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”The iPhone is a shit phone and nobody 
will surf the web on their mobile. Ever.” 
Näin ytimekkäästi tiivisti vuonna 2009 
eräs ruotsalainen suursijoittaja moni-
en matkapuhelinvalmistajien epäluulon 
uutta tulokasta kohtaan. Samansuuntaisia 
epäluuloisia kommentteja kuultiin pian 
uudelleen Applen julkaistua uuden iPad-
tabletin. Kuka ihme sellaista laitetta tar-
vitsee, kun on jo tietokone ja älypuhelin? 
Juuri näin ajattelin itsekin. Applen uu-
det tuotteet olivat erinomainen esimerk-
ki siitä, kuinka uudenlaisella ajattelulla ja 
ennakkoluulottomuudella voidaan saada 
aikaiseksi pieniä ja vähän suurempiakin 
vallankumouksia. Muutokset jännittävät 
monia, ja siksi edelläkävijöitä mieluusti 
vähätellään aluksi ja heidän innovaatioi-
hinsa suhtaudutaan epäilevästi.

Toyotalla on runsaasti kokemusta au-
toalan edelläkävijänä toimimisesta. En-
sin Toyota mullisti teolliset tuotantolai-
tokset ympäri maailmaa äärimmäisen te-
hokkaalla lean-tuotantomallillaan, ja sen 
jälkeen uusia mullistuksia on tehty yksi 
toisensa jälkeen Toyotan automalleissa. 

Yksi merkittävimmistä autoalan mul-
listuksista, suoranainen vallankumous, 
käynnistyi vuonna 1997, kun Toyota esit-
teli täysin uudenlaista teknologiaa sisältä-
neen hybridiauton. Malli sai nimekseen 
Toyota Prius. Hybriditekniikkaa pidet-
tiin tuolloin autoissa turhana ja nopeas-
ti ohimenevänä kokeiluna. Olihan moni 
valmistaja kokeillut aiemmin omien hyb-
ridimalliensa valmistamista, mutta huo-
mannut haasteen ylivoimaiseksi. 

Kahdeksan miljoonaa valmistettua 
hybridiä myöhemmin Toyotalla on ollut 
ilo osoittaa hybriditekniikan vakiinnut-
taneen asemansa autoalan innovaatioi-
den kärjessä. Frankfurtin autonäyttelyssä 
syyskuussa Toyota palasi hybriditeknii-
kan alkulähteille esittelemällä neljännen 
sukupolven Priuksen. Innovaatioiden 
ikoniksi muodostunut uusi Prius kantaa 
mukanaan Toyotan viimeisintä hybridi-
tekniikkaa ja uusia ennakoivia turvalli-
suusjärjestelmiä. Älykäs hybriditekniikka 
auttaa kuljettajaa ajamaan erittäin talou-
dellisesti ja nauttimaan matkan jokaisesta 
hetkestä. Uudet turvallisuusjärjestelmät 

puolestaan seuraavat liikennettä ja aut-
tavat kuljettajaa reagoimaan yllätyksiin 
myös silloin, kun kuljettajan huomioky-
ky on herpaantunut. Suomeen saamme 
uuden Priuksen ensi vuoden alussa, ja 
silloin suomalaisillekin autoilijoille avau-
tuu mahdollisuus päästä nauttimaan au-
toalan viimeisimmästä hybriditeknolo-
giasta.

Eri alojen edelläkävijät ymmärtävät 
maailman muuttuvan ja kehittyvän kiih-
tyvällä tahdilla. He ovat mieluummin ai-
na muutoksen johdossa etsien uusia rat-
kaisuja, kuin seuraamassa sivusta epä-
luuloisina. Kädessäsi oleva Toyota Plus 
-lehtikin on hienon muutoksen äärellä. 
Tämä numero on viimeinen nykyisellä 
konseptilla toteutettu lehti. Jatkossa uu-
distuneen lehden lisäksi myös uudet, di-
gitaaliset lisämausteet tuovat mukanaan 
hienoja mahdollisuuksia, kuten artikke-
lien täydennykseksi lisätyt videot, lähes 
rajattomat vaihtoehdot tarinoiden ja ku-
vien jakamiseen erilaisissa kanavissa se-
kä mahdollisuuden päivittää tuoreimpia 
sisältöjä myös painetun lehden ilmesty-
misten välillä. 

Kaikki uudistukset tehdään luonnol-
lisesti unohtamatta lehden tärkeintä ta-
voitetta: laadukkaiden artikkelien ja vii-
meisimpien uutisten tarjoamista Toyota-
omistajille. Vuodesta 1927 saakka julkais-
tu asiakaslehtemme ottaa siis pian mie-
lenkiintoisen askeleen kohti uutta. Ku-
ten edelläkävijät aina, odotamme malt-
tamattomina, mitä uusia mahdollisuuk-
sia muutos tuokaan tullessaan ja miten 
voisimme toimia autoalan edelläkävijänä 
tässäkin asiassa.
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TEKSTI MIA MEINANDER
KUVAT KALLE KALAJA

Toyota Motor Corporationin valmistamia hybridiautoja on myyty jo yli kahdeksan miljoonaa 
kappaletta ympäri maailman, joista miljoona Eurooppaan. Kaikki alkoi vuonna 1997, kun 
maailman ensimmäinen sarjavalmisteinen hybridiauto, Toyota Prius, lanseerattiin. Toyota 
esitteli Frankfurtin autonäyttelyssä uudelleen syntyneen pioneerin, neljännen sukupolven 
Toyota Priuksen, lisäksi myös muita hybridiuutuuksia.

oyotan menestyksekästä hybridi-
tarinaa jatkava uusi Prius paljas-
tettiin kansainvälisessä lehdistöti-
laisuudessa Toyotan osastolla, ja 
se herätti valtavasti kiinnostusta. 

Uudelleen syntyneeseen ikoniin ei päässyt-
kään ihan heti tutustumaan lähietäisyydeltä.

Prius rakentuu Toyotan täysin uudelle poh-
jalevylle, joka otetaan tämän mallin myötä en-

Hybridihuumaa

T simmäistä kertaa käyttöön. Uuden rakenteen 
ansiosta auton painopiste on varsin matalalla, 
minkä johdosta auton ajo-ominaisuudet ovat 
aiempaa palkitsevammat ja hallittavuus pa-
rempi mm. jäykemmän korirakenteen ansi-
osta. Samaa TNGA-pohjalevyä (Toyota New 
Global Architecture) käytetään jatkossa mo-
nissa muissakin uusissa Toyota-malleissa.

Pohjalevyratkaisulla on merkitystä myös 

estetiikkaa arvostavalle, sillä uusi rakenne on 
antanut enemmän vapauksia myös automuo-
toilijoille. Uuden Priuksen yleisilme onkin ai-
empaa linjakkaampi ja urheilullisempi. Muo-
toilussa on pyritty vangitsemaan toisaalta peh-
meiden kaarien ja toisaalta korin kovien ma-
teriaalien välinen kontrasti. Entistä matalam-
man painopisteen saanut auto henkii uudel-
la modernilla ulkoasullaan edistyksellisyyttä 
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Priuksen dynaaminen 
ulkoasu kätkee sisälleen 
mielenrauhaa tarjoavan 
matkustamon.

▶

Toyotan täyshybridijärjestelmä 
on aina ollut Priuksen sydän, ja nel-
jännen sukupolven Priuksen myö-
tä Toyota esittelee myös uudistetun 
hybridijärjestelmän, jonka myötä 
kuljettaja pääsee nauttimaan aiem-
paa suuremmasta ajamisen nautin-
nosta. Kiihdytykset ovat ripeämpiä 
ja pehmeämpiä, ja ajaminen suu-
remmilla nopeuksilla on aiempaa 
hiljaisempaa. 

Toyotan hybriditeknologian me-
nestys on rakentunut ennen muu-
ta paitsi niiden polttoainetaloudel-
lisuuden, myös niiden tarjoaman 
huolettoman ja mukavan ajokoke-
muksen rakentamalle jalustalle. Uu-
dessa Priuksessa esiteltävä uudis-
tunut täyshybridijärjestelmä onkin 
keskittynyt vahvistamaan näitä te-
kijöitä entisestään, ollen hyötysuh-

teeltaan entistä parempi, kevyem-
pi ja terävämmin reagoiva. Lisäksi 
hybridikomponentit ovat aiempaa 
pienempiä kooltaan, ja niiden si-
joittelu on mietitty uudelleen. Myös 
uusi nikkelimetallihydridiakku on 
aiempaa pienempi, vaikka sen ka-
pasiteetti ja lataustehokkuus ovat-
kin kasvaneet merkittävästi. Uuden 
hybridijärjestelmän myötä talou-
dellisuuden odotetaan parantuvan 
noin 18 prosenttia nykymalliin ver-
rattuna.

Uusi Prius jatkaa samaa tiennäyt-
täjän roolia, josta se on opittu tunte-
maan, tehden jälleen kerran tyhjäk-
si harhaluulot, joiden mukaan ym-
päristöystävällinen auto näyttää ja 
tuntuu tylsälle. Vetävän ulkoasun ja 
edistyksellisen teknologian yhdis-
telmä toimii aina.

Entistäkin taloudellisempi ja 
hauskempi hybridijärjestelmä

ja suorituskykyä, mutta Priukselle tunnusomainen 
muotoilukieli on silti säilytetty. Uudet ajovalot, su-
muvalot ja ilmanottoaukot viimeistelevät Priuksen 
erottuvan ulkoasun.

Sivuprofiili on aiempaa matalampi ja linjakkaampi 
uuden TNGA-rakenteen ansiosta, ja auto onkin nyt 
20 mm aiempaa matalampi. Pituutta autolla on 60 
mm aiempaa enemmän (4540 mm) akselivälin säily-
essä entisellään (2700 mm). Lisäksi auto on kasvanut 
15 mm leveyssuunnassa (1760 mm). Auton takaosan 
muotoilu jatkaa saumattomasti sen voimakkuutta ja 
dynaamisuutta korostavaa muotoilua. Uudet led-ta-
kavalot viimeistelevät ilmeen.

Priuksen sisätilat puolestaan ovat mielenrauhan 
tyyssija. Kojelauta on aiempaa rauhallisempi, ja yk-
sityiskohtien viimeistelyyn on kiinnitetty paljon 
huomiota. Auton sisusta on suunniteltu lämpimäk-
si, hiljaiseksi ja miellyttäväksi tilaksi niin matkusta-
jille kuin kuljettajallekin, ergonomiaa unohtamatta. 
Uudelleen suunnitellut etuistuimet ovat hyvin tuke-
vat, ja matkustamon hiljaisuus takaa miellyttävän 
matkan kaikille.
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Uusi RAV4 Hybrid laajentaa 
Toyotan hyvän mielen 
hybridikokemuksen uuteen 
segmenttiin.

Uuden Priuksen ohella Toyota-osaston kat-
seenvangitsijana toimi rohkeasti muotoiltu 
konseptiauto C-HR, joka antaa viitteitä Toyo-
tan tulevasta kompaktista crossover-mallista. 
C-HR ei nimittäin todellakaan ole pelkästään 
näyttävä muotoilututkielma – erityisesti eu-
rooppalaiseen makuun kehitellyn auton tuo-
tantoversio esitellään ensi vuoden alkupuolella 
Geneven autonäyttelyssä.

Innovatiivinen C-HR on suunniteltu erottu-
maan, ja se vastaa osaltaan Toyotan pääjohtaja 
Akio Toyodan antamaan lupaukseen entistä 
hauskemmista autoista. Näyttävän ulkonäön 
lisäksi mitoiltaan B- ja C-segmenttien väliin 
sijoittuva C-HR tarjoaa sellaista ketteryyttä ja 
muunneltavuutta, jota nykyaikainen urbaani 
elämäntapa edellyttää. Myös C-HR on suunni-
teltu uudelle TNGA-pohjalevylle, mikä mah-
dollistaa etenkin auton erinomaisen käsiteltä-
vyyden ja hallittavuuden. Auton edistykselli-
nen täyshybridijärjestelmä puolestaan takaa 
nautinnollisen ajokokemuksen.

Hiottu timantti
Etenkin C-HR:n alaosan voimakas muotoilu 
on saanut viitteitä timanttien yksityiskohtai-

Säväyttävä 
hybridi konsepti 
C-HR

Näyttävä konsep-
tiauto C-HR Hybrid 
antaa viitteitä jo 
ensi vuonna esitel-
tävästä kompak-
tista crossover-
hybridistä.

sesta hionnasta. Sensuelli matkustamon muo-
toilu ja pyöristetyt linjat tuovat keveyttä au-
ton yleisilmeeseen, kun taas esimerkiksi voi-
makkaat pyöränkaarien muotoilut tuovat au-
ton olemukseen itsevarmuutta ja sporttisuutta.

Auton etuosan muotoilu edustaa uutta ja 
voimakasta tulkintaa Toyotan uudesta Keen 
Look -muotoilukielestä, ja C-HR:n tunnistaa-
kin välittömäksi Toyota-perheen uudeksi jäse-
neksi. Kapealinjainen ylempi etusäleikkö luo 
kiinnostavan kontrastin muuten rouhealle 
etuilmeelle, jonka vetävän ulkonäön viimeis-
telee edistyksellinen valaistus. Timanttiteemaa 

toistava massiivinen alempi etusäleikkö yksi-
tyiskohtineen korostaa auton matalaa paino-
pistettä ja dynaamisuutta.

Auton sivuprofiilista pistävät silmään eten-
kin matala korin muotoilu ja rohkeat pyö-
ränkaaret, joille matkustamon sulavalinjai-
nen muotoilu tarjoaa esteettisesti kiinnosta-
van vastapainon. Auton takaosan muotoilu 
taas noudattaa samaa rohkeaa ja voimakasta 
muotoilulinjaa, ja timanttiteema jatkuu myös 
takaosan muotoilun yksityiskohdissa. Näyttä-
vät 21-tuumaiset erikoisvanteet viimeistelevät 
säväyttävän konseptiauton ulkonäön.
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Autoteollisuus on kohdannut haastavia 
ympäristökysymyksiä jo vuosikymmeni-
en ajan, ja Toyota on toiminut tiennäyt-
täjänä uusien teknologioiden kehittämi-
sessä. Sen näkemyksen mukaan on to-
dennäköistä, että tulevaisuudessa erilai-
set tekniset ratkaisut sähköautoista hyb-
rideihin ja innovatiivisiin polttokenno-
autoihin ovat käytössä samaan aikaan. 

Uusi aikakausi on alkamassa Eu-
roopassa, sillä vetyauto Toyota Mirain 
myynti on alkanut Saksassa, Tanskassa 
ja Iso-Britanniassa. Ensi vuonna Miraita 
aletaan myydä myös Belgiassa, ja Euroo-
pan markkina-aluetta laajennetaan vähi-

tellen vetyinfrastruktuurin kehittymisen 
mukaisesti.

Vetyä polttoaineenaan käyttävä inno-
vatiivinen auto ei tuota lainkaan haital-
lisia päästöjä. Sen ainoa päästö on vesi-
höyry, ja vesiteema olikin esillä myös To-
yotan osastolla Frankfurtissa. Kuhiseval-
la messualueella Mirain ympärille luotu 
näyttelyalue sinisine lattioineen ja info-
tauluissa soljuvine vesipisaroineen tarjosi 
tervetulleen rauhoittavan hetken. 

Eurooppa siirtyy uuteen aikakauteen 
Toyota Mirain, jonka japaninkielinen ni-
mi tarkoittaa enteellisesti tulevaisuutta, 
myötä. 

C-HR ei ole pelkästään kaunis katsella – se tuo 
hybriditeknologian jälleen uuteen segment-
tiin. Uusi, aiempaa pienikokoisempi ja kevy-
empi hybriditeknologia tuo mukanaan mer-
kittäviä etuja mm. polttoainetaloudellisuuteen, 
akkujen ladattavuuteen ja hiilidioksidipääs-
töihin. Uudistunut täyshybridijärjestelmä on 
myös aiempaa tehokkaampi ja terävämmin 
reagoiva tarjoten kuljettajalle aiempaa suu-
remman ajonautinnon.

C-HR:n lisäksi merkittävän lisäyksen Toyo-
tan hybriditarjontaan tuo myös Frankfurtis-
sa ensiesiintymisensä saanut RAV4 Hybrid. 
Reilu 20 vuotta sitten ensiesitelty katumaastu-
ri muokkasi ratkaisevalla tavalla silloista auto-
maailmaa, ja sittemmin RAV4-mallia onkin 
myyty globaalisti jo yli kuusi miljoonaa kap-

paletta, joista 1,5 miljoonaa Eurooppaan. Nyt 
Toyota tuo ensimmäisenä autonvalmistajana 
taas jotain aivan uutta tähän segmenttiin. 

RAV4 Hybridissä yhdistyvät 2,5-litrainen 
bensiinimoottori, hybridiyksikkö sekä nelive-
toversioissa myös taka-akselin sähkömoottori. 
Järjestelmä tuottaa huipputehoa 145 kW (197 
hv), joka takaa kiihtyvyyden 8,7 sekunnissa 
0–100 km/h, ja alustava yhdistetyn ajon hiili-
dioksidipäästöarvo on 115 g/km. Se tarkoittaa 
4,9 l/100 km polttoaineenkulutusta. Sähköi-
nen neliveto tuottaa lisäturvaa ja pitoa liuk-
kailla ajo-alustoilla, ja lisäksi autolla voi vetää 
1650 kg:n jarrullista perävaunua. Kuorman 
vetäminen on helppoa ja turvallista heilah-
duksia tasoittavan Trailer Sway Control -järjes-
telmän ansiosta. Hybriditekniikka ei siis sul-

je pois yhtäkään RAV4:n perusvahvuuksista.
Paitsi että RAV4 on saanut hybridiversion 

myötä uuttaa tekniikkaa kuorensa alle, on se 
kokenut myös ulkoisia muutoksia. Uusi keula-
muotoilu ja led-ajovalot antavat RAV4:lle voi-
makkaamman olemuksen, ja sivuprofiilin uusi 
helmapaneeli tuo ulkonäköön virtaviivaisuut-
ta. Takavaloumpiot on muotoiltu uudelleen, 
ja uusi takapuskuri korostaa RAV4:n vahvaa 
luonnetta.

RAV4 Hybrid yhdistää voimakkuuden, hie-
nostuneisuuden, vaivattoman ajettavuuden ja 
tavallista matalammat pakokaasupäästöt. To-
yotan hybridimalliston uusi ulottuvuus, joka 
varmistaa RAV4:n pysymisen luokkansa terä-
vimmässä kärjessä, esitellään Suomessa alku-
vuodesta 2016.

Hybriditeknologia laajenee uusiin segmentteihin

Tulevaisuus tuli Eurooppaan

Polttokennoauto Mirain 
käyttövoimana toimii 
vety. Auton myynti on 
jo alkanut Saksassa, 
Iso-Britanniassa ja 
Tanskassa.
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NÄE JA NÄY HYVIN.
SÄÄLLÄ KUIN SÄÄLLÄ.

OIKEA NOPEUS, TARKKAAVAISUUS 
JA PARAS MAHDOLLINEN NÄKYVYYS MERKITSEVÄT 
TURVAA JA MIELENRAUHAA.

Huollon varaat helpoiten osoitteessa 
toyotahuoltovaraus.fi

TOYOTA LONGLIFE -AJOVALOPOLTTIMOT, ESIM.
H4 Longlife No. 90981-YZZAC 6,30 € / kpl
H7 Longlife No. 90981-YZZAD 10,50 € / kpl
Hintaesimerkit eivät sisällä vaihtotyötä.

TUULILASIN KORJAUS JA VAIHTO Kysy myös 
tuulilasin vaihdon 

rahoittamisesta 
Toyota 

Korjaamoluotolla.

Tuulilasin vaihto Kysy hintaa!
Tuulilasin vaihto tulee kysymykseen, kun vaurio 
on sellainen, ettei korjaus ole suositeltavaa.

Kiveniskemien korjaus alk. 69 €

AIDOT TOYOTA-PYYHKIMEN SULAT, ESIM.
Yaris No. 85212-YZZAB ja 85212-YZZAQ 23,90 €/pari
Corolla No. 85212-YZZAC ja 85212-YZZCR 29,00 €/pari
Avensis T25-mallisarja

No. 85212-YZZCR ja 85212-YZZAC
29,00 €/pari

Hiace No. 85212-YZZAU 30,20 €/pari
Hintaesimerkit eivät sisällä vaihtotyötä.

Kysy Toyota-merkkihuollosta myös tuulilasinpesunestettä autoosi.

Helpoiten varmistat turvallisen ajon tuomalla 
autosi Toyota-merkkihuoltoon. Vaihdamme 
polttimot, sulat ja varmistamme, että 
näkeminen ja näkyvyys ovat kunnossa.
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NÄE JA NÄY HYVIN.
SÄÄLLÄ KUIN SÄÄLLÄ.

OIKEA NOPEUS, TARKKAAVAISUUS 
JA PARAS MAHDOLLINEN NÄKYVYYS MERKITSEVÄT 
TURVAA JA MIELENRAUHAA.

Huollon varaat helpoiten osoitteessa 
toyotahuoltovaraus.fi

TOYOTA LONGLIFE -AJOVALOPOLTTIMOT, ESIM.
H4 Longlife No. 90981-YZZAC 6,30 € / kpl
H7 Longlife No. 90981-YZZAD 10,50 € / kpl
Hintaesimerkit eivät sisällä vaihtotyötä.

TUULILASIN KORJAUS JA VAIHTO Kysy myös 
tuulilasin vaihdon 

rahoittamisesta 
Toyota 

Korjaamoluotolla.

Tuulilasin vaihto Kysy hintaa!
Tuulilasin vaihto tulee kysymykseen, kun vaurio 
on sellainen, ettei korjaus ole suositeltavaa.

Kiveniskemien korjaus alk. 69 €

AIDOT TOYOTA-PYYHKIMEN SULAT, ESIM.
Yaris No. 85212-YZZAB ja 85212-YZZAQ 23,90 €/pari
Corolla No. 85212-YZZAC ja 85212-YZZCR 29,00 €/pari
Avensis T25-mallisarja

No. 85212-YZZCR ja 85212-YZZAC
29,00 €/pari

Hiace No. 85212-YZZAU 30,20 €/pari
Hintaesimerkit eivät sisällä vaihtotyötä.

Kysy Toyota-merkkihuollosta myös tuulilasinpesunestettä autoosi.

Helpoiten varmistat turvallisen ajon tuomalla 
autosi Toyota-merkkihuoltoon. Vaihdamme 
polttimot, sulat ja varmistamme, että 
näkeminen ja näkyvyys ovat kunnossa.
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TEKSTI JUSSI GRANBERG
KUVAT KALLE KALAJA

viehättää kaikilla ominaisuuksillaan
Uusi Auris

Uusi Auris
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hmisen perusominaisuuksiin kuuluvat uteliaisuus ja vahva 
pyrkimys hahmotella tulevaisuuden kehitystä. 50- ja 
60-lukujen tieteisfantasioissa 2000-luvun ihmisten visioi-
tiin asuvan avaruusalusta muistuttavissa taloissa, popsivan 
ruoan pillereinä, kommunikoivan näköpuhelimien avulla ja 
liikennöivän lentävillä atomikäyttöisillä autoilla. Moni visio 
on osunut harvinaisen oikeaan, tai jopa ylittynyt, kun taas 
osa asioista on pysynyt hämmästyttävän muuttumattomina. 
Moni meille arkinen itsestäänselvyys, kuten taskussa kul-
keva älypuhelin tai pihalla itsestään suriseva robottiruohon-
leikkuri, kuulosti vielä muutama vuosikymmen sitten täysin 
utopistiselle.

Talot kuitenkin rakennetaan edelleen pääsääntöisesti 
puusta ja betonista, ja vaikka osalle ihmisistä ruokailu onkin 
vain tarkkaan laskettujen ravinto-osien tankkaamista, vetä-
vät suurimmalle osalle höyryävät padat ja kulinarismi vielä 
toistaiseksi voiton. Nautimme edelleen myös esimerkiksi 
pyöräilystä, jonka suosio tuntuu taas olevan eri muodois-
saan kasvussa Suomessa, ja modernin ajan autot liikkuvat 
myös edelleen tiukasti maan pinnalla. Parhaimmillaan ne 
kuitenkin sisältävät sellaista teknologiaa, jollaisesta men-
neillä vuosikymmenillä ei osattu edes uneksia. Uusi Auris 
on Toyotan näkemys tällaisesta huippumodernista perhe-
autosta vuonna 2015.

Visio paremmasta perheautosta
Toyotan vision mukaan modernin perheauton tulee olla 
taloudellinen, turvallinen ja ennen kaikkea hauska ajaa. 
Sen tulee myös pystyä tarkkailemaan muuta liikennettä ja 
estämään tarvittaessa kolarit. Olennaisin Toyotan pitkän 
aikavälin visioista on ollut yhdistää poltto- ja sähkömoot-
toriteknologian vahvuudet hybriditeknologiaksi. Vaikka 

Keväällä Geneven autonäyttelyssä 

ensiesitelty ja kesällä Suomeen rantautunut 

uusi Auris on kaikkea, mitä tämän hetken 

moderneimmalta perheautolta voi odottaa. 

Tyylikkäästi uudistuneiden ulkomuodon 

ja sisätilojen lisäksi Auris on saanut 

kuorensa alle täysin uutta moottori- ja 

turvallisuusteknologiaa. 

▶

I
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Uusi Auris

Kojelauta on  
modernin tyyli-
käs. Mittariston 
kes kellä sijaitseva 
TFT-näyttö näyt-
tää tärkeimmät 
ajotietokoneen 
tiedot.

Hyvän tuen 
antavat istuimet 
viimeistelevät 
dynaamisen 
ajokokemuksen.

Katse kauaksi 
tulevaisuuteen

autoalalla sekä poltto- että sähkö-
moottoriteknologiaa on kehitetty 
viime aikoina suurin harppauksin, on 
molemmissa voimanlähteissä edelleen 
omat tunnetut rajoituksensa. Sähkö-
autolla ajelee mielikseen, sillä sähkö-
moottori on lähes äänetön ja päästötön 
voimanlähde. Kaupungissa kurvailu 
on vaivatonta, sillä sähkömoottorin 
vääntö on erinomainen heti alakier-
roksilta alkaen, minkä ansiosta kiihdy-
tykset ovat erittäin pehmeitä. 

Sähköautoilun rajoitteena on kuiten-
kin edelleen riittävän akkukapasiteetin 
ja sitä kautta riittävän toimintasäteen 
saavuttaminen. Vaikka sähköautojen 
parissa tehdään jatkuvasti kehitystyötä, 
riittävät keskivertoautoilijan budjettiin 
sopivien täyssähköautojen toiminta-
matkat parhaimmillaankin vain päi-
vittäisiin ajoihin lähialueilla. Tehokkaat 
sähköautojen latauspaikat ovat edel-
leen harvassa, ja akkujen täyteen lataa-
minen kestää jopa useita tunteja.

Polttomoottorin tärkeimpänä etuna 
suhteessa sähkömoottoriin on sen 
huomattavasti laajempi toimintasäde. 
Bensatankin täyttö on nopeaa, ja jake-
luverkosto on erittäin kattava. Bensii-
nimoottorin heikkoutena voidaan sen 
sijaan pitää sen tuottamia päästöjä ja 
sähkömoottoria heikompia ominai-
suuksia kaupunkiolosuhteissa. Moot-
torin käydessä syntyy aina terveydelle 
ja ympäristölle haitallisia pakokaasu-
päästöjä, ja etenkin liikkeelle lähdöt 

ovat hyötysuhteen kannalta poltto-
moottorin heikkous. Sähkömoottori 
puolestaan on parhaimmillaan juuri 
kaupunkiliikenteessä, jossa ajetaan 
matalilla nopeuksilla ja pysähdellään 
jatkuvasti. 

Hybriditeknologia pystyy yhdis-
tämään molempien moottorityyp-
pien vahvuudet. Liikkeelle lähdöissä 
ja hitaissa nopeuksissa liikutaan säh-

kömoottorin avulla, ja suuremmilla 
nopeuksilla otetaan polttomoottori 
avuksi. 

Laita hyvä energia kiertämään
Kun sekä poltto- että sähkömoottori 
toimivat kumpikin ominaisuuksiensa 
mukaisella parhaalla alueella, tulee aja-
misesta huomaamatta rentoa ja vaiva-
tonta. Hybridijärjestelmä toimii hyvin 
hienostuneesti, eikä kuljettaja välttä-
mättä edes huomaa, milloin järjestelmä 
käyttää sähkö- ja milloin polttomoot-
toria. Ei sillä ole juuri merkitystäkään, 
sillä olennaisempaa on vain luottaa, 
että kaikki toimii oikein. 

Toyotan hybridit on aina varus-
tettu pehmeätoimisella portaattomalla 
eCVT-automaattivaihteistolla. Kuljet-
tajan tarvitsee vain painaa kaasua, ja 
teho on välittömästi käytössä. Sähkö-
moottorin hyvän väännön ansiosta 
liikkeelle lähdöt ovat samalla ripeitä, 
että pehmeitä, ja liike-energian talteen-
otto käynnistyy aina välittömästi, kun 
jalka siirretään pois kaasupolkimelta. 
Jarrutettaessa liike-energian talteenotto 
tehostuu. Energian kierrätystä ja hybri-
dijärjestelmän toimintaa voi halutes-
saan seurata kojelaudan Toyota Touch® 
-mediakeskuksen hybridinäytöltä. 

Toyota on pitänyt kiinni pitkän aika-
välin visioistaan ja panostanut hybri-
diteknologian kehittämiseen jo yli 
kahden vuosikymmenen ajan. Kau-
pallisesti hybriditeknologia tuli tar-
jolle Prius-mallin myötä jo vuonna 
1997, ja maailmanlaajuisesti Toyo-
tan hybrideistä nauttii jo yli 8 miljoo-
naa autoilijaa. Hybriditeknologia on 
osoittautunut erittäin luotettavaksi ja 
kestäväksi, myös meidän pohjoisen 
ankarissa olosuhteissa. Tästä syystä 

Toyota myöntää hybridijärjestelmälle 
viiden vuoden takuun. 

Miellyttävä ajonautinto
Uusi Auris tarjoaa ulkonäköään vas-
taavan dynaamisen ja tarkan ajet-
tavuuden, sekä ensiluokkaisen 
mukavuustason. Istuimien antama 
erittäin hyvä tuki täydentää tätä tun-
netta. Dynaaminen ajoasento on lähes 
urheilullinen, ja sekä penkin että ohja-
uspyörän säätövarat ovat laajat. Vaih-
dekeppi on sijoitettu hyvin kuljettajan 
ulottuville. Sähköinen ohjaustehos-
tin säätyy nopeuden mukaan, jolloin 
hiljaisissa nopeuksissa ja paikallaan 
käännettäessä Auris on kevyt käsitellä. 
Nopeammassa ajossa ohjaus taas on 
erittäin tunnokas välittäen tarkasti tun-
tuman tiestä suoraan ohjauspyörään. 

Active-varustetasosta alkaen 
vakiona oleva nappanahkaverhoiltu 
monitoimiohjauspyörä on miellyt-
tävästi muotoiltu, ja siihen on integ-
roitu olennaisimmat painikkeet mm. 
Toyota Touch® -mediakeskuksen toi-
mintojen ja ajotietokoneen ohjaami-
seen. Urheilullisesti upotettu mittaristo 
on selkeälukuinen, ja sen keskellä oleva 
värillinen ja resoluutioltaan erittäin 
tarkka TFT-näyttö kertoo tärkeimmät 
ajotietokoneen tiedot, navigoinnin 
opasteet, Bluetooth® -puhelut ja Toyota 
Safety Sense -järjestelmän varoitukset 
suoraan kuljettajan näkökenttään. 

Aurisin jousitus on säädetty toisaalta 
mukavaksi, mutta tarjoamaan kuiten-
kin hyvän ajettavuuden myös nope-
ammassa ajossa. Yhdessä tarkkaan 
säädetyn iskunvaimennuksen kanssa 
se tarjoaa hyvät ajo-ominaisuudet peh-
mentäen napakasti tien epätasaisuudet. 
Auris istuu tiukasti tiessä myös isom-
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▶

LIFE
●  16" teräsvanteet (Hybridissä 15" 

kevytmetallivanteet)
● Uretaanipäällysteinen ohjauspyörä
● CD/BT/USB ja kuusi kaiutinta
● Sähkötoimiset etuikkunat
●  Mustat kattokaiteet (Touring Sports)

STYLE
(Active-varustelun lisäksi/sijaan)
● 17" kevytmetallivanteet
● Toyota Skyview -panoraamakatto
● Takalasien ikkunatummennukset

PREMIUM 
(Active-varustelun lisäksi/sijaan)
● 17" kevytmetallivanteet
● Istuinten osanahkaverhoilu
● Urheilulliset etuistuimet
● Takalasien ikkunatummennukset
●  Automaatti-ilmastointi kuljettajan ja 

etumatkustajan erillisellä lämpötilan 
säädöllä

●  Avaimeton Smart Entry&Start 
-lukitus- ja käynnistysjärjestelmä

●  Automaattiset tuulilasinpyyhkijät 
sadetunnistimella

●  Automaattiset mittari- ja ajovalot 
hämärätunnistimella

●  Automaattisesti tummentuva 
taustapeili

● Touch with Go Plus -mediakeskus
● Bi-led-ajovalot
●  Toyota Safety Sense 

-turvallisuusvarustelu

Lisävarustepaketit  
Active- ja Style-varuste-
tasojen yhteyteen
Auris Plus -paketti
● Bi-led-ajovalot
● Toyota Touch with Go -mediakeskus

Comfort-paketti
●  Automaattiset tuulilasinpyyhkijät 

sadetunnistimella
●  Automaattiset mittari- ja ajovalot 

hämärätunnistimella
●  Automaattisesti tummentuva 

taustapeili
●  Automaattisesti koria vasten taittuvat 

ulkopeilit
●  Avaimeton Smart Entry&Start 

-lukitus- ja käynnistysjärjestelmä

Toyota Safety Sense 
-turvallisuuspaketti
●  Pre-Collision-järjestelmä (PCS)
● Kaistavahti (LDA)
●  Liikennemerkkien tunnistusjärjestelmä 

(RSA)
● Automaattiset kaukovalot (AHB)
●  Älykäs pysäköintiavustin etu- ja 

takasensoreilla (SIPA)Lisävarusteet Premium-
varustetasoon
● Musta nahkaverhoilu
●  Toyota Skyview -panoraamakatto

ACTIVE
● 16" kevytmetallivanteet
● Automaatti-ilmastointi
● Toyota Touch -mediakeskus
● Etusumuvalot
● Vakionopeussäädin
● Nopeudenrajoitin (ei hybridissä)
● TPWS-rengaspainevaroitin
● Sähkötoimiset ikkunat
● Haineväantenni
● Värillinen TFT-näyttö
● Säädettävä tavaratilan pohja
●  Hopeanväriset kattokaiteet (Touring 

Sports)
● Tavaraverkko (Touring Sports)

missa heitoissa, ja alustan ominaisuudet jopa 
kannustavat hieman urheilullisempaan ajoon. 
Uudella Aurisilla on mukava kurvailla mut-
kateillä. 

Hyvän äänierityksen ja korin aerodynaa-
misen muotoilun ansiosta Auris on varsin 
hiljainen auto myös Suomen karkeapintaisilla 
teillä. Hiottujen ajo-ominaisuuksien ja erityi-
sesti tarjolla olevien hybridi-, 1.2T bensiini-
turbo- ja 1.6 D-4D dieselmoottorien myötä 
Auris onkin positiivisia väristyksiä tuottava 
auto ajaa ja matkustaa. 

Viimeistely viehättää
Uusi Auris on näyttävä auto, lähestyypä sitä 
mistä suunnasta tahansa. Keulan muoto on 
samalla sekä räväkkä että elegantin sulava. 
Toyota-logosta lähtevät kromilistat yhdistyvät 
saumattomasti etuvalojen designiin ja LED-
päiväajovaloihin, ja keulan alaspäin levenevä 
muoto saa auton näyttämään leveältä ja istu-
van vahvasti tiessä. Kylkilinja kaartuu kauniisti 
perään, ja katon tyylikäs haineväantenni vii-
meistelee modernin ulkonäön.

Aurisin nuorekas muotoilu jatkuu myös sen 
sisätiloissa. Kojelaudan keskustassa katse kiin-
nittyy huomattavan suureen Toyota Touch® 
-kosketusnäyttöön, joka luo sisustaan erit-
täin modernin ilmeen. Kojelaudan muotoilu 
on harmonisen tyylikäs, ja kaikki toiminnot 
löytyvät vaivattomasti. Laadukkaat materi-
aalit houkuttelevat koskettamaan, ja yksi-
tyiskohtien viimeistely miellyttää silmää. 
Nahkaverhoiltu ohjauspyörä on laadukasta 
nappanahkaa, ja nahkaa löytyy myös koje-
laudan eri yksityiskohdista. Aidot tikkauk-
set ohjauspyörässä, kojelaudassa ja istuimissa 

vievät ajatuksen laadukkaisiin käsintehtyihin 
pukuihin tai nahkakenkiin, joiden viimeistely 
on aina huippuluokkaa. Sisutan verhoiluma-
teriaalit ja värit vaihtelevat varustetasoittain. 
Tarjolla on niin kangas-, Alcantara®- kuin 
nahkaverhoilu.

Varusteilla on väliä
Modernin autoilun kuuluu olla vaivatonta. 
Esimerkiksi tasaisen viileät sisätilat ja helposti 
käsillä oleva lempimusiikki ovat ehdottomia 
edellytyksiä monille. Aurisin automaatti-
ilmastointi viilentää nopeasti ja pitää valitun 
lämpötilan miellyttävän tasaisena. Katta-
vat Bluetooth®-ominaisuudet mahdollistavat 
vaivattomien handsfree-puheluiden lisäksi 
musiikin soittamisen Toyota Touch® -media-
keskuksen kautta suoraan puhelimesta tai 
muusta kannettavasta soittimesta. CD-levyjä 
ei siis enää tarvitse kantaa mukanaan, vaan 
modernin teknologian suomat mahdollisuu-
det kannattaa hyödyntää ja pitää rakas levy-
kokoelma turvassa kotona. Toyota Touch® 
-mediakeskuksen iso kosketusnäyttö pitää 
sisällään mm. pyyhkäisytoiminnon, ja kaikki 
painikkeet toimivat kevyesti kosketettaessa, 
aivan kuten tablettitietokoneessa. Silti perus-
toimintojen käyttö ei vaadi erityistä perehty-
mistä.

Aurisin vakiovarustelu on erittäin kattava. 
Active-varustetasosta alkaen vakiovarusteita 
ovat mm. tyylikkäät 16" kevytmetallivan-
teet, automaatti-ilmastointi, suomenkielinen 
Toyota Touch® -mediakeskus, peruutuska-
mera, Bluetooth® -handsfree, nahkaverhoiltu 
monitoimiohjauspyörä ja vakionopeussää-
din. Style-varustetaso tarjoaa reilun annok-

sen urheilullisuutta 17" kevytmetallivanteiden, 
Toyota Skyview -panoraamakaton ja ikku-
natummennuksien myötä. Active- ja Style-
varustetasoihin on lisäksi tarjolla erilaisia 
varustepaketteja, jotka sisältävät käytännölli-
siä mukavuus- ja turvallisuusvarusteita. Mal-
liston huipulla oleva Premium-varustetaso 
on nimensä mukaisesti ylellisesti varusteltu ja 
sisältää kaikki Aurisiin saatavissa olevat tek-
nologiat. Premiumin lisävarusteeksi on jätetty 
ainoastaan Toyota Skyview -panoraamakatto 
ja istuinten musta täysnahkaverhoilu. Kaikki 
muu on Premiumissa vakiona. 

Saako olla turbona vai hybridinä?
Auris on saanut keulalleen miellyttävää ajetta-
vuutta tarjoavan täysin uuden 1.2T-bensiini-
turbomoottorin. Moottori hyödyntää uusinta 
moottorinohjausteknologiaa, jolla mahdol-
listetaan mahdollisimman hyvä teho, vääntö 
ja taloudellisuus. Moottori tarjoaa 116 hv:n 
tehon ja 185 Nm:n väännön heti moottorin 
alakierroksilta alkaen. Urheilullisessa ajossa 
bensaturbomoottori tarjoaakin mahdollisuu-
den hauskanpitoon juuri sen tarjoaman run-
saan tehon ja väännön ansiosta. Vakiona oleva 
Start&Stop-käynnistysautomatiikka sammut-
taa moottorin automaattisesti liikennevaloissa 
ja käynnistää sen jälleen liikkeelle lähdettä-
essä. 

1.2T-turbomoottorin yhteyteen on saata-
vana perinteinen kuusivaihteinen käsivalintai-
nen vaihteisto tai erittäin vaivaton portaaton 
Multidrive S -automaattivaihteisto, joka toi-
mii tavallisia automaatti- ja robottivaihteis-
toja pehmeämmin ja reagoi nopeasti eri 
ajotilanteisiin. Oikea välitys on aina välittö-
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Uusi Auris

Vaikka Toyota Safety Sense -turvalli-
suusteknologia on erittäin toimivaa ja 
luotettavaa, on silti hyvä muistaa, että 
järjestelmän tarkoitus on ai-
noastaan auttaa kuljettajaa 
välttämään tai minimoi-
maan mahdolliset tör-
mäysriskit. Ensisijaisesti 
vastuu ennakoivasta 
ja turvallisesta ajosta 
on aina kuljettajalla. 

!

Automaattiset kaukovalot kytkeyty-
vät automaattisesti pimeän tultua. Järjestelmä 
havaitsee tievalaistuksen lisäksi vastaantulevien 
autojen ajovalot ja edellä ajavien perävalot. Se 
käyttää kaukovaloja täysin automaattisesti ja 
juuri oikea-aikaisesti. Automaattisten kaukova-
lojen lisäksi järjestelmää täydentävät automaat-
tiset mittari- ja ajovalot hämärätunnistimella. 

Liikennemerkkien tunnistusjärjestelmä 
havaitsee kameran avulla nopeusrajoituksista 
ja ohituskielloista kertovat liikennemerkit ja 
ilmoittaa niistä kuljettajalle mittariston TFT-
monitoiminäytöllä. Kuljettajalla on näin ollen 
aina tiedossa vallitseva nopeusrajoitus ja mah-
dollinen ohituskielto. 

Älykäs pysäköintiavustin etu- ja takasen-
soreilla tunnistaa edessä ja takana olevat esteet 
ja varoittaa niistä etäisyyttä havainnollistavalla 
tihenevällä äänimerkillä. Älykäs pysäköintiavus-
tin voi myös tarvittaessa etsiä sopivan kokoi-
sen tien suuntaisen parkkiruudun ja pysäköidä 
auton automaattisesti taskuparkkiin. 

Toyota Safety Sense -turvallisuuspaketti on 
vakiona Premium-varustetasossa ja saatavana 
lisävarusteena Active- sekä Style-varustetasoi-
hin.

Autojen turvallisuuteen on viime vuosina 
panostettu erittäin paljon, ja lähes poik-

keuksetta kaikkien autovalmistajien uudet auto-
mallit ovat hyvin turvallisia kolaritilanteissa. 
Seuraava tavoite on tuoda tarjolle teknologiaa, 
jonka avulla voitaisiin ennalta ehkäistä kolarei-
den syntymistä. Toyota onkin nyt tuonut tarjolle 
seuraavan sukupolven aktiivista turvallisuus-
teknologiaa, joka tunnetaan nimellä Toyota 
Safety Sense. Tämä teknologia on nyt tar-
jolla myös uuteen Aurisiin.

Aurisin Toyota Safety Sense -turvallisuusva-
rustelu pitää sisällään kaikkiaan viisi erilaista 
uuden sukupolven aktiivista turvallisuusvarus-
tetta, joiden tarkoitus on jo ennalta estää onnet-
tomuuksien syntyminen. 

Pre-Collision -järjestelmä tarkkailee tuu-
lilasin yläreunaan sijoitetun kameran ja lase-
rin avulla edellä ajavaa liikennettä ja tunnistaa 
edellä ajavat autot. Järjestelmä varoittaa kul-
jettajaa mahdollisesta törmäysvaarasta edellä 
ajavaan autoon mittariston näytöllä ja varoitus-
äänellä. Jo ennen varsinaista hätäjarrutusta jär-

jestelmä varautuu etukäteen nostamalla auton 
jarrupainetta, jotta tuleva jarrutus olisi mahdol-
lisimman tehokas. Järjestelmä myös jarruttaa 
automaattisesti, mikäli kuljettaja ei reagoi jar-
ruttamalla tai väistämällä. Hyvissä ajo-olosuh-
teissa järjestelmä pystyy pysäyttämään auton alle 
30 km:n tuntinopeudesta ja estämään törmäyk-
sen. Tätä suuremmissa nopeuksissa järjestelmä 
ei todennäköisesti pysty estämään törmäystä, 
mutta reagoi silti aina 80 km:n tuntinopeuteen 
asti, pyrkien jarruttamalla vähentämään törmä-
ysnopeutta. Liukkaalla tai muutoin huonossa 
ajokelissä reagointiaika ja jarrutusmatka luon-
nollisesti pitenevät. 

Kaistavahti tarkkailee kaistamerkintöjä 
kameran avulla ja varoittaa kuljettajaa, mikäli 
auto on ajautumassa pois ajoradalta ilman, että 
suuntamerkki on kytkettynä päälle. 

Uutta aktiivista turvallisuutta mästi tarjolla, eikä vaihteisto aiheuta 
minkäänlaista vaihtamisesta johtu-
vaa nykimistä ajossa. Ajaminen on 
rentouttavaa, kun kytkimen käyttö 
ja vaihteen vaihtaminen käsin jäävät 
kokonaan pois. Moottorin yhdistetty 
polttoaineenkulutus on alkaen 4,8 lit-
raa/100 km ja CO2-päästöt alkaen 112 
g. Voimanlähteeseen liittyen on erilli-
nen artikkeli tässä lehdessä.

Uutuutena Aurisiin on saatavana 
myös taloudellinen ja väkivahva 1.6 
D-4D -dieselmoottori, joka tarjoaa 
112 hv:n tehon ja 270 Nm:n vään-
nön. Vääntävänä ja taloudellisena 
moottorina 1.6 D-4D on varteenotet-
tava vaihtoehto paljon ja pääsääntöi-
sesti maantiellä ajavalle. Moottori on 
tarjolla kuusivaihteisella käsivalintai-
sella vaihteistolla. Moottori korvaa 
Aurisin aikaisemmat 1.4 D-4D ja 2.0 
D-4D -dieselit. Uuden dieselmootto-
rin yhdistetty polttoaineenkulutus on 
alkaen 4,2 litraa/100 km ja CO2-pääs-
töt alkaen 108 g.

Modernein ja vaivattomin tapa 
autoilla on hybridi. Sen eleettömyys 
ja ajamisen äänettömyys ihastutta-
vat jokaisella ajokerralla. Järjestelmän 
1,8-litrainen polttomoottori ja kaksi 
sähkömoottoria toimivat saumatto-
masti yhteen ja kehittävät yhdessä 
136 hevosvoiman tehon. Hybridi kan-
nustaa säästämään energiaa ja auttaa 
hybridinäytön avulla kuljettajaa kehit-
tymään taloudellisessa ajotavassa. 
Hybridin yhdistetty polttoaineenku-
lutus on alkaen 3,5 litraa/100 km ja 
CO2-päästöt alkaen 81 g. Nämä luke-
mat ovat huikean hyvät, kun huomioi-
daan, että kyseessä on hyvällä teholla 
ja väännöllä varustettu automaatti-
vaihteinen perheauto. Lukemat puhu-
vat puolestaan, mutta ennen kaikkea 
Auris Hybridillä ajaminen on helppoa 
ja hauskaa. 

Tervetuloa koeajolle
Uusi Auris on nyt koeajettavissa kai-
kissa Toyota-liikkeissä kautta maan. 
Tule kokemaan uusi Auris ja huo-
maat rakastuvasi uudelleen autoi-
luun. Lisätietoja uudesta Aurisista saat 
lähimmästä Toyota-liikkeessä tai vie-
railemalla internetsivuillamme www.
toyota.fi.  

Toyota Auris alkaen 21 747€ ja Toyota 
Auris Touring Sports alkaen 22 991€.
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OTA SELLAINEN 
AUTO KUIN HALUAT, 
ME KANNAMME RISKIN SEN 
TULEVAISUUDEN ARVOSTA.

TOYOTA JOUSTO. PAREMPI TIE UUTEEN AUTOON.

Vapauta pääomasi muuhun käyttöön – maksat vain pienen 
käsirahan ja tavallista osamaksua pienempiä kiinteitä 
kuukausimaksuja. Sopimuskauden lopussa päätät pidätkö, 
vaihdatko vai palautatko autosi, jolloin saat siitä vähintään 
takaamamme hyvityshinnan.

toyota. /joustolaskuri

3. 
TAATTU 
HYVITYSHINTA

1. 
PIENI 
KÄSIRAHA

2. 
SOPIVA
KUUKAUSIERÄ

63866_Toyota_ToyotaPlus_TFF_Benji_ilmoitus_9_15.indd   1 15.9.2015   9.46



TEKSTI MIA MEINANDER
KUVAT MIKKO RASILA

Jani Pensola
puhaltaa vanhat
 materiaalit

 henkiin

Elämäntapapuuseppä

Design
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 Lääkärin, sairaanhoitajan tai 
opettajan ammatteja luonneh-
ditaan usein kutsumusam-
mateiksi, mutta Jani Pensola 

kertoo puusepän ammatin olevan 
hänen kutsumusammattinsa.

– Minulla on aina ollut jatkuva tarve 
kehittää itseäni kädentaidoissa erilais-
ten materiaalien, koneiden, työkalujen 
ja työstötapojen kanssa. Kyllä se niin 
on, että puusepän ammatti on kutsu-
musammatti, toteaa 42-vuotias käsi-
työtaiteilija, jolle puusepän ammatti 
on enemmänkin elämäntapa kuin työ.

Elämäntapapuuseppä vietti nuo-
ruutensa erilaisia pientaide-esineitä 
ja hieman isompia kantoveistoksia 
vuoleskellen. Käsillä tekemisen palo 
ohjasi myös nuoren miehen opiskelu-
päätöksiä. Pensola on opiskellut mm. 
teräsrakentamiseen suuntautuvaa 
talonrakennusta sekä useamman vuo-
den artenomipuusepäksi.

– Puusepän opinnot olivat 1990-
luvun lamavuosina luonnollinen 
jatkumo kirvesmiehen opinnoille. 
Opintojen edetessä kunnianhimo ja 
taitojen hiomisen tarve kasvoivat. Puu-
seppien parasta kärkeä hiottiin niinä 
aikoina Heinolan hienopuuseppälin-
jalla, Pensola valottaa opiskeluhistori-
aansa.

Käsillä tekemisen mestari on ehti-
nyt olla monessa mukana. Kymmenen 
vuotta lavaste- ja tapahtumarakenta-
jana toiminut Pensola on osallistunut 
satoihin erilaisiin projekteihin vaihte-

Hienopuuseppä Jani Pensolan kipinä puutöihin 
syntyi jo nuorena poikasena, kun hän sai 
ensimmäisen puukkonsa ja vuoluoppia isältään 
ja isoisältään viisivuotiaana. Lapsuuden ja 
nuoruuden intohimolle on rakentunut myös 
Pensolan luotsaama Custom Wood -yritys, jonka 
filosofiana on suunnitella ja valmistaa yksilöllisiä 
sekä kestäviä kalusteita.

levissa ympäristöissä. Pensolalla onkin 
plakkarissa mittava määrä kokemusta 
mitä erilaisimmista työympäristöistä ja 
työstötavoista.

Puuta ja kaikkea muuta
Monipuolista käsityötaiteilijaa on mah-
dotonta lokeroida, eikä Pensola koe 
sille tarvetta itsekään. Luovuudelle kun 
ei voi asettaa muita rajoja kuin oman 
mielenkiinnon rajat.

– Olen opiskellut mitä erilaisimpia 
asioita, enkä pysty kutsumaan itseäni 
vain yhden ammattikunnan tai suun-
nan edustajaksi. En rajoita osaamis-
tani vain tiettyihin asioihin. Saatan 
innostua pariksi viikoksi kehittämään 
vaikkapa puhtaasti puuta polttavaa 
taskukokoista risukeitintä, jolla aterian 
voisi lämmittää retkiolosuhteissa kou-
rallisella risuja.

Pensola perusti Custom Wood -yri-
tyksensä viisi vuotta sitten ja päätti sil-
loin tekevänsä vain sellaisia asioita, 
jotka häntä oikeasti kiinnostavat ja 
joista tulee hyvä mieli.

– Eihän se tietenkään niin mennyt. 
Ojaa on tullut kaivettua, ja saa sitä ojaa 
kaivaa aina silloin tällöin jatkossakin, 
Pensola naurahtaa.

Brändin luominen ja tunnettavuu-
den saavuttaminen ei ole kovinkaan 
helppoa Suomen kokoisessa maassa 
Pensolan kaltaiselle kapean sektorin 
käsityötaiteilijalle. Custom Wood ja 
sen tuotteet ovat jo tunnettuja tietyn 
suuntaisen designin harrastajien pii- ▶

Hienopuuseppä Jani Pensola 
inspiroituu vanhoista 
materiaaleista. 
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rissä, mutta liikaa näkyvyyttä ei käsityöläisellä 
ole koskaan.

Pensolan suunnittelun lähtökohtina toimi-
vat vanhat hyvin palvelleet materiaalit, yksin-
kertaisen kestävät rehelliset rakenteet sekä 
varhaisen teollistumiskauden estetiikka. Cus-
tom Wood rakastaa vanhoja materiaaleja ja 
elettyä elämää. Kuluneet pinnat saavat näkyä 
valmiissa tuotteissa. 

Custom Woodia voisikin luonnehtia terve-
tulleeksi vastapainoksi pintaliidolle ja kerta-
käyttökulttuurille. Sen valmistamat tuotteet 
ovat yksilöllisiä, taidolla valmistettuja ja suun-
niteltuja kestämään niin pitkään, kuin vain 
materiaalin kestävyyden kannalta on mah-
dollista.

– Kun valmistamamme pöytä kestää suku-
polvilta toisille, olemme onnistuneet teke-
mään juuri sen, mitä teemme, tiivistää Pensola 
yritysfilosofiansa.

Vierailu yrityksen www-sivuilla kannat-
taa. Visuaalisesti kaunis sivusto tarjoilee toi-
nen toistaan kiehtovampia tarinoita, mutta 
varoituksen sanana sanottakoon, että samalla 
saattaa syntyä äkillinen intohimo ja tarve 
saada esimerkiksi rengin salainen puutarha 
keittiöön tai vanhasta isnäslaisesta huvilasta 
kierrätetystä puusta valmistettu pikkupöytä 
olohuoneeseen. 

Pöydän pitää kestää tunteilua
Pensola kertoo inspiroituvansa kaikesta van-
hasta materiaalista, ja usein materiaali mää-
rääkin suunnan suunnittelulle.

– Sydämessäni on aivan erityinen paikka 
kaikelle yli satavuotiaalle, tehdasympäristössä 
käytetylle metalliselle koneelle ja koneenosalle. 
Näille vanhoille koneille, laitteille ja niiden 
osille on erittäin inspiroivaa luoda uutta muo-
toa ja käyttötarkoitusta.

Industrial-tyylinen sisustaminen on ollut 
nousussa jo muutaman vuoden ajan. Kyseessä 

ei ole nopea, vaihtuva trendi, vaan se on suo-
sittua ennemminkin sellaisten ihmisten kes-
kuudessa, jotka arvostavat vanhaa designia ja 
aikaa, jolloin asiat tehtiin kestämään. Pensola 
vierastaa ajatusta lyhytaikaisiin trendeihin tai 
lisämyyntiin keskittyvästä suunnittelusta.

– Oma suunnitteluni on usein eleetöntä ja 
hakee esikuvia mainitsemistani tehdasympä-
ristöistä ja laitteista. Periaatteena esim. pöytien 
ja tuolien suunnittelussa käytän usein ajatusta, 
että pöydän pitää kestää lempivä merileijona-
pari ja tuolilla pitää pystyä purkamaan talo.

Pensola kertookin antavansa tietyille pöy-
dille ja tuoleille helposti sadan vuoden takuun.

– Jos käytän esimerkiksi pöytään vanhoja 
lautoja, jotka ovat ehkä palvelleet sata tai 200 
vuotta jonkin rakennuksen lattiana, on minun 
valmistamani tuotteen kestettävä uudessa 
käyttötarkoituksessaan vähintään saman ver-
ran.

Ohjenuorana ekologisuus
Auto on tärkeä työkalu yrittäjälle. Pensola ker-

too arvostavansa eri malleissa erilaisia ominai-
suuksia, mutta pitävänsä perustavanlaatuisena 
ohjenuorana ekologisuutta.

– Ei ole vain yhtä ja oikeaa ratkaisua, mutta 
ekologisuudesta en tingi. Se ei kuitenkaan tar-
koita pelkästään sitä, että auto kulkee jollain 
tietyllä energiamuodolla eteenpäin.

Ekologisuus on Pensolan mukaan hyvin 
vahvasti sidoksissa myös tuotteen kestävyy-
teen ja käyttöikään. Autojen kohdalla myös 
niiden huolto- ja korjauskustannukset vai-
kuttavat merkittävästi niiden ekologisuuteen. 
Pensola kritisoikin sellaisia teknisiä ratkaisuja, 
jotka on suunniteltu kestämään vain lyhyeh-
kön aikaa.

– Nykyään vain harva merkki pystyy takaa-
maan ajoneuvolle puolen miljoonan kilomet-
rin ajoa samalla moottorilla. Tätä ei mielestäni 
pysty perustelemaan kirkkain silmin miten-
kään. Kaikki vaikuttaa kaikkeen, ja jokapäi-
väisillä valinnoillamme me voimme vaikuttaa 
tulevaisuuteen ja siihen, minkälaiseksi maail-
man itsellemme rakennamme. 

Lisätietoa hienopuuseppä 
Jani Pensolasta ja Custom 

Woodin tuotteista yrityksen 
internetsivuilla  

www.customwood.fi 

Custom Woodin tuotteet on tehty kestämään. 
Yritys myöntää tietyille pöydille ja tuoleille jopa 
sadan vuoden takuun.

Monipuolisen käsityötaiteilijan luovuudelle ei voi asettaa rajoja.

Design
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DEFA WarmUp 
- Maailman täydellisin 
autonlämmitysjärjestelmä.

Lue lisää: www.defa.com

Esilämmitetyt sisätilat: Täyteenladattu akku:

DEFA-autonlämmitysjärjestelmä huolehtii, että autosi on lämmin myös kylmänä talviaamuna. Esilämmitetty moottori kuluttaa 
vähemmän polttoainetta ja vähentää huomattavasti haitallisia päästöjä kylmäkäynnistettyyn moottoriin verrattuna. 
Lämmin matkustamo on mukavuus- ja turvallisuustekijä, kun auton ikkunat ovat kirkkaat ja jäättömät. Nyt saat WarmUp 
-lämmitysjärjestelmän DEFA Linkillä tai DEFA Bluetooth®:lla, joiden avulla voit ohjata autosi lämmitystä älypuhelimellasi. 
DEFA WarmUp - Maailman täydellisin autonlämmitysjärjestelmä!

Varma käynnistys kaikissa 
lämpötiloissa

Pidentää akun elinikää

Vähentää haitallisia pakokaasu-
päästöjä

Kirkkaat ja jäättömät ikkunat

Autossa huonelämpötila 
jo ennen käynnistämistä

Hyvä näkyvyys ikkunoista

Rentoutunut ja turvallinen kuljettaja

Esilämmitetty moottori:
Kuluttaa vähemmän polttoainetta

Vähentää haitallisia 
pakokaasupäästöjä

Vähentää moottorin kulumista

Varmistaa käynnistyksen 
kylmimmilläkin säillä

Myynti: valtuutetut Toyota-jälleenmyyjät

DEFA Link
Ohjaa lämmitystä, 
ajasta nouto- ja lämmitysajat

Paikanna autosi puhelimen kartalla

Varkausvaroitus, mikäli autoasi 
siirretään tai se käynnistetään

Näyttää ulko- ja auton sisälämpö-
tilan sekä akun varaustilan

Näyttää onko verkkoliitäntäjohto 
kytkettynä

Toimii GPRS-teknologialla,  
missä ja milloin tahansa

DEFA Bluetooth®
Ohjaa lämmitystä, 
ajasta nouto- ja lämmitysajat

Näyttää ulkolämpötilan ja
akun varaustilan

Näyttää onko verkkoliitäntäjohto 
kytkettynä

Varoittaa, mikäli verkkoliitäntäjohto on 
kytkettynä, kun auto käynnistetään

Toimii Bluetooth® Smart -teknologialla, 
voidaan käyttää autossa ja sen 
välittömässä läheisyydessä

Tulossa lokakuussa!



 Ensinäkemältä Toyota RAV4 vaikuttaa 
ihanalta, dynaamiselta ja viimeistel-
lyltä pikkujättiläiseltä, ja sitä se onkin! 
Kerrankin itseni mittainen (193 cm 

ryhti suorana) kuski saa istua tilavasti paikoil-
leen, eikä tarvitse sulloutua ratin ja penkin-
reunan ohi jotenkin sinne tänne. Sama fiilis 
jatkuu ratin takana. Tilaa ja tilavuutta tuntuu 
olevan kiitettävästi joka suuntaan, ja näky-
vyys kuskin paikalta on hyvä ja esteetön. Tulee 
suuren maailman olo, että nyt ollaan totuu-
den alkulähteillä, ja kerrankin juuri MINUA 
on ajateltu. Auton tilavuus ja tilojen muun-
neltavuus ovat omaa luokkaansa myös käy-
tössä. Takaluukun korkeus ja takapenkkien 
helppo laskettavuus keräävät valtavia tavara-
määriä roudaavalta valokuvaajalta helpotuk-
sen ja ihastuksen huokauksia. Kameralaukut, 
lamput, irtoseinät ja rekvisiittapöydät mahtu-
vat vaivatta kyytiin, ja tavarat ovat silti vielä 
helposti hallittavissa ja nähtävillä. Lisäksi las-
taaminen ja purkaminen on helppoa kauko-
ohjaimella toimivan takaluukun ansiosta!

Auto liikkuu suureen kokoonsa nähden 
ketterästi. Matalilla nopeuksilla ja ensimet-
reillä vähän liiankin näppärästi ja kevyesti, 
kun on arkipäivässä tottunut niihin iänikui-
siin kavereilta lainattaviin puolitraktoreihin. 
Ohjaukseen tottuu kuitenkin todella nopeasti 
– homma alkaa luistaa, eivätkä tienvarsipuskat 
ole enää välittömässä liiskaantumisvaarassa. 

Kaupunkiajo on helppoa ja auton ulko-
mitat helposti hahmotettavissa. Ahtaista-
kin kolosista selviää vaivatta huippuhyvän 
näkyvyyden ansiosta. Myös taskupysäköinti 
ja peruuttaminen sujuvat vaivatta ensi-
luokkaisen peruutuskameran avulla, eri-
tyiskiitokset kameranäyttöön asennetusta 
etäisyysruudukosta. Suuremmilla nopeuksilla 
ajettaessa ohjattavuus jämäköityy mukavasti, 

ja auto onkin vakaa hallita, kun moottoritie 
on kuuma.

Itse valitsisin mieluummin aina ja vain 
keppivaihteen, mutta pakko myöntää, että 
automaattivaihteisessa RAV4:ssä ovat rattiin 
sijoitettujen vaihdesiipien ansiosta ajettavuu-
den tunne ja itsemääräämisoikeus jatkuvasti 
läsnä. Ja onhan se loppujen lopuksi luksusta, 
että kaupunkiajossa voi keskittyä vain ympä-
röivään liikenteeseen, kun välityssuhde vaih-
tuu itsestään kulutuksen pysyessä kuitenkin 
kohtuullisena.

Neliveto on varsinkin tässä ammatissa tai-
vaan lahja, kuvauspaikkoja kun joutuu met-
sästelemään milloin tunturien huipuilta, 
milloin hiekkakuoppien syrjiltä. Koeajoviikon 
aikana näin ei harmikseni ollut, enkä päässyt-
kään ottamaan nelivedosta kaikkia tehoja irti. 
Itä-Helsingin kivet ja kalliomaastot tulivat kui-
tenkin testatuiksi. 

Koirien kuskaaminen autossa on aina oma 
juttunsa, varsinkin jos koirat sattuvat olemaan 
erittäin mielipiderikkaita mäyräkoiria. Sisä-
tilojen väljyys on siunaus silloin, kun pitää 
saada koirat turvallisesti takapenkille omiin 
turvavaljaisiinsa. Etupenkkien laajat säätö-

Toyota RAV4
Koeajossa 

TEKSTI JA KUVAT MIKKO RASILA

Kirjoittaja on helsinkiläinen 
valokuvaaja, jonka kyydissä 
matkustavat usein mäyräkoirat 
Luna ja Juno sekä kämppäkaveri 
Stella. Tavaraa on mukana 
yleensä aina ja paljon.

mahdollisuudet taas ovat huippuominaisuus 
lyhyemmillä spurteilla, jos ei jaksa alkaa koi-
rien turvavyörumbaan ja on vain helpompi 
ottaa koirat aupukuskin jalkatilaan. Kaksi 
koiraa sujahtavat jalkoihin mukisematta ja 
kenenkään häntää liiskaamatta. 

RAV4:n navigointilaite on tälläiselle navi-

Lyhyemmillä ajomatkoilla koirat mahtuvat 
mukavasti etumatkustajan jalkatilaan.
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vihaajalle ja reittejä tuntemattomalle 
kuskille keskivertoa huomattavasti sel-
keämpi ja parempi. Tällä kertaa pääsin 
(vaikkakaan en ihan ilman poikkeus-
reittien laskentaa) perille ja pysyin mel-
kein koko ajan kartalla sen suhteen, 
missä on itä ja missä länsi. Poikkeus-

reittien nopeampi laskeminen ja näy-
tölle tärähtäminen olisi silti poikaa.

Auto on kaikinpuolin mukiinme-
nevä ja mahtava kumppani. Turval-
linen ja sporttinen ollakseen näinkin 
iso. Sisustus toimii, ja auto on helposti 
hallittavissa. Säädöt ovat helposti löy-

dettävissä ja käden ulottuvilla. Jos jostakin 
saisi nillittää, nillittäisin siitä, että koske-
tusnäytöllä asiat ovat hirmu pieniä, vaikka 
näytöllä olisi tilaa. Navigaattorin säädöt ja 
radiokanavien nimet voisi hajauttaa vähän 
laajemmalle, jotta varsinkaan liikkeellä 
ollessa ei tarvitsisi sihdata niin tarkkaan, 
että osuuko nakkisormi oikeaan, vaan voisi 
sohia vähän rennommin sinne päin. 

Viikon koeajosta jäi kaiken kaikkiaan 
hyvä mieli ja vahva positiivinen muisti-
jälki. Ja olihan sitä autoa pakko silittää vielä 
viimeisen kerran, ennen kuin lähdin talsi-
maan juna-asemalle. 

Suuri tavaratila 
ja sähkötoiminen 
takaluukku hel-
pottavat paljon 
tavaraa kuljetta-
van valokuvaajan 
elämää.

Toyota RAV4  
Active Edition

 Hyvien keksintöjen kohdalla tulee usein ihme-
telleeksi, miten kukaan ei keksinyt sitä aiem-

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

Toyota RAV4 2.0 Valvematic AWD Active Edition 
Multidrive S tarjoaa huippuvarustellun paketin. 
vakiovarusteina mm. 

● 17" kevytmetallivanteet
● Kaksialueinen automaatti-ilmastointi
● Älykäs neliveto
●  Avaimeton Smart Entry&Start -lukitus- ja 

käynnistysjärjestelmä
● Sähkötoiminen takaluukku
● Kaasupurkausajovalot
●  Automaattisesti toimivat tuulilasinpyyhkijät 

sadetunnistimella
●  Automaattisesti toimivat ajo- ja mittarivalot 

hämärätunnistimella 
●  Toyota Touch 2 with Go -mediakeskus 

navigoinnilla ja peruutuskameralla

41 921 € tai esim. 468 €/kk Toyota  
Jousto -rahoituksella.
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TEKSTI MIA MEINANDER
KUVAT OSMO LEIVO, TOYOTA  
JA NOKIAN RENKAAT

Taas se aika vuodesta 

Uudet  
renkaat  

alle
Auton renkaiden vaihtaminen koskettaa jokaista suomalaisautoilijaa 

kaksi kertaa vuodessa, mikäli auto on käytössä ympäri vuoden. Laki vaatii 
käyttämään talvirenkaita joulukuun alusta helmikuun loppuun saakka. 

Nastattomia talvirenkaita saa kuitenkin käyttää ympäri vuoden, kun taas 
nastallisten talvirenkaiden käyttö on sallittua 1.11. – 31.3. tai toisen 

pääsiäispäivän jälkeiseen maanantaihin, myöhemmän ajankohdan ollessa 
määräävä. Nastarenkaita saa käyttää pidempäänkin, jos keli sitä edellyttää.

Toyota Info
Mistä tiedän mikä on  

sopiva kiristysarvo momentti
avaimeen? Miten rengaspai

neen valvontajärjestelmä  
toimii? Toyota Info palvelee  
Toyotaasiakkaita arkisin klo 

8–16 numerossa 080013663, 
muina aikoina puhelu yhdistyy 

tiepalveluun.

huoltoAuton

 Renkaiden alle asentaminen käy kaik-
kein helpoiten palvelevassa Toyota-
huollossa, jonka tarjontaan kuuluu 

usein myös rengashotelli. Jos kuitenkin huo-
lehdit renkaiden alle asennuksesta mieluiten 
itse, listasimme avuksesi kymmenen kohdan 
muistilistan.

 1 Kurkista työkalupakkiin. Sujuvaan ja 
turvalliseen renkaanvaihtoon tarvit-
set hallitunkin, turvapukin, rengas-
avaimen pulttien avaamiseen sekä 

momenttiavaimen kiristämiseen. Mikäli 
renkaissasi on alumiinivanteiden sijaan pel-
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tivanteet, voi pultit kiristää myös ilman 
momenttiavainta.

Auton mukana mahdollisesti tullut haita-
ritunkki on tarkoitettu vain hätätilanteisiin, 
kun rengas joudutaan syystä tai toisesta vaih-
tamaan tien päällä. Kausivaihtoja varten on 
syytä hankkia kunnollinen hallitunkki esi-
merkiksi autotarvikkeita myyvästä liikkeestä. 
Kotikäyttöön sopivan hallitunkin hinta on 
yleensä noin 20 – 40 €. Samalla kannattaa 
hankkia muutaman euron hintainen halli-
tunkkiin sopiva pehmuste, joka suojelee autoa 
naarmuuntumiselta.

Turvapukki ja momenttiavain ovat myös 
oleellisia työkaluja sujuvan ja turvallisen ren-
kaanvaihdon kannalta. Turvapukki toimii lisä-
varmistuksena, jos tunkki syystä tai toisesta 
pettää, ja momenttiavaimen avulla pultit kiris-
tetään helposti ja varmasti oikeaan kireyteen. 
Turvapukin hinta on yleensä n. 20 – 30 € ja 
kotikäyttöön soveltuvan momenttiavaimen n. 
80 – 100 €. Kerran hankitut välineet ovat käy-
tännössä ikuiset, kun niitä säilytetään asian-
mukaisesti ja niistä huolehditaan hyvin.

2Tarkista asennettavien renkaiden 
kunto ennen asennusta! Renkaat 
ovat keskeisin auton ajo-ominai-
suuksiin liittyvä turvallisuustekijä, 

ja niiden merkitys korostuu erityisesti vaati-
vissa ja nopeasti muuttuvissa keliolosuhteissa. 
Lain määrittelemät minimiurasyvyydet ovat 
1,6 mm kesärenkaille ja 3,0 mm talvirenkaille, 
mutta suositeltavaa on vaihtaa renkaat uusiin, 
mikäli kesärenkaan urasyvyys on kulunut alle 
4 mm:n ja talvirenkaan alle 5 mm:n. Turvalli-
set renkaat ovat halpa henkivakuutus. 

Renkaiden urasyvyyden mittaamiseen löy-
tyy myös siihen erityisesti kehitettyjä välineitä, 
mutta kotikonstina voi käyttää kahden euron 
kolikkoa. Jos kolikossa olevan vajaan neljän 
millimetrin levyinen, hopeoitu rengas nousee 
rengasurasta yhtään kuviopalan yläpuolelle, 
on syytä harkita renkaiden uusimista.

Huomioi myös, että yli kymmenen vuotta 
vanhat renkaat on syytä vaihtaa uusiin, vaikka 
niissä olisikin vielä riittävästi kulutuspintaa jäl-
jellä. Renkaat ja niiden kunto vaikuttavat tur-
vallisuuden lisäksi myös ajomukavuuteen: 
hyväkuntoisilla renkailla liikkeellelähtö ja 
hidasajon eteneminen onnistuvat myös hyvin 
hankalissa oloissa. Mikäli uusien renkaiden 
hankinta osoittautuu ajankohtaiseksi, vieraile 
osoitteessa toyotahuoltovaraus.fi, josta löytyy 
myös uusien renkaiden valintaa ja ostamista 
helpottava rengasvalitsin.

3Varmista, että kotipihasta löytyy 
sopiva alusta renkaanvaihdolle. Ren-
kaanvaihto tulee suorittaa tasaisella ja 
riittävän kovalla alustalla. Asfaltoitu 

parkkipaikka on hyvä paikka renkaanvaih-
dolle, kunhan se on riittävän tasainen. 

4Huolehdi, että autosta on virta sam-
mutettu, käsijarru päällä ja vaihde 
valittuna, jotta auto ei varmasti 
pääse liikkumaan. Halutessasi voit 

vielä asettaa kiilat renkaiden eteen.

 5Ota asennettavat renkaat valmiiksi 
auton viereen oikeille paikoilleen. 
Vetävät renkaat kuluvat yleensä 
enemmän, joten halutessasi voit vaih-

taa viimeksi takana olleet renkaat eteen ja 
päinvastoin, jotta renkaat kuluisivat tasaisem-
min. 

Muista varmistaa renkaasta kokomerkin-
nän vierestä, että renkaan pyörimissuunta on 
oikea.

 6Sitten hommiin! Löysää pultteja hie-
man rengasavaimella. Ennen kuin 
alat nostaa autoa hallitunkilla ylös, 
varmista tarvittaessa turvallinen nos-

tokohta omistajan käsikirjasta.

7Nosta autoa hallitunkin avulla niin, 
että rengas on muutaman senttimet-
rin päässä maasta. Löysää sitten pultit 
kokonaan, nosta rengas pois ja vaihda 

toinen rengas tilalle. Tarkista että renkaan 
pyörimisuunta on eteenpäin. Älä rasvaa pult-
teja! Esikiristä renkaan pultit ristikkäin ja vai-
heittain, jotta rengas kiinnittyy suoraan. Laske 
auto alas ja käy seuraavan renkaan kimppuun.

 8Kun kaikki renkaat on asennettu, 
kiristä pultit lopulliseen kireyteen 
momenttiavaimella. Momenttiavai-
men avulla kiristäminen on helppoa 

ja turvallista, eikä siihen tarvitse käyttää yli-
määräistä voimaa. Säädä oikea kiristysarvo 
momenttiavaimeen ja lopeta kiristäminen, 
kun kuulet naksahduksen. Pultit tulee kiris-
tää riittävän tiukalle, mutta niitä ei tule kiris-
tää liiallisesti.

Mikäli autosi on varustettu peltivantein, voit 
kiristää pultit myös ilman momenttiavainta. 
Pulttien kireys on vielä syytä tarkistaa, kun 
autolla on ajettu noin 200 km renkaanvaih-
don jälkeen.

 9Merkitse tarvittaessa pois nostettui-
hin renkaisiin niiden paikat, esim. 
vasen etu, vasen taka jne. Muista, 
että renkaita tulee säilyttää kuivassa, 

pimeässä ja viileässä paikassa, jotta ne säilyvät 
hyväkuntoisina.

 10Tarkista lopuksi rengas-
paineet. Mikäli autoasi ei 
ole varustettu rengaspai-
neen valvontajärjestelmällä, 

voit tarkistaa rengaspaineet helposti esimer-
kiksi lähimmällä huoltoasemalla. Suositellun 
rengaspaineen löydät omistajan käsikirjasta. 
Omien mieltymysten mukaan rengaspaineen 
voi säätää hiukan, noin 0,2 baria suositusta 
korkeammaksikin, etenkin, jos autolla kulje-
tetaan isoa kuormaa. Muista tarkistaa rengas-
paineet säännöllisesti!

Mikäli autosi on varustettu rengaspaineen 
valvontajärjestelmällä, käy lopuksi vielä val-
tuutetussa Toyota-huollossa, jossa renkaiden 
koodit tallennetaan auton järjestelmään – vain 
silloin järjestelmä pystyy tarkkailemaan käy-
tössä olevia rengaspaineita. 

VT
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TEKSTI KIRSI ASPOSALO
KUVAT KALLE KALAJA

tien päällä
Turvallisesti

Millainen on ”turvallinen auto?” Aloin pohtia asiaa 

perusteellisemmin heti, kun kuulin mahdollisuudesta 

koeajaa uusi Toyota Avensis, jonka Safety Sense 

-varustelulla tähdätään aiempaa turvallisempaan 

matkantekoon. 
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 Millaisia turvallisuusominaisuuksia 
itse odotan autolta, ajoinpa sillä sit-
ten aamulla töihin, tai perheen kanssa 

mökille? Mitä asioita perheenjäseneni arvosta-
vat? Turvatyyny on tuttu jo pitkältä ajalta, mutta 
sehän reagoi vasta siinä vaiheessa, kun onnetto-
muus on jo päässyt tapahtumaan. Pohdintani 
jälkeen päädyinkin siihen lopputulokseen, että 
turvallisuuden kannalta kaikkein keskeisintä on 
onnettomuuksien ennalta ehkäiseminen. 

Wikipedia määrittelee turvallisuuden näin: 
”Turvallisuus tarkoittaa vaarojen ja uhkien (ris-
kin) poissaoloa, kuin myös psykologista koke-
musta niiden poissaolosta.” Turvallisuus on 
myös yksi ihmisen viidestä perustarpeesta, joten 

▶

itse asiassa sen pitäisi olla niin itsestään selvä asia, ettei 
siihen tarvitse erityisesti kiinnittää huomiota: sen vain 
tuntee.

Nämä ylevät ajatukset mielessäni suuntasin perhei-
neni koeajolle. Turvallisuuden tunne valtasi mieleni 
jo autoon mentäessä, kun saatoin tarkkailla ympäris-
töä sen sijaan, että olisin kaivanut auton avaimia käsi-
laukun pohjalta. Eikä tarvinnut edes sanoa ”Seesam, 
aukene!” Turvavöiden kiinnitys sujui näppärästi sekä 
etu- että takapenkillä. Sekään ei nimittäin ole itsestään 
selvää, sillä joskus vyön vastakappale on penkin peh-
musteiden uumenissa, ja sitä saa todella kaivaa esiin.

Sitten ei muuta kuin tien päälle. Tai no, ensin pitää 
säätää penkit ja peilit ja… mutta hetkinen: penkin saa 
ojennukseen nappia painamalla, kun siihen on ker-
ran sähköisesti ohjelmoinut omat säätönsä. Mahtavaa! 

Liikkeelle lähdettäessä avaimeton käynnistysjär-
jestelmä ilahduttaa. Avain voi edelleen jäädä käsilau-
kun pohjalle, kun auto käynnistyy nappia painamalla. 
Peruutuskamera on kerrassaan loistava: näkyvyys on 
erinomainen, eikä peruuttaminen ole koskaan ennen 
ollut niin hauskaa ja helppoa. Tähän kokemukseen 
asti kuvittelin, ettei mikään voita peruutustutkan 
piippausta, mutta kameran kautta avautuu aivan uusi 
maailma. Jopa tällainen peruutuskammoinen pakitti 
useamman metrin jokseenkin kapeaa mökkitietä 
ilman huolenhäivää!

Tien päälle päästyä mittariston väliin sijoitetulle 
TFT-näytölle ilmestyy nopeusrajoituksesta kertova 
liikennemerkin kuva. Ensimmäinen ajatus on: ”mistä 
ihmeestä auto voi tietää, mikä rajoitus on voimassa?” 
Asiaa sen syvällisemmin pohtimatta jatkan ajamista, 
ja merkkien tunnistaminen jatkuu – jopa tietöistä 
johtuvat tilapäiset nopeusrajoitukset päivittyvät näy-
tölle ongelmitta. Ja jos kaasujalka on turhan herkillä, 
varoituspiippaus kehottaa höllentämään vauhtia. Tun-
nustan, että en aina ajellessa ole tiennyt, mikä nope-
usrajoitus on voimassa, joten tämä ominaisuus tuntuu 
erityisen hyvältä – eipä tule ajettua sen paremmin yli- 
kuin alinopeuttakaan. 

Auto, joka jarruttaa puolestasi
Testasin autoa myös ruuhka-aikaan, ja edessäni liiken-
nevaloihin pysähtynyttä autoa tuli lähestyttyä hieman 

Automaattinen hätäjarrutustoiminto pystyy 
tarvittaessa pysäyttämään auton noin 30 
kilometrin tuntinopeudesta.

Mittariston välissä 
sijaitsevalla TFT-näytöllä 
näkyy mm. voimassa oleva 
nopeusrajoitus.
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Tutustu tarkemmin Toyota 
Safety Sense -turvallisuus-
teknologiaan skannaamalla 
oheinen QR-koodi älypuheli-
mella tai tabletilla.

liian liki. Piippauksella selvittiin, mutta mikäli 
en olisi reagoinut varoitukseen, jarrutus olisi 
aktivoitunut automaattisesti. Luit oikein: auto 
olisi jarruttanut itsekseen. Huikea ominaisuus 
on tarpeen silloin, jos huomio keskittyy juuri 
kriittisellä hetkellä vaikkapa takapenkin nahis-
teluun (tuttu tilanne lapsiperheissä…) 

Saimme perheen kanssa tilaisuuden 
tutustua tarkemmin automaattiseen hätä-
jarrutukseen varta vasten järjestetyssä 
demonstraatiossa. Tyhjän piha-alueen keskelle 
lavasteeksi tuotu ”auton takaosa” sai miette-
liääksi: ihanko oikeasti pitäisi luottaa siihen, 
että auto varmasti jarruttaa itsekseen ja ajoissa. 
Onneksi lähestymisvauhti vastasi kaupun-
kiajossa käytettävää nopeutta (n. 30 km/h), 
mutta siitä huolimatta suustani taisi päästä 
pieni kiljahdus ensimmäisellä kokeiluker-
ralla, vaikken edes itse ajanut. Koe toistettiin 
muutamaan kertaan ja uskottava se oli: auto 
todellakin jarruttaa automaattisesti. 12-vuo-
tiaan poikani mielestä toiminto oli ”tosi siisti” 
(joskaan en ole aivan varma, olisiko ollut vielä 
siistimpää, jos auto olisi ottanut pienen pusku-
rikosketuksen lavasteeseen…)

Huoletonta menoa
Pimeällä ajattaessa yksi suurimpia stressinai-
heitani on ajovalojen kanssa pelaaminen. Toki 
tiedän, missä vaiheessa pitää vaihtaa takaisin 
lyhyisiin, mutta välillä radion kanssa kilpaa 
laulaessa vaihto voi jäädä viime tippaan. Oli-
kin ilo huomata, että tämäkin hoituu auto-
maattisesti. Voi siis keskittyä ajamiseen, eikä 
vaihdella valoja edestakaisin. Myös vastaan-
tulija kiittää.

Rattiin nukahtaminen tai kännykän räp-
lääminen aiheuttavat lukuisia ulosajoja ja 
vakavia kolareita. Myös muita keskittymistä 
heikentäviä tekijöitä riittää: navigaattorin 
säätäminen, radiokanavan etsiminen, lasten 

nahisteleminen takapenkillä jne. Onneksi 
kiinteä navigaattori ja radio ovat kehitty-
neet helppokäyttöisemmiksi, ja jokainen 
tietää, etteivät tekstailu tai surffailu ja ajami-
nen kuulu yhteen. Väsyneenäkään ei rattiin 
pitäisi mennä. Mutta mikäli ajamiseen kes-
kittyminen syystä tai toisesta herpaantuu, 
varoitusääni auton ajautuessa kaistaviivan yli 
havahduttaa ja jälleen kerran ennaltaehkäisee 
mahdollisen onnettomuuden syntymistä.

Turvallisuuden vain tuntee
Useita Toyota-malleja omistaneena voin 
todeta, että uudistukset lisäävät merkittävästi 

turvallisuutta. Tai kuten jo alussa totesin, tur-
vallisuutta ei itse asiassa tarvitse ajaessa miet-
tiä, vaan tunne siitä on luontevasti läsnä eri 
tilanteissa. Ja vaikka ominaisuuksia on tullut 
lisää, tuttu (ja turvallinen) ”Toyota-fiilis” on 
säilynyt. Millään muulla automerkillä ajaessa 
en ole kokenut vastaavaa enkä osaa määritellä, 
mistä kaikesta se fiilis syntyy, mutta joka tapa-
uksessa se saa hakeutumaan kerta toisensa jäl-
keen Toyotan rattiin. Tuskin maltan odottaa, 
että pääsen ajelemaan uudella Auris hybridil-
läni! Siihen valitsin, tietenkin, myös Toyota 
Safety Sense -turvallisuusvarusteet. 

Hyvän ajofiiliksen lisäksi arvostan Toyotan 
luotettavuutta. Se on myös aivan keskeinen 
turvallisuustekijä, sillä auton simahtaminen 
kesken matkanteon tai varusteiden epäluotet-
tavuus voivat aiheuttaa monenlaisia riskitilan-
teita. 

Summa summarum voisi todeta, että 
vaikka Safety Sense-ominaisuudet eivät toki 
poista kuljettajan vastuuta, ne tukevat turval-
lista matkantekoa ja ennen kaikkea auttavat 
ennakoimaan vaaratilanteita. Omiksi suosi-
keikseni nousivat liikennemerkkien tunnistus-
järjestelmä ja kaukovaloautomatiikka. Uskon, 
että kyseisistä toiminnoista on iloa ja hyötyä 
päivittäisessä liikkumisessa tien päällä.

Tänä päivänä auto on paljon enemmän 
kuin vain väline, jolla siirrytään paikasta toi-
seen. Auto opastaa perille, viihdyttää sekä 
ennakoi ja varoittaa tarvittaessa. Autossa voi 
laulaa ja sen kanssa voi vaikka jutella aikansa 
kuluksi. Mutta ennen kaikkea se tarjoaa tur-
vallisen ja suojaisan ”pesäkolon” kaikille mat-
kustajille.  Mikä voisikaan olla tärkeämpää? 

Kaukovaloautomatiikka huolehtii 
valojen vaihtumisesta juuri oikea-
aikaisesti.

Kirjoittaja on kokenut helsinkiläinen autoilija, joka koeajoi Toyota Avensiksen. 
Innovatiivinen Safety Sense -turvavarustelu kuuluu Avensiksen vakiovarusteisiin. 
Useita Toyotia omistaneella kirjoittajalla ei ole aiempaa kokemusta uusista, 
aktiivisista turvavarusteista.

Toyota Safety Sense hyödyntää 
tuulilasiin sijoitettuja kameraa ja 
tutkaa.

Uudistukset lisäävät  
merkittävästi turvallisuutta
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LAATURENKAAT 
PITÄVÄT 

AUTOSI TIESSÄ 
KUIN LIIMATTUNA.

Etsi, valitse ja tilaa laaturenkaat ja rengastyöt helposti uudesta rengasvalitsimesta:

TOYOTA.FI/RENGASPALVELU

Muistathan tarkistaa renkaidesi kunnon ennen katsastusta.

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 kierrätysmaksu.

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.

Renkaat ja rengaspalvelut: 
toyota.fi/rengaspalvelu

63870_Toyota_ToyotaPlus_Rengasvalitsin_ilmoitus_9_15.indd   1 14.9.2015   16.19



Huolto

Työn laatu ja ammattitaito tärkeintä 

Autoilijat kaipaavat huolloltaan suoritetun työn laatua 
ja ammattitaitoa. Nämä ilmoitetaan keskeisimmiksi 
valintakriteereiksi riippumatta siitä, käytetäänkö autoa 
pääasiassa merkkihuollossa, vai muussa huoltoliik-
keessä. 

Merkkikohtainen osaaminen nousee kolmanneksi 
tärkeimmäksi kriteeriksi merkkihuollon käyttäjien 
keskuudessa. Muita huoltoliikkeitä käyttävät autoi-
lijat eivät samalla tavalla arvosta merkkikohtaista 
osaamista. Heidän keskuudessaan merkkikohtainen 
osaaminen on vasta yhdeksänneksi tärkein huoltopai-
kan valintaan vaikuttava tekijä. 

Toyotalla työn laatu ja ammattitaito kulkevat käsi 
kädessä merkkikohtaisen osaamisen kanssa. Toyota-
merkkihuollossa autoista huolehtivat Toyotan omassa, 
jo lähes 40 vuotta toimineessa ammattioppilaitoksessa 
erikoiskoulutuksen saaneet ammattilaiset. Heillä on 
myös käytössään paras apu mahdollisten ongelmien 
ratkaisuun.

TEKSTI JOUKO RYYNÄNEN
KUVAT KALLE KALAJA JA TOYOTA

”Missä huollattaisi auton?” on kysymys, jonka moni 
suomalainen kohtaa vuosittain. Tarjontaa löytyy paljon, 

jakautuen käytännössä merkkihuoltoihin ja muihin 
huoltoliikkeisiin. Autoilijoille ei aina ole selvää, miten nämä 

eroavat toisistaan. Autoalaan erikoistunut riippumaton 
markkinatutkimustoimija Value Clinic Oy toteutti 

kesäkuussa 2015 tutkimuksen, jossa selvitettiin useiden 
merkkien osalta autoilijoiden suhtautumista huoltoon.

Auto huoltoon, 
mutta minne? 
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▶

Merkkihuolto nostaa päätään 
vanhemmissakin ikäryhmissä

Tutkimukseen osallistuneiden merkkien osalta 
lähes neljä viidestä kaikista vuosimallia 2010–2015 
olevista autoista huollettiin merkkihuollossa. Kai-
kista yli 11-vuotiaista autoistakin vielä 14 % kävi 
säännöllisesti merkkihuollossa. Merkkihuollon 
käyttö on lisääntynyt hieman viimevuotisesta.

– Merkkihuollot ovat systemaattisesti lähesty-
neet iäkkäämpää autokantaa räätälöidyillä huol-
totuotteilla, eli tuo muutos voi johtua tästä, arvioi 
Teemu Rennola Value Clinic Oy:stä.

Toyotalla asiakasuskollisuus on selvästi alan 
keskiarvoa korkeampi, mikä kertoo asiakkaiden 
luottamuksesta Toyota-verkoston laatuun. Merk-
kihuollon käyttäminen vanhemmissa ikäryhmissä 
on vahvistunut myös Toyotalla. Näissä ikäryhmissä 
autojen huolto- ja korjaustarve luonnollisesti kas-
vaa, jolloin merkkikohtaisen tuntemuksenkin tär-
keys korostuu entisestään. Toyota on tarjonnut 
vanhempien autojen ikäryhmään viime vuodesta 
alkaen edullista Toyota Aktiivi Huoltoa. 

Huolestuttavana voidaan pitää sitä, että varsin 
suurta osaa iäkkäimmistä autoista, joihin perhei-
den kakkosautotkin usein kuuluvat, ei huolleta 
säännöllisesti missään. Tämä voi aiheuttaa vakavia 
turvallisuusriskejä. Auton säännöllinen huoltami-
nen onkin yksi tärkeimmistä tekijöistä auton tur-
vallisuuden ja luotettavuuden kannalta. Jokaiselle 
Toyota-autolle on määritelty jo mallin suunnitte-
lun varhaisessa vaiheessa tarvittava määräaikais-
huolto-ohjelma. Koska auton käyttötapa ja ulkoiset 
olosuhteet vaikuttavat huoltotarpeeseen, on huolto-
ohjelmassakin otettava huomioon ajettujen kilo-
metrien lisäksi aikatekijä. 

Hintavertailua ilman hinta-arviota?
Huollon hinta nousee työn laadun ja ammatti-
taidon jälkeen muita kuin merkkihuoltoliikkeitä 
käyttävien autoilijoiden keskuudessa kolmanneksi 
tärkeimmäksi valintaa ohjaavaksi kriteeriksi. Value 
Clinic Oy:n tutkimuksessa kuitenkin selviää, että 
monet asiakkaat antavat heikon arvosanan hinta-
tiedon saatavuudelle. 

– Tuo hinta-arvion heikko tulos perustuu toden-
näköisesti siihen, että näissä liikkeissä merkkikoh-
taista kokemusta ei ole riittävästi, tai liikkeellä ei 
ole tarjolla valmistajan tekemiä ohjeaikoihin perus-
tuvia työpaketteja. Näiden ylläpitäminen vaatii 
panostuksia, jotka usean merkin parissa toimivalle 
korjaamolle voivat olla haastavia, arvioi Toyota 
Tsusho Nordic Oy:n jälkimarkkinointijohtaja Veli-
Pekka Heikkinen. 

Kun auto on 
asianmukaisesti 
huollettu, voi nauttia 
huolettomista 
ajokilometreistä.

Yhä useampi 
asiakas varaa 
autolleen 
huoltoajan 
verkossa.
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Tutkimuksen taustaa  
ja sanastoa
Tutkimus toteutettiin 22.5.2015 – 3.6.2015, ja sii-
hen osallistui 1185 autoilijaa. Aineisto on kerät-
ty koko Suomen alueelta. Tutkimuksen toteutti 
auto alaan erikoistunut riippumaton markkinatut-
kimustoimisto Value Clinic Oy. Selvitys on jatkoa 
5-6/2014 toteutetulle Huoltotutkimus 2014  
-kyselylle, johon osallistui 1152 autoilijaa. 

Merkkihuolto: Merkkihuolto on autonvalmistajan 
valtuuttama merkkikohtainen huolto.
Muu huoltoliike / Ei-merkkihuolto: Tutkimuksessa 
muista kuin merkkihuoltotoimijoista käytettiin ter-
miä ei-merkkihuolto.

Toyota Aktiivi Huolto: yli 6 vuoden ikäisille auto ille 
tehtävä aito, hinnaltaan edullinen merkkihuolto. To-
yota Aktiivi Huollossa autosi huolletaan valmistajan 
ohjeita noudattaen ja aidoilla Toyota-osilla. Toyo-
ta Aktiivi Huolto kannattaa, sillä sen ansiosta auton 
ominaisuudet pysyvät alkuperäisellä tasolla ja auton 
jälleenmyyntiarvo on parempi. Toyota Aktiivi Huol-
lon saat vain Toyota-merkkihuollosta.

Toyotalla tarkan hinta-arvion huol-
lolle saa aina etukäteen, minkä lisäksi 
asiakkaalle annetaan kirjallinen seloste 
tehdyistä töistä. 

Autoilijan on useimmiten erittäin 
vaikea saada asiantuntevaa vertailua 
huollon laadusta, sen sisällöstä ja siten 
myös siitä, mitä rahalla todellisuudessa 
saa. Toyota on menestynyt toistuvasti 
puolueettomissa korjaamovertailuissa, 
mikä ei ole sattumaa, vaan jatkuvan 
kehityksen tulos. Merkkikohtaisen 
koulutuksen ja kokemuksen sekä val-
mistajan ohjeiden ja erikoistyökalujen 
avulla työ tehdään nopeasti ja kustan-
nusarvio pitää. Auton omistajalle ei 
siten koidu kustannuksia vieraan mer-
kin tai mallin yhteydessä tapahtuvasta 
harjoittelusta. 

Hinnoista puhuttaessa on lisäksi 
hyvä muistaa, että Toyotalla on tarjolla 
myös tehdaskunnostettuja osia, joiden 
avulla voi nauttia alkuperäisen osan 
tuomasta mielenrauhasta huomatta-
vasti uutta osaa edullisemmin. Kun-
nostettu alkuperäisvaraosa on paitsi 
edullinen, myös ympäristöystävälli-
nen vaihtoehto. Valikoimaan kuuluu 
niin käynnistysmoottoreita, latureita 
kuin vaikkapa turboahtimia ja moot-
toreitakin.

Merkkihuolto ja auton 
jälleenmyyntiarvo 
Tutkimuksessa selvitettiin perusteluita 
merkkihuollon käytölle sekä merkki-
huollon käyttäjiltä että muiden huol-
toliikkeiden käyttäjiltä. Huollon hyvä 
ammattitaito ja merkkikohtainen osaa-
minen olivat kaksi tärkeintä perustelua 
merkkihuollon käytölle. Näiden lisäksi 
merkkihuollon käyttöä puolsivat alku-
peräisten varaosien käyttö sekä auton 
parempi jälleenmyyntiarvo.

– Suomalaiset luottavat merkki-
huoltoihin, koska niissä auto huolle-
taan valmistajan tarkoittamalla tavalla 
aidoilla tehdasosilla. Yhdeksän autoi-
lijaa kymmenestä on sitä mieltä, että 
merkkihuollossa käytetty auto säilyt-
tää arvonsa paremmin, tiivistää Value 
Clinic Oy:n Teemu Rennola.

Myös alkuperäisosien arvostus on 
kasvanut selvästi aiempaan verraten. 
35 % vastaajista mainitsi alkuperäis-
osat syyksi käyttää merkkihuoltoa, kun 
vielä vuosi sitten luku oli 31 %. 

Toyotalla panostetaan voimakkaasti 
erityisesti ammattitaitoon ja merkki-
kohtaiseen osaamiseen. Lisäksi Toyota-
huolloissa käytetään aina vain aitoja 
Toyota-varaosia, ja huollon käytössä 
on viimeisimmät päivitykset. 

– On hienoa huomata, että autoi-
lijat arvostavat juuri näitä asioita. 
Merkkihuolletun auton parempi jäl-
leenmyyntiarvo on meille itsestäänsel-
vyys, summaa jälkimarkkinointijohtaja 
Veli-Pekka Heikkinen.

Verkkoajanvarauksen  
suosio kasvussa 
Verkkoajanvaraus on Value Clinic 
Oy:n tutkimuksen mukaan kovassa 
kasvussa, ja lähes kolme neljäsosaa 
(73 %) autoilijoista pitääkin verk-
koajanvarausta kiinnostavana ajan-
varausmuotona. Muutosta on viisi 
prosenttiyksikköä vuoden 2014 mitta-
ukseen verrattuna, eli näillä näkymin 
verkkoajanvaraus ohittaa puhelinajan-
varauksen lähivuosien aikana. Myös 
älypuhelinapplikaatioiden kiinnosta-
vuus on pienessä kasvussa viime vuo-

teen verrattuna, mutta nämä etsivät 
yhä paikkaansa. Heikkoon kiinnos-
tavuuteen vaikuttaa todennäköisesti 
tämän hetken rajattu tarjonta.

Toyotan nettiajanvaraus lanseerattin 
pari vuotta sitten. Tuotteella oli selkeä 
tilaus. Kiinnostus sitä kohtaan on edel-
leen vahvassa kasvussa, ja tällä hetkellä 
jo viidesosa kaikista huollon varauk-
sista tulee netin kautta. Jos nettiajanva-
raus ei ole vielä tuttu, kannattaa poiketa 
osoitteessa toyotahuoltovaraus.fi. Siellä 
selviää, paljonko autosi huolto aidoin 
Toyota-varaosin ja maan parhaalla 
ammattitaidolla toteutettuna maksaa.  

Merkkihuollossa 
käytetty auto  
säilyttää arvonsa 
paremmin

Huolto

Riippumaton, autoalaan erikoistunut Value Clinic Oy 
selvitti tutkimuksessaan syitä merkkihuollon käyttöön.
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TYYTYVÄISIMMÄT 
ASIAKKAAT, 

OSAAVIN HUOLTO.

toyotahuoltovaraus.fi
HUOLLON VARAAT HELPOITEN 

OSOITTEESSA:

Toyotan merkkihuolloilla on tutkimusten mukaan kaikkein tyytyväisimmät 
asiakkaat. Meillä autostasi huolehtivat vain yhteen merkkiin keskittyneet 
huoltoneuvojat ja mekaanikot. He tuntevat autosi parhaiten. 

Hieman iäkkäämmille autoille meillä on Toyota Aktiivi Huolto. Se on yli 
6-vuotiaille Toyota-autoille räätälöity merkkihuolto. Siinäkin autosi huolletaan 
valmistajan ohjeita noudattaen ja aidoilla Toyota-osilla. Kun huollatat autosi 
Toyota-merkkihuollossa, voit olla varma, että autosi toimii kuten pitääkin ja 
että huollon hinta on erittäin kilpailukykyinen.

Huollon varaat helpoiten osoitteessa 
toyotahuoltovaraus.fi

• kaikki huoltopalvelut
• renkaat ja rengaspalvelut
• varauksen voit tehdä milloin vain
• valitse sinulle sopiva huoltoaika
• saat heti hinta-arvion huollolle.
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 Uusi moottori perustuu massaltaan 
kevyeen ja olemukseltaan hoikkaan 
Toyotan NR-moottoriperheeseen. 

Sylinteriryhmä ja -kansi ovat valmistettu 
kevytmetallista. Moottori on mitoitukseltaan 
pitkäiskuinen, jolloin kaasunvaihto sylinterissä 
tapahtuu hyvin tehokkaasti. Se tuottaa vääntöä 
vantterasti jo matalilla kierrosluvuilla, joten 
houkutusta äärimmäisten pyörintänopeuksien 
käyttöön ei synny. 

Moottorin kampikoneisto on sangen 
herkkäliikkeinen muun muassa pyörivien 
massojen keveyden ansiosta. Lisäapua tuo 
kampiakselin laakerimateriaalien valinta, 
sillä niissä käytetään pinnaltaan muovitet-
tuja liukulaakereita. Kitkan vähentämiseksi 
männänhelmat on päällystetty liukkaalla gra-
fiittipinnoitteella. Mäntien sisälle suihkutetaan 

TEKSTI JUHA KIISKINEN / 
SUOMEN AUTOLEHTI
KUVAT TOYOTA

Uusi edistyksellinen 
1,2T-moottori
Toyota lanseerasi uudistuneen 
Aurisin yhteydessä verrattaen 
pienikokoisen bensiiniturbomoot-
torin, joka korvaa aiemman 1,6 
litran vapaasti hengittävän voi-
manlähteen. Uuden 116-hevos-
voimaisen moottorin toteutukses-
sa on tähdätty tehokkaaseen pa-
lamistapahtumaan ja käytännön 
suorituskykyyn sekä pumppaus-
häviöiden ja sisäisen kitkan karsi-
miseen.

alhaalta päin jäähdyttävää moottoriöljyä eril-
lisistä venttiileistä, joiden toimintaa ohjataan 
moottorin rasitusasteen mukaisesti.

Moottorin jäähdytys on jaettu siten, että 
sylinterilohko ja -kansi muodostavat kum-
pikin oman jäähdytysnesteen kiertopiirinsä. 
Näin eri koneenosien lämpötila on optimaa-
lisen tarkoituksenmukainen. Lisäksi turbo-
ahtojärjestelmän ilmasta veteen -tyyppinen 
välijäähdytin muodostaa vielä erillisen, mata-
lamman lämpötilan nestekiertopiirin. 

Jalostettuja ominaisuuksia
Uutuusmoottorissa imu- ja nokka-akselei-
den ajoitusta säädetään ajon aikana aktiivi-
sesti. Imunokka-akselille on tavallista laajempi 
säätöalue (VVT-iW). Nopean käynnistymi-
sen varmistamiseksi moottori sammutetaan 
aina hallitusti niin, että yhdessä sylinterissä on 
puristustahti juuri alkamassa. Se on tarpeen, 
sillä moottorissa on Stop & Start -järjestelmä, 
jonka myötä käynnistyskertojen määrä kasvaa 
tavanomaiseen verrattuna merkittävästi.

Nestejäähdytteinen turboahdin on varus-
tettu aktiivisella hukkaportilla. Käyttöele-
menttiä ohjaamalla hukkaportti voidaan avata 
muulloinkin kuin nimellisahtopaineella. Kun 
ahtopainetta ei matalalla kuormitustasolla 
tarvita, hukkaporttia avataan, jotta mootto-
rin ongelmallisia pumppaushäviöitä saadaan 
pienennettyä. Myös kylmäkäynnistyksen 
yhteydessä hukkaportti on auki kuumien 
palokaasujen ohjaamiseksi katalysaattoriin, 
joka saavuttaa näin käyttölämpötilansa nope-
ammin.

Tehokas polttoaineensyöttö
Toyotan 1,2T-moottorissa on bensiinin kor-
keapaineinen suorasuihkutus. Suihkutus-
venttiilit on kallistettu vinoon asentoon 
imuventtiilien puolelle sylintereitä. Suihku-
tuskartion avautumiskulma ja suihkun pituus 
ovat tällä ratkaisulla pienemmät sekä ker-
rallaan suihkutettavan polttoaineen määrä 
pienempi verrattuna Toyotan aiempiin suora-
suihkutusmoottoreihin. 

Sylintereihin suihkutettava polttoaine 
sekoittuu tehokkaasti pystysuorassa pyör-
teilyliikkeessä olevaan ilmaan ja saa aikaan 
nopean palamisen. Työkierron vaatima polt-
toainemäärä voidaan annostella kolmella 
osasuihkutuksella imu- ja puristustahdin 
aikana. Palotilalle on toteutettu mahdollisim-
man sopiva, koiran ruokakuppia muistuttava 
männänlaen muoto.

Sitkeää voimaa
Portaattomalla Multidrive S -vaihteistolla 
varustettuna Auris 1,2T:n virallinen yhdiste-
tyn ajon kulutus on Active-varustetasolla 4,6 
l/ 100 km. Sitä vastaava hiilidioksidipäästö 
on 106 g/km. Vaikka 1,2T tuottaa hieman 
vapaasti hengittävää 1,6-litraista edeltäjäänsä 
vähemmän huipputehoa, kertoo vääntömo-
mentin laaja-alaisuus enemmän moottorin 
luonteesta. Sitä on 185 Nm käytössä kierros-
alueella 1500–4000 1/min. 

Uusi moottori on siis mukavan puhdikas 
Aurisin vauhdittaja. Kuljettaja voi keskittyä 
vaivattomaan ajamiseen, vaikka moottoriti-
lassa ahkeroikin hyvin edistyksellinen voi-
manlähde, jonka jokainen palotapahtuma on 
tarkoin valmisteltu ja kontrolloitu. 

Uusi 1,2-litrainen 
turbomoottori 
tarjoaa 185 Nm
väännön kierros-
alueella 1500–
4000 1/min.

TekniikkaTurbo
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Huollon varaat helpoiten osoitteessa 
toyotahuoltovaraus.fi

Toyota Genuine Motor Oil -valikoimasta löydät juuri oikean, autoosi suunnitellun 
öljyn hybrideistä uusimpiin hiukkassuodattimella varustettuihin dieselmoottoreihin.

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.

TURBOAHDETTUUN MOOTTORIIN 
TOYOTA GENUINE MOTOR OIL. 
Turboahdetut moottorit asettavat erityisen 
kovat vaatimukset moottoriöljylle ja edellyttävät 
välitöntä voitelua heti käynnistyksestä alkaen. 
TGMO-tuotteet on suunniteltu antamaan 
paras suoja ja suorituskyky sekä ylivoimainen 
taloudellisuus Toyotasi moottorille: 0W-20 
Advanced Fuel Economy uusille bensiiniturboille 
ja 5W-30 Premium Fuel Economy dieselturboille.

VARMISTA MOOTTORIÖLJYN RIITTÄVYYS. 
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.

my

my

Toyota Genuine Motor Oil.
KELLONTARKKA 

HUIPPUTUOTE.
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UUSI AVENSIS.
TIETÄÄ MITÄ ON EDESSÄ. 

Toyota Jousto -rahoituksella 
Avensis 1.8 Active Touring Sports + Winter Pack esim. 345 € /kk.

3. 
TAATTU 
HYVITYSHINTA

1. 
PIENI 
KÄSIRAHA

2. 
SOPIVA
KUUKAUSIERÄ

ESIMERKIKSI: AVENSIS 1.8 VALVEMATIC ACTIVE TOURING SPORTS 31.432,49 € (sis. toimituskulut 600 €, Toyotan 
autoverokampanjan alennuksen 37,66 € ja Winter Pack -talvivarustetarjouksen 590 €).  
TOYOTA JOUSTO kk-erä 345 €. Rahoitusaika 48 kk. Kilometrit 60 tkm. Käsiraha 15 % (4.715 €). Suurempi viimeinen osamaksuerä/
taattu hyvityshinta 13.501 €. Korko 2,95 %. Käsittelymaksu 9 €/kk. Perustamiskustannus 180 €. Todellinen vuosikorko 3,78 %. 
KSL:n mukainen luoton hinta 34.440,96 €. Rahoituksen edellytyksenä on myönteinen luottopäätös.

Uusi Avensis 1.8 Active Touring Sports: autoveroton suositushinta 23 440 €, arvioitu autovero 6 840,15 €, arvioitu kokonaishinta 30 280,15  €. Vapaan autoedun verotusarvo 
alkaen 655  €/kk. EU-yhdistetty kulutus 6,1-6,2 l/100 km, CO2-päästöt 140-143 g/km. Hintaan lisätään jälleenmyyjäkohtaiset toimituskulut. Takuu 3 vuotta/100.000 km, 
korin puhkiruostumattomuustakuu 12 vuotta. 
Winter Pack -tarjous koskee uusia asiakastilauksia ja on voimassa toistaiseksi.

Uusi Avensis tuo ensimmäistä kertaa mallistoon vakiona ennakoivat Toyota Safety Sense 
-turvallisuusvarusteet, jotka auttavat sinua ja matkustajiasi välttämään onnettomuuksia.  
Järjestelmän kamera ja lasertunnistimet tarkkailevat liikennettä edessäsi tehostaen 
reagointiasi. Uusi Avensis näkee ja muistaa nopeusrajoitukset. Pimeällä se vaihtaa pitkät 
ajovalot lyhyisiin aina vastaantulijoiden mukaan. Ääritilanteissa uusi Avensis tekee jopa 
hätäjarrutuksen puolestasi. Tule koeajolle, niin tunnet kuin saisit käyttöösi kuudennen aistin.

WINTER PACK -TALVIVARUSTEPAKETTI 
UUTEEN AVENSIKSEEN NYT VAIN 590 €. 
ETUSI JOPA 1.800 €.
Sisältää: Nokian 16” talvirengasyhdistelmän kevytmetallivanteilla (2.0 D-4D 
-mallin tai 18” kevytmetallivanteiden yhteydessä 17” talvirengasyhdistelmä) 
• moottorilämmittimen asennettuna • tavaratilan suojapohjan asennettuna.
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UUSI AVENSIS.
TIETÄÄ MITÄ ON EDESSÄ. 

Toyota Jousto -rahoituksella 
Avensis 1.8 Active Touring Sports + Winter Pack esim. 345 € /kk.

3. 
TAATTU 
HYVITYSHINTA

1. 
PIENI 
KÄSIRAHA

2. 
SOPIVA
KUUKAUSIERÄ

ESIMERKIKSI: AVENSIS 1.8 VALVEMATIC ACTIVE TOURING SPORTS 31.432,49 € (sis. toimituskulut 600 €, Toyotan 
autoverokampanjan alennuksen 37,66 € ja Winter Pack -talvivarustetarjouksen 590 €).  
TOYOTA JOUSTO kk-erä 345 €. Rahoitusaika 48 kk. Kilometrit 60 tkm. Käsiraha 15 % (4.715 €). Suurempi viimeinen osamaksuerä/
taattu hyvityshinta 13.501 €. Korko 2,95 %. Käsittelymaksu 9 €/kk. Perustamiskustannus 180 €. Todellinen vuosikorko 3,78 %. 
KSL:n mukainen luoton hinta 34.440,96 €. Rahoituksen edellytyksenä on myönteinen luottopäätös.

Uusi Avensis 1.8 Active Touring Sports: autoveroton suositushinta 23 440 €, arvioitu autovero 6 840,15 €, arvioitu kokonaishinta 30 280,15  €. Vapaan autoedun verotusarvo 
alkaen 655  €/kk. EU-yhdistetty kulutus 6,1-6,2 l/100 km, CO2-päästöt 140-143 g/km. Hintaan lisätään jälleenmyyjäkohtaiset toimituskulut. Takuu 3 vuotta/100.000 km, 
korin puhkiruostumattomuustakuu 12 vuotta. 
Winter Pack -tarjous koskee uusia asiakastilauksia ja on voimassa toistaiseksi.

Uusi Avensis tuo ensimmäistä kertaa mallistoon vakiona ennakoivat Toyota Safety Sense 
-turvallisuusvarusteet, jotka auttavat sinua ja matkustajiasi välttämään onnettomuuksia.  
Järjestelmän kamera ja lasertunnistimet tarkkailevat liikennettä edessäsi tehostaen 
reagointiasi. Uusi Avensis näkee ja muistaa nopeusrajoitukset. Pimeällä se vaihtaa pitkät 
ajovalot lyhyisiin aina vastaantulijoiden mukaan. Ääritilanteissa uusi Avensis tekee jopa 
hätäjarrutuksen puolestasi. Tule koeajolle, niin tunnet kuin saisit käyttöösi kuudennen aistin.

WINTER PACK -TALVIVARUSTEPAKETTI 
UUTEEN AVENSIKSEEN NYT VAIN 590 €. 
ETUSI JOPA 1.800 €.
Sisältää: Nokian 16” talvirengasyhdistelmän kevytmetallivanteilla (2.0 D-4D 
-mallin tai 18” kevytmetallivanteiden yhteydessä 17” talvirengasyhdistelmä) 
• moottorilämmittimen asennettuna • tavaratilan suojapohjan asennettuna.
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 Postin jakelutyö on kuluttajakäyttäyty-
misen muutoksen myötä eräänlaisessa 
murrosvaiheessa. Perinteisen kirjepos-

tin määrä on ollut jo pitkään laskussa, eivätkä 
lehtilevikkien määrätkään ole ainakaan kas-
vussa. Jakelutarpeiden määrät ovat kuitenkin 
kasvussa, ainakin niiden vaatimaa tilavuutta 
ajatellen.

– Nettimaailma on muuttanut ja muuttaa 
edelleen alaamme merkittävästi. Ihmisten 
tekemät nettiostokset työllistävät Postia pal-
jon, ja erilaiset pakkauslaatikot vievät jake-
lukalustossa paljon tilaa. Automäärämme on 

TEKSTI JA KUVAT KALLE KALAJA

Proacet
tositoimissa

Mikä voisi olla vaativin työtehtävä, 
johon tonniluokan pakettiauto 
voidaan Suomessa laittaa? Ainakin 
yksi sellaisista on varmasti Postin 
jakeluautotyö. Lähes 80 Toyota 
Proacea luovutetaan Postin 
käyttöön tänä syksynä. Valtaosa 
niistä on oikealta ohjattavia, 
automaattivaihteisia versioita.

hienoisessa laskussa, mutta toisaalta niiden 
koko on kasvussa, toteaa Matti Hannula. 
Hänen lisäkseen Postin kalustoa hallinnoi 
neljä muutakin Asset manageria.

Kovassa käytössä
Jakelutehtävissä olevat autot joutuvat todella 
koville. Postilaatikolta postilaatikolle ajetta-
essa kiihdytyksiä ja jarrutuksia kertyy päivässä 
satoja. Siksi autojen jarrut ja voimansiirto ovat 
poikkeuksellisen kovan rasituksen alaisina. 
Tällaisessa käytössä ominaisuudet punnitaan-
kin tarkasti.

– Meillä on Toyotista hyviä kokemuksia. 
Mallistossa ei ole ollut aivan meidän tarpei-
siimme osuvaa mallia viime vuosina, mutta 
Proace täyttää hyvin nykyvaatimuksemme. 
Merkkivalintaan vaikutti myös Toyotan huol-
toverkoston laajuus. Kalustolistaustamme sela-
tessani huomasin käytössämme olevan vielä 
vuosimallin 2005 Yaris Verson, joka kestävyy-
destään huolimatta toki alkaa jo olla aktiivi-
ikänsä loppusuoralla, naurahtaa Hannula.

Kestävinkin automalli tarvitsee erityistä 
huolenpitoa tällaisessa käytössä, joten esimer-
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kiksi jarrukomponentteja uusitaan tavallista 
tiuhempaan tahtiin. Kuljettajan sähkötoimi-
nen ikkunannostin on myös kovassa käytössä, 
joten senkin uusiminen tullee jokaisen auton 
kohdalla vuosien mittaan ajankohtaiseksi. 
Postin nyt hankkimiin Proaceihin on tehty 
Toyota Huolenpitosopimus, eli Toyota-kor-
jaamot huolehtivat niistä ainakin koko kuu-
sivuotiseksi suunnitellun jakelukäytön ajan. 

Vuosituhannen vaihteessa postin väreissä 
oleva kolmiovinen Corolla oli yleinen näky, 
niitä oli tuolloin jakelukäytössä yli 700 kappa-
letta. Sittemmin ajokaluston kokovaatimuk-
set ovat kasvaneet merkittävästi. Yksittäisen 
automallin soveltuvuus Postin käyttöön voi 
olla pienestäkin kiinni: jos esimerkiksi etuo-
ven sivuikkunan karmi nousee turhan aikaisin 
yläviistoon, ei auto sovellu laatikkojakelukäyt-
töön.

Erikoisvarustelua
Postin Proaceihin on lisätty Suomessa useita 
työtä helpottavia varusteita. Posti-teippauksen 
lisäksi selkeimmin ulkoasussa erottuu etupus-
kurin kulmakeppi, josta kuljettaja näkee sen-

tilleen missä etukulman uloin kohta kulkee. 
Ohjaamossa on tukevat pidikkeet ja lokerot 
asiakirjoille sekä esimerkiksi puhelimelle. Sekä 
ohjaamossa että tavaratilassa on lisävalaistuk-
sena led-valaisimet, jotta kuljettaja näkee lähe-
tysten osoitemerkinnät vaivatta. 

Ehkä erikoisin varuste kaikista on kuitenkin 
ns. laatikkovalo. Enpä itse tullut koskaan aja-
telleeksi, miten postinjakaja näkee aamuyön 
pimeydessä joskus melko epäselvätkin nimi-
merkinnät postilaatikoista? Eiväthän ajovalot 
valaise postilaatikkoa etuoven kohdalta lain-
kaan. Tätä tarvetta varten autoissa on teho-
kas kohdevalo kuljettajan oikean olkapään 
yläpuolella. Sitä käytetään vaivattomasti jal-
kakytkimellä.

Postin toimintakentän laajentumista kuvas-
taa hyvin se, että kaksi Proacea varustellaan 
HUS:n lääkekuljetuksia varten lämpösäädel-
lyllä tavaratilaverhouksella ja -laitteistolla. 
Ne tulevat liikkumaan pääkaupunkiseudulla, 
muut Proacet jakaantuvat tasaisesti ympäri 
Suomea. 

Postin tuo Proace jokaisen luo! 

Meidän käytössämme autot joutuvat todella 
kovaan käyttöön. Yksi syy Toyotien valintaan oli 
merkin laaja huoltoverkosto Suomessa, kertoo 
Postin Matti Hannula.

Ulkomitoiltaan 
kohtuukokoinen 
pakettiauto 
soveltuu hyvin 
Postin nyky
tarpeisiin. 
Helppokäyttöiset 
tavaratilan 
ovet tehostavat 
käyttöä.

Vaikka auton koko tulee nopeasti kuljettajalle tutuksi, on etupuskurin 
kulmakepistä iloa todella ahtaissa paikoissa kurvailtaessa.

Posti ottaa käyttöön 
tänä syksynä lähes 80 
automaattivaihteista 
Proacea. Niitä käytetään 
jakelutöissä ympäri 
Suomea.
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Hybrid

Hybridi-

Jopa neljä viidestä kaikista maailman 
teillä liikkuvista hybridiautoista on 
Toyotan valmistamia, ja Toyotaa voi-

kin perustellusti kutsua hybriditeknologian 
tiennäyttäjäksi. Tähän asti pääseminen on 
kuitenkin vaatinut paljon, paitsi rahallisia 
investointeja ja lukemattomia työtunteja, myös 
uskoa ja halua. 

Takeshi Uchiyamada Toyotalta muistelee 
parinkymmenen vuoden takaisia hetkiä: 

– Olimme saaneet valmiiksi ensimmäisen 
Priuksen prototyypin, mutta se ei suostunut 

liikkumaan! Kului 49 pitkää päivää, eikä auto 
liikahtanutkaan. Työskentelimme pitkään joka 
ilta yrittäen ymmärtää, missä vika oikein oli. 
Joulun aikoihin saimme auton lopulta liik-
keelle, mutta silloinkin se liikkui vain 500 
metriä!

Tuolloin elettiin vuotta 1995, ja hybridiautot 
vaikuttivat lähinnä epävarmalle tieteelliselle 
kokeelle. Toyotan johto ja insinöörit uskoivat 
kuitenkin uraauurtavaan visioonsa ja siihen, 
että päätös osoittautuisi vielä oikeaksi.

Hybridimyynti kiihtyy
Seitsemän miljoonan myydyn kappaleen 
rajapyykistä ehti kulua vain kymmenen kuu-
kautta, ja hybridimyynti on ollut voimak-
kaassa kasvussa myös Euroopassa. Vuosi 
2014 oli eurooppalaisen hybridimyynnin 
ennätysvuosi, ja tänä vuonna kirjataan toden-
näköisesti uudet ennätyslukemat. Jo joka kol-
mas läntisessä Euroopassa myyty Toyota on 
hybridi, ja Auris-asiakkaista noin puolet valit-
sevat autonsa voimanlähteeksi Toyotan täys-
hybridijärjestelmän.

Suomessa myytiin ensimmäiset Toyo-
tan valmistamat hybridiautot vuonna 2004, 
ja hybridimyynti on lisääntynyt joka vuosi. 
Vuonna 2014 Suomessa rekisteröitiin lähes 
2200 Toyota Motor Companyn valmistamaa 

hybridiautoa, ja vuoden 2015 osalta ollaan jo 
lähes samoissa lukemissa.

Merkittäviä ympäristövaikutuksia
 Toyotan laskelmien mukaan sen valmista-
mien ja myymien hybridiautojen ansiosta 
hiilidioksidipäästöt ovat 58 miljardia kiloa  
pienemmät, kuin mihin olisi päädytty, jos näi-
den autojen asemesta olisi myyty vastaavan 
kokoinen ja samoilla suoritusarvoilla varus-
tettu perinteinen bensiiniauto. Lisäksi Toyota 
arvioi, että hybridien ansiosta on säästynyt 
jopa 22  miljardia litraa  bensiiniä. 

Toyota onkin asettanut hybriditeknologian 
ja siihen liittyvien erilaisten polttoaineyh-
distelmien käyttämisen sen 2000-luvun tär-
keimmäksi ympäristöteknologiaksi. Toyota 
suunnitteleekin jatkavansa työtä hybridi-
autojen suorituskyvyn parantamiseksi, val-
mistuskustannusten pienentämiseksi ja 
malliston laajentamiseksi. Se haluaa luoda sel-
laisia ympäristöystävällisiä autoja, jotka myös 
kuluttajat ottavat omakseen. 

TEKSTI MIA MEINANDER
KUVA TOYOTA

myynti rikkoo ennätyksiä

Yhä useampi Toyotan asiakas 
valitsee hybridivaihtoehdon. 
Maailmanlaajuisesti Toyota 
Motor Companyn valmistamia 
hybridiautoja on myyty jo yli 
kahdeksan miljoonaa kappaletta, 
joista yli miljoona kappaletta 
Eurooppaan. Myös Suomessa 
saavutettiin hiljattain merkittävä 
virstanpylväs, kun kotimainen 
hybridimyyntimme rikkoi 10 000 
myydyn kappaleen rajan.

Maailman ensimmäinen sarjavalmisteinen hybridiauto, Toyota 
Prius, lanserattiin vuonna 1997. Priuksen neljäs sukupolvi 
esiteltiin syyskuussa Frankfurtin autonäyttelyssä.

Suomessa Toyotan mallistoon kuuluu 
tällä hetkellä kuusi eri hybridimallia: 
Yaris Hybrid, Auris Hybrid, Auris 
Touring Sports Hybrid, Prius, Prius+ 
sekä ladattava pistokehybridi Prius 
PHEV. Seuraavaksi mallisto täydentyy 
uudella RAV4 Hybridillä.
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TOYOTA-LASTENISTUIMET, ESIM.
Baby-Safe Plus. No. 73700-0W70
Sylivauvoista 12–15 kk:n ikäisille 
(paino enintään 13 kg). 

254 €

Kid. No. 73700-0W200.
4–12-vuotiaalle lapselle (paino 15–36 kg). 

197 €

Saatavilla myös muita malleja. Kysy lisää!

TAULUTIETOKONEEN TELINE
Auris ja Avensis 5/2015 –
No. PZ017-00006-01 + PC22B-0K004-M2

135,20 €

Yaris 7/2014-, Corolla 6/2013, 
Prius+ 11/2014- ja RAV4 11/2012 
No. PZ017-00006-01 + PZ017-0007-BK

135,20 €

Asennetaan etupenkin niskatuen pystyputkiin, 
helppo ja nopea siirtää autosta toiseen. 
Hinta yhdelle telineelle.

JA MUKAVAN TURVALLISTA MATKANTEKOA.

Lasten kanssa matkustettaessa on aivan omat vaatimuksensa. 
Turvallisuus korostuu entisestään ja usein matkan pituus asettaa viihtyvyydelle 

omat haasteensa. Toyotalla on tarjota ratkaisut sekä turvalliseen matkantekoon että 
hauskaan aktivoivaan ajankuluun. Takapenkillä, omalla turvaistuimella, 

matka taittuu aluksi mukavan aktiivisesti että lopuksi usein sopivan rauhallisesti. 
”Herätys, perillä ollaan!”

MIELENRAUHAA.

63869_Toyota_ToyotaPlus_Turvallista_matkaa_ilmoitus_9_15.indd   1 14.9.2015   16.27



YHTEISTYÖSSÄ 
TOYOTAN KANSSA

YMPÄRISTÖKASVATUKSEN 
JA ILMASTOTYÖN 
EDISTÄMISEKSI

YHTEISTYÖSSÄ 
TOYOTAN KANSSA

YMPÄRISTÖ-
KASVATUKSEN 

JA ILMASTOTYÖN 
EDISTÄMISEKSI

Tiikeri taltioitui riistakameraan 
tänä keväänä Kiinassa. Se oli 
merkittävä havainto, sillä kuvien 

perusteella voitiin vahvistaa, että uhan-
alainen tiikeri on palannut Kiinaan. 
Hyviä uutisia on kiirinyt myös Venä-
jältä, jossa amurintiikereiden määrä on 
kasvanut. Lisäksi Intiassa, Nepalissa ja 
Bhutanissa on voitu iloita kasvaneesta 
tiikerien määrästä. Hyvien uutisten 
taustalla ovat maiden tekemät tiike-
rikartoitukset, jotka ovat elintärkeitä 
upeiden kissaeläinten pelastamiseksi. 

– Tiikerikartoituksilla saadaan tär-
keää tietoa tiikereiden lukumäärän 
lisäksi muun muassa siitä, millaisilla 
alueilla tiikerit mieluiten elävät, kuinka 
laajoja niiden reviirit ovat ja mitkä ovat 
niiden tärkeimpiä saaliselämiä. Sään-
nöllisten kartoitusten avulla pystytään 
selvittämään, lisääntyykö vai vähe-
neekö tiikereiden määrä ja miten tämä 
vaihtelee alueittain. Kaikki tämä tieto 
on olennaista, jotta tiikereiden suojelu-
toimenpiteet pystytään kohdistamaan 
oikein, kertoo ympäristöjärjestö WWF 
Suomen metsäasiantuntija Maija Kau-
konen.

Kaakkois-Aasiassa tiikereillä ei mene 
yhtä hyvin. Tänä vuonna Malesian 
tiikerien määrän arvioidaan laske-
neen puoleen, noin 250 yksilöön. 
KambodŽassa, Vietnamissa ja Laosissa 
ei uskota olevan yhtään lisääntyvää tii-
kerikantaa, eikä Indonesian, Thaimaan 
ja Myanmarin tiikerien lukumäärää 
edes tiedetä. 

– Näissä maissa tiikerien suoje-
lun poliittinen tuki on heikompaa ja 

TEKSTI MARI PAAVOSEPPÄ/WWF
KUVAT VIVEK R. SINHA/WWF, NATUREPL.COM/
EDWIN GIESBERS/WWF JA NATUREPL.COM/ANDY 
ROUSE/WWF

Tiikerit 
voi vielä 
pelastaa

Tiikereistä on saatu hyviä 

uutisia! Niiden määrä on 

kasvanut Intiassa, Nepalissa, 

Bhutanissa ja Venäjällä. 

Uhanalaisten tiikerien kannan 

kasvu edellyttää kuitenkin 

paljon työtä.

resurssit ovat vähäisemmät kuin kar-
toituksen tehneissä maissa. Valtiot eivät 
voi ryhtyä vaadittaviin toimiin, ennen 
kuin ne tietävät alueensa tiikereiden 
todellisen tilanteen, sanoo WWF Suo-
men pääsihteeri Liisa Rohweder.

Tiikerien määrän tuplaaminen 
mahdollista
Vielä sata vuotta sitten Aasiassa vaelsi 
noin satatuhatta villiä tiikeriä. Nyt niitä 
on jäljellä enää noin 3200. Tiikerien 
määrä on romahtanut etenkin salamet-
sästyksen takia, lisäksi ihmisasutuksen 
levittäytyminen on vienyt niiden elin-
alueita. Tiikereiden elinalueilla sijaitse-
vat ”tiikerivaltiot” tavoittelevat tiikerien 
määrän kaksinkertaistamista vuoteen 
2022 mennessä. WWF tukee tiikerival-
tioita tavoitteen saavuttamisessa.

Tiikerivaltioilla ja WWF:llä on hyvä 
mahdollisuus onnistua kannan kas-
vattamisessa, sillä kissaeläiminä tii-
kerit lisääntyvät helposti. Onnistunut 
lisääntyminen vaatii tarpeeksi suuria 
elinalueita, riittävää saaliseläinten mää-
rää sekä suojelua tiikerien suurimmalta 
uhalta, eli ihmiseltä. 

WWF jatkaa kummiensa antaman
 tuen avulla tiikerien suojelua. WWF Suomi on ollut 

mukana rahoittamassa Bhutanin tiikerien kartoitusta 
kummeilta saaduin varoin ja ulkoministeriön kehitys-
yhteistyörahoilla. Lisäksi WWF tukee Bhutanin kan-
sallispuistoissa tapahtuvaa partiointia ja muuta sala-
metsästyksen vastaista työtä. Lisätietoa internetissä 

osoitteessa wwf.fi/salametsastys

Kissaeläiminä tiikerit 
lisääntyvät nopeasti. 
Uhanalaisten tiikerien kanta 
on kasvanut mm. Nepalissa 
ja Intiassa, mutta laskenut 
voimakkaasti esimerkiksi 
Malesiassa.
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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 40 €/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!

63874_Toyota_ToyotaPlus_Rent_ilmoitus_9_15.indd   1 14.9.2015   15.22



– Omistin ennen tätä Carinaa vuosimallin 1986 ja 1988 
Carinat. Niistä nuoremmalla ajoin reilun neljä vuotta, 
jolloin matkamittariin oli kertynyt melkein puoli mil-
joonaa kilometriä. Heinäkuussa 2005 oli helppo päätös 
ostaa jälleen samanmallinen, mutta tuoreempi Toyota, 
kertoo Pennanen.

Luotettavuus oli siis tärkeässä roolissa autovalintaa teh-
täessä. Ensimmäiseltä omistajalta hankitulla, 1,6 litran 
bensiinimoottorilla varustetulla neliovisella Carina E:llä 
oli ajettu ostohetkellä jo 230 000 kilometriä, mutta se ei 
Mikkoa häirinnyt; luottamus merkkiin oli vahva, ja autoa 
oli huollettu tunnollisesti paikallisessa Toyota-liikkeessä. 
Mikko ajaa poikkeuksellisen paljon, siitä kertovat kym-
menen vuoden aikana kertyneet 450 000 kilometriä. Mat-
kaa taittuu siis edelleen yli 40 000 kilometriä vuodessa! 
Keskiarvoakin laskettaessa artikkelin autolla on ajettu 
vuosittain kunnioitettavat 38 000 kilometriä.

Miksi et ole jo vaihtanut?
Pennasen autoyksilö on kestänyt aikaa hyvin: ryhdikäs 
kori on vain paikoitellen hieman ruosteessa, ja sisälle vil-
kaistaessa verhous vaikuttaa vielä ihan siistiltä ja ehjältä. 
Kuljettajan oviverhouksen kiinnitys on pettänyt, ja uusi 
kiinnitystapa osuu silmään. Oikeanpuoleinen kylki on 
joskus kolarikorjattu melko karkealla kädellä, ja sävyero 

TEKSTI JA KUVAT KALLE KALAJA

yli 682  000 
kilometriä

Toyota 
Carinalla jo

Simpeleellä asuvan Mikko Pennasen ja vuoden 
1997 Carina E:n yhteinen matka on jatkunut 
jo kymmenen vuotta. Kahdeksantoistavuotias 
auto on nähnyt tietä paljon, sillä matka
mittarissa on jo yli 680 000 kilometriä. Matka 
jatkuu yhä luottavaisin mielin.

Käyttäjä kertoo
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Matkamittari 
paljastaa kuinka 
kokeneesta 
kulkijasta on 
kysymys. Carina 
toimii hyvin, 
vaikka huolenpito 
on sisältänyt 
vain normaaleja 
huoltoja ja 
korjauksia, ei 
ylenpalttista 
puhdistelua tai 
hoivaamista.

on selvästi havaittavissa. Kaikki varusteet 
kuitenkin toimivat, alkuperäinen radio 
on paikallaan, eikä ajokilometrimäärää 
voisi mitenkään arvata niin korkeaksi 
ilman vilkaisua matkamittariin. Eikö mie-
hen mieleen ole tullut kymmenen vuoden 
omistamisen aikana päivittää autoaan tuo-
reempaan?

– Totta kai se autokuume iskee aina 
välillä. Tämä on kuitenkin kestänyt jo niin 
kauan, että en tavallaan halua enää luo-
vuttaa peliä. Aionkin katsoa loppuun asti, 
miten pitkään Carina hurisee ilman suu-
rempi ongelmia. Kun ajokki lähtee ongel-
mitta käyntiin ja ei ole vielä kertaakaan 
jättänyt tienpäälle, ei vaihtaminen tunnu 
vielä järkevältä, Mikko toteaa hymyillen.

Lähes 700 000 kilometrin ajomäärään 
tarvitaan tietysti säännöllisten huolto-
jen lisäksi jo korjauksiakin. Esimerkiksi 
alustan niveliä, pyöränlaakereita, iskun-
vaimentimet, puhaltimen moottori, 
starttimoottori ja jäähdytin on jouduttu 
vaihtamaan. Tähän mennessä suurin 
operaatio on ollut vaihteiston laakeroin-
nin uusiminen, joka tuli ajankohtaiseksi 
pian 500 000 ajokilometrin jälkeen. Moot-
tori on edelleen alkuperäiskunnossa, eikä 
se vielä osoita vakavia väsymisen merk-
kejä. Moottoriöljyä täytyy lisätä pari desi-
litraa tuhatta ajokilometriä kohden. Koska 
auto on kuitenkin mekaaninen laite, jonka 
jokainen komponentti kuluu vääjäämättä 
hiljalleen, Mikolla on ollut matkassa kestä-
vyyden osalta jo hieman onneakin.

Vain Toyotia
Usein tietyn automerkin suosiminen 
iskostuu perheen jälkikasvuun – näin kävi 
Mikollekin lapsuudessaan. Perheessä käy-
tettiin vain Toyotia, ja niinpä se ensim-
mäinen oma autokin edusti tätä merkkiä. 
Edelleen Mikon vanhemmilla ja veljellä on 
ajossa Toyotat, kuinkas muutenkaan.

– Perheen hyvät kokemukset automer-
kistä kannustivat seuraamaan jo lapsena 
liikenteessä Toyotia, ja hankin sitten aika-
naan sen ensimmäisen Carinan. Kun tämä 
nykyinen tulee tiensä päähän, hankin tie-
tysti Toyotan, mutta en vielä tiedä minkä 
mallisen, toteaa Mikko Pennanen vilkuil-
len samalla kuvauspaikalle tuotua uutta 
Avensista. 

Skannaa oheinen QR-koodi 
puhelimellasi ja katso Mikko 
Pennasen haastattelu Toyota 
Suomen YouTubesta.

Carinan sisustus on kestänyt hyvin aikaa. 
Verhous on edelleen siisti ja ehjä.

Toyotan 
D-segmentin 
malli on 
muuttunut 
merkittävästi 
20 vuodessa. 
Vuonna 1997 
esitelty Avensis 
on ehtinyt jo 
neljänteen 
sukupolveen.

TOYOTA PLUS 45



uutiset
Täydet viisi tähteä Toyota  
Avensikselle Euro NCAP 
-törmäystestissä

Uusi Toyota Avensis saavutti täyden viiden 
tähden tuloksen törmäystestissä. Aikuis-

matkustajan turvallisuus kohosi Avensiksen 
osalta peräti 93 prosenttiin, ja automaattinen 
hätäjarrutustoiminto sai kiitosta. Avensiksen 
törmäystestissä saavuttamat tulokset edustavat 
luokkansa kärkeä, ja sitä voikin perustellus-
ti kutsua luokkansa turvallisimmaksi autoksi. 

Euro NCAP -törmäystestit koostuvat nel-
jästä eri osa-alueesta: aikuismatkustajan tur-
vallisuus, lapsimatkustajan turvallisuus, jalan-

kulkijan suoja sekä turvallisuutta lisäävät va-
rusteet. Viimeinen osa-alue otettiin mukaan 
törmäystesteihin vuonna 2009, ja sillä tarkoi-
tetaan sellaisia törmäyksiä ehkäiseviä sekä 
vammoja lieventäviä toimintoja kuten auto-
maattinen hätäjarrutus, elektroninen ajonva-
kautusohjelma sekä nopeudenrajoitin.

Sivutörmäyssuojan osalta uusi Avensis saa-
vutti testissä täydet pisteet, ja matkustajien 
suoja todettiin hyväksi myös sellaisissa sivut-
taistörmäyksissä, joissa osutaan esimerkik-

Toyotan eurooppalainen kilpa-autoyksik-
kö Toyota Motorsport GmbH (TMG) 

palaa rallin MM-sarjaan vuonna 2017. Kul-
jettajaohjelmaan kiinnitetyn Teemu Suni-
sen lisäksi Tommi Mäkisen elokuinen tal-
lipäälliköksi nimittäminen tekee hankkeesta 
suomalaisittain erityisen mielenkiintoisen. 
TMG:n Kölnissä sijaitsevat, aktiivisina F1-
vuosina kehitetyt tehdasmaiset tilat antavat 
erinomaiset edellytykset moottorien ja esi-
merkiksi kilpa-autojen aerodynaamisten 
ominaisuuksien kehitystyölle. Silti Tommi 
Mäkisellä on henkilökuntineen vahva vastuu 
hyödyntää kokemustaan kilpailukykyisen 
kokonaisuuden aikaansaamiseksi heti kau-
delle 2017.

Arvonnan voittajat
Huhti-kesäkuussa 2015 Toyotan 
suosittelukyselyyn vastanneet 
asiakkaat osallistuivat arvonaan, ja 
onnelliset voittajat ovat:

600 euron matkalahjakortti
Pekka Suomala, Lempäälä

Neste Oilin 100 euron arvoinen  
polttoainelahjakortti
Oiva Assinen, Raisio
Veli Immonen, Helsinki
Paavo Kemppainen, Lohja
Matti Kilpinen, Valkeakoski

Onnea voittajille!

si puuhun tai lyhtypylvääseen. Euro NCAP 
mainitsi erityisesti Avensiksessa vakiovarus-
teena olevan automaattisen hätäjarrutuksen 
toimivan hyvin. Automaattinen hätäjarrutus 
on osa innovatiivista Safety Sense turvallisuus-
varustelua, johon kuuluvat lisäksi kaistavahti, 
kaukovaloautomatiikka ja liikennemerkkien 
tunnistusjärjestelmä.

Lisätietoja törmäystesteistä ja tuloksista 
saa Euro NCAPin verkkosivuilta osoitteessa 
www.euroncap.com.

Toyotan WRC- 
ohjelma kehittyy
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Ensimmäiset Euroopassa myyntiin tulleet 
polttokennoauto Mirait saapuivat elo-

kuussa Euroopan mantereelle, Iso-Britanni-
an Bristoliin ja Belgian Zeebruggeen. Mirain 
myynti alkaa tänä vuonna Euroopassa Saksan, 
Iso-Britannian ja Tanskan markkina-alueilla. 

– Tämä asettaa uuden virstanpylvään ym-
päristöystävällisessä autoilussa, ja olemmekin 
autoilun historian käännekohdassa. Toyota 
Mirai tuo uutta, puhdasta, turvallista ja nau-
tittavaa autoilua seuraavaksi sadaksi vuodek-
si polttokennoteknologiansa ansiosta. Odo-
tamme innolla, että pääsemme luovuttamaan 

Mitä jos autot  
osaisivat lentää?

Mitä jos autot voisivat viedä koulutusta 
kaikille sitä tarvitseville? Mitä jos autot 

voisivat muuttaa elinympäristöämme atomi-
tasolla? Mitä jos autot voisivat rikkoa kieli-
muureja?

Toyota on lähestynyt maailman lapsia vuo-
desta 2004 alkaen ja pyytänyt heitä pistämään 
kaiken luovuutensa ja mielikuvituksensa pe-
liin. Lapsia on pyydetty piirtämään heidän 
unelmiensa auto. Lasten piirtämät unelma-
autot hämmästyttävät joka vuosi. Toisessa ää-
ripäässä ovat uskomattoman käytännölliset 
ratkaisut, kun taas toista ääripäätä värittävät 
mitä lennokkaimmat ja epätavallisimmat lä-
hestymistavat. Kaikkia kilpailutöitä yhdistää 
kuitenkin yltäkylläinen mielikuvitus, ja jokai-
nen työ todellakin on yksilöllinen. Sen lisäk-
si, että lasten kilpailutyöt ovat inspiroivia, ne 
myös muistuttavat Toyotaa yhteiskunnallisen 
vastuun tärkeydestä. Tänä vuonna lapset toi-
vat kilpailutöissään esille mm. tyttöjen koulu-
tuksen ja ympäristön suojelemisen.

Kilpailuun osallistui ennätykselliset 875 000 
kilpailutyötä. Parhaimpina palkittiin 

✔ Auto, joka toimittaa ideoita yli 
kielimuurien 
✔ Auto, joka toimittaa mobiilin 
luokkahuoneen sellaisille tytöille, jotka 
eivät pääse kouluun
✔ Auto, joka muuttaa ympäristöä 
atomitasolla. 

Kesäisen ristikko-
kilpailun voittajat

Kiitos kaikille kesäiseen ristikko-
kilpailuun (Toyota Plus 2/2015) 

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

Raija Rantala, Säkinmäki
Raili Kankaanpää, Huittinen
Pekka Kuusisto, Sastamala

Onnea voittajille!

Tampereella  
juhlittiin pyöreitä!

Tammer-Auto saavutti syyskuussa kunnioi-
tettavan 70 vuoden iän. Heti toisen maail-

mansodan jälkeen perustettu liike on palvellut 
tamperelaisasiakkaita nykyisessä kiinteistös-
sään vuodesta 1987. Noin 20 vuoden ajan lii-
ke on myynyt uutena pelkästään Toyotia. Liike 
on yksi Suomen suurimmista Toyota-jälleen-
myyjistä. Se on investoinut viimevuosina ny-
kytekniikkaan esimerkiksi uuden maalaamon 
muodossa. Tammer-Autossa pidettiin juhla-
viikko 31.8.–6.9.2015, jolloin merkkipäivää 
juhlittiin lukuisten tarjousten muodossa. 

Onneksi olkoon! 

Arvoimme Toyota- 
autonhoitopaketteja
Pyysimme teiltä palautetta Toyota Plus 
-lehdestä. Kiitos kaikille vastanneille! 
Lehden parhaiksi jutuiksi valittiin 

1. Uuden sukupolven Avensis – kokemus  
tuo mielenrauhaa (20,4 %)
2. Vallakumouksellisesta ideasta maailman joh-
tavaksi teknologiaksi – Toyota hybridi (16,7 %)
3. Toyota-myymälöiden uusi ilme/Avensis kävi 
Toyota Aktiivi -huollossa (14,8 %)

Saimme huiman määrän palautetta, ja 
yhteys tietonsa jättäneiden joukosta arvoim-
me kolme Toyota-autonhoitopakettia. Voitta-
jat ovat:
Heikki Lindholm, Sastamala
Kirsti Heikkinen, Hyrynsalmi
Helena Kauppila, Hamina
Onnea voittajille!

ensimmäiset Mirait asiakkaille syyskuussa. 
Olemme ylpeitä voidessamme tuoda Priuk-
sen kaltaisen läpimurtoinnovaation Euroop-
paan, Toyota Motor Europen varajohtaja Karl 
Schlicht totesi.

Ensi vuonna Miraita aletaan myydä myös 
Belgiassa, ja Euroopan markkina-aluetta laa-
jennetaan vuonna 2017 vetyinfrastruktuu-
rin kehittymisen mukaisesti. Toyota enna-
koi Euroopan vuosittaiseksi myyntimääräksi  
50 – 100 autoa vuosina 2015 ja 2016. Mirain 
arvonlisäveroton hinta Saksassa on 66 000 €.

Tulevaisuus tuli Eurooppaan
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Nimi: 

Osoite: 

Puhelinnumero: 

Sähköpostiosoite:

Toyotan syksyisen 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 
25.10.2015.
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TOYOTA-TUOTTEET  JA PALVELUT MERKITSEVÄT SINULLE 
VARMUUTTA, LUOTETTAVUUTTA JA MIELENRAUHAA.

AINA EDULLINEN TOYOTA AKTIIVI KUNNOSTUS 
yli 6-vuotiaille Toyota-autoille.

Uusi Toyota Aktiivi Kunnostus on aidoilla Toyota-osilla tehty, juuri sinun 
autollesi hinnoiteltu, perusteellinen kunnostustoimenpide. Se tarjoaa 
sinulle edullisen ratkaisun, kun autosi kuluvat osat tarvitsevat 
uudistamista. Esimerkiksi vaihtolaturin hinta on jopa 60 % edullisempi 
– takuusta tinkimättä. 

TOYOTA AKTIIVI KÄYNNISTINMOOTTORI
Toyota-mallit
bensiinimoottorilla Kysy hintaa oman autosi

Toyota Aktiivi Kunnostukselle!dieselmoottorilla 

TOYOTA AKTIIVI LATURI Jopa 60 % edullisempi!Toyota-mallit
bensiinimoottorilla Kysy hintaa oman autosi

Toyota Aktiivi Kunnostukselle!dieselmoottorilla 

AITO TOYOTA-AKKU TAKUU 3 VUOTTA!
Jopa 30 % pidempi käyttöikä. 
Huoltovapaa – ei nesteen lisäyksiä. 

Kysy mallikohtaista 
tarjousta!

Akun testaus 5 €
Testauksen hinta hyvitetään uuden Toyota-akun hinnasta.

AKKULATURIT 
Defa 4A/12V No. A450020 128 €
Defa 4A/12V voidaan liittää Defan 
moottorinlämmittimen yhteyteen.

Defa SmartCharge No. A701515 65 €
Tunnistaa automaattisesti akun koon ja 
sopeuttaa latauksen akun varaustilaan, kokoon ja 
lämpötilaan. Kaikille lyijy-, AMG- ja hyytelöakuille. 
Sopii myös ulkokäyttöön, suojausluokka IP65.

 €

a 
e.

Huollon varaat helpoiten osoitteessa 
toyotahuoltovaraus.fi

AITO TOYOTA-AKKU  
HERÄTTÄÄ 

AUTOSI HENKIIN 
KAIKISSA OLOSUHTEISSA.
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PIENELLÄ HIENOSÄÄDÖLLÄ 
MUOKKAAT AUTOSI VASTAAMAAN OMIA TARPEITASI. 

Matot, suojapohjat ja suojakalvot suojaavat autoasi ja tekevät puhdistamisen helpoksi. 

Hinnat ovat esimerkkihintoja. Saatavana myös muihin Toyota-malleihin. Kysy hintaa omaan autoosi.

TAVARATILAN SUOJAPOHJA, ESIM.
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 69 €

KUMIMATOT ETEEN, ESIM.
Yaris 07/11- 
No. PZ49K-B0356-RJ 77,50 €

Avensis 11/08-10/11 
No. PZ49L-T0354-RJ 77,50 €

Jämäkät kumimatot suojaavat lattiaa. Muotoiltu lattian 
mukaan. Kuljettajan puoleisessa matossa lattiakiinnitys.

TAKAPUSKURIN SUOJAKALVO, ESIM.
Yaris 07/14- 
No. PZ438-B0020-00 105,75 €

Corolla 6/13- 
No. PZ438-E1020-00 100,75 €

Avensis Sedan 
No. PZ438-E3182-00 95,75 €

Avensis Wagon 
No. PZ438-T5181-00 105,75 €

UUSI MATTO 
KOPISSANI – SIISTIÄ!
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ME TUNNEMME TOYOTASI PARHAITEN

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)

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 LänsiAuto Laivalahdenkatu 8 010 525 20 H V
Helsinki Toyota Itäkeskus Visbynkatu 3 010 615 8000 M H V K R Ma P
Helsinki Alppilan Autohuolto 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 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 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 Saimaan Auto-Arita 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 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
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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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