
04/10-5/13 No. PZ410-E3356-BA
6/13- No. PZ49C-E3353-FA 68 €

Esimerkkihintoja – saatavana myös muihin malleihin.
Auris
10/06-12/09 No. PZ410-E9350-BA 94 €
01/10-09/12 No. PZ410-E0350-BA
10/12- No. PZ49C-E0350-BA 99 €
Avensis
01/03-10/08 No. PZ410-T0356-BA

104 €11/08-10/11 No. PZ402-T035F-BA
11/11- No. PZ410-T035H-BA
Prius
12/11-09/13 No. PZ410-G2358-BB 104 €
RAV4
11/13- No. PZ49C-X2350-FA 104 €

Tällä etusetelillä saat 
15 % alennusta Toyota-
tekstiilimattosarjasta 
(1 mattosarja / etuseteli). 
Etu on voimassa 30.6.2015 
asti kaikissa Toyota-liikkeissä.

Suojaa lattioiden verhoilua. Pehmeän tekstiilin ylellinen tuntuma. Kuljettajan puoleisessa matossa lattiakiinnitys. 

• ETUSETELI • TEKSTIILIMATOT –15 % • ETUSETELI • TEKSTIILIMATOT –15 % • ETUSETELI •

Pienellä hienosäädöllä muokkaat autosi vastaamaan omia tarpeitasi. 
Suojapohjat ja matot suojaavat sisustusta ja tekevät puhdistamisen helpoksi. 

TAVARATILAN SUOJAPOHJA esimerkiksi:

Yaris  07/11-
No. PZ434-B1302-PJ/PZ434-B1303-PJ 55 €

Auris HB  10/12-
No. PZ434-E2300-PJ/PZ434-E2301-PJ 55 €

Avensis Wagon  11/08-
No. PZ434-E5301-PJ/PZ434-E5302-PJ 55 €

Hinnat ovat esimerkkihintoja. Saatavana myös muihin Toyota-malleihin. Kysy hintaa omaan autoosi.
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ME TUNNEMME TOYOTASI PARHAITEN
Paikkakunta Organisaatio Osoite Puhelin Myy Huo Var Kor Rent Maal PiHu
Alavus Sepänmaan Korjaamo Saxbergintie 4 06  511 1123 H V
Espoo LänsiAuto Luomankuja 4 010 525 20 H V K
Espoo Muuralan Autohuolto Kellonsoittajantie 2 09 805 7051 H V
Espoo Toyota Espoo Riihitontuntie 10-12 010 851 8500 M H V K R P
Forssa Varsinais-Suomen Auto-Center Tiilenlyöjänkatu 7 020 781 0750 M H V K R
Hamina Haminan Autohuolto Teollisuuskatu 10 A 05 344 6700 H V
Helsinki AutoVerso Hyttitie 4 B 010 292 2510 H V
Helsinki LänsiAuto Laivalahdenkatu 8 010 525 20 H V
Helsinki Toyota Itäkeskus Visbynkatu 3 010 615 8000 M H V K R Ma P
Helsinki Trans-Huolto Muonamiehentie 12 09 565 7900 H V K R
Helsinki Vaunula Takoraudantie 3 020 758 0241 H V
Huittinen Pelttarin Auto Loimijoentie 55 02 560 5300 M H V K R
Hyvinkää Autopeltikorjaamo Unto Mattila Avainkierto 4 019 483 140 V K R
Hyvinkää Nelipyörä Helletorpankatu 20 019 871 371 M H V K R
Hämeenlinna Nelipyörä Parolantie 65 03 656 31 M H V K R
Hämeenlinna Vaunula Eino Leinon Katu 40 020 758 0270 H V
Iisalmi O.K. Auto Kivirannantie 6 010 522 8300 M H V R
Imatra Saimaan Auto-Arita Oy Auto-Hatakka Tuomaankatu 6 020 791 2581 M H V R
Jalasjärvi Huoltokorjaamo J. Koivukoski Hallitie 1 06 457 5060 H V
Joensuu O.K. Auto Avainkuja 4 010 522 8300 M H V R
Jyväskylä O.K. Auto Kuormaajantie 5 010 522 8300 M H V K R Ma P
Jämsä O.K. Auto Säterintie 12 010 522 8300 H V R
Jämsä O.K. Auto Koskentie 6 010 822 8300 M
Järvenpää Järvenpään Auto-Arita Alhotie 8 020 758 0700 M H V K R
Kaarina Autokorjaamo Testipiste Hallimestarinkatu 22 02 243 5585 H V R
Kajaani No-Pan Auto Kettukalliontie 13 08 617 830 M H V K R
Kankaanpää Autoluojus Keskuskatu 5 02 576 600 M H V K R
Karkkila Autokorjaamo Sundström Lemmointie 15 09 225 7437 H V
Kauhajoki Autokorjaamo Petri Huhtaviita Kenttätie 2 06 231 3232 H V
Kauhajoki Autoliike Nystedt Bilaffär Kenttätie 2 020 780 4160 M R
Kemijärvi Juhan Auto Pohjolankatu 5 020 743 4491 M H V K R
Keminmaa Auto Aho Teollisuuskylänraitti 1 0400 551 600 M H V K R
Kempele Autopalvelu Kaarvan Eteläsuomentie 210 020 762 2295 H V
Kerava Kannistonkulma Kannistonkatu 1 020 768 9314 H V
Keuruu O.K. Auto Mäntymäentie 2 010 822 8300 M H V
Kirkkonummi LänsiAuto Munkinkuja 7 010 525 2810 H V
Kitee Auto-Konetalo Waschko Kiteentie 49 050 330 0360 H V
Kokkola Autoliike Nystedt Bilaffär Indolantie 8 020 780 7300 M H V K R
Kotka Etelä-Kymen Auto Haminantie 1 010 763 5700 M H V K R P
Kouvola O.K. Auto Kaitilankatu 6 010 522 8300 M H V K R Ma P
Kuhmo No-Pan Auto Leipurintie 13 08 617 820 M H V
Kuopio Kuopion Autokauppa Kallantie 11 017 364 2211 M H V K R Ma P
Kuusamo Juhan Auto Jamatie1 020 743 4494 M H V
Lahti Vesijärven Auto 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 Mönninkatu 32 013 521 444 H V R
Lohja Lohjan Autokeskus Maksjoentie 9 019 363 81 M H V K R
Loimaa Varsinais-Suomen Auto-Center Lamminperä 8 020 781 0780 M H V R
Loviisa Oy Porvoon Autotarvike Purokatu 3 019 535 390 M H V K R
Maarianhamina Öhmans Bil 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 Ratatie 38 010 470 2652 H V
Mäntsälä Mäntsälän Carpojat Maisalantie 11 019 688 0126 H V R
Nurmijärvi Autohuolto T Pispala Pekontie 1 09 250 8277 H V R
Oulu Juhan Auto Tervahovintie 11 020 779 7700 M H V R P
Oulu Juhan Auto Tervahovintie 13 020 779 7749 K Ma
Pieksämäki Auto-Jeni Tukikohdantie 17 0400 529 090 M H V K R
Pietarsaari Autoliike Nystedt Bilaffär Permonkaarre 125 020 780 7330 M H V
Pori Autoluojus Helmentie 16 02 630 1600 M H V K R
Pori Rinta-Joupin Autoliike Hyväntuulentie 4 020 777 2305 M H V K R
Porvoo Porvoon Autotarvike Veckjärventie 1 A 019 524 7711 M H V K R
Raahe Juhan Auto Lappastentie 08 265 9500 M H V
Raisio Varsinais-Suomen Auto-Center Allastie 2 020 781 0700 M H V K R P
Rauma Rinta-Joupin Autoliike Nortamonkatu 17 020 777 2752 M H V R
Riihimäki Kolarikorjaamo Sorsa Tehtaankatu 6 019 716 620 H V K R Ma
Rovaniemi Auto Aho Alakorkalontie 15 0400 424 500 M H V K R P
Ruovesi Ruoveden Autopaja Teollisuustie 1 03 476 2011 H V R
Salo Salon Passeliauto Myllyojankatu 11 040 306 6200 M H V K R
Savonlinna Etelä-Savon Auto Karjalantie 4 015 206 2970 M H V K R
Seinäjoki Autoliike Nystedt Bilaffär Kuortaneentie 020 780 4100 M H V K R
Sipoo Arctic Trucks Finland Hiekkamäentie 7 0400 441 044 H V
Sodankylä Auto Aho Seitatie 020 344 300 M H V P
Tammisaari Lohjan Autokeskus 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 Olkitie 7 020 777 2010 M
Tervajoki Tervajoen Autohuolto Heikkilä Loukontie 5 06 478 7000 H V
Turku Autokiila Asentajankatu 6 020 775 7100 M H V R P
Turku Autokiila korikorjaamo Hämeentie 44 020 775 7121 K R Ma
Tuusula Vaunula Sulantie 10 020 758 0205 H V
Vaasa Rinta-Joupin Autoliike Meijerinkatu 15 020 777 2107 M H V K R P
Vantaa Toyota Airport Ohtolankatu 6 010 615 8500 M H V K R Ma P
Vantaa Toyota Kaivoksela Vanha Kaarelantie 31 010 851 8300 M H V K R Ma P
Varkaus Auto-Jeni Käsityökatu 29 0400 529 080 M H V K R
Viitasaari Autoliike Koskinen Ukontie 24 014  577 1135 M H V R
Vilppula Autosähkö Veljekset Selänpää Mäntäntie 252 03 471 6580 H V
Ylivieska Autoliike Nystedt Bilaffär Ruutihaantie 7 020 780 7370 M H V K R
Ylöjärvi Toyota Tammer-Auto Elovainio Elotie 6 03 244 03600 H V R
Ähtäri Korsumäen Auto Yrittäjäntie 2 040 721 4311 M H V R
Äänekoski O.K. Auto Rahastajantie 2 010 522 8300 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

(neuvontapalvelu arkisin klo 8-16, 
muina aikoina puhelu yhdistyy 
Toyota-tiepalveluun)
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Tasaeristä tasapainoa talouteen. 
Toyota Korjaamoluotto

AINA EDULLINEN TOYOTA AKTIIVI HUOLTO.
Uusi yli 6-vuotiaille Toyota-autoille räätälöity merkkihuolto.

RAUTAINEN KUNTO 
EI AJAN MYÖTÄ RAPISE.

Toyota Aktiivi Huollon varaat helpoiten osoitteessa toyotahuoltovaraus. 

Huollon varaat helpoiten osoitteessa 
toyotahuoltovaraus.fi

Auton asiantunteva huolto ja kunnossapito 
kannattaa. Ominaisuudet säilyvät alku-
peräisellä tasolla ja auton jälleenmyyntiarvo 
on parempi. 

Toyota Aktiivi Huollon ja Kunnostuksen saat vain Toyota-merkkihuollosta.
Kysy myös huollon rahoittamista edullisella Toyota Korjaamoluotolla!

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. 
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