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ESIMERKIKSI: AVENSIS 1.8 VALVEMATIC ACTIVE TOURING SPORTS 30 842,49 € 
(sis. toimituskulut 600 € ja Toyotan autoverokampanjan alennuksen 37,66 €).  
TOYOTA JOUSTO kk-erä 334 €. Rahoitusaika 48 kk. Kilometrit 60 tkm. Käsiraha 15 % (4 626 €). Suurempi viimeinen osamaksuerä/
taattu hyvityshinta 13 501 €. Korko 2,95 %. Käsittelymaksu 9 €/kk. Perustamiskustannus 180 €. Todellinen vuosikorko 3,79 %. 
KSL:n mukainen luoton hinta 33 820,85 €. Rahoituksen edellytyksenä on myönteinen luottopäätös.

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 l/100 km, CO2-päästöt 140 g/km. 
Takuu 3 vuotta/100.000 km, korin puhkiruostumattomuustakuu 12 vuotta. 

Uusi Avensis tuo ensimmäistä kertaa mallistoon vakiona ennakoivat Toyota Safety Sense -turvalli-
suusvarusteet, 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.

TOYOTA JOUSTO. Parempi tie uuteen autoon.

TOYOTA SAFETY SENSE -TURVALLISUUSVARUSTEET.

Kaistavahti

Liikennemerkkien tunnistusAutomaattinen hätäjarrutus

Kaukovaloautomatiikka
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 Maapallon ilmasto on muuttumassa. 
Ihmiskunnan päästöt lisäävät ilma-

kehässä luonnostaan esiintyvien kasvihuo-
nekaasujen määrää koko ajan. Liikenne on 
suurimpia päästöjen aiheuttajia. Suomes-
sa ja koko EU:ssa liikenne tuottaa vuosit-
tain noin viidenneksen kaikista kasvihuo-
nekaasupäästöistä. EU:n tavoitteet liiken-
teen päästöjen vähentämiseksi ovat kovat, 
ja aikaa muutokselle on rajatusti. Haasteet 
ovat kuitenkin aina samalla myös mahdol-
lisuus uuteen.

Samaan aikaan digitalisaatio ja automa-
tisaatio muuttavat liikennesektoria voimak-
kaasti. Liikenne on muuttumassa palveluk-
si, jossa eri liikennemuodot toimivat hyvin 
yhteen. Liikenteen alalle on avautumassa 
täysin uusia markkinoita. Digitalisaatio li-
sää myös ratkaisuja liikenteen päästöjen vä-
hentämiseksi. 

Digitalisaation myötä liikenteeseen voi-
daan kehittää uudenlaisia palveluja ja näin 
parantaa liikennejärjestelmän energiate-
hokkuutta. Kulku- ja kuljetustapoja voi-
daan muuttaa. Älyliikenteen keinot tulee 
ottaa täysimääräisesti käyttöön päästöjen 
vähentämiseksi. Kaiken kaikkiaan tarvi-
taan uusia innovaatioita ja myös ajattelu-
tavan muutosta.

Nykyisiä polttoaineita voidaan liikentees-
sä korvata joko uusiutuvilla, tai ainakin en-
tistä vähäpäästöisemmillä polttoaineilla tai 
käyttövoimilla. Tällaisia ovat esimerkiksi 
sähkö, vety ja nestemäiset biopolttoaineet 
(esim. etanoli ja uusiutuva diesel) sekä me-
taani (maakaasu ja biokaasu). Murros uu-
siin käyttövoimiin siirtymiseksi liikenne-
sektorilla on vasta alkuvaiheessa, mutta jo-
ka tapauksessa se on jo käynnistynyt. Hal-
lituksen tavoitteena on nostaa liikenteen 
uusiutuvien polttoaineiden osuus vuoteen 
2030 mennessä 40 prosenttiin.

Suomessa liikkuu kaiken kaikkiaan noin 
2,6 miljoonaa henkilöautoa. Näistä vain 
murto-osa on tällä hetkellä muita kuin pe-
rinteisillä polttoaineilla kulkevia autoja. 
Sähköautoja ja ladattavia hybridejä on lii-
kenteessä noin 1500 kappaletta. Paineistet-
tua maa- tai biokaasua käyttäviä autoja on 
noin 2000 kappaletta, ja myös ensimmäi-
nen vetyauto on muutama vuosi sitten saa-
punut Suomeen. 

Vaihtoehtoisten polttoaineiden mark-
kinoiden kehittäminen on välttämätöntä 
päästöjen ja liikenteen energiankulutuksen 
vähentämiseksi. Ne ovat yleistyneet hitaas-
ti, koska jakeluinfraa ei ole ollut olemassa. 
Tilanne on kuitenkin varsin nopeasti muut-
tumassa. EU:n jakeluinfradirektiivi ohjaa 

kehitystä, mutta ainakin Suomessa vielä 
suurempi merkitys on ollut energia-alan 
yritysten omalla aktiivisuudella. Tästä olen 
erityisen iloinen. Uutta jakeluinfraa on Suo-
messa rakennettu jo sähkö-, kaasu- ja vety-
autoille. Sähköautojen julkisia latauspistei-
tä on tällä hetkellä noin 160 kappaletta, ja 
määrä kasvaa koko ajan. Kaasuautojen jul-
kisia tankkausasemia on yli 20 kappaletta. 
Vetyasemiakin on kaksi, kokonaisen ver-
koston alku siis. 

Hyvä jakeluinfra ei kuitenkaan riitä, 
olennaista ovat myös ihmisten tekemät au-
tovalinnat. Uudet teknologiat hyödyttävät 
ympäristöä, mutta myös ihmistä itseään. 
Sähkö on käyttövoimana huomattavasti 
halvempaa kuin bensa tai diesel. Esimer-
kiksi jakeluliikenteessä, jossa tehdään pal-
jon lyhyitä matkoja, sähkökäyttöinen ajo-
neuvo maksaa itsensä melko nopeasti ta-
kaisin. Pitemmillä matkoilla kaasuauto on 
usein kokonaiskustannuksia ajatellen edul-
lisin vaihtoehto. Uuden auton ostamisen 
myötä liikenneturvallisuus paranee ja yl-
lättävien korjauskulujen riski pienenee. Uu-
si auto voi tulla käyttäjälleen jopa halvem-
maksi kuin vanha.

Suomessa uusien henkilöautojen hankin-
taan on kannustettu jo vuodesta 2008 hiili-
dioksidipäästöjen mukaan porrastetulla au-
to- ja ajoneuvoverotuksella. Tämä keino ei 
kuitenkaan ole vielä juurikaan lisännyt uu-
sien teknologioiden osuutta autokaupoista. 
Olisiko nyt sopiva hetki suunnitella ja ottaa 
käyttöön uusia keinoja esimerkiksi sähkö-, 
kaasu- ja vetyautojen markkinoiden vauh-
dittamiseksi? 

Liikenteen vaihtoehtoisilla käyttövoimil-
la ja kestävästi tuotetuilla uusiutuvilla polt-
toaineilla ei pelkästään vähennetä liiken-
teen kasvihuonekaasupäästöjä, vaan luo-
daan pohjaa koko Suomen kestävälle kas-
vulle ja hyvinvoinnille. Suomella on kaikki 
edellytykset toimia liikenteen digimurrok-
sen suunnannäyttäjänä, ja esimerkkiä voi-
simme halutessamme näyttää myös liiken-
teen energiamurroksessa.

LEHTI TOYOTA-AUTOILIJALLE • SISÄLLYS 4/2015

Liikenteen energiamurros 
on mahdollisuus

www.toyota.fi
www.facebook.com/toyotasuomi
www.twitter.com/toyotasuomi
www.youtube.com/toyotasuomi

Anne Berner
Liikenne- ja viestintäministeri
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Vetyauto Toyota Mirai      lanseerattiin Eurooppaan

Vaikka ylivoimaisesti suurin osa 
uusista autoista kulkee vielä 
perinteisesti bensiinillä ja dieselillä, 
ovat modernit vaihtoehdot tulossa 
hiljalleen niiden rinnalle. Toyota 
uskoo polttokennotekniikkaan ja 
lanseerasi Mirai-mallin lokakuussa 
Euroopan markkinoille. Miraita 
myydään aluksi Saksan, Iso-
Britannian ja Tanskan markkina-
alueilla.

edyllä toimiva auto voi kuulos-
taa aluksi todella eksoottiselta. 
Miksi auton liikuttamiseen 
pitäisi käyttää kaasua, kun hel-
pompiakin vaihtoehtoja on 
olemassa? Eikö sähköauto ole 

yksinkertaisempana järkevämpi rat-
kaisu?

Polttokennoauto on kuin hybridimalli, jossa polt-
tokenno korvaa polttomoottorin. Se on kuin sähkö-
auto, joka tuottaa itse energiansa ilman lataustarvetta 
ja joka saavuttaa yhdellä tankkauksella pitkän toimin-
tamatkan. Vety on maailmankaikkeuden yleisin alku-
aine, eli se on käytännössä ehtymätön luonnonvara. Ja 
mikä tärkeintä, Toyota Mirain päästönä syntyy vain 
puhdasta vettä.

Miksi ei kaikkialle heti?
Japanissa ja Yhdysvalloissa jo myynnissä oleva Mirai 
esiteltiin eurooppalaismedioille Saksan Hampurissa 
lokakuun puolivälissä. Futuristinen ja mukava auto 

V

TEKSTI KALLE KALAJA
KUVAT KALLE KALAJA JA TOYOTA

Erilaisista 
käyttökytkimistä 
silmiinpistävin 
on H20-nappi, 
jolla ajon aikana 
syntynyttä 
vettä voi poistaa 
järjestelmästä 
vaikkapa ennen 
autotalliin ajoa.
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▶

Vetyauto Toyota Mirai      lanseerattiin Eurooppaan
Ensimmäinen koeajo 
vetyautolla jää varmasti 
mieleen. Hiljaisuus, 
tyylikkyys ja helppo-
käyttöisyys herättivät 
vahvimpia tunteita.

Tekniikan vaatiman tilan vuoksi takaistuin on 
toteutettu kahdelle matkustajalle. Heillä on 
huomattavasti tavallista avarammat olot.

Mirain sisustus on upean futuristinen. Silti 
ajaminen ja erilaisten varusteiden käyttö on 
tehty helpoksi.
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Polttokenno
Toyotan ensimmäinen sarjatuotantoon otettu  
polttokenno, joka on kooltaan kompakti ja 
energian tuotannoltaan hyvin tehokas.
● Tyyppi: Polymeerielektrolyytti
● Tilavuus-tehosuhde: 3,1 kW/litra
● Suurin teho: 114 kW (155 hv)
● Kosteutusjärjestelmä: Sisäinen kierto

Jännitteenmuunnin
Vähän tilaa vievä, uudentyyppinen ja korkeate-
hoinen jännitteenmuunnin, joka kohottaa poltto-
kennon tuottaman jännitteen 650 volttiin. Toimii 
nelivaiheisesti.

Akku
Nikkelimetallihydridiakku, joka ottaa talteen jar-
rutusenergiaa ja polttokennon energiaa kevyillä 
kuormitushetkillä. Akku luovuttaa sähköenergiaa 
esim. kiihdytystilanteissa.

Korkeapaineiset vetytankit
Säiliöihin varastoidaan vetyä kuten perinteistä poltto-
ainetta. Suurin säiliöpaine on 700 baria. 

Säiliöpaine      70 MPa (700 bar)
Vetoisuus / säiliömassa     5,7 %
Säiliötilavuus     122,4 l (etusäiliö 60,0 l, takasäiliö 62,4l)
Vedyn max. massa      noin 5,0 kg

Moottori
Sähkömoottori, joka saa voimansa polttokennolta  
ja akulta.
● Suurin teho: 113 kW (154 hv)
● Suurin vääntö: 335 Nm

Voimansäätöyksikkö
Laite, joka säätää optimaalisesti polttokennon 
toimintaa eri ajotilanteissa ja hallinnoi akun lataus- ja 
purkaustapoja.

Apulaitteet
Vedyn kiertopumppu jne.

vakuutti testaajat. Saksan lisäksi Tanska ja Iso-
Britannia saivat Toyotan polttokennomallin 
maanosassamme myyntilistoilleen. 

Mirain kysyntä ylittää huomattavasti tar-
jonnan, eikä autoja riitä toistaiseksi kaikille 
halukkaille. Autoja toimitetaan tällä hetkellä 
alueille, joilla vedyn jakelupisteitä on jo run-
saasti. Tanskan kohdalla asiaan vaikuttaa myös 
maan koko, koska jo nyt koko Tanskan alu-
eella on mahdollista ajaa ja tankata vaivatta 
vetyautoa. Kun tuotantomäärät aikanaan kas-
vavat nykyisestä noin tuhannen auton vuo-
sivauhdista ylöspäin ja vedyn jakelupisteitä 
rakennetaan lisää, myyntimaita lisätään har-
kiten.

Ensimmäinen  
pohjoismaalainen asiakas
Iloisia ilmeitä on moneen lähtöön: kohte-
liaisuushymyjä, teeskenneltyjä hymyjä ja 
vaikkapa pieniä hymyjä. Näiden lisäksi on ole-
massa niitä aitoja onnenhymyjä, jotka kertovat 
enemmän kuin tuhat sanaa. Sellainen onnen-
hymy nähtiin Jacob Krogsgaardin kasvoilla, 
kun hän sai 22.10.2015 avaimet upouuteen 
Toyota Miraihinsa. Krogskaardin nelihenki-
nen perhe oli Tanskan ensimmäinen Mirai-
asiakas.

Krogsgaard tilasi nollapäästöisen polttoken-
noautonsa jo useita kuukausia sitten kuultu-
aan, että Tanska olisi yksi ensimmäisiä maita, 
joissa uutuus tultaisiin esittelemään. Auton 
luovutuspäivää oli odotettu vähintään yhtä 
hartaasti kuin joulua.

– Olen todella ylpeä saadessani olla ensim-
mäinen tanskalainen Mirai-asiakas. Mirai on 
tulevaisuuden auto. Odotan innolla, että pää-
sen ajelemaan perheeni kanssa tietäen, että 
auto ei aiheuta lainkaan haitallisia pakokaa-
supäästöjä. Itse asiassa, tämä on parempaa 

kuin joulu! Krogsgaard totesi leveä hymy kas-
voillaan luoden onnellisia silmäyksiä uuteen 
menopeliinsä.

Krogsgaard on koulutukseltaan insinööri, 
ja hän työskentelee paikallisen vetytankka-
usaseman toimitusjohtajana. Hän onkin erit-
täin kiinnostunut uudesta teknologiasta myös 
ammatillisessa mielessä.

– Tänään on erityinen päivä. Ei ainoas-
taan Toyotalle tai Krogsgaardin perheelle, 
vaan myös koko Tanskalle. Tämä on jännit-
tävän matkan ensimmäinen askel – olemme 
matkalla kohti nollapäästöistä autoilua, auton 
Krogsgaardille luovuttanut Kristian Krapper 
Tanskan Toyotalta totesi. 

Suomessa on valmius
Polttokennoautoilu on täysin mahdollista jo 
Suomessakin. Itse asiassa Miraitakin on ajettu 
jo paljon Pohjois-Suomessa, mutta ne ajot ovat 
liittyneet mallin tuotekehityksen kylmäkäyt-
tötesteihin. Siirrettävä tankkausasema sijaitsi 
silloin Rovaniemellä. Arktiset testaukset ovat 
varmistaneet, että Toyotan polttokennotek-

niikka todella toimii myös jäätävän kylmissä 
oloissa – järjestelmä käynnistyy moitteetta 
-30°C lämpötilassakin.

Maamme loikkasi askeleen lähemmäs vety-
autoilun yleistymistä, kun Woikoski Oy avasi 
uuden, erittäin tyylikkään vetytankkaus-
aseman Vuosaaren satamaan, juuri samaan 

Vaihteenvalitsin on tutun näköinen 
Toyotan hybridimalleista. D-asento 
päälle ja huippumoderni tekniikka 
huolehtii lopusta. Vedyn ja ilman 
sisältämän hapen reaktiona syntyy 
sähköä ja puhdasta vettä. 

Mirain tankkaus 
onnistuu nyky-
aikaisella 700 
barin asemalla 
noin kolmessa 
minuutissa. 
Toimintamatka 
on ajotavasta 
riippuen 550 –  
700 kilometriä.

Vaikka Mirai ei ole vielä Suomessa myynnissä, 
sitä on tuotekehitysmielessä ajettu maassamme 
viime vuosina jo paljon. 
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Säiliön vetoisuus
Kevyt paino on saavutettu käyttämällä hiilikuituvahvis-
teista, kerroksittaista muovirakennetta. 
Säiliö pystyy varastoimaan vetyä 5,7 % omapainostaan. 
Se on ennätyksellisen paljon. 

Sylinteriosa
Raja-alue

Kupoli-
osa

Keskiö
Muovitiiviste  
(eristää vedyn)

Hiilikuituvahvisteinen  
muovirakenne (varmistaa 
paineenkestävyyden)

Lasikuituvahvistei-
nen muovirakenne 
(antaa ulkokuorelle 
iskunkestävyyden)

Muovirakenteen innovaatiot ja edistyksellinen kerrosten 
yhdistäminen mahdollistavat noin 40 % pienemmän hiili-
kuidun tarpeen säiliöissä.

Akku

Korkeapaineiset vetytankitPolttokenno

Matala painopiste
Polttokenno, korkeapaineiset vetytankit ja muut voimalinjan 
komponentit on sijoitettu auton lattiarakenteeseen.
Tavallista matalampi painopiste parantaa auton käsiteltä-
vyyttä ja mahdollistaa miellyttävän ajokokemuksen vähentä-
mällä korin liikkeitä.
Painojakauma etu- ja taka-akselien välillä on tehty sellai-
seksi, että Mirai on tasapainoinen etuvetoisuudestaan huo-
limatta.

Uusi teknologia

Perinteinen teknologia

Vannemainen 
käämitys

Jyrkkä-
kulmainen 
käämitys

Loiva-
kulmainen 
käämitys

Sylinteriosa
Muovi-
tiivisteRaja-alue

Kupoliosa
Keskiö

aikaan kun Toyota esitteli Miraita Hampu-
rissa. Woikoski tuottaa huomattavia mää-
riä vetyä erilaisiin teollisuuden tarpeisiin, 
eikä vedyn saatavuus muodostu ongelmaksi, 
vaikka polttokennoautot yleistyisivät lähivuo-
sina paljonkin. 

Vuosaaren tankkausasemalla kuka tahansa 
voi tankata vetyautoaan. Toistaiseksi asiointi 
vaatii ennakkoilmoituksen, ja veloitus tapah-

tuu laskutusperusteisesti. Woikoski haluaa olla 
moniulotteisesti vety-yhteiskunnan rakentu-
misessa mukana. Tästä kertoo esimerkiksi se, 
että Mäntyharjun tuotantolaitosten yhteydessä 
on käytössä Toyotan valmistama polttoken-
notrukki. Yhtiö on myös jo myynyt Ruotsin 
Göteborgiin näyttävää designia noudattavan 
vetytankkausaseman. Se avattiin 26.10.2015.

Ensitunnelmat Mirain ratissa
Pääsin itse koeajamaan Miraita Tokion auto-
näyttelyn yhteydessä Fuji Speedway -radalla. 
Aiemmin eri tilaisuuksissa todettu futuristisen 
yksilöllinen ulkonäkö ja sisustus asettivat odo-
tukset korkealle. Kun varikkohenkilökunta 
näytti peukkua lähtöluvan merkiksi, siirsin 
vaihteenvalitsimen D-asentoon ja painoin 
kaasua.

Hiljaisuus! Se yllätti ensimmäisenä, vaikka 
olen toki ajanut kymmeniä tuhansia kilomet-
rejä Toyotan hybrideillä. Polttokenno puhisee 
vaimeasti vain silloin, kun kaasupoljinta pai-
naa tavallista syvemmälle, eikä suorituskyky 
jätä ainakaan toivomisen varaa. Hampurissa 

Keulan ilmettä leimaavat suurikokoiset 
ilmanottoaukot. Niitä todella tarvitaan kun 
polttokennoa kuormitetaan täysipainoisesti.

pidetyssä lehdistötilaisuudessa en päässyt itse 
ajamaan, mutta suomalaistoimittajat kertoivat 
tyytyväisinä saavuttaneensa vaivatta autobah-
nalla Miraille luvatun huippunopeuden 178 
km/h.

Yleistä ajotunnelmaa leimaa tyylikkyys, 
helppokäyttöisyys ja laadukkuus. Mallin 
varustelu on erittäin korkeatasoista, esimer-
kiksi kaikki Toyotan edistyksellisimmät tur-
vavarusteet kuuluvat auton vakiovarusteluun. 
Mirailla ajaessa unohtuu helposti, kuinka 
edistyksellisestä ja toistaiseksi ainutlaatuisesta 
ajokista onkaan kyse. Painopiste on matalalla, 
joten auto ei liiemmin kallistele, ja testiautoni 
oikeanpuoleisesta ohjauksesta huolimatta 
teemme sinunkaupat välittömästi. Muuta-
man ratakierroksen, joihin sisältyi pujottelua 
ja opastettuja käsittelykokeita, jälkeen oli aika 
ajaa takaisin varikolle. 

Uskovatkohan lapsenlapset aikanaan, että 
isoisä todella ajoi ensimmäisten joukossa 
vuonna 2015 uraauurtavaa vetyautoa? Olisi 
pitänyt pyytää sitä varikkomiestä ottamaan 
valokuva. 
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Uusi RAV4 Hybrid –
Uudenlaista

TEKSTI JUSSI GRANBERG
KUVAT TOYOTA

vetovoimaa
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▶

Yli 20 vuotta sitten, tarkalleen ottaen vuonna 1994, 
Toyota esitteli Tokion suuressa autonäyttelyssä 
ensimmäistä kertaa hämmästyttävän RAV4-mallin 
ja tuli samalla luoneeksi täysin uuden SUV-luokan. 
Tämän vuoden Frankfurtin autonäyttelyssä syyskuussa 
Toyota hätkähdytti jälleen kerran esittelemällä 
vallankumouksellisen RAV4 Hybrid -mallin. 

Recreational Active Vehicle  
4WD = RAV4

Vuonna 1994 ensiesitelty RAV4 oli nimensä 
mukaisesti nuorekasta elämäntapaa koros-
tava niin sanottu lifestyle-auto. Kuluneen 20 
vuoden aikana RAV4 on kasvanut tuosta pie-
nestä elämäntapa-autosta aikuisen mittoihin ja 
todelliseksi aktiivisen perheen monikäyttöau-
toksi. RAV4:n pysyvän suosion syitä Suomessa 
ei tarvitse arvailla, sillä sen ominaisuudet 
sopivat mitä parhaiten suomalaiseen elämän-
tapaan ja pohjoisen olosuhteisiin. Täällä mil-
joonien mökkien ja puuhakkaiden ihmisten 
maassa monikäyttöiselle autolle on aina tar-
vetta. Tilavan matkustamon ja tavaratilan 
ansiosta koko perhe mahtuu kaikkine har-
rastetavaroineen mukaan. Hyvän maavaran 
ansiosta autolla pääsee lähelle tuttuja marja- ja 
sieniapajia, eikä pohja ota maakosketusta met-
säautotien kuopissa. Jopa 2 000 kg:n vetokyky 
mahdollistaa isonkin lautakuorman, asunto-
vaunun tai venetrailerin vaivattoman vetämi-
sen perille asti kelistä riippumatta. Korkean 

matkustamon ansiosta autoon on helppo 
nousta ja näkyvyys on hyvä. Isompi kor-
keus ja massa antavat myös perusteltua 
turvallisuuden tunnetta, kun peura- tai 
hirvivaarasta varoittava kyltti näkyy tien-
varressa. 

RAV4 ja hybridiajofiilis
RAV4 laajentaa hybridiajofiiliksen yhdistä-
mällä hybridin edut RAV4:n etenemisky-
kyyn. RAV4:n maasturimainen ulkomuoto 
ja hiljainen hybridijärjestelmä on lähes 
maaginen yhdistelmä. 2,5 litran bensii-
nimoottorin ja kahden sähkömoottorin 
hybridijärjestelmä tuottaa erittäin herkästi 
reagoivan 197 hevosvoiman tehon. Tehon 
ja loistavan väännön ansiosta RAV4 rea-
goi intuitiivisesti jokaiseen ajotilantee-
seen. RAV4 Hybrid on saatavana joko 
FWD-etuveto – tai AWD-nelivetomal-
lina. Molemmat mallit ovat normaaliajossa 
pääsääntöisesti etuvetoisia. AWD-mallissa 
takapyörien veto tulee mukaan aina liik-
keellelähdöissä ja ajo-olosuhteiden niin 
vaatiessa. Normaalissa ajossa molemmat 
mallit ovat hyvin samankaltaisia ajetta-
vuudeltaan. Liukkaalla ja erittäin haasta-
vissa ajo-olosuhteissa AWD-mallin edut 
nousevat paremmin esiin, kun nelivetoi-
suus parantaa liikkeellelähtöjä ja vakauttaa 
muutenkin menoa. 

Tiesitkö, että Toyotan hybridejä ei tar-
vitse ladata, vaan ne lataavat itse itsensä? 
Joka kerta, kun nostat jalkasi kaasupol-
kimelta tai painat jarrupoljinta, lataus 
käynnistyy välittömästi. Kun ajat hybri-
dillä sähkön avulla, tiedät sen olevan 
ilmaista energiaa, joka normaaliautossa 
olisi hukattu moottorijarrutuksen tai jar-
rupalojen kautta taivaan tuuliin. Vaikka 
taloudellisin ajotapa on aina pyrkiä enna-
koimaan liikennettä ja välttää turhia jar-
rutuksia, hybridillä ajaessasi voit ajatella, 
että jokainen jarrutus on kuitenkin aina 
pieni tankkaus.

4,9 litraa ja 115 grammaa
RAV4 Hybrid laittaa SUV-kokoluokan 
kulutus- ja päästöluvut uusiksi. Hybrid 
FWD -mallin polttoaineen yhdistetty 
kulutus on hämmästyttävä 4,9 litraa/100 

RAV4:n ominaisuudet sopivat mainiosti 
pohjoisen olosuhteisiin. 
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DEFA WarmUp 
Tutkittua lämpöä, 
sinun ja ympäristön hyväksi

Lue lisää: www.defa.com

DEFA-autonlämmitysjärjestelmä huolehtii, että autosi on lämmin myös kylmänä talviaamuna.
Esilämmitetty moottori ja sisätilat sekä täyteen ladattu akku kuluttavat vähemmän polttoainetta
ja vähentävät huomattavasti haitallisia päästöjä kylmäkäynnistettyyn ajoneuvoon verrattuna.

Lämmin matkustamo on mukavuus- ja turvallisuustekijä, kun auton ikkunat ovat kirkkaat ja
näkyvyys hyvä. Nyt lämmityksen edut on tutkittu puolueettomasti. DEFA WarmUp - Tutkittua,
turvallista lämpöä.

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy suoritti tutkimuksen, tutkimusselosteet VTT-CR-01725-15, VTT-CR-01725-15, 
VTT-CR-01727-15 ja VTT-CR-01729-15. Tutkimusselosteiden päiväys 2.10.2015. Lisätietoa tutkimuksesta ja sen 
tuloksista antaa DEFA Oy. Lue lisää DEFAn kotisivuilta www.defa.com kohdasta ympäristö.

Euro 5 -bensiinimoottori: 

71 %  vähemmän haitallisia päästöjä

22 %   vähemmän polttoainetta

20 ensimmäisen ajominuutin aikana

Euro 6 -dieselmoottori: 

51 %  vähemmän haitallisia päästöjä

24 %   vähemmän polttoainetta

20 ensimmäisen ajominuutin aikana



km ja yhdistetyt CO2-päästöt alkaen 115 g/
km. Hybrid AWD -nelivetomallin vastaavat 
lukemat ovat 5,0 litraa ja 117 g. Nämä ovat 
erittäin alhaisia lukemia jopa monta koko-
luokkaa pienemmälle autolle, ja nyt puhutaan 
nelivetoisen SUV:n luvuista. Omistamisen 
kustannuksia laskee myös se, että hybridin 
kohdalla ei lankea maksettavaksi dieselien 
tavoin vuosittaista käyttövoimaveroa. 

Itsevarmaa etenemistä
Vaikka SUV-luokan autot eivät lähtökohtai-
sesti ole suunniteltuja rankkaan maastoajoon, 
loppuvat RAV4:n kohdalla yleensä kuljetta-
jan kyvyt ja rohkeus ennemmin kuin auton 
ominaisuudet. Erityisen hyvän etenemisen 
varmistaa 2.0 Valvematic AWD -mallin IDDS-
nelivetojärjestelmä, joka jakaa vetoa hallitusti 
etu- ja taka-akselien välillä. IDDS-järjestelmä 
voi jakaa vedosta jopa noin 45 % taka-akse-
lille, jotta etenemiskyky ja hallittavuus olisivat 
mahdollisimman hyvät. 

Hybrid AWD -nelivetomallin takapyörien 
veto hoidetaan taka-akselille sijoitetun säh-

kömoottorin avulla. Sähkömoottori pystyy 
jakamaan tehon erittäin nopeasti ja tarkasti. 
Tämä on myös erittäin energiatehokas tapa 
jakaa vetoa takapyörille, sillä mekaanista väli-
tystä ei ole. Siksi RAV4 Hybrid AWD onkin 
varsin taloudellinen nelivetoauto.

RAV4:n kohdalla hyvä eteneminen ei silti 
välttämättä vaadi nelivetoa. Kiitos älykkään 
luistonestojärjestelmän, etuvetoiset RAV4 
FWD-mallit nimittäin etenevät erittäin 
vakuuttavasti myös liukkaalla alustalla. Mitä 
ikävämmäksi ajokeli muuttuu, sitä hauskem-
paa RAV4:n ratissa on. 

Turvallista matkaa
RAV4-malliin on nyt saatavana uusi Toyota 
Safety Sense -turvallisuusteknologia, joka 
pitää sisällään kaikkiaan kuusi erillistä aktii-
vista turvallisuutta lisäävää järjestelmää: 
Pre-Collision Plus -hätäjarrutusjärjestel-
män, kaukovaloautomatiikan, liikennemerk-
kien tunnistuksen, kaistavahdin, adaptiivisen 
vakionopeussäätimen sekä pysäköintitutkan 
etu- ja takasensoreilla. 

Toyota Safety Sense -turvallisuusjärjestel-
män sydän on Pre-Collision Plus -järjestelmä, 
joka tarkkailee tuulilasiin sijoitetun kameran 
ja keulassa olevan tutkan avulla edellä ajavaa 
liikennettä ja tunnistaa mahdollisen perään-
ajovaaran. Järjestelmä pystyy havaitsemaan 
myös jalankulkijat. Järjestelmä varoittaa tör-
mäysvaarasta kuljettajaa äänimerkillä ja mit-
tariston varoitusvalolla. Mikäli kuljettaja ei 
reagoi jarruttamalla tai väistämällä, järjestelmä 
jarruttaa automaattisesti. 

Mukavuutta ja turvallisuutta lisäävä adap-
tiivinen vakionopeussäädin tunnistaa etutut-
kan avulla edessä ajavat ajoneuvot ja pystyy 
pitämään etäisyyden edessä ajavaan vakiona. 
Lisävarusteena on saatavana kuolleenkulman 
varoitin ja peruutusvahti, joka hälyttää, mikäli 
peruutettaessa takaa oikealta tai vasemmalta 
lähestyy ajoneuvo. Kaikkien näiden aktiivis-
ten turvallisuusvarusteiden tarkoitus on toi-
saalta auttaa kuljettajaa ajamaan turvallisesti, 
mutta toisaalta myös lisätä jokapäiväistä ajo-
mukavuutta. 

DEFA WarmUp 
Tutkittua lämpöä, 
sinun ja ympäristön hyväksi

Lue lisää: www.defa.com

DEFA-autonlämmitysjärjestelmä huolehtii, että autosi on lämmin myös kylmänä talviaamuna.
Esilämmitetty moottori ja sisätilat sekä täyteen ladattu akku kuluttavat vähemmän polttoainetta
ja vähentävät huomattavasti haitallisia päästöjä kylmäkäynnistettyyn ajoneuvoon verrattuna.

Lämmin matkustamo on mukavuus- ja turvallisuustekijä, kun auton ikkunat ovat kirkkaat ja
näkyvyys hyvä. Nyt lämmityksen edut on tutkittu puolueettomasti. DEFA WarmUp - Tutkittua,
turvallista lämpöä.

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy suoritti tutkimuksen, tutkimusselosteet VTT-CR-01725-15, VTT-CR-01725-15, 
VTT-CR-01727-15 ja VTT-CR-01729-15. Tutkimusselosteiden päiväys 2.10.2015. Lisätietoa tutkimuksesta ja sen 
tuloksista antaa DEFA Oy. Lue lisää DEFAn kotisivuilta www.defa.com kohdasta ympäristö.

Euro 5 -bensiinimoottori: 

71 %  vähemmän haitallisia päästöjä

22 %   vähemmän polttoainetta

20 ensimmäisen ajominuutin aikana

Euro 6 -dieselmoottori: 

51 %  vähemmän haitallisia päästöjä

24 %   vähemmän polttoainetta

20 ensimmäisen ajominuutin aikana

▶

RAV4:n sisätilat henkivät 
tyylikkyyttä. 360 asteen 
panoraamakamera 
tekee pysäköimisesta 
ja ahtaissa paikoissa 
luovimisesta helppoa.



2.5 Hybrid AWD
Polttoaine: bensiini
Teho: 197 hv
CO2: 117 g/km
Yhdistetty kulutus:  
5,0 l/100 km
Vaihteisto: eCVT- 
portaaton automaatti
Vetokyky: 1 650 kg

2.0 D-4D FWD
Polttoaine: diesel
Teho: 143 hv
CO2: 123 g/km
Yhdistetty kulutus:  
4,7 l/100 km
Vaihteisto: manuaali
Vetokyky: 1 600 kg

2.5 Hybrid FWD
Polttoaine: bensiini
Teho: 197 hv
CO2: 115 g/km
Yhdistetty kulutus:  
4,9 l/100 km
Vaihteisto: eCVT- 
portaaton automaatti
Vetokyky: 800 kg

Etuvetomallit Nelivetomallit

2.0 Valvematic AWD
Polttoaine: bensiini
Teho: 151 hv
CO2: 155 g/km
Yhdistetty kulutus: 6,7 
l/100 km
Vaihteisto: manuaali
Vetokyky: 2 000 kg

2.0 Valvematic AWD
Polttoaine: bensiini
Teho: 151 hv
CO2: 149 g/km
Yhdistetty kulutus:  
6,5 l/100 km
Vaihteisto: portaaton 
automaatti
Vetokyky: 2 000 kg

RAV4 hinnasto (3.12.2015) CO2  
(g/km)

Autoveroton  
hinta (€) (ALV 24 %)

Arvioitu  
autovero (€)

Kokonais- 
hinta (€)

Vapaa autoetu/ 
käyttöetu (€)

2.0 D-4D FWD Life 123 26 160 6 349 32 509 685/505
2.0 D-4D FWD Active 123 28 160 6 839 34 999 725/545
2.0 Valvematic AWD Active 155 28 200 9 665 37 865 765/585
2.0 Valvematic AWD Active Multidrive S 149 29 730 9 581 39 311 785/605
2.5 Hybrid FWD Active 115 33 620 7 442 41 062 805/625
2.5 Hybrid AWD Active 117 36 630 8 324 44 954 865/685
2.5 Hybrid AWD Style 118 38 280 8 813 47 093 895/715
2.5 Hybrid AWD Premium 118 42 850 9 873 52 723 975/795

Business-mallisto (vakiona Toyota Safety Sense -turvallisuusvarustelu)

2.0 Valvematic AWD Business Multidrive S 149 29 600 9 539 39 139 785/605
2.5 Hybrid FWD Business 115 32 750 7 248 39 998 795/615
2.5 Hybrid AWD Business 117 35 600 8 089 43 689 845/665
2.5 Hybrid AWD Premium Business 118 40 500 9 328 49 828 925/745

Lyhyt piiloleikki

Panoraamakameran ansiosta RAV4:n ympä-
riltä on turha etsiä hyvää piilopaikkaa, nimit-
täin kamerajärjestelmä paljastaa ne helposti. 
Kamerat on sijoitettu keulaan, perään ja 
sivupeileihin, ja niiden avulla luodaan sel-
keä näkymä auton ympärille. Kun käynnis-
tät auton, järjestelmä näyttää täyden 360° 
pyöräytyskuvan auton ympäriltä, ja liikkeelle 
lähdettäessä kamerat muodostavat hienon 
lintuperspektiivikuvan auton yläpuolelta, pal-
jastaen näin kaikki mahdolliset esteet auton 
ympärillä. Valittavana on lisäksi eri kuvakul-
mien yhdistelmiä. Voit tarkastella kuvaa lin-
tuperspektiivistä ja samaan aikaan joko auton 
edestä tai takaa. Auton käsittely ahtaissa pai-
koissa ei voisi olla enää tämän helpompaa, 
pysäköiminenkin hoituu käytännössä vaikka 
ikkunat pimennettyinä. 

Nauti mukavuudesta ja huomiosta 
RAV4:ssä suurin osa toiminnoista hoi-
tuu joko täysin automaattisesti tai kevyesti 
hipaisemalla. Automaatti-ilmastointi, auto-
maattisesti toimivat tuulilasinpyyhkijät sade-
tunnistimella, automaattiset kaukovalot ja 
automaattisesti tummentuva taustapeili toimi-
vat täysin itsenäisesti. Takaluukku avautuu ja 
sulkeutuu napista painamalla, ja Smart Entry 
& Start -avaimeton lukitus- ja käynnistysjär-
jestelmä tunnistaa avaimen taskussasi ja avaa 
ovet ovenkahvaa koskettaessa. 

Jos huomioarvon täytyy olla kohdallaan, 
suosittelemme yksilöllisempää tyyliä hakeville 
Hybrid Style -varustetasoa, joka tarjoaa urhei-
lullisen näyttävät 17" kevytmetallivanteet, 
takalasien ikkunatummennukset ja tyylik-
kään täysin mustan sisustan osanahkaverhoi-
luilla istuimilla. Ylellisessä Hybrid Premium 
-varustetasossa yhdistyvät ensiluokkaisten 
materiaalien lisäksi kaikki RAV4:ään saata-
vana olevat mukavuus- ja turvallisuustekno-

logiat. Nautinnon viimeistelee JBL-audion 
huippuäänentoisto, jonka sävy ja erottelukyky 
saavat tututkin kappaleet kuulostamaan täysin 
uudenlaisilta.

Tervetuloa koeajolle
Uuden RAV4:n ennakkomyynti on käynnis-
tynyt. Ensimmäiset autot saapuvat Toyota-jäl-
leenmyyjäliikkeisiin tammikuun 2016 alussa. 

Kamerat paljastavat kaikki 
mahdolliset esteet auton ympärillä

RAV4:n maasturimainen ulkomuoto ja hiljainen hybridijärjestelmä on lähes maaginen yhdistelmä. 
2,5 litran bensiinimoottorin ja kahden sähkömoottorin hybridijärjestelmä tuottaa erittäin herkästi 
reagoivan 197 hevosvoiman tehon.
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TOYOTA-HUOLTO ON MYÖS 
TÄYDEN PALVELUN RENGASLIIKE.

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

TOYOTA.FI/RENGASPALVELU

LAATURENKAAT PITÄVÄT AUTOSI TIESSÄ KUIN LIIMATTUNA.
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 Toyota-liikkeiden ja Toyotan nettisivuilta 
sekä osoitteesta toyotahuoltovaraus. . 
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

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

Kysy myös edullista 
RENKAIDEN KAUSISÄILYTYSTÄ 
omasta Toyota-huollostasi.

62888_TO_ToyotaPlus_s21_Renkaat_4_15.indd   1 24.11.2015   16.04



TEKSTI JA KUVAT VESA ESKOLA

Legendalla
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▶

Teimme matkan Islannin pimeälle puolelle  
uuden dieselmoottorin saaneella Toyota Land 

Cruiserilla.

Islantia  
valloittamassa
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ie vie – kunnes se loppuu kokonaan, eli 
hyvin pian. Yhdeksän Land Cruiserin let-
kamme on lähtenyt liikkeelle Keflavikin 
lentokentältä ja ohittanut jo Reykjavikin. 
Käännymme koko Islannin kiertävältä 
noin 1 400 kilometriä pitkältä rantatieltä 
kohti sisämaata, ja pian eteen tulee liiken-
nemerkki, joka kieltää matkan jatkami-
sen muulla kuin nelivetoisella maasturilla. 
Nykyisessä katumaasturibuumissa unoh-
tuu helposti se, että maailmassa on vielä 
runsaasti paikkoja, joihin ei ole asiaa 
muilla kuin oikeasti maastoajoon kykene-
villä nelivetoisilla autoilla.

Toyota Land Cruiser on legenda maas-
tureiden joukossa, ja Islannissa se on SE 
auto, josta pikkulapset unelmoivat ja jonka 
he piirtävät ensimmäisenä. Land Crui-

sereita myös näkee täällä todella paljon. 
Usein niiden alla pyörivät myös normaa-
lia isommat renkaat. 38 tuumaa on vielä 
melko yleinen rengaskoko, osassa autoja 
näkee jopa 44-tuumaisia kumikiek-
koja. Ne ovat tarpeen etenkin talvella, 
jolloin rengaspaineet lasketaan pehme-
ässä lumessa etenemistä varten 0,1 bariin. 
Rengas leviää tällöin kantavaksi kumima-
toksi auton alle. Toki rengaspaineita lasketaan 
myös pehmeille mustahiekkaisille teille mentä-
essä kesäaikaan.

Uutta voimaa
Mikä olisikaan parempi paikka testata Land Cruiserin uusi 
2,8-litrainen ja nelisylinterinen dieselmoottori sekä sen jat-
keena oleva uusi automaattivaihteisto? Meidän automme on 
tosin varustettu vakiorenkain, ja päällyste niiden alla loppuu 
nopeasti. Pian matkaamme sepelikkoisella tiellä, joka puh-
kaisee karua ja kivistä ylänköä keskellä ei mitään. Kasvilli-
suus on vähäistä, ja se vähenee vähenemistään. Renkaiden 
alla rohisee vaimeasti musta laavaperäinen maa-aines.

Vaikka on vasta hieman yli puoli päivä, sää on vaihtu-
nut jo useamman kerran. Se tuntuu itse asiassa muuttuvan 
aina 15 minuutin välein. Tien vasemmalla puolen sataa, ja 
oikealla paistaa aurinko. Autojen takana sade ja aurinko 
maalaavat taivaalle värikkään kaaren.

Land Cruiserin ratin takana on helppo viihtyä pidemmäl-
läkin taipaleella. Työkalun ei todellakaan tarvitse olla karu. 
JBL:n audiojärjestelmän kautta soi matkan kunniaksi Björ-
kin hypnoottisen melankolinen laulu. Se sopii erinomaisesti 
tämän kivisen, tuulen pieksemän ja tulen sekä jään muok-
kaamaan saaren tunnelmaan.

Auton pitää selättää 
haastavat olosuhteet ja 
toimia luotettavasti säässä 
kuin säässä. 

T
Land Cruiser 
ei säikähdä 
rajuakaan 
menoa.

Maastoajoa 
helpottavia 
järjestelmiä on 
helppo säätää 
keskikonsolin 
kytkimillä.
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Pitkät perinteet
Toyotalla on yli 60 vuoden kokemus nelive-
tojen valmistamisesta. Land Cruiserin esi-
isää BJ:tä ryhdyttiin valmistamaan Japanissa 
vuonna 1951, ja Land Cruiser itse täytti tänä 
vuonna pyöreitä: J20-sarja esiteltiin vuonna 
1955.

Tänään tuo kokemus punnitaan, sillä edessä 
ovat matkan haastavimmat osuudet. Tie vie 
pientä jokea kohti, eikä siltaa ole näkyvissä 
mailla halmeilla. Tämä on Islannissa tavallista. 
Land Cruiserin kahluusyvyys on 70 senttiä, ja 
se riittää toivottavasti tänään. Monilla paikal-
lisilla on autoissaan snorkkelit.

Letkaa vetävässä autossa istuu Toyotan 
maastoajoon erikoistunut kouluttaja, joka 
skouttaa meille joen pohjaa. Letka etenee 
hänen perässään kuvitteellisia renkaanjälkiä 
ja omaa keula-aaltoa seuraten. Seuraamme 
joen uomaa muutama sata metriä. Virta veisi 
miestä, mutta Land Cruiserin tassut etenevät 
tukevasti kivistä joen pohjaa seuraten.

Ryömimään
Vedestä ylös nousemisen jälkeen saa-
vumme pian pienelle kalliotasanteelle. 
Edessä on off road -safarimme tek-
nisin osuus. Keskilukko on kytketty 
päälle, ja vaihteistosta on kytketty 
käyttöön hidas alue. Jousituskin on 
nostettu ylimpään asentoonsa maksi-
maalisen maavaran hyödyntämiseksi. 
Land Cruiser kallistelee kivikkoisessa 
maastossa ja nostaa vähän väliä tas-
sua kuin herkkupalaa kerjäävä koira. 
Sormet käyvät ratin valintavivuilla vaihta-
massa auton ympärille näkevien kameroiden 
ohjaamoon välittämää kuvaa sen mukaan, 
millä sivulla auton renkaita vaanivat rosoiset 
kivet milloinkin makaavat. Kameroiden avulla 
kuski näkee myös suoraan keulan eteen sekä 
renkaiden ohjauskulman.

Tällaista kivikkoa varten Land Crui-
serissa on myös Crawl Control -järjestelmä, 
eli tavallaan maastoajoon tarkoitettu älykäs 
vakionopeudensäädin. Valittavana on viisi 
esiohjelmoitua nopeutta. Kuski vain ohjaa 
autoa järjestelmän kontrolloidessa kaasua, 
pyöräjarrua sekä vetoluistoa. Hankalammas-
sakin maastossa eteneminen on näin ollen iso-
jen lasten leikkiä.

Ajoa helpottaa lisäksi vielä älykäs maasto-
ajoavustin, josta kuski voi valita lähimpänä 
pyörien alla olevaa maa-ainesta vastaavan ase-

tuksen. Käytössä ovat kallio, kallio ja irtomaa, 
kumpareinen maasto, irtosora sekä muta ja 
hiekka. Hankalatkin olosuhteet talttuvat hyvin 
vielä vakiorenkain.

Hyvä omatunto
Teknisen osuuden jälkeen matka jatkuu mus-
tahiekkaista tietä pitkin lempeästi polveilevaa 
maastoa seuraten. Voisimme olla yhtä hyvin 
kuussa – ja sen pimeällä puolen. Iso diesel 
vääntää todella väkevästi jo hyvin alhaiselta 
kierrosalueelta, ja uusi vaihdelaatikko on viri-
tetty astetta taloudellisemmaksi kuin sen edel-
täjä. Automaattivaihteistolle ilmoitetaan itse 

asiassa jopa pienemmät kulutuslukemat ja 
päästöt kuin manuaalille.

Jatkuva neliveto jakaa Torsenin tasauspyö-
rästön kautta näissä normaaliolosuhteissa 
voimasta 40 prosenttia eteen ja 60 prosent-
tia taakse. Vauhti nousee. Land Cruise-
rin mukautuva iskunvaimennus on asetettu 
mukavimmalle asetukselle. Alakerta kantaa 
isoa maasturia kevyesti ja pehmeästi jous-
taen. Maisema vaihtuu. Ja vaihtuu heti perään 
uudestaan. Islannin karun luonnon rikkaus ja 
vaihtelevuus on uskomaton.

Luonnon keskellä sitä on myös kiusallisen 
tietoinen autoilun päästöistä. Toyotan uusi 
dieselmoottori hyödyntää ureaa pakokaasu-
jen puhdistuksessa, ja näin saadaan poistet-
tua jopa 99 prosenttia viime aikoina otsikoihin 
nousseista typenoksideista. Kuskin omatunto 
on puhdas.

Päivän päätteeksi on helppo ymmärtää 
Land Cruiserin suosio Islannissa. Haastavat 
olosuhteet, pitkät etäisyydet ja maan keskiosan 
tyhjyys vaativat autolta paljon. Auton pitää 
selättää haastavat olosuhteet ja toimia luotet-
tavasti säässä kuin säässä. Joskus auto saattaa 
olla täällä jopa se ratkaiseva tekijä elämän ja 
kuoleman välillä.

Ja loppuun vielä vinkki. Jos oikea ja rehti 
autoseikkailu upeiden maisemien keskellä 
kiinnostaa, Islannissa on melko helppo vuok-
rata itselleen Land Cruiser. Niitä on valikoi-
massa useammalla autovuokraamolla. 

Hankalimmissa paikoissa jonkun matkustajista 
kannattaa antaa ohjeita ajolinjoista auton 
ulkopuolelta.

Islanti hämmästyttää lumoavilla 
yksityiskohdillaan.
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TEKSTI MIA MEINANDER
KUVAT TOYOTA JA KALLE KALAJA

Konseptiautot ovat kautta aikojen olleet 
autonvalmistajien keino esitellä uusia ideoita, 

muotoiluteemoja ja teknologioita. Jotkin 
Toyotan konseptiautoista ovat enteilleet 
läheisesti tuotantomallia, kun taas toiset 

niistä ovat tarjonneet suunnittelijoille täyden 
vapauden toteuttaa mitä lennokkaimpia 

ajatuksia. Kuka ties nekin visiot joskus 
toteutuvat, mutta konseptin pääsemiseksi 

tuotantoon vaaditaan paljon muutakin kuin 
timanttinen idea. 

Toyotalla jokainen aihio 
jalostetaan myyntimalliksi 

tarkkaan harkitun prosessin 
kautta, mutta se onkin jo toisen 

jutun aihe. 

Publica Sports
Vuonna 1962 Tokion autonäyttelyssä esitelty Toyota Publica 
Sports -konseptiauto syntyi sivutuotteena jo olemassa ole-
van Toyota Publica -pikkuauton rinnalle. Vuotta aiemmin 
esitellyn järkiauton kompakti rakenne nimittäin muodosti 
houkuttelevan tilaisuuden luoda pienikokoinen ja hauska 
urheiluauto. 

Publica Sports -konseptilla oli myös taloudellista ja poliit-
tista merkitystä: se oli osoitus siitä, että Japanin autoteolli-
suus oli valmis nousemaan sodan jälkeisestä niukkuuden 
ajasta ja houkuttelemaan uusia, nuoria asiakkaita. 

Tyypillisessä roadster-henkisessä pikkusportissa on kaksi 
ovea, mutta Toyotan näyttävässä konseptiautossa oli kiskoilla 
liukuva lasinen yläosa. Se ei ehkä olisi ollut kovin käytännöl-

Kiehtovia 
konsepti

autoja
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linen ratkaisu tuotantomalliin, mutta se todel-
lakin vangitsi yleisön huomion.

Konseptiautoa seurasi tuotantomalli Sports 
800 kolme vuotta myöhemmin. Konseptin 
liukuva kattorakenne korvattiin tuotanto-
mallissa perinteisillä ovilla, ja lisäksi tuotanto-
malliin asennettiin suurempi ja tehokkaampi 
moottori. Sports 800 tarjosi kuitenkin ostajil-
leen roadster-henkeä irrotettavan ja takaluuk-
kuun sopivan kattopaneelin ansiosta.

Kikai
Hot rod -henkinen Toyota Kikai esiteltiin 
tänä syksynä Tokion autonäyttelyssä. Taval-
lisesti auton tekniikka piilotetaan koriraken-
teiden uumeniin, mutta Kikai-konseptissa se 
on jätetty hauskasti ja ennakkoluulottomasti 
esille. Esimerkiksi tarkasti muotoillut poltto-
ainetankki, pakoputki ja analoginen mittaristo 
tuovat auton mekaniikkaa ja ajamisen tun-
nelmaa virkistävällä tavalla esiin muuten niin 
digitaalisessa maailmassamme.

Kuljettajan jalkatilassa on ikkunat, joista 
eturenkaiden ja jousituksen liikkeitä sekä ajo-
radan vilinää on helppo seurata. Etujousituk-
sen ylempien komponenttien liikkeet ovat 
nähtävissä tuulilasin kautta. 

Poikkeuksellisen auton istuinjärjestelykin 
on poikkeuksellinen: kolmepaikkaisen Kikain 
kuljettaja istuu keskellä autoa ja matkustajat 
taaempana reunoilla, joten istuimet muodos-
tavat ylhäältä katsoen kolmion. Katolle asti 
ulottuvat sivuikkunat mahdollistavat avarat 
näkymät ajomaisemiin. 

Toyota Prius
Vuonna 1995 Tokion autonäyttelyssä esitelty 
Toyota Prius -konsepti on ehkä käänteente-
kevin koko Toyotan historiassa. Kahdeksan 
miljoonaa myytyä hybridiautoa myöhemmin 
on vaikea muistaa, miten vallankumoukselli-
sesta ideasta pari vuosikymmentä sitten oli-
kaan kysymys. 

Prius on loistava esimerkki siitä, miten 
konseptiautot todellakin voivat enteillä auto-
teollisuuden tulevaisuutta. Vaikka Priuksen 
ulkoasu muuttuikin jonkin verran ennen 
kuin tuotantomalli esiteltiin vuonna 1997, oli 
jo konseptimallissa esitelty hybridijärjestelmä, 
Toyota Hybrid System, suunniteltu tukemaan 
tuotantomallia. 

Ympäristöystävällisemmän auton tarve 
nähtiin jo vuoden 1994 alkupuolella, mutta 
modernin auton eduista ei kuitenkaan haluttu 
luopua. Vuoden loppuun mennessä hybridi-
konsepti oli jo suunniteltu, ja auton vallan-
kumouksellisuutta ennakoiden sille annettiin 
nimeksi Prius. Se on latinaa ja tarkoittaa edellä 
kulkemista. 

Aikaa Tokion autonäyttelyyn oli tuolloin 
vajaa vuosi. Työnimellä 890T kulkeva Prius 

hyväksyttiin kehitystyön alle kesäkuussa 1995, 
joten tiimille jäi vain nelisen kuukautta aikaa 
saada konsepti valmiiksi Tokion autonäytte-
lyyn mennessä. Alkuperäisessä THS-hybri-
dijärjestelmässä sähköenergia tallennettiin 
kondensaattoriin, mutta tuotantomallissa se 
korvattiin akustolla, joka on myös nykyisen 
Toyotan täyshybridijärjestelmän keskeinen 
elementti. Kondensaattorirakennetta on sit-
temmin hyödynnetty mm. voittoisassa TS040 
Hybrid -kilpurissa, joka kuittasi WEC-sarjan 
maailmanmestaruuden kaudella 2014.

Kun Prius-konsepti esiteltiin yleisölle, oli 
tuotantomallin kehitystyö kulisseissa jo pit-
källä. Toyotan pääjohtaja Hirsohi Okuda 
julistikin jo joulukuussa 1995, että tuotan-
tomalli esitellään kahden vuoden kuluttua. 
Loppu onkin historiaa, ja Priuksesta esiteltiin 
jo neljäs sukupolvi viime syyskuussa Frank-
furtin autonäyttelyssä.

Fun-vii
Vuoden 2011 Tokion autonäyttelyssä Toyota 
esitteli hauskan Fun-vii-konseptiauton, joka 
oli jotain aivan erilaista, kuin mitä Toyotalta 
oli totuttu näkemään. Kolmepaikkainen kon-
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septiauto tarjosi runsaasti lennokkaita perso-
nointivisioita – kuvittele, jos voisit esimerkiksi 
vaihtaa autosi ulkoasua yksinkertaisen app-
likaation avulla, samaan tapaan kuin lataisit 
valokuvan Instagramiin. Vaikkapa hääauton 
koristeluun tulisi aivan uusia mahdollisuuksia!

Hauska konsepti jäi visioksi, mutta etenkin 
ympäröivään maailmaan yhteydessä olemi-
nen on projekti, joka jatkuu muissa tuotteissa. 
Toyota on osallistunut aktiivisesti älyliikenteen 
kehittämiseen, ja mm. Ranskassa testikäy-
tössä olevissa kolmipyöräisissä i-ROAD-säh-
köautoissa hyödynnetään jo tässä konseptissa 
kaavailtuja malleja siitä, miten auto voi olla 
yhteydessä ympäristöönsä.

C-HR
Kompaktin crossover C-HR:n ensimmäinen 
versio esiteltiin Pariisin autonäyttelyssä 2014, 
ja vuotta myöhemmin Frankfrurtin autonäyt-
telyssä säväyttävästä konseptimallista julkistet-
tiin tarkempia tietoja.

Erittäin innovatiivinen muotoilututkielma 
on suunniteltu erottumaan, ja se vastaa osal-
taan 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. 

C-HR rakentuu Toyotan uudelle TNGA-
pohjalevylle (Toyota New Global Architec-
ture). Uusi rakenne mahdollistaa etenkin 
auton erinomaisen käsiteltävyyden ja hallit-
tavuuden. Auton voimakas, timanttien hion-
nasta innoituksensa saanut muotoilukieli 
korostaa auton urbaania luonnetta.

C-HR ei ole pelkästään kaunis katsella – se 
tuo hybriditeknologian jälleen uuteen seg-
menttiin. Uusi, aiempaa pienikokoisempi 
ja kevyempi hybriditeknologia tuo muka-
naan merkittäviä etuja mm. polttoaineta-
loudellisuuteen, akkujen ladattavuuteen ja 
hiilidioksidipäästöihin. Uudistunut täyshybri-
dijärjestelmä on myös aiempaa tehokkaampi 
ja terävämmin reagoiva tarjoten kuljettajalle 
aiempaa suuremman ajonautinnon. 

C-HR on kehitetty erityisesti vaativaa 
eurooppalaista makua miellyttäväksi. Ajo-
neuvon kehittämistä jatketaan yhteistyössä 
eurooppalaisten ja japanilaisten toimijoi-

den kesken, ja Toyotan ilmoituksen mukaan 
auton tuotantoversio esitellään jo vuoden 2016 
Geneven autonäyttelyssä.

S-FR
Toyota on aina esitellyt inspiroivia konsepti-
autoja etenkin Tokion autonäyttelyssä, eikä 
tämän vuoden näyttely poikennut aiemmasta 
linjasta. 

Toyotalla on vahva perinne myös hauskojen 
ja teho-painosuhteeltaan tehokkaiden urhei-
lumallien valmistajana, ja S-FR-konseptiauto 
jatkaa tätä perinnettä. Silmää hivelevän kau-
nis pikkusportti on suunniteltu myös kohtuu-
hintaiseksi, ja se houkutteleekin täysin uutta 
autoilijasukupolvea ihastumaan ajamiseen.

Nelipaikkaisen konseptiauton muotoilu 
noudattelee perinteisen urheiluauton profiilia, 
ja sen yksinkertaisen moderni sisustus koros-
taa auton suorituskykyä. 

Joskus visiot toteutuvat. 
C-HR:n tuotanto versio 
esitellään jo ensi vuonna 
Geneven auto näyttelyssä.

Verso Active Editionissa kuljetat mukavasti seitsemän isoa tai pientä sankaria ja teet
osanahkaverhoillut istuimet kaatamalla hetkessä tilaa suuremmillekin tavaroille.
Vakiovarustelussakin on sankariainesta. Näet taaksesi peruutuskameralla, tiedät tarkasti
sijaintisi navigaattorilla ja otat yhteyden vaikka toiselle puolelle maailmaa mediakeskuksella.
Verso myös reagoi säähän sekä vuorokaudenaikaan sade- ja hämärätunnistimilla. 

Lisäksi saat nyt rajattuun erään Verso Active Edition 1.6 D-4D -malleja 
veloituksetta Winter Pack -varustelun! 
Sisältää Nokian 16” talvirengasyhdistelmän kevytmetallivanteilla sekä moottorilämmittimen 
ja tavaratilan suojapohjan asennettuina. ETUSI JOPA 1.900 €! 

Verso Active Edition – siitä on iloa isoille ja pienille sankareille!

VERSO Active Editon.
Varusteltu isojen ja pienten 
sankarien iloksi. 

3. 
TAATTU 
HYVITYSHINTA

1. 
PIENI 
KÄSIRAHA

2. 
SOPIVA
KUUKAUSIERÄ

TOYOTA JOUSTO VERSO Active Edition 1.6 D-4D 
Parempi tie uuteen autoon. + Winter Pack esim. 377 €/kk.

 Autoveroton Arvioitu Arvioitu EU-yhdistetty 
VERSO suositushinta autovero kokonaishinta kulutus CO2-päästöt
1.6 D-4D Active Edition 7p 26 410 € 6 138,19 € 32 548,19 € 4,5 l/100 km 119 g/km

Takuu 3 vuotta/100.000 km, korin puhkiruostumattomuustakuu 12 vuotta. Tarjous koskee rajattua erää uusia asiakastilauksia ja 
on voimassa toistaiseksi. Rahoituksen edellytyksenä on myönteinen luottopäätös.

TOYOTA VERSO 1.6 D-4D Active Edition 32 845,92 € 
(sisältää toimituskulut 600 €, Toyotan autoverokampanjan alennuksen 
302,27 €  ja Winter Pack -varustetarjouksen 0 €).  

TOYOTA JOUSTO Kk-erä 377,45 €. Rahoitusaika 48 kk. Kilometrit 60 tkm. 
Käsiraha 15 % (4 926,89 €). Suurempi viimeinen osamaksuerä/taattu hyvitys-
hinta 13 235 €. Korko 2,95 %. Käsittelymaksu 9 €/kk. Perustamiskustannus 
180 €. Todellinen vuosikorko 3,76 %. KSL:n mukainen luoton hinta 35 911,25 €.

62868_Toyota_ToyotaPlus_Verso_Winter_Pack_11_15.indd   1 26.11.2015   10.33
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 Mikäli budjetti ei syystä tai 
toisesta riitä uuden auton 
ostamiseen, löytyy myös vaih-

toautomarkkinoilta hyviä vaihtoehtoja. 
Käytetyn hybridiauton kohdalla kulut-
tajaa saattaa arveluttaa hybridiakun 
kestoikä. Miten vanhan hybridiauton 
uskaltaa turvallisin mielin ostaa?

– Toyotan hybriditeknologia on 
osoittautunut erittäin luotettavaksi, 
myös kylmissä Pohjolan olosuhteissa, 
ja Toyota myöntääkin täyshybridijär-
jestelmälleen viiden vuoden tai 150 000 
kilometrin takuun, kertoo vaihtoau-
topäällikkö Teemu Selin Tammer-
Autosta.

Kaikki autot tarvitsevat säännöllistä 
huolenpitoa, eivätkä hybridiautot tee 

TEKSTI LEILA RAJAKANGAS
KUVAT KALLE KALAJA

Toyota on haluttu merkki 
myös käytettyjen autojen 
markkinoilla, eikä ihme: 
luotettavuudestaan ja 
kestävyydestään tunnettu 
merkki on katsastustilastojen 
kesto menestyjä. Myös 
Toyotan hybridi teknologia 
on osoittautunut erittäin 
luotettavaksi, ja erityinen 
hybridiakkuturva tarjoaa 
lisämielenrauhaa.

HYBRIDI
AKKU

TURVAN

Säännöllinen 
huolto pitää

voimassa

tästä poikkeusta. Valmistajat suosit-
televat poikkeuksetta merkkihuollon 
käyttöä, mutta hybridiautojen kohdalla 
auton huollattaminen merkkihuollossa 
on erityisen tärkeää.

– Kun auto huollatetaan säännöl-
lisesti huolto-ohjelman mukaisesti 
määräaikaishuollossa valtuutetussa 
Toyota-liikkeessä, suoritetaan sen 
hybridijärjestelmälle aina samassa 
yhteydessä kuntotarkastus, Selin toteaa.

Kun auton hybridijärjestelmä läpäi-
see tarkastuksen, on sen akkuturva voi-
massa seuraavaan huoltoon asti, joka 
tulee ajankohtaiseksi joko vuoden tai 
15 000 ajokilometrin jälkeen. 

– Akkuturvan voimassaolon edelly-
tys on, että auto on huollatettu Toyota-

merkkihuollossa, sillä muualla ei 
hybridijärjestelmän kuntotarkastusta 
tehdä, painottaa Selin vielä.

Mutta entäpä, jos kuntotarkastuk-
sessa havaitaan jotain vikaa hybridijär-
jestelmässä?

– Kuntotarkastuksen idea onkin se, 
että jos hybridiakussa havaitaan jokin 
ongelma, se korjataan. Tarvittaessa 
akku korvataan uudella, Selin selven-
tää ja jatkaa: On tärkeää muistaa huol-
lattaa auto säännöllisesti. 

Huoltoväli on vuosi tai 15 000 km, 
riippuen kumpi tulee aiemmin täyteen. 
Mutta entä jos unohdan varata huol-
lon? Onko akkuturva menetetty, jos 
huoltoväli venähtää?

– Akkuturva aktivoituu uudestaan 
vuodeksi, kun käytät autoasi Toyota-
huollossa ja kun tarkastus menee läpi, 
Selin rauhoittelee. 

Jos kuntotarkastuksessa havaitaan 
ongelmia, eikä huolto-ohjelmaa ole 
noudatettu, ei havaittuja ongelmia ole 
enää mahdollista ratkaista turvan puit-
teissa. 

– Auton säännöllinen huollattami-
nen tosiaankin kannattaa. Hybridiak-
kuturvan voi näin aktivoida huollossa 
jopa kymmenen vuoden ikään tai 
350  000 kilometriin asti, riippuen 
siitä, kumpi täyttyy ensin, Selin sum-
maa ja vinkkaa: Suosittelen säännöl-
listä huollattamista myös sen vuoksi, 
että jos olet vaihtamassa autoa parin 
vuoden sisällä, on se helpompi myydä 
eteenpäin, kun siinä on voimassa oleva 
akkuturva. 

Hybridijärjestel-
män kuntotarkas-
tus tehdään vain 
valtuutetussa  
Toyota-merkki-
huollossa.

AITO TOYOTA-AKKU  
HERÄTTÄÄ 

AUTOSI HENKIIN 
KAIKISSA OLOSUHTEISSA.

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

MOOTTORIN SUOJAKSI
Maskipeite 59 €
Diesel-mallistoon.

Huollon varaat helpoiten osoitteessa 
toyotahuoltovaraus.fi

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.

62888_TO_ToyotaPlus_s23_Akut_Laturit_Maskisuojat_4_15.indd   1 24.11.2015   16.08
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Toyota Jousto -sopimus on normaali 
osamaksusopimus, jonka päätty-
essä asiakkaalla on kolme vaihtoeh-

toa: auton voi lunastaa omaksi maksamalla 
viimeisen, suuremman osamaksuerän 
joko osissa tai kerrallaan, auton voi vaih-
taa uuteen autoon tai auton voi palauttaa, 
jolloin viimeistä osamaksuerää ei tarvitse 
maksaa. Vaihtoehdot ovat tuttuja Vitikai-
selle, mutta vielä hän ei ole ehtinyt pohtia, 
miten toimia, kun sopimus kolmen vuo-
den kuluttua päättyy.

pelivaraa 
talouteen

Toyota Joustoon olennaisesti liittyvä 
taattu hyvityshinta on Vitikaisen mielestä 
hyvä ominaisuus, mutta vielä tärkeäm-
pänä hän pitää sitä, että mikäli hän myy 
itse autonsa taattua hyvityshintaa suurem-
malla summalla, saa hän erotuksen itsel-
leen. Vitikainen arvostaa myös Toyota 
Jousto -sopimuksen päättymiseen liitty-
vää valinnanvapautta.

– Haluan itse päättää, miten auton 
kanssa toimitaan, kun sopimus päättyy.

Jo yli tuhat asiakasta on päättänyt hankkia autonsa 
Toyota Jousto -osamaksusopimuksella. Timo Vitikainen 
on yksi heistä. Vitikainen oivalsi, että hänellä oli 
tarpeettoman paljon rahaa kiinni edellisessä autossaan, 
ja autonvaihdon yhteydessä hän saikin paitsi uuden 
auton alleen, myös rahaa tililleen.

– Teen isompiin hankintoihin liittyen aina todella 
tarkat laskelmat ja analysoin asiaa niin pitkään, että 

vaimo ehtii usein jo tuskastua, Timo Vitikainen toteaa 
hymyillen. 51-vuotiaan Vitikaisen menopelinä on tällä 
hetkellä uudenkarhea Toyota Auris Hybrid, jonka hän 

hankki Toyota Jousto -sopimuksella.

Arki vaatii pelivaraa
Vitikainen on syntynyt ja kasvanut 
Etelä-Savossa Haukivuorella. Töiden 
perässä pääkaupunkiseudulle muut-
tanut mies asuu nykyään kahdestaan 
vaimonsa kanssa Espoossa, lasten len-
nettyä jo pesästä.

– Kun omistaa vanhan rintamamies-
talon, on hyvä varautua pienellä peli-
varalla, jos vaikka tulee yllättäen jotain 
korjattavaa, Vitikainen toteaa.

Perheen edellinen auto ostettiin 
myös uutena, ja se maksettiin koko-
naan omaksi käteisellä rahalla. Viti-
kaiset alkoivat kuitenkin pohtia, 
kannattaako autoon sitoa niin paljon 
rahaa.

– Tajusimme, että meillä oli tarpeet-
toman paljon rahaa kiinni autossa. 
Laskimme netistä löytyvällä Toyota 
Jousto -laskurilla, että voisimme tilata 
uuden auton ja käyttää vain osan sil-
loisen automme arvosta käsirahana. 
Loput rahat voisimme ottaa tilillemme; 

Toyota Joustolla

TEKSTI MATTI TANNINEN
KUVAT MIA MEINANDER
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Espoolainen Timo Vitikainen 
varautuu mielellään pienellä 
pelivaralla elämän tarjoamiin 
yllätyksiin. 

▶

Auton hankkimisen tai omistamisen ei 
tarvitse olla vaikeaa. Toyota Jousto on 

uudenlainen osamaksusopimus, joka on 
helppo tapa rahoittaa autokauppa.

Toyota Jouston kantavana ajatuksena on, 
että autoon ei tarvitse sitoa ylimääräistä 
rahaa. Pienen käsirahan lisäksi asiakas voi 
itse määrittää kuukausierän suuruuden, 
johon voi halutessaan sisällyttää myös huo-
lenpitosopimuksen. Tämä hankintamalli 
antaa käytetyn auton omistajalle mahdol-
lisuuden vaihtaa autonsa uuteen niin, että 
pääomaa vapautuu tarvittaessa muuhun 
käyttöön. 

Netistä löytyvän Toyota Jousto -laskurin 
avulla on helppo tutkia, millaisella kuukau-
sierällä mikäkin automalli on mahdollista 
hankkkia sekä sitä, kuinka paljon käsirahan 
suuruus vaikuttaa kuukausierään. 

Toyota Joustossa maksetaan vain auton 
käytöstä. Kun 24 – 48 kuukauden mittainen 
sopimuskausi päättyy, on asiakkaalla kolme 
vaihtoehtoa:

3. 
TAATTU 
HYVITYSHINTA

1. 
PIENI 
KÄSIRAHA

2. 
SOPIVA
KUUKAUSIERÄ

Toyota Jousto 
pähkinän-
kuoressa

– Auton voi lunastaa omaksi maksamalla 
viimeinen, suurempi osamaksuerä joko ker-
ralla tai uudella osamaksusopimuksella.

– Auton voi vaihtaa uuteen autoon.
– Mikäli autolle ei ole enää tarvetta, sen 

voi yksinkertaisesti palauttaa, jolloin vii-
meistä osamaksuerää ei tarvitse maksaa.

Perinteisesti autoa vaihdettaessa vaihto-
auton hyvityshinnan kuuleminen on nega-

tiivinen yllätys. Toyota Jousto -sopimusta 
solmittaessa auton minimihyvityshinta 
vahvistetaan kirjallisesti jo kauppaa tehtä-
essä. Mikäli asiakas myy autonsa itse taattua 
hyvityshintaa suuremmalla summalla, pitää 
asiakas erotuksen itsellään.

Kokeile Toyota Jousto -laskuria osoit-
teessa www.toyotajousto.fi
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remontoida taloa ja saada pelivaraa 
arkeen.

Vitikaisella oli vaimonsa kanssa 
melko hyvä käsitys siitä, paljonko 
sopiva kuukausierä olisi. Netistä löy-
tyvä Toyota Jousto -laskuri ja tuttu 
automyyjä helpottivat päätöksen tekoa.

– Toyota Jousto -laskurilla oli helppo 
kotona testata, paljonko kuukausi-
erä muuttuu, kun vaihtaa käsirahan 
osuutta. Olen sen verran pitkään ajel-
lut autoilla, että tiedän hyvin niiden 
arvon laskevan iän ja kilometrien kart-
tuessa. Se, että joku on laskenut, pal-

jonko autosta kannattaa kuukaudessa 
maksaa, on vain hyvä asia. Kun vielä 
Toyota Kaivokselan Anna-Liisa Kiis-
kisen näkemys vaihtoauton arvosta 
vastasi omaani, oli kauppa selvä.

Kiiskisen oli helppo jatkaa siitä, 
mihin Vitikaiset olivat nettilaskurin 
kanssa päätyneet, ja sopimus hoidet-
tiin ammattitaidolla loppuun. Vaih-
toautosta irrotettu raha oli Vitikaisen 
tilillä jo uuden auton luovutusta seu-
ranneena päivänä. 

Hybridin helppous houkuttaa
Vitikaisen perheeseen tuli jo kolmas 
hybridiauto. Tällä kertaa menopeliksi 
valikoitui Denim Blue -sininen viis-
toperäinen Auris Hybrid malliston 
kattavimmalla Premium-varusteluta-
solla. Uusi Auris miellytti ulkonäöllään 
molempia, ja vaikka edellinen Auris 
olikin vielä uudehko, oli vaihtamiselle 
tarvetta myös muuttuneen elämänti-
lanteen johdosta: takapenkillä mat-
kustaa nykyisin vain läppärilaukku tai 
ruokakaupan ostoskassi, joten farma-
rimallia ei enää tarvita. Koeajolle pääsi 

hybridin lisäksi myös uusi 1,2-litrainen 
turbomoottori automaattivaihteistolla, 
mutta hybridin helppous ja hiljainen 
suorituskyky vei voiton.

– Hybridi yllättää suorituskyvyllään, 
ja ajaminen on vaan niin helppoa, että 
on hankala vaihtaa takaisin normaaliin 
bensa-autoon, Vitikainen summaa ja 
kertoo, että harkinnassa oli myös siir-
tyminen ladattavaan Prius PHEV:hen. 

Tällä kertaa Vitikaiset valitsivat kui-
tenkin tavanomaisen täyshybridin, 
joka lataa itse itseään ajon aikana. Viti-
kaiset eivät ole valintansa kanssa yksin, 
sillä jopa yli puolet Auris-asiakkaista 
valitsee autonsa voimanlähteeksi Toyo-
tan täyshybridijärjestelmän. 

Vitikainen on ollut tyytyväinen uuteen 
Aurisiinsa, jonka voimanlähteenä on 
Toyotan täyshybridijärjestelmä.

Vitikaisen perheeseen tuli 
jo kolmas hybridiauto
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TOTEUTA TOIVEET, 
MYÖS OMASI.
Nyt voit vapauttaa nykyiseen autoosi sidotun pääomasi parempaan käyttöön. Ainutlaatuinen Toyota Jousto 
-rahoitus antaa vapauden valita uuteen autoon pienempi käsiraha kuin mitä tarjoamasi vaihtoauton arvo on. 
Erotuksen maksamme rahana tilillesi. Jos velattoman vaihtoautosi arvo on esimerkiksi 6.000 euroa ja 
valitset käsirahaksi 3.500 euroa, niin saat tilillesi 2.500 euroa – ja lähdet liikkeestä uudella autolla.

Kokeile helposti ja nopeasti, mitkä uusista Toyota-malleista saisit 
valitsemallasi käsirahalla ja kuukausimaksulla osoitteessa 

www.toyotajousto.fi

Toyota Jousto. Parempi tie uuteen autoon.

3. 
TAATTU 
HYVITYSHINTA

1. 
PIENI 
KÄSIRAHA

2. 
SOPIVA
KUUKAUSIERÄ
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Autoon on helppo istua kookkaan 
oviaukon ansiosta. Istuin on muka-
van korkealla ja näkyvyys joka 

suuntaan erinomainen. Hyvä ajoasento sää-
detään Rauno Aaltosen oppien mukaan, 
käsien on yletyttävä suorana ohjauspyörän 
yläreunaan. Se onnistuu siirtämällä kuljet-
tajan istuimen etäisyyttä ohjauspyörään tai 

ohjauspyörän syvyyssäätöä. Sitten tausta- ja 
sivupeilit oikeaan asentoon, kiinnitetään tur-
vavyö, painetaan jarrupoljinta ja käynniste-
tään Power-painikkeesta. 

Vaihteenvalitsijasta valitaan ensin peruu-
tusasento R, jonka symboli ilmestyy näytölle. 
Monitoiminäytön peruutustutkasta näkee 
hyvin auton takana olevat esteet, ja hyvien 
peilien ansiosta auton taakse näkee kurkotte-
lematta. Sitten vaihteenvalitsin ajoasentoon D, 
ja Yaris lähtee liikkeelle äänettömästi kuin suk-
kasillaan hiipien. Ajo on kaikin puolin muka-
vaa ja sujuva.

Yaris Hybridin sähköisen ja portaattoman 
eCVT-automaattivaihteiston vaihteenvalitsin 
on samanlainen kuin tavanomaisissa Yaris-
autoissa, mutta auton moderniin ilmeeseen 
olisi mielestäni sopinut paremmin Priuksen ja 
Aurisin helppokäyttöinen peliohjain-tyylinen 
vaihteenvalitsin. Auton kulku on joka tapauk-
sessa äänetöntä ja tasaista.

Hiljainen etenijä
Yaris lähtee tyylikkäästi aina sähköllä liik-

keelle. Mitään monimutkaisia ennakkoval-
misteluja ei tarvita. Sähköllä voi ajaa noin 40 
km/t nopeuteen saakka. 1,5-litrainen bensii-
nimoottori kehittää yhdessä sähkömoottorin 
kanssa tehoa tasan 100 hevosvoimaa ja vään-
töä 169 Nm.

Suuntaamme auton Kaivokselasta kohti 
Helsingin keskustaa. Kaupunkimiljöössä 
tapahtuvasta ajosta yli puolet voidaan mennä 
pelkän sähköenergian voimin. Sähköllä kulku 
on tehty luontevaksi ja ennen kaikkea täysin 
vaivattomaksi.

Kaupungin kadut ovat märkiä sateen jäljiltä. 
Mechelininkadulla on aamuruuhka. Punaiset 
valot pakottavat pysähtymään usein. Odotus-
ajan auton bensiinimottori sammuu, ja auto 
hiljenee. Kun taas lähdetään liikkeelle, men-
nään hiljaa hipsutellen sähkömoottorin avulla. 

Aurinko on nousemassa aamusumuisessa 
Hernesaaressa. Pysähdymme ottamaan muu-
taman kuvan autosta ja ajamme Café Carusel 
-ravintolaan aamukahville. Sitten jatkamme 
matkaa Eiran ja Punavuoren kapeille kaduille. 
Keskellä katua hortoilevat laitapuolen kulki-

Kahden päivän koeajo Yaris 
Hybridillä alkoi auton haulla 
Toyota Kaivokselasta. Toyota 
Rentin käytössä ollut auto erottui 
huoltoaan odottavien harmaiden 
ja valkoisten autojen joukosta 
kuin herkullinen mustikka. Viime 
toukokuussa rekisteröidyllä autolla 
oli ajettu vajaat 7000 km, ja se oli 
Style-versiona häkellyttävän hyvin 
varusteltu. Auton upea kirkkaan 
sininen ulkonäkö hiveli esteetikon 
silmää. 

TEKSTI JA KUVAT JANNE LEIVO

Kulkee kuin  
kiskoilla

Toyota Yaris Hybrid
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jat eivät kuule hiljaisen auton tuloa, mutta 
vastustamme kiusauksen säikytellä heitä 
äänimerkillä. 

Iltapäivällä suuntaamme moottoritielle 
kohti Hyvinkäätä. Sähkömoottorin sijaan 
auton kulusta vastaa nyt bensiinimoottori, 
samalla auton akut latautuvat. Myös jar-
rutettaessa akut saavat lisää virtaa. Auton 
kulku on vakaata, mutta nastarenkaat pitä-
vät aikamoista melua. Asetan vakiono-
peussäätimellä auton nopeudeksi 80 km/h 
ja otan jalan pois kaasupolkimelta. Auton 
kulutusmittarista voin huomata polttoai-
neen kulutuksen laskevan noin 4 litraan 
sadalla kilometrillä tasaisella 80 kilomet-
rin nopeudella. 

Kilpailijana raitiovaunu
Yaris Hybrid kulkee EV-tilassa eli sähköllä 
aina, kun se on mahdollista. Polttomoot-
tori kuljettaa autoa, kun kuljettaja painaa 
kaasupoljinta reippaasti, tai kun nopeus 
kasvaa taajamanopeuksien yläpuolelle. 
Kun nopeus taas alenee ja tasaantuu, säh-
kömoottori huolehtii etenemisestä. Vaikka 
Yaris on ulkomitoiltaan pienehkö auto, ei 
sitä huomaa ajossa. Kyyti on sekä kaupun-
gissa että maantiellä vakaata.

Yaris Hybrid vaikuttaa kokoistaan suu-
remmalta. Yarisin muotoilu on virtavii-
vainen ja persoonallinen. Etusäleikössä ja 
keulan x-muodossa on sukunäköä muihin 
Toyota-malleihin. Takaosan ilme muistut-
taa uutta Aurista. 

Auton kojelaudan keskiosaa hallitsee 
kosketusnäytöllä varustettu Toyota Touch 
2 -mediakeskus, jolla ohjataan auton viih-
dejärjestelmää, navigaattoria ja seurataan 
hybriditekniikan toimintaa. Sen ominai-
suuksiin kuuluvat muun muassa mainio 
peruutuskamera ja Bluetooth-teknolo-
gia, joka mahdollistaa handsfree-puhelut 
ja musiikin langattoman kuuntelemisen 
älypuhelimesta tai tabletilta. Auton navi-
gaattorin toiminta vaati itseltäni pientä 
opettelua ennen logiikan omaksumista.

Liikkeellelähdöt ovat polttomoottorin 
heikko kohta, jolloin polttoainetta kuluu 

suhteessa eniten. Sähkömoottori on taas 
parhaimmillaan juuri lähdöissä, koska 
sen vääntömomentti on suurimmillaan. 
Nopeuden kasvaessa sähkömoottorin 
vääntömomentti pienenee, joten maan-
tienopeuksissa on edettävä polttomootto-
rin avulla tasaisella nopeudella. Hybridin 
nerokkuus perustuu ideaan yhdistää 
moottorit ja hyödyntää niiden ominai-
suuksia parhaalla mahdollisella tavalla. 

Hybridi ei tarkoita vain alhaista polttoai-
neenkulutusta ja pieniä päästöjä. Hybridi 
tarjoaa myös vaivatonta ajomukavuutta, 
jota perinteisen teknologian autoilla ei ole 
tarjota. 

Hybriditeknologia on osoittautunut 
luotettavaksi. Toyota on valmistanut kau-
pallisesti hybridiautoja vuodesta 1997 yli 
8 miljoonaa kappaletta, joista miljoona 
Eurooppaan. Toyota myöntää autoilleen 
3 vuoden/100  000 kilometrin takuun. 
Luottamuksen osoituksena hybriditekno-
logiaa kohtaan Toyota myöntää hybridijär-
jestelmälle 5 vuoden/150 000 kilometrin 
takuun ja lisäksi hybridiakuille 10 vuoden/ 
350 000 kilometrin akkuturvan. 

Kaupunkilaisen matka-auto
Kaupunkiajossa hybridin edut ovat par-
haimmillaan, sillä vääntävän sähkömoot-
torin avulla liikkeellelähdöt ovat hiljaisia ja 
pehmeitä. Liikennevaloissa hybridi odot-
taa äänettömänä, ja kaupunkiliikenteessä 
mennään jopa puolet ajasta kevyesti ja 
päästöttömästi pelkän sähkön avulla. Aina 
kun kaasupoljinta ei paineta, auto rullaa 
omalla liike-energiallaan eteenpäin joko 
tasaisella tai alamäessä. Hybridijärjestelmä 
kerää ylimääräisen liike-energian talteen 
hybridiakkuun, joka sijaitsee takaistuimen 
alla. Moottorijarrutuksessa ja jarrupoljinta 

painettaessa osa hidastuksesta tehdään 
sähkömoottorilla, jonka tuottama energia 
kerätään akkuun talteen. Ennakoivalla ajo-
tyylillä hybridillä saakin kerättyä suuren 
osan liike-energiasta talteen. 

Kenelle Toyota Yaris Hybrid sopii? 
Hybridiautoilijan ei tarvitse olla kiihko-
mielinen viherpiipertäjä, vaan tavallinen 
järkevästi ajatteleva ihminen. Selvä kohde-
ryhmä ovat nuoret lapsettomat pariskun-
nat, jotka eivät vielä tarvitse lisätilaa lapsille 
ja lastenvaunuille – myöhemmin paris-
kunnat hankkivat todennäköisesti isom-
man auton kuten Toyota Auris Hybrid 
Touring Sportin. Yaris sopii erinomaisesti 
myös kaupungissa asuville eläkeläisille, 
joiden ei tarvitse kuljettaa mökkimatkoilla 
suuria tavarakuormia. Lisäksi automaat-
tivaihteista autoa on ketterä käsitellä kau-
pungin ruuhkaisilla kaduilla. Pienehkön 
kokonsa vuoksi sille löytyy aina asukas-
pysäköintipaikka, ja moni arvostaa auton 
vähäpäästöisyyttä. Kuten myös pääkau-
punki, koska se myöntää vähäpäästöiselle 
autolle 50 % alennuksen pysäköinnistä.

Kun palaamme kotikadulle ja sammu-
tamme auton, mielen valtaa rauha. Yaris 
Hybrid on kuin oman äidin syli, avara, 
hiljainen, pehmeä, lämmin ja turvallinen. 
Hybridillä ajamiseen liittyvää hyvän olon 
tunnetta on vaikea selittää sanoin – se on 
koettava itse. 

Toyota Yaris Hybrid kuluttaa poltto ainetta 
vähemmän kuin dieselauto, ja lisäksi hybridin 
ei tarvitse maksaa vuodessa noin 400 euron 
käyttövoimaveroa. Ajoneuvoverokin on 100 
euron luokkaa.

Tekniset tiedot
Toyota Yaris Hybrid Hatchback  
Style-varustetaso

Hinta 22 385, 57 €
Ajoneuvovero noin 100 €/v
Auton takuu on 3 vuotta / 
100 000 km. Hybridijärjestelmän 
takuu on 5 vuotta/150 000 km. 
Hybridi akkuturva on 10 vuotta / 
350 000 km
Väri Island Blue 467,31 €
Kevytmetallivanteet 16"
Renkaanpaikkaussarja
CO2-päästöt kaupunki 75 g/km
Automaattivaihteisto
Automaatti-ilmastointi
Peruutuskamera
Vakionopeussäädin
Bluetooth-handsfree
Puhelimen toiminnot ohjaus-
pyörässä

Toyota hybridin 
nerokkuus perus-
tuu ideaan yhdis-
tää sähkö- ja polt-
tomoottori ja 
hyödyntää niiden 
ominaisuuksia 
parhaalla mahdol-
lisella tavalla. 

Yaris Hybrid 
on kuin oman 
äidin syli, avara, 
hiljainen, pehmeä, 
lämmin ja 
turvallinen
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Joulun kansainväliset matkustustarpeet 
ovat niin vaativia, ettei Petterin ja mui-
den uskollisten porojen luotettavuus-

tasosta voi tinkiä yhtään. Ajokin tulee siis 
takuuvarmasti toimia kaikissa haastavissa 
ajo-oloissa. Nettitontun avustuksella pukki sai 
vaivatta vihiä siitä, millaiset autot ovat esimer-
kiksi katsastustilastojen mukaan vähävikai-
simpia. Hybridi tuntui olevan niissä avainsana.

Pakkaskestävyyttä
Viimaa, tuulta ja pakkasta. Sellaisia ovat lah-

TEKSTI JA KUVAT 
KORVATUNTURIN MEDIAPALVELU

Vaihto-
 ehtoinen ajopeli

Joulupukki sai aatteen kesken 
juhlavalmistelujen, tonttujen 
kiireitä lahjapajassa seuratessa. 
Mitäpä, jos apurit saisivat 
käyttöönsä koko porolauman 
rekineen, ja hän itse ajaisi jouluajot 
jollain muulla kulkupelillä? Mitä 
vaatimuksia Joulupukki asettaa 
reen korvaajalle?

jajakomatkojen ajo-olot usein. Siksi pukki ei 
voi tinkiä auton lämpimyydestä. Korvatun-
turin uunien hehkuun tottunut asiakaspalve-
lija toivoisi, että auto olisi mieluiten erityisen 
tehokkaalla lämmitysjärjestelmällä varustettu. 
Porojen verrattain pieniin päästöihin verrat-
tuna uusi ajokki ei saa tuprutella paljoa haital-
lisia pakokaasuja, ei edes kylmäkäynnistysten 
yhteydessä. Korkealuokkaisten automedioiden 

useat talvitestit osoittavat, että sekä bensiini- 
että sähkömoottoria hyödyntävät hybridi-
mallit suoriutuvat näistäkin vaatimuksista 
mallikkaasti. 

Hiljaa hiipien
Kun vuosisatainen perinne on ollut tehdä 
matkaa porovaljakolla, joka osaa lähes-
tyä kotiovia huomiota herättämättä, täytyy 
uuden ajokinkin pystyä tähän. Perherauhaa 
ei ole syytä häiritä, joten ajokin tulee mieluiten 
liikkua kotiovien välillä ilman minkäänlaista 
pörinää. Tämän vuoksi porojenkin ruokava-
lio on suunniteltu jo kauan aikaa sitten sopi-
vasti sulavaksi. 

”Sähkömoottori lienee oivallinen voi-
manlähde tähän tarpeeseen, mutta mitenkäs 
akkujen lataukset suoritetaan kiireessä?” Jou-
lupukki tuumii.

Ei aikaa tankkailla
Täyssähköauto täytyy siis sulkea vaihtoeh-
doista pois paitsi lataustarpeen, myös rajalli-
sen toimintamatkansa vuoksi. Uuden ajokin 
täytyy pystyä liikkumaan taloudellisesti vaih-
televissa ajo-oloissa todella pitkään, mielellään 
Suomen päästä päähän. Kansainvälisillä siirty-
millä puolestaan huippunopeutta tulee löytyä 
niin että lumi pöllyää, muuten lapset eivät saa 
lahjojaan ajoissa.

Pikapalaveri Tekniikkatontun kanssa joh-
taa selkeään lopputulokseen: tilava hybridi-
auto sen olla pitää. Lahjapajan aika ei riitä 
syventyä moisen kehittelyyn, joten sellainen 
päätetään ostaa.

”Pukki ottaa nyt vaan tabletin käteen ja 
klikkaa osoitteeseen www.toyota.fi. Ollaan me 
sieltä muillekin lahjoja hankittu”, Kassatonttu 
toteaa rehellisesti. 

Vaihto-

Joulupukin toive 
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HYVÄ JA LÄMMIN 
SISÄILMA 

ON OSA 
AJAMISEN NAUTINTOA.

SISÄTILALÄMMITTIMET, ESIM.
Defa TerminTM II No. A430056 68 €

Tehokas ja pienikokoinen sisätilalämmitin. Teho 1400W.

Vietät satoja tunteja autossasi vuosittain, 
joten varmista hengitysilman laatu.
Säännöllinen huolto takaa ilmastoinnin 
tehokkaan toiminnan. Myös raitisilma-
suodattimet tulisi tarkistaa kaksi kertaa 
vuodessa – aktiivihiilisuodatin on vakio-
suodatintakin tehokkaampi ilmanpuhdistaja. 

Huollon varaat helpoiten osoitteessa 
toyotahuoltovaraus.fi

AKTIIVIHIILISUODATIN
henkilöautoon, esim.  No. 87139-YZZ10        27 €
Helppo ja nopea asentaa. Saatavilla useimpiin Toyota-
henkilöautomalleihin. Hinta ei sisällä asennuskuluja.

Tehokkaat lämmitysjärjestelmät 
Moottorin esilämmitys kannattaa jo +5°C:n 
lämpötilassa, sen vaikutus kulutukseen 
ja päästöihin on merkittävä. 

Kysy lisää Defa- ja Webasto-
lämmitysjärjestelmistä 
lähimmästä Toyota-huollosta.
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TEKSTI LEILA RAJAKANGAS
KUVAT KALLE KALAJA JA TOYOTA

Autoon sijoitettu raha on useimmiten 
yksi elämän suurimmista investoinneista 
heti asunnon jälkeen. On sanomattakin 
selvää, että omaisuudesta kannattaa 
pitää huolta. Uudellakin autolla ajavan 
on syytä kiinnittää huomiota esimerkiksi 
maalipintojen suojaamiseen, jotta auto 
pysyisi hyvässä kunnossa ja siitä saisi 
aikanaan hyvän hinnan seuraavaan 
vaihdettaessa. Kokosimme avuksesi 
listan tyypillisistä suojaustarpeista.

Maalipinta
Pihassa pönöttävä perheenjäsen on ollut ehkä 
useamman vuoden kovassa käytössä. Kun autoa 
katsoo tarkemmin, ovenkahvojen alta paljastuu 
usein pieniä naarmuja, ja väistämättömät 
kiveniskemät ovat tehneet ikäviä jälkiä 
konepeltiin. Kiireessä lastenvaunut ja lätkäkassit 
on sullottu huolettomasti takaluukkuun, ja se 
näkyy: puskurissa on naarmua naarmun vieressä. 

ProTect-käsittely maalipinnoille olisi todellakin 
kannattanut. Se olisi suojannut maalipintaa 
jopa viiden vuoden ajan, ja esimerkiksi lintujen 
jätökset olisivat huuhtoutuneet pois, eivätkä 
syövyttäneet maalia. Nyt ei auta muu kuin hakea 
ensiavuksi auton väristä maalia Toyota-liikkeestä 
ja paikkamaalata parhaan kyvyn mukaan. Hyvä 
siitä tulee. Kai.

Pientä
pintaremonttia

vai suojaus
ennakkoon?
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Tavaratila
Tavaratilahan on vähän kuin 
takaovi – sen kunnolla ei ole niin 
väliä, kunhan pääsisäänkäynti on 
kunnossa. Mutta pakko myöntää, 
että se vuosien lastenvaunurumba 
näkyy tavaratilan pohjassa todella 
ikävästi. Perusteellisinkaan imurointi 
ei enää auta, joten täytyy toivoa, 
että verhoilunpuhdistusaine pystyisi 
ihmeisiin.

Tavaratilan suojapohja olisi ollut helppo 
ratkaisu tähän. Se olisi suojannut 
tavaratilan pohjaa esimerkiksi kuralta, 
valuvilta nesteiltä ja teräviltä esineiltä. 
Lisäksi se olisi ollut helppo ottaa irti ja 
vaikkapa pestä tarvittaessa.

Etuoven 
suojakalvot
Olisivat olleet hyvä ratkaisu, sillä 
ne olisivat estäneet naarmujen 
muodostumisen ovenkahvojen 
alle.

Muut sisätilat
Huh, muuten auton sisätilat 
ovat ihan siistissä kunnossa. 
Jalkatiloissa olleet kumimatot 
ovat estäneet loskaa ja likaa 
imeytymästä auton lattiaan. 
Tosin, ne olisi voinut kesällä 
vaihtaa kangasmattoihin – 
rouvan piikkikorot olisivat 
kiittäneet.

Takapenkki
Useimmilla vanhemmilla on liuta hyviä 
periaatteita ennen lasten syntymää, mutta tiukan 
paikan tullen niistä usein lipsutaan. Takapenkiltä 
kantautuva kiukuttelu saattaa raastaa hermoja 
lyhyilläkin automatkoilla, pitkistä puhumattakaan, 
eikä autossa syöminen ehkä enää tunnukaan 
niin huonolle ajatukselle. Ja pitäähän lasten 
kesällä saada jäätelöä! Taaperoiden kasvettua 
uhmaiän ohi saattaa kuitenkin kaduttaa: läiskikäs 
ja tahrainen takapenkki ei todellakaan ole hyvä 
myyntivaltti, eikä paraskaan tahranpoistoaine 
ehkä enää tepsi pinttyneeseen likaan.

ProTect-käsittely tekstiilipinnoille olisi 
ollut paikallaan. Sen suojaavan käsittelyn 
ansiosta tahrat ja lika olisivat olleet helposti 
puhdistettavissa pinnoilta.

Takapuskurin 
suojalevy 
Olisi suojannut takapuskuria 
kiusallisilta naarmuilta ja 
helpottanut kiireistä arkea, 
kun autoon lastattavat 
tavarat olisi voinut heitellä 
hieman huolettomammin 
tavaratilaan. 

Kuulostaako tutulle?
Eletäänkö teidänkin perheessänne 

haasteellista arkea, jossa autokin joutuu 
koville? Kerro siitä elämänmakuisella 

videolla ja lataa se Toyota Suomen 
Facebook-sivulle osoitteessa www.

facebook.com/toyotasuomi 15.1.2016 
mennessä osallistuaksesi kilpailuun.

Lisäksi palkitsemme kaksi 
muuta perhettä Toyota-auton-
hoitotuotepaketilla, joka sisältää 
oman auton värisen korjaus maalin, 
verhoilun puhdistusaineen sekä 
auton pesuaineen ja vahan. 

Videoiden joukosta raati valitsee 
perheen, jonka auto suojataan viidellä 

erilaisella suojavarusteella tai -käsittelyllä. 
Valittavan perheen auton tulee olla 

luonnollisesti Toyota ja enintään 
kolme vuotta vanha. Valittava perhe 

sitoutuu siihen, että vuoden 2016 
Toyota Plus -lehdissä kerrotaan heidän 

autoilukokemuksistaan ja suojauksen 
toimivuudesta. 
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Taakkateline

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

Tekstiilimattosarja Tavaratilan suojapohja

Vetokoukku*)

Tavaraverkko ja tavaratilan jakaja

AURIS TOURING SPORTS.
VIIMEISTELE NAUTINTOSI 
LISÄVARUSTEILLA. 

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

Roiskelevyt

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

Kevytmetallivanne 
Podium II, 
17”, antrasiitti, kiillotettu.
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Aiemmin lähinnä teollisuudessa käyte-
tyt robotit ovat tulossa yhä enemmän 
osaksi päivittäistä elämäämme. Jo nyt 

sairaaloissa suoritettavissa erityistä tarkkuutta 
vaativissa leikkauksissa robotti avustaa lääkä-
riä. Tutkimusten mukaan esimerkiksi erilaiset 
liikuntaesteisten tarkkatoimiset avustimet ja 
kommunikaatioon kykenevät robotit saavut-
tavat nopeimmin suosiota tavallisten ihmis-
ten keskuudessa. 

Tokiossa esitelty Kirobo Mini seuraa ulko-
näöltään Toyotan ja sen yhteistyöyritys-
ten Kibo Robo -projektin aiempia tuotteita. 

Niistä kuuluisin on Kirobo, joka on maailman 
ensimmäinen avaruusmatkalla mukana ollut, 
kommunikaatioon kykenevä robotti. Japania 
puhuva, 34 cm pitkä Kirobo palasi viime hel-
mikuussa maahan vietettyään 18 kuukautta 
kansainvälisellä avaruusasemalla.

Kompakti keskustelija
Toyota on panostanut robottien 
parissa erityisesti puheentunnis-
tusjärjestelmien kehitystyöhön. 
Kirobo Minin keskeinen omi-
naisuus onkin juuri kyky keskus-
tella luontevasti ihmisen kanssa. 
Vain 10 cm korkea sympaattinen 
tuote on toteutettu osana Toyota 
Heart -projektia, jossa pyritään kehittämään 
ihmisen ja tekoälyn välistä yhteistyötä.

Kirobo Mini ei pysty kävelemään, mutta 
sen pää ja kädet liikkuvat osana elehtimistä. 
Toyota toteutti tällaisen konseptin saadakseen 
kerättyä kuluttajakokemuksia erittäin helposti 
mukana pidettävästä ja sujuvasti kommuni-
koivasta robotista. 

TEKSTI JA KUVA KALLE KALAJA

Juttukaverina 
Kirobo Mini
Toyota on paitsi merkittävä 
autonvalmistaja, myös aktiivinen 
tuotekehittäjä esimerkiksi 
robotiikkaan liittyen. Tokion auto
näyttelyssä lokakuun lopulla 
esiteltiin hyvin pienikokoinen ja 
puhelias robotti Kirobo Mini.

Japania osaamattomana en pystynyt itse 
testaamaan robotin keskustelutaitoja, mutta 
yleisön reaktiot juttutuokioiden jälkeen oli-
vat hyvin positiivisia. Jopa Kirobo Minin huu-
morintajua kehuttiin. Saadut kokemukset 
auttavat Toyotaa kehittämään myös autoissa 
hyödynnettäviä puheentunnistus- ja kommu-
nikaatio-ominaisuuksia. 

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.fi

Toyota Aktiivi Huollon ja Kunnostuksen saat vain Toyota-merkkihuollosta.
Kysy myös huollon rahoittamista edullisella Toyota Korjaamoluotolla!
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Toyota Protect -suojapinnoitteet
auton ulkopintojen, kevytmetallivanteiden ja verhoilun suojaamiseen.  

Kevytmetallivanteiden suoja-aine estää jarrupölyn tarttumista. Sisäverhoilun suojakäsittely, tekee pinnoista likaa hylkiviä ja 
helppohoitoisia. Ulkopintojen käsittelyyn tarkoitettu tuotesarja varmistaa pitkäaikaisen kestävän kiillon. 

Kysy ProTect-käsittelyä omalta Toyota-jälleenmyyjältäsi.

SUOJAA UUSI AUTOSI. 
SÄILYTÄ UUDEN AUTON 
KIILTO PITKÄÄN.

KESTÄVÄ SUOJAKÄSITTELY
Maalipinnalle 

alk. 249 €
Sisäverhoilulle 

alk. 99 €
Toyota Protect -suojakäsittely kahdelle penkkiriville, 

tavaratilan verhoilulle ja lattiamatoille.
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 Lapsena oli ihanaa käydä tutki-
massa vanhempien piilottamia 
joululahjoja – muistatteko vielä, 

miltä tuntui ravistella paketteja ja 
arvailla, mitä sinne kätkeytyy? Aina-
kin minä tiesin tarkkaan, minne pake-
tit oli piilotettu.

Siinä missä lapsuuden joulujen koho-
kohtia olivat lahjojen odotus, Joulupukin 
jännittävä vierailu ja uututtaan kiiltävien 
lelujen ihailu, on monelle aikuiselle jou-
lun paras hetki jouluyö. Mikäpä olisi iha-
nampaa, kuin pukea ehkä lahjaksi saatu 
pyjama päälle, vetää uudet lämpimät 
pörrösukat jalkaan ja käpertyä sohvan 

TEKSTI JA KUVAT MIA MEINANDER

Jouluyön 
taikaa…
Joulu tuo ihanan läikähdyksen valoa 
ja lämpöä keskelle talven pimeyttä. 
Adventtiaikana ilmassa väreilee jännittävä 
odotus; joulukalenteri, kynttilät, piparien 
tuoksu ja salaa paketoidut lahjat nostavat 
tunnelman kattoon. 

Vinkki! Samalla 
reseptillä voit väriä 
vaihdellen tehdä 
helposti erivärisiä 
sokerimassoja 
myös piparkakkujen 
koristelua varten!

Syötävät joulukuuset
Syötäviin joulukuusiin tarvitaan 
sokerikuorrutetta, jäätelövohveleita ja valkoisia 
nonparelleja. 

Sokerikuorrute
4 kananmunan valkuaista
4 kupillista tomusokeria
1 teelusikallinen sitruunamehua
Vihreää elintarvikeväriä

Vatkaa kananmunan valkuaisia suuressa 
kulhossa, kunnes niistä muodostuu vaahto. 
Lisää vähitellen tomusokeria ja sitruunamehu. 
Lisää lopuksi elintarvikeväri. Vatkaa täydellä 
teholla, kunnes seos paksuuntuu. Maista ja lisää 
tarvittaessa tomusokeria.

Lusikoi kuorrute pursotuspussiin. 
Keittiötarvikeliikkeistä saa erilaisia suuttimia 
pusseihin, joulukuusiin suosittelemme lehden 
muotoista suutinta.

Ota vohveli työpöydälle ja aloita pursottaminen 
vohvelin alareunasta. Pursota kerros kerrokselta, 
kunnes koko vohveli on kuorrutettu vihreällä 
massalla. Sokerimassa kuivuu nopeasti, joten 
voit ripotella nonparelleja alimmille oksille jo 
kuorrutusvaiheessa.

nurkkaan lukemaan lahjaksi saatua kir-
jaa jouluyön rauhan laskeutuessa taloon? 
Kynttilät, joulumusiikki ja makeat joulu-
herkut kruunaavat maagisen jouluyön.

Kakkutaiteilija Raquel Cake Desig-
ner jakoi meille ihanien joulukuusien 
ohjeen. Ne sopivat erinomaisesti niin 
täytekakun koristeeksi, kuin vaikkapa 
piparkakkutalonkin pihamaalle. Riskinä 
tosin on, ettei niitä raaski syödä, mutta 
onneksi pukinkontista yleensä löytyy 
muitakin herkkuja. 
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YLELLISTÄ SUOJAA 
JA MUKAVAMPAA 
MATKANTEKOA.

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

Ylellinen tekstiilimatto on hellä myös jalkineillesi. 
Kuljettajan puoleisessa matossa turvallisuutta lisäävä 
lattiakiinnitys.

en tekstiilimatto on hellä myös jalkineille
ajan puoleisessa matossa turvallisuutta lisä

PIENELLÄ HIENOSÄÄDÖLLÄ 
MUOKKAAT AUTOSI VASTAAMAAN OMIA TARPEITASI. 

Matot ja suojapohjat suojaavat autoasi ja tekevät puhdistamisen helpoksi.
Pehmeä tekstiilimatto luo mukavaa ylellisyyttä sisätiloihin, vaimentaa ääniä 

ja täydentää ajonautinnon. 

TEKSTIILIMATTOSARJAT, ESIM.
Yaris 07/2014- (ei hybrid) No. PZ410-B035I-FA 85,00 €
Auris 10/2012- No. PZ49C-E0350-BA 99,00 €
Avensis 10/2011- No. PZ410-T035H-BA 104,00 €
RAV4 11/2012- No. PZ49C-X2350-FA 104,00 €

KUMIMATOT ETEEN, ESIM.
Yaris 07/11- No. PZ49K-B0356-RJ 73,50 €
Avensis 11/08-10/11 No. PZ49L-T0354-RJ 77,50 €
Jämäkät kumimatot suojaavat lattiaa. Muotoiltu lattian mukaan. Kuljettajan puoleisessa 
matossa lattiakiinnitys.

TAVARATILAN SUOJAPOHJA, ESIM.
Yaris  07/11-  No. PZ434-B1302-PJ/PZ434-B1303-PJ 55,00 €
Auris HB  10/12- No. PZ434-E2300-PJ/PZ434-E2301-PJ 55,00 €
Avensis Wagon  11/08-  No. PZ434-E5301-PJ/PZ434-E5302-PJ 69,00 €
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 Neljäkymmentä vuotta sitten lähtöasetel-
mat Jyväskylän Suurajoihin olivat odo-
tuksia täynnä. Sekä Hannu Mikkola 

että Markku Alén olivat molemmat siirtyneet 
ajamaan Abarth 124 Rallye Fiateilla. He olivat 
jo tuoneet Jyväskylää edeltäneestä Portugalin 
rallista valmistajalle kaksoisvoiton. 

Italialaisten korvaajat
Juuri ennen kilpailua italialaiset ilmoittivat 
kuitenkin päätöksestään jättää Suomen osa-
kilpailu väliin. Fiatin vetäytyminen jätti sekä 
Alénin että Mikkolan tyhjän päälle kotirallissa, 
sillä isojen valmistajien kilpureista kuljettajan-
paikat oli jo jaettu.

Alén sai iloisen uutisen Japanista, kun yksi 
Aro-Yhtymän kolmesta Datsunista vapautui. 
Mikkolan varasuunnitelma oli lainata BMW-
tehtaalta kilpuria, mutta maahantuojana 
toiminutta Vehoa ei Bemarin ajattaminen 
Jyväskylässä kiinnostanut. Uuden korimal-
lin Escortia ajoi puolestaan Timo Mäkinen 
ja vanhaa Escortia nuori lupaus Ari Vatanen, 
joten Fordiltakaan ei Mikkolalle joutilasta 
autoa enää löytynyt.

Toyota Team Europen Ove Andersson oli 
sijoittunut Portugalissa kolmanneksi Toyota 

Levin-Corollalla. Mikkola muisti ruotsalaisen 
valittaneen, ettei hänellä ollut varaa osallistua 
Toyotalla Suurajoihin. Toyotaa maahantuo-
neeseen Korpivaaraan otettiin yhteyttä. Siellä 
rallitähden ajattaminen Jyväskylässä näh-
tiin satsauksen arvoiseksi mainostempuksi. 
Maahantuojalta järjestyi heti sopiva Corolla 
harjoituksiin sekä kolme mekaanikkoa itse kil-
pailuun. 

Kovimpia vastustajia heikkotehoisempi 
Toyota ei muutaman kokei-
lukerran jälkeen päässyt ihan 
kärkikahinoihin. Mikkola uskoi 
sen silti yltävän viiden parhaim-
man joukkoon. Ja niin todella 
kävi.

Japanilaisten taisto
Vaiheikkaassa rallissa riitti jän-
nitystä. Hyvin aloittanut Vata-
nen pyyhkäisi kuudennella 
erikoiskokeella ulos ja rik-
koi Escortinsa, kun taas Mik-
kola löysi Corollasta vauhtia 
ja paransi koko ajan sijoi-

tusta. Seitsemännellä erikoiskokeella Mikko-
lan Toyotalle ja Alénin Datsunille tuli jaettu 

pohja-aika, ja seuraavan pätkän Mikkola veti 
jo viisi sekuntia kovempaa. Johtopaikalla oli 
milloin Alén, milloin Stig Blomqvist Saabei-
neen. Mäkinen sen sijaan tippui yhä kauem-
mas kärkipaikasta, sillä uusi Escort ei kulkenut 
toivotulla tavalla.

Alénin Datsunin hajonneen renkaan vaih-
tamiseen tuhraantui kallisarvoista aikaa. Simo 
Lampisen Saabista puolestaan väsähti kone. 
Kun kilpailua johtanut Stig Blomqvist ajoi siir-
tymätaipaleella poliisin tutkaan ylinopeutta, 
hänet suljettiin pois kilpailusta. Yleiskilpailun 
järjestys oli ensimmäisen lenkin jälkeen Alén, 
Mikkola, Lampinen ja Mäkinen. 

Kisa jatkui Alénin ja Mikkolan välisenä tais-
teluna, kunnes Markun Datsunin etukulma 
lipsahti kiveen, ja etupyörä taittui auton alle. 
Mikkola jatkoi kärjessä puolentoista minuu-
tin erolla Timo Mäkiseen, jonka Escortiin oli 
huollossa loihdittu lisävauhtia. SM-pisteistä 
ajanut Lampinen sai hänkin Saabiinsa lisää 
puhtia ja ajeli muutamia pohja-aikoja, kun 
Mikkola hiukan hölläsi tukevalla johtopaikal-
laan. 

Mikkolan Corolla alkoi vuotaa öljyä. 
Autoon oli pakko tehdä pikaisia korjaustoi-
mia vielä 32 erikoiskokeen jälkeen, mutta se 

Suurajojen 
yllätysvoittaja

Hannu Mikkola voitti 40 
vuotta sitten Corolla Le-
vinillä Toyotan ensim-
mäisen MM-ralliosakil-
pailun Euroopassa.

Hannu Mikkolan piti startata vuoden 
1975 Jyväskylän Suurajoihin Fiatin 

ohjaimissa. Fiat perui osallistumisensa koko 
kilpailuun, mutta onneksi tilalle järjestyi 

Toyota Team Europen Corolla Levin. Kaikkien 
yllätykseksi vain 1600-kuutionen Toyota teki 

kisassa historiaa. 

TEKSTI JA KUVAT JAN-ERIK LAINE

Kai Perttula on rakennuttanut hienon replikan 
Mikkolan voitto-Corollasta.
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saatiin kuin saatiinkin kuntoon. 42 erikois-
kokeen jälkeen Corolla saapui maaliin Jyväs-
kylän torille. Hannu Mikkola ja kartturi Atso 
Aho olivat tehneet japanilaismerkin historiaa: 
Toyota voitti ensi kertaa MM-sarjan osakil-
pailun Euroopassa. Suorituksen merkitystä 
ei vähentänyt se, että voittoon ajettiin vain 
1600-kuutioisella autolla.

Tuulilasi-lehti kiinnostui voittaja-autosta 
niin, että toimituksessa päätettiin ottaa siitä 
välittömästi lisäselvyyttä koeajon ja tehomit-
tauksen merkeissä. Toyotan vetopyörätehoksi 
mitattiin 131,5 hevosvoimaa 7250 kierrok-
sella. Puntari näytti kuivapainoksi kilpailuva-
rustein yli 950 kiloa, seisova kilometri taittui 
27 sekunnin tuntumaan, ja huippunopeutta 
löytyi kilpailuvälityksin yli 160 km/h. Tuulila-
sin johtopäätös oli, ettei Suurajoja voitettu sinä 
vuonna rajulla teholla, vaan viimeisen päälle 
rakennetulla tasapainoisella ralliautolla.

Suomessa voittaja-Toyota nähtiin myös 
vuoden 1976 Suurajoissa ruotsalaisen Leif 
Asterhagin kilpailuvälineenä. Hänen luotsaa-
manaan sillä ei ollut enää asiaa kärkipaikoille. 
Mikkola starttasi tuolloin uuden Celican 
ohjaimissa, mutta se onkin kokonaan toinen 
tarina.

Voittoauton hengessä
Legendaarisista autosta on aina myös tehty 
taidokkaita replikoita. Yksi Mikkolan Levin-
Corollan hengessä rakennettu Toyota löytyy 
Hausjärveltä Kai Perttulan kilpurikokoel-
masta.

Perttulan Corolla oli hänelle tullessaan kes-
ken jäänyt ja puutteellinen projekti. Autoa oli 
lähdetty joskus rakentamaan koriltaan vir-
heettömästä perus-Corollasta. Koriin ei ollut 
tehty mitään muutoksia, mutta ohjaamoon 
oli askarreltu tukevatekoiset turvakaaret. Pro-
jektiin oli hankittu asianmukaiset moottorin 
vaihtoluvat, jotta alkuperäisen 1200-kuutioi-
sen moottorin saattoi korvata 1600-kuutioi-
sella voimanlähteellä.

Maahantuojalta hankituista dokumenteista 
ilmenivät tarvittavat muutokset, joiden myötä 

auto vastaisi alkuperäistä Levin-mallia. Kai jat-
koi projektia tarkistamalla, että auton mukana 
tulleet muutostöiden lupapaperit olivat edel-
leen muutoskatsastukseen kelvollisia. 

Toyotan pinta kiilteli, mutta konehuone, 
sisusta ja takakontti piti maalata. Alustaan 
tulivat uudet jarruputket ja -letkut, tukevam-
mat puslat ja Bilsteinin iskarit. 

Moottori oli ehjänä ostettu. Tehdastiimin 
kilpa-autoissa käytettiin Nippon Denson 
-ruiskutusjärjestelmää. Sellaista ei ole toistai-
seksi konehuoneeseen löytynyt, joten mootto-
rissa kiinni olleet Dell’Orto-kaasuttimet saavat 
hoitaa ruokintapuolen. 

Ohjausakselille tuli kierroslukumittari, 
kojelautaan voltti- ja öljynpainemittarit ja 
hanskalokeron kannen tilalle Terratripin trip-
pimittari. Lisäksi oli hommattava kilvanajoon 
sopivat penkit, vyöt, asianmukainen käsi-
sammutin ja OMP:n kypäräpuhelinyksikkö. 
Keulan ilme viimeisteltiin Cibien lisävalopat-
teristolla sekä esikuvan mukaisilla etuläpillä.

Kain käsitys on, että Mikkolan autossa käy-
tettiin 13 tuuman pyöräkokoa. Mutta kun 
kaveri tarjosi sopivasti Datsunin kilpatallin 
vanhoja Enkein 14” kilpavanteita, tuli niistä 
puhaltamalla ja maalaamalla tyyliltään Corol-
lan alle varsin sopivat.

– Jos tästä haluaisi tehdä täysiverisen ralli-
auton, nokka-akselit sekä vaihteiston välityk-
set menisivät vaihtoon. Hieman rallikilpailuja 
rauhallisemmat tasanopeuskisat ovat oikea 
paikka harrastaa tällaisella autolla, Kai toteaa. 

Lue aiheesta lisää Klassikot-lehden 
tuoreesta numerosta 8/15.

toyotahuoltovaraus.fi
Huollon varaat helpoiten osoitteessa:

•  kaikki huoltopalvelut
•  renkaat ja rengaspalvelut
•  varauksen voit tehdä 
 milloin vain
•  valitse sinulle sopiva 
 huoltoaika
•  saat heti hinta-arvion 
 huollolle.

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

TYYTYVÄISIMMÄT ASIAKKAAT, OSAAVIN HUOLTO.

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.

62888_TO_ToyotaPlus_s43_huoltovaraus_4_15.indd   1 24.11.2015   15.58



Nimi: 

Osoite: 

Puhelinnumero: 

Sähköpostiosoite:

Toyotan talvisen ristikon ratkaisseiden kesken 
arvomme kolme Toyota-auton hoito pakettia  
(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 8.1.2016
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Suksi- ja lumilautatelineet. 
Lukittava malli suksille ja lumilaudoille. Saatavana pieni- ja keskikokoisena sekä suurikokoisena Luxury-mallina, jonka 

auki käännettävä teline helpottaa lastausta. Kysy lisätietoja omalta Toyota-jälleenmyyjältäsi.

VARUSTAUDU TALVEEN!

Thule Paci c 700 -suksiboksi 399 € tai 74,50 €/kk*.
Koko 232x70x40 cm. Tilavuus 420 litraa.

i i i € i

*Kysy myös varusteiden rahoittamisesta Toyota Korjaamoluotolla, esim. Thule Pacific 700 -suksiboksi (No. PW308-00001) 399 €. 
Toyota Korjaamoluotolla kuukausierä 74,50 €/kk • Rahoitettava luoton määrä 399 € • Takaisinmaksuaika 6 kk • Käsittelykulu 8 €/kk 
• Todellinen vuosikorko 48,4 %. 

Lisää kuljetustilaa tarpeen mukaan.
Talviautoilu on mukavaa, kunhan olosuhteisiin varustautuu oikein. Erityisen nautinnolliseksi talviset ajomatkat muuttuvat, 

kun hienosäädät autosi varustelun omien tarpeittesi ja harrastustesi mukaisiksi. Esimerkiksi linjakas Thule Paci c tarjoaa reilusti lisätilaa. 
Se on varustettu Fast-Grip-pika-kiinnityksellä ja voidaan avata molemmilta puolilta. Kysy myös muita mallejamme.
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uutiset
Arvonnan voittajat
Heinä-syyskuussa 2015 Toyotan 
asiakassuosittelukyselyyn vastanneet 
asiakkaat osallistuivat arvontaan, ja 
onnelliset voittajat ovat:
600 euron matkalahjakortti
Markku Vihanne, Helsinki
Neste Oilin 100 euron arvoinen 
polttoainelahjakortti
Matti Luomala, Harjavalta
Dennis Bärlund, Espoo
Toivo Kallioniemi, Ähtäri
Matti Kuokkanen, Salo

Automatisoitu ajaminen etenee valtavilla 
harppauksilla. Kaksi vuotta sitten Toyo-

tan autonominen auto osasi ajaa kaistaviivojen 
välissä ja pitää turvavälit muuhun liikentee-
seen. Nyt se osaa myös liittyä kiihdytyskaistal-
ta moottoritielle, poistua siltä ja vaihtaa kaistaa 
turvallisesti.

Toyotan Mobility Teammate -filosofian mu-

Turvallisen  
liikenne
kulttuurin  
puolesta

Toyota Auto Finland lahjoitti tänä vuon-
na joulutervehdysvarat Suomen Punaisen 

Ristin liikenneturvallisuustyön tukemiseen.
Tielläliikkujan ensiapukurssi materiaalei-

neen on osallistujille maksuton. Kursseja jär-
jestetään useissa eri kaupungeissa aina kuu-
kauden ensimmäisenä lauantaina ensi vuoden 
heinäkuun loppuun saakka. Tarkempia tieto-
ja kurssien ajankohdasta ja pitopaikasta saa 
SPR:n internetsivuilta www.punainenristi.fi. 

Kurssin käyneillä on valmius tarvittavan 
ensiavun antamiseen, ja kurssilaiset saavatkin 
mukaansa hätäensiapuohjeet ja tarran autoon 
tai polkupyörään kiinnitettäväksi. Tarra toimii 
tielläliikkujan ensiaputodistuksena. 

Kouluttajina toimivat terveydenhuollon 
ammattihenkilöt, joilla on SPR:n ensiavun ja 

Toyota esitteli automati soidun 
ajamisen kehitystyötään 
Tokion autonäyttelyssä

kaan auto on avustava kumppani, joka osaa 
sopeutua kuljettajan ominaisuuksiin ja tarpei-
siin. Automatisoidun ajamisen ja älyliikenteen 
tärkeimpiä tavoitteita ovat liikenteen sujuvuu-
den ja turvallisuuden lisääminen. Tulevaisuu-
dessa autot voivat vaihtaa tietoja keskenään 
esimerkiksi risteysalueilla, jotka ovat tyypilli-
siä onnettomuuspaikkoja. Japanissa on jo saa-

tavilla Toyotan ITS Connect -paketti, joka va-
roittaa kuljettajaa, mikäli toinen ajoneuvo tai 
jalankulkija on törmäyskurssilla, kun kuljettaja 
on kääntymässä. Lisäksi järjestelmä varoittaa 
esimerkiksi lähestyvistä punaisista liikenne-
valoista, mikäli kuljettaja ei hiljennä vauhtia 
riittävän ajoissa.

terveystiedon kouluttajapätevyys tai SPR:n hä-
täensiavun kouluttajapätevyys.
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Syksyisen  
ristikko kilpailun  
voittajat

Kiitos kaikille syksyiseen ristikkokilpailuun 
(Toyota Plus 3/2015) osallistuneille! Kil-

pailuun tuli huima määrä vastauksia, joiden 
joukosta arvoimme kolme Toyota-autonhoi-
topaketin voittajaa:

Carita Nygren, Tammisaari
Veijo Häärä, Kuusankoski
Katri Sippula, Oulu

Onnea voittajille!

Miljoonan  
kilometrin Toyota

Taksiautoilija Raimo Pihkoluoma os-
ti vuonna 2006 uuden Hiacen, joka va-

rusteltiin Suomessa näyttäväksi minibussiksi. 
Syksyllä autoon jouduttiin vaihtamaan matka-
mittari, koska siihen ei enää miljoonan ajoki-
lometrin jälkeen kerry lukemia.

– Uskoin kyllä auton ostaessani Toyotan 
kestävän, mutta onhan tämä silti ollut yllättä-
vän varmatoiminen ajokki. Korjaamistarvet-
ta on esiintynyt kilometreihin nähden todel-
la vähän. Esimerkiksi alustan niveliä uusittiin 
ensimmäisen kerran 575 000 kilometrin koh-
dalla, Pihkoluoma toteaa. 

Ikaalisissa asuvan ammattiautoilijan ajo-
tyyli ja autonhoitotapa näkyy selvästi Hiacen 
nykykunnosta. Ruostetäpliä ei ole, sisusta on 
todella siisti ja ajolenkillä tekniikka toimii il-
man sivuääniä. Paikallinen merkkihuolto on 

Juuri Euroopan markkinoille esitelty Toyo-
ta Mirai on palkittu 2015 Environmental 

Award -palkinnolla Itävallassa. Autoalan asi-
antuntijoista koostuvan raadin mukaan Mirai 

Toyota menestyi  
jälleen katsastus
tilastoissa

Toyota on menestynyt erinomaisesti Au-
to Bildin julkaisemissa saksalaisissa TÜV-

katsastusraporteissa. Toyota oli selkeästi paras 
automerkki, kun vertaillaan sijoituksia eri ikä-
ryhmien kärkikymmenikössä. Peräti 14 Toyo-
ta-mallia pääsi kärkikymmenikköön. Toyota 
menestyi erinomaisesti 6–7 vuoden ikäisissä 
autoissa, jossa Toyotalla oli kärkikymmenikös-
sä kolme mallia. 8–9 ja 10–11 vuoden ikäisissä 
autoissa Toyotan menestys oli vieläkin vakuut-
tavampaa – molemmissa kategorioissa oli kär-
kikymmenikössä peräti viisi Toyotaa.

huolehtinut autosta säännöllisesti hyvin. Mat-
kan varrella on uusittu esimerkiksi kaksi latu-
ria, ruiskutuspumppu ja puhaltimen moottori. 
”Miljoona-taksi” on siis täydessä iskussa. Rai-
mo on kuitenkin hankkinut jo selvästi tuo-
reemman Toyota-bussin työkalukseen.

– Vielä tällä joku ajaa yhden heikomman 
automallin elinkaaren verran kilometrejä, Rai-
mo naurahtaa luottavaisesti.

Palkittua teknologiaa

edustaa innovatiivisinta teknologiaa tällä het-
kellä. Toyota Prius palkittiin vastaavalla pal-
kinnolla vuonna 1999 ja ladattava pistohybridi 
Prius PHEV vuonna 2012.
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Silakka ja silli kuuluvat joulun tuttuihin 
kalaherkkuihin ja ovat myös WWF:n 
Kalaoppaan vihreällä, eli suosittavien 

lajien listalla. Niiden rinnalle kylmään alkupa-
lapöytään voi nostaa vaikkapa savusärjen, jota 
saa säilykkeenä jo lähes kaupasta kuin kaupasta.

– Pienikokoinen, kotimainen ja kestävästi 
pyydetty kala on varma valinta myös joulupöy-
tään. Silakan syöntiä me suomalaiset voisimme 
lisätä tuntuvasti sen sijaan, että se käytetään 
minkin rehuksi. Särkikaloja syömällä taas 
voimme tehdä ympäristöteon siinäkin mielessä, 
että niiden poistokalastus helpottaa rehevöity-
neiden vesien tilannetta. Ja savusärki on usko-
mattoman herkullista, kertoo WWF Suomen 
suojeluasiantuntija Matti Ovaska.

Jouluhauki on perinteinen rannikko- ja saa-
ristoalueiden herkku, joka tunnetaan myös pre-
sidentinlinnassa: korppoolaiset kalastajat ovat 
lahjoittaneet tasavallan presidentille jouluhauen 
jo Kekkosen ajoista lähtien.

– Hauki on yleistynyt kiitettävästi kalatis-
keillä. Kylmän veden aikaan pyydetty hauki on 
hieno ruokakala, Ovaska sanoo.

Lohi on monelle tärkeä joulukala, mutta 
sen kohdalla on hyvä muistaa, että monet villit 
lohikannat eivät kestä nykyistä pyyntiä. Ympä-
ristöystävällinen vaihtoehto on esimerkiksi koti-
mainen kasvatettu kirjolohi.

– Kotimainen kasvatettu kirjolohi on aiem-
paa ympäristöystävällisempää, sillä kaloille syö-
tettävän rehun käyttöä on tehostettu, ja kasvatus 
rehevöittää vesistöjä huomattavasti vähemmän 
kuin kymmenen vuotta sitten, Ovaska toteaa.

Hyvän joulumielen takaamiseksi menusta 
kannattaa pudottaa pois uhanalaiset kalala-
jit, kuten villi meritaimen. Lipeäkalan ystävien 
on hyvä muistaa, että nykyisin tämä joului-
nen perinneruoka tehdään molvasta, joka on 
kaupallisesti tärkeä syvänmeren laji. Sen syö-
mistä pitäisi harkita, sillä osa molvasta kalaste-
taan pohjatroolia käyttäen. Tämä vahingoittaa 
merenpohjaa ja tuottaa suuria määriä sivusaa-
lista. 

Perinteisesti lipeäkalana on syöty turs-
kaa. Pohjois-Norjan turskakantojen ehtyessä 
1970-luvulla kalastusta siirrettiin eteläisemmille 
vesille, joissa oli paljon molvaa. Nykyisin turska-
kannat ovat kuitenkin elpyneet, ja lipeäkalana 
kannattaisikin suosia taas Itämeren MSC-mer-
kittyä turskaa.

Lisää tietoa kestävistä kalavalinnoista saa 
WWF:n Kalaoppaasta. Kalaopasta tarvitaan, 
sillä lähes kolmannes maailman kalakannoista 
on ylikalastettuja. Vaarana on, että pyydämme 
meret tyhjiksi vielä omana elinaikanamme.

– Kalankulutus on kasvanut kolmanneksen 
viimeisen 20 vuoden aikana, ja väestönkasvu 
lisää painetta kalastaa aina vain lisää. Lisäksi 
valtava osa maailman kokonaissaaliista heite-
tään takaisin mereen kuolleena, ei-toivottuna 
sivusaaliina, ja monet pyyntimenetelmät, kuten 
pohjatroolaus, tuhoavat muuta meriluontoa, 
Ovaska sanoo. 

YHTEISTYÖSSÄ 
TOYOTAN KANSSA

YMPÄRISTÖKASVATUKSEN 
JA ILMASTOTYÖN 
EDISTÄMISEKSI

YHTEISTYÖSSÄ 
TOYOTAN KANSSA

YMPÄRISTÖ-
KASVATUKSEN 

JA ILMASTOTYÖN 
EDISTÄMISEKSI

Fenkolisilli
Helppo / Valmistusaika 20 min + 2 vrk
2  kevytsuolattua sillifileetä 

puolet fenkolista
1 pieni punasipuli
1 dl vettä
3/4 dl sokeria
1/4 dl väkiviinaetikkaa
1/4 dl omenaviinietikkaa
1 laakerinlehti
3 kokonaista maustepippuria
Mittaa kattilaan sokeri, etikat, vesi 
ja mausteet. Lisää joukkoon ohueksi 
leikatut fenkolisiivut. Kiehauta liemi ja 
anna jäähtyä.
Pyyhi sillifileet kuivaksi 
talouspaperilla. Leikkaa silli 
sopiviksi haarukkapaloiksi. Lado 
purkkiin vuorotellen sillipaloja ja 
punasipulirenkaita. Kaada sillien päälle 
jäähtynyt liemi mausteineen. Anna 
maustua kaksi vuorokautta.

TEKSTI ANNE BRAX/WWF
KUVA AKI-PEKKA SINIKOSKI/WWF

Vastuullista kalaa 
joulupöytään

Kalaherkut kruunaavat joulupöydän, mutta 
maailman kalakantojen kestävyyden kannalta ei 
ole samantekevää, mitä lajeja katamme tarjolle. 
Hyvän joulumielen tuo ympäristöystävällisesti 
koottu kalamenu, joka sisältää esimerkiksi silakkaa, 
silliä, savusärkeä ja haukea. Uhanalaiset lajit ja 
syvänmerenkalat taas kannattaa jättää ostoslistan 
ulkopuolelle.

WWF:n Kalaoppaan voi ladata omaan  
kännykkään osoitteessa wwf.fi/kalaopas/
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JOS VAHINKO 
SATTUU...

Huollon varaat helpoiten osoitteessa 
toyotahuoltovaraus.fi

Tasaeristä tasapainoa talouteen. 
Toyota Korjaamoluotto

...TOYOTASI KORJATAAN PARHAITEN 
OMALLA MERKKIKORJAAMOLLA.

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

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

TOYOTA KORJAAMOLUOTOLLA 
HALLITSET HUOLLON JA KORJAUKSIEN 
KUSTANNUKSIA.

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

OLEMME ASIANTUNTIJA MYÖS 
TUULILASIN KORJAUKSESSA JA VAIHDOSSA.

Vahingon sattuessa on järkevää tuoda auto Toyota-korikorjaamon ammattilaisille. Meillä on paras tieto ja taito, ajanmukaiset 
mittalaitteet ja työvälineet sekä varmasti sopivat Toyota-osat laadukkaaseen korjaamiseen. Aidoilla Toyota-koriosilla on kattava takuu, 
joka varmistaa auton laadun ja luotettavuuden. Kolarikorjaukseen oleellisena osana kuuluvan turvalaitteiden tarkastuksen voi tehdä 
vain Toyota-korikorjaamo. Saat korjauksesta aina tarkan korjauskustannuslaskelman ja halutessasi henkilökuntamme auttaa sinua 
myös vahinkoilmoituksen teossa. 
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TARVITSETKO AUTON TILAPÄISEEN KÄYTTÖÖN? 
KYSY EDULLISTA VUOKRA-AUTOA, ESIM.

AYGO JOULUKSI 
ALKAEN 5 PÄIVÄÄ / 150 €.

23.-28.12. Joulutarjouksen hinta sisältää 300 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.

TALVITARJOUS
AYGO viikoksi alkaen 310 €/viikko

Tarjous voimassa 1.12.2015 – 31.3.2016. 
Hintaan sisältyy vapaat ajokilometrit.

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

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

SAMAN TIEN TIEN PÄÄLLE!
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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 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 Jamatie 1 020 743 4494 M H V
Lahti Vesijärven Auto Myyntimiehenkatu 4 03 871 510 M H V K R Ma P
Lappeenranta Auto-Hatakka Toikansuontie 8 020 791 2560 M H V K R
Lieksa Pielisen Kumi Mönninkatu 32 013 521 444 H V R
Lohja Lohjan Autokeskus Maksjoentie 9 019 363 81 M H V K R
Loimaa Varsinais-Suomen Auto-Center Lamminperä 8 020 781 0780 M H V R
Loviisa 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 Tojo-Auto 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 Tojo-Auto 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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UUSI AURIS.
RAKASTUT UUDELLEEN AUTOILUUN.
HYBRIDINÄ TAI TURBONA.

Miksi uskoisit, että uusi Auris saa sinut rakastumaan uudelleen autoiluun?
Usko hybridin hiljaisuuden ja sujuvuuden luomaa verratonta mukavuutta.
Usko bensiinimallin odotettua 1.2 T -turbomoottoria.
Usko varustelun runsautta, kuten monipuolista Toyota Touch -mediakeskusta.
Usko varmuutta, jonka Toyota Safety Sense -turvallisuusvarusteet luovat.
Ennen kaikkea aja uusi Auris – ja usko itseäsi.

USKO VAIKKA ITSEÄSI.

 Autoveroton Arvioitu Arvioitu EU-yhdistetty  Vapaa 
 AURIS suositushinta autovero kokonaishinta kulutus CO2-päästöt autoetu Käyttöetu
 Hatchback 1.2 Turbo Active 19 960 € 4 252,86 € 24 212,86 € 4,8 l/100 km 112 g/km 575 €/kk 395 €/kk
 Touring Sports 1.2 Turbo Active 20 860 € 4 447,09 € 25 307,09 € 4,8 l/100 km 112 g/km 585 €/kk 405 €/kk
 Touring Sports 1.8 Hybrid Active 24 850 € 3 719,43 € 28 569,43 € 3,6 l/100 km 83 g/km 635 €/kk 455 €/kk
 Takuu 3 vuotta/100.000 km, korin puhkiruostumattomuustakuu 12 vuotta, hybridijärjestelmän takuu 5 vuotta/100.000 km. HSD-akkuturva 10 vuotta/350.000 km. Kuvan auto Style-varustetasolla.

Vapaa 
CO2-päästöt autoetu Käyttöetu
112 g/km 575 €/kk 395 €/kk
112 g/km 585 €/kk 405 €/kk

3. 
TAATTU 
HYVITYSHINTA

1. 
PIENI 
KÄSIRAHA

2. 
SOPIVA
KUUKAUSIERÄ

TOYOTA JOUSTO. 
Parempi tie uuteen autoon.

TOYOTA AURIS Touring Sports 1.8 Hybrid Active 28 769 €  (sisältää toimituskulut 600 €, Toyotan autoverokampanjan alennuksen 
400,43 €). TOYOTA JOUSTO Kk-erä 313,93 €. Rahoitusaika 48 kk. Kilometrit 60 tkm. Käsiraha 15 % (4 315 €). Suurempi viimeinen 
osamaksuerä/taattu hyvityshinta 12 505 €. Korko 2,95 %. Käsittelymaksu 9 €/kk. Perustamiskustannus 180 €. Todellinen vuosikorko 
3,85 %. KSL:n mukainen luoton hinta 31 583,89 €. Rahoituksen edellytyksenä on myönteinen luottopäätös.

Auris Touring Sports
Hybrid Active esim. 314 €/kk.
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