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UUSI AURIS HYBRID.
KOHOTA AJAMINEN 
TULEVAISUUDEN TASOLLE.

Auris Hybridin mukavuutta kohottavat sähköajon hiljaisuus ilman lataamista sekä 
portaaton automaatti, varmuutta älykäs navigaatio ja Toyota Safety Sense -turvallisuusvarusteet. 
Testaa myös 1.2 turbomallin  ilis! Uusi Auris kohottaa ajamisen tulevaisuuden tasolle.

AURIS Touring Sports 1.2 Turbo Active + Plus-paketti ja 
Toyota Safety Sense-paketti. Toyota Jousto-rahoituksella esim. 299 €/kk.

Kuvan auto Style-varustetasolla. 

VARUSTEPAKETIT 
NYT  –50 %

PLUS-PAKETTI alk. 510 € 
• Mediakeskus navigoinnilla
• Bi-LED-ajovalot

TOYOTA SAFETY SENSE -TURVALLISUUSPAKETTI alk. 368 €
• Pre Collision -järjestelmä • Kaistavahti • Automaattiset kaukovalot 
sekä mittari- ja ajovalot • Liikennemerkkien tunnistus 
• Älykäs pysäköintijärjestelmä etu- ja takasensoreilla

EU-yhdistetty kulutus 3,5-5,6 l/100 km, CO2-päästöt 79-130 g/km. Takuu 3 vuotta/100.000 km, korin puhkiruostu-
mattomuustakuu 12 vuotta, hybridijärjestelmän takuu 5 vuotta/100.000 km. HSD-akkuturva 10 vuotta/350.000 km. 
Tarjoukset voi yhdistää ja ne ovat voimassa toistaiseksi uusiin asiakastilauksiin. Varustepakettialennus koskee 
autoverottomia hintoja ja lopullinen autovero määräytyy voimassa olevan autoveron mukaan

Esimerkkilaskelma: TOYOTA AURIS Touring Sports 1.2 Turbo Active 26 399,27 € (sis. toimituskulut sekä Plus- ja Safety Sense-paketit). 
TOYOTA JOUSTO Kk-erä 299,03 €. Rahoitusaika 48 kk. Kilometrit 60 tkm. Käsiraha 15 % (3 959,89 €). Suurempi viimeinen osamaksuerä/taattu hyvityshinta 10 981,98 €. Korko 2,95 %. 
Käsittelymaksu 9 €/kk. Perustamiskustannus 180 €. Todellinen vuosikorko 3,94 %. KSL:n mukainen luoton hinta 29 005,12 €. Edellyttää hyväksytyn luottopäätöksen ja kaskovakuutuksen. 
Luoton myöntäjä Toyota Finance Finland Oy.

Malli Kokonaishinta CO2-päästöt
Auris Hybrid -mallisto alkaen 26 127,58 € 79 g/km
Auris Hybrid Touring Sports Active 28 169,00 € 83 g/km

TOYOTA JOUSTO. 
Parempi tie uuteen autoon.
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ajamisella syntyy selvää 
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suunnittelija Minna Parikan 
luomukset hehkuvat pastelli-
väreissä.

34 PIDÄ HUOLTA!  
Auton säännöllinen 
 huoltaminen lisää toiminta-
varmuutta ja vaikuttaa 
jälleenmyynti arvoon.  

36 UUTEEN AIKAKAUTEEN. 
Toyotan TNGA- pohja rakenne 
parantaa ajo-ominaisuuksia 
ja turvalli suutta. 

40 HYVÄ TYYPPI. Pitkän  
uran autoalalla tehnyt  
Kalle  Raudasoja ei kiirehdi  
eläkkeelle.

44 VAIHDA VAPAALLE.  
Miniloma lataa koko  
perheen akkuja.

49 KOLUMNI.  
Kirjailija Juha Itkonen 

50 MÄÄRÄNPÄÄ.  
Osallistu kuvakilpailuun.

JULKAISIJA 
Toyota Auto Finland Oy,

Korpivaarantie 1,  
PL 12, 01451 Vantaa,  

puh. (09) 85 181  
tiedotus@toyota.fi

Ilmestyy neljä kertaa vuodessa 

PÄÄTOIMITTAJA 
Janne Hällfors

 

TIEDOTUSPÄÄLLIKKÖ 
Kalle Kalaja

TOIMITUS
Sanoma Media Finland Oy

Head Office
Sisältöpäällikkö 

Eeva-Maria Lidman 
AD 

Tomi Metsä-Heikkilä 
PL 100, 00040 Sanoma
www.headofficefinland.fi

OSOITELÄHDE
Ajoneuvoliikennerekisteri, 

Liikenteen turvallisuusvirasto 
Trafi, ja Toyota Auto Finland 

Oy:n asiakasrekisteri

ILMOITUSMYYNTI
Toyota, tiedotusosasto, 

puh. (09) 85 181 

PAINOPAIKKA 
Hansaprint, Turku 2016

ISSN 1238-9102

Lehden autokuvissa saattaa
esiintyä varusteita yms.,  

jotka eivät kuulu Suomeen 
tuotaviin malleihin. 

KANSIKUVA 
Anna Huovinen

Uusi  
kolumnisti

Juha Itkonen  
kertoo kolumnissaan,  

mitä autolomalla  
Italiassa tapahtui.

Kenkäsuunnittelija  
Minna Parikan luomukset 
ovat maailmankuuluja.

Kalle Raudasoja  
tykkää työstään.

Lue lehti verkossa
toyotaplus.fi
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ISO PERHEAUTO 
NYT 25.999 €
ERIKOISERÄ AVENSIS TOURING 
SPORTS -MALLEJA 2.895 € EDULLA.

VALMIINA AJOON HUHTIKUUSSA 
OMALTA JÄLLEENMYYJÄLTÄSI.
Avensis Touring Sports Life Edition -varustetaso  on yhdistelmä tärkeimpiä mukavuus- ja turvallisuus-
varusteita. Avarien tilojen ja vaikuttavan designin lisäksi mukavuutta ajoon tuovat mm. LED-päiväajo-
valot, automaattisesti tummentuva taustapeili, vakionopeussäädin, nahkainen monitoimiohjauspyörä 
sekä kattavat Bluetooth®-ominaisuudet. Life Editioniin kuuluva automaattinen hätäjarrutus (PCS) 
tuo uuden turvallisuusteknologian turvaamaan matkaasi.

NYT KAUPAN PÄÄLLE 
Nokian talvirengasyhdistelmä kevytmetallivantein sekä toimituskulut.
Toimi nopeasti – tarjous koskee vain uusia asiakastilauksia ja rajattua erikoiserää.

 Autoveroton Arvioitu Arvioitu Vapaa autoetu/ EU-yhdistetty CO2-
 suositushinta autovero kokonaishinta Käyttöetu kulutus päästöt
Avensis 1.6 Valvematic Life Edition Touring Sports 19 985 € 6 014,47 € 25 999,47 € 580/415 € 6,2 l/100 km 143 g/km

Takuu 3 vuotta/100.000 km, korin puhkiruostumattomuustakuu 12 vuotta. 

XXXX_TO_AVENSIS_Life_TPlus_210x270.indd   1 15.2.2016   11.30
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Pääkirjoitus

Jotain vanhaa ja  
paljon uutta 

Jannen  
vinkit

Autot ovat hulppeasti 
keskiössä Geneven 
maailmankuulussa 
autonäyttelyssä. 
Sinäkin pääset 

tunnelmaan katso
malla fiilisvideot –  

esillä niin Proace ja 
Hilux kuin C-HR & 

KIKAI. Kurkkaa videot 
toyotaplus.fi 

sivustolta.

Minna Parikka  
on kansainvälistä 
mainetta kerännyt 
suomalainen, joka 

suunnittelee design
kenkiä. "Suunnitelles

sa on tärkeä olla  
leikkisä",  Parikka 

sanoo. Lue 
 haastattelu s. 30!

Talven jäljiltä on  
hyvä tarkistaa auton 

 kunto ja varata  
ajoissa auton kevät
huolto. Se varmistaa 
kesän huolettomat 

kilometrit, s. 34.

Vuosi 2016 on käynnistynyt 
 Toyotalla mielenkiintoisten uutuuk

sien merkeissä. Alkuvuonna lanseera
simme nelivetoisen RAV4  Hybridin. 
 Hyb ri dien hieno esiinmarssi jatkuu huhti
kuussa, kun täysin uusi Prius  saapuu 
Suomeen. Vuosi huipentuu kokonaan 
uudenlaiseen tuotteeseen, kun upea 
coupémaisesti muotoiltu CHR Hybrid 
katumaasturi aloittaa Suomen valloituk
sensa. Nämä uutuusmallit ovat raikkaita 
esimerkkejä uudenlaisista innovaatioista 
ja palavasta halusta olla edelläkävijä.

Suuret askeleet eteenpäin eivät rajoitu  
ainoastaan mallistoomme. Myös kädes
säsi oleva Toyota+ on uudistunut reip
paasti. Lehti näyttää ja tuntuu erilaiselta. 
Olemme kehittäneet sisältöön uudenlai
sia juttuja ja osioita johdattamaan lukijaa 
 Toyotamaailman kiehtoviin tapahtumiin, 
ilmiöihin ja henkilöihin.

Paperisen lehden lisäksi Toyota+ on 
ottanut suuren harppauksen digitaaliselle 
puolelle. Koko lehti on luettavissa  osoit
teessa toyotaplus.fi.  Digitaalisesta ver
sioista tulee kaikkien Toyotajuttujen koti
pesä, jossa tarinoiden kuvat liikkuvat ja 
esillä ovat myös ne mielenkiintoiset sei
kat, jotka eivät mahtuneet lehden sivuille. 

Digilehteä päivitetään myös paperilehden 
ilmestymisten välissä, joten jotkin ajan
kohtaiset asiat pääset lukemaan ensim
mäisenä sieltä. 

Toyotamaailmassa on siis  luvassa 
 paljon uutta kuluvan vuoden aikana! 
Uudistuneella lehdellä haluamme avata 
kaikille Toyotan omistajille suoran näky
män vuoden uutuuksiin ja tapahtumiin. 
Pitäkää kiinni, nyt mennään! + 

Kaikesta uudesta innoissaan,

Päätoimittaja
Janne Hällfors 
janne.hallfors@toyota.fi 

Lehtemme on 
uudistunut.  

Antoisia  
lukuhetkiä!

Peukuta Facebookissa  
#TOYOTAPLUS

Seuraa twitterissä  
#TOYOTAPLUS
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Katso lisää  
kevään menovinkkejä 

toyotaplus.fi

Ajassa

Pakettiraketit 
-näyttely  
Mobiliassa  
avautuu 
Vuoden 2016 teema-
näyttely esittelee 
paketti autojen moni-
puolista käyttöä 
sekä jakeluliikenteen 
historiaa 1900-luvun 
alusta nyky päivään. 
Mukana myös Toyota 
Hiace.  
Kustaa Kolmannen tie 
75, Kangasala

MENOKSI
AUTOILIJAN KALENTERI

8.5.
ONNITTELE
ÄITIÄ
Huomioi äitiä hymyin, 
halauksin, kukin tai vaikka 
äidin auton tankkauksella. 
Rento äitienpäiväajelu 
mukavaan kohteeseen 
voi korvata perinteisen 
kahvipöytäistunnon.

Tervetuloa  
kesäaika! 

Illat valke-
ne  vat, kun 

kelloja siirretään 
kohti juhannusta eli 
tunnilla eteenpäin. 
Muista säätää myös 
auton kello! Kesärenkaat alle! 

Jos keli sallii, kesä-
renkaat saa vaihtaa jo 

1.3., mutta tämä on se  päivä, 
kun niiden pitää viimeistään 
olla alla. Osoitteesta  
www.toyota.fi/omistajalle 
löydät kätevän rengasvalit-
simen. Useat Toyota-liikkeet 
tarjoavat myös vaivattomia 
rengashotellipalveluja.

Toyota- 
viikonloppu näyttely 

Vappu
Viimeistään vappuna pääste
tään kesäautot ajolaitumille. 
Säilytyspölyjä pestessä kannat
taa käyttöautokin puhdistaa  
kesäkuntoon ja tarkastaa, 
 onko määräaikaishuolto ajan
kohtainen. Testaa myös, onko 
ilmastointilaite kunnossa. 

1.5.

27.3.

18.3.

Uudet Toyota-mallit  
esittäytyvät kaikissa 

Suomen jälleenmyyjäliikkeissä. 
Viikonlopun tähtinä täysin  uusi 
Prius sekä muut hybridimallit. 
Tervetuloa! 

16.–17.4. 

25.–28.3.
American 
Car Show 

Helsingin messu-
keskuksessa on 

 pääsiäisenä esillä laaja kirjo  
erilaisia harrasteautoja.  
Ohjelmaa koko perheelle.  

1.4.
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Ajassa

Kajaanista  
kajahtaa! 
Toyota Auto Finland Oy 
myöntää Vuoden jälleen-
myyjä -palkinnon sellaiselle 
autoliikkeelle, jonka toimin-
ta on ollut erinomaista liike-
toiminnan kaikilla osa-alueilla 
mitattuna. 

Vuoden parhaaksi jäl-
leenmyyjäksi valittiin No-Pan 
Auto Oy:n Kajaanin-toimi-
piste. Vuoden jälleenmyyjä 
julkistettiin Toyotan jälleen-
myyjäkokouksessa Lahdes-
sa joulukuussa. Juhlallisuuk-
siin kuului muun muassa 
Radio Suomipopilta tutun 
Hovimuusikko Ilkan esittä-
mä, varta vasten tilaisuuteen 
tehty, Vuoden jälleenmyyjä-
kappale. 

”No-Pan Auto on teh-
nyt erinomaista työtä kaikilla 
autoliikkeen toiminta-alueilla, 
kuten uusien ja vaihtoautojen 
myynnissä, rahoitus-, vara-
osa- ja rengasmyynnissä sekä 
korkean asiakkaiden suositte-
luindeksin saavuttamisessa. 
Liike toimii etenkin Suomen 
ja Kainuun nykyisen talousti-
lanteen huomioiden esimer-
killisen hyvin”, toteaa Toyota 
Auto Finland Oy:n toimitus-
johtaja Kari Skogster.

Nyt ei ote lipsu! 
Hyvä ajohansikas on  
aitoa nahkaa ja 
mahdol lisimman ohut. 

3 X AJOHANSKAT

1. Sauson naisten käsineet  
on valmistettu pehmeästä 
lammasnapasta. Ohut silkki-
vuori antaa ylellisen tunnun  
(74,90 eur, Stockmann).

2. Kokkolan valmistama 
vuoriton miesten ajohansikas 
hirvennahasta. Materiaali on 
luonnostaan vettähylkivää ja 
kulutusta kestävää  
(84,90 eur, Stockmann).

3. Ruotsalaisen Hestran  
klassikkomalli ohuesta  
lampaannahasta sopii tyyli-
niekan keväisille ajeluille  
(84,90 eur, Stockmann).

Hirven-
nahkaa

Toyota on pysynyt viime vuosina 
toistuvasti kärjessä tyytyväisten auto-

nomistajien ranking-listalla. Viime vuonna 
kaksi kolmesta Toyota-kuljettajasta valitsi 
merkin uudelleen autoa vaihtaessaan.

Toyota voitti muun muassa monet kal-
liimmat saksalaismerkit, jotka kärsivät 
kovasta laskusta merkkiuskollisuudessa ja 
jäivät kauas edullisempien automerkkien 
jalkoihin.

Esimerkiksi BMW ja Mercedes-Benz 
tippuivat kymmenen kärjestä. Bemari- ja 
Mersu-kuskeista huomattavasti harvem-
pi, alle puolet, hankkii saman merkin, kun 
auton vaihto tulee ajankohtaiseksi.

Toyota-kuski  
tunnustaa merkkiä  
Toyota-kuljettaja ei hevillä vaihda automerkkiä. He ovat  
Suomen merkkiuskollisimpia autonomistajia, selviää markkina- 
ja luottotietoyhtiö Bisnoden tekemästä selvityksestä.

21,6 %
Suomessa myydyistä 
Toyota-henkilöautoista  
oli hybridejä.
LÄHDE: TOYOTA AUTO FINLAND

Toyotan perässä tulevat Subaru, Dacia, 
Skoda ja Kia. Toyotalla on kärkiviisikon 
suurimmat myyntimäärät.

”Toyotan ajoneuvokanta on yksi Suo-
men suurimmista, ja Toyota on selvin-
nyt hyvin myös katsastustilastoissa. Se 
on erittäin suosittu automerkki, joka on 
pitänyt laadun tasaisen varmana vuodes-
ta toiseen”, sanoo Bisnodenin analyytikko 
Tarik Hossain.

Bisnoden selvitys perustuu liikenteen 
turvallisuusvirasto Trafin tietoihin  kaikista 
uuden henkilöauton viime vuonna osta-
neista yksityishenkilöistä. Tutkimus teh-
dään vuosittain. +

AUTOLIIKKEET

LUKU

Silkki-
vuori

Klassinen 
malli

MERKKIUSKOLLISUUS

Toyotalle  
uskollisimpia ovat 

56 – 70-vuotiaat 
kuljettajat.

Toyotan 
merkkiuskollisuus 

oli 65,8 % 
vuonna 2015.

Aikuinen saattaa pystyä estämään iskeytymisen 
auton rattiin tai kojetauluun omilla käsillään vielä 

silloin, kun auto kulkee seitsemän kilometriä tunnissa.
Kun nopeus kasvaa, ilman turvavyötä ei enää pärjää. 

Jopa taajamanopeuksissa eli 50 kilometrin tuntivauhdis-
sa sattuvissa onnettomuuksissa ihmisen törmäyspaino on 
nelikymmenkertainen, eikä silloin voi enää estää iskeyty-
mistä auton sisäosiin saati lentämistä tuulilasin läpi.

Liikenneturvan tutkimuksen mukaan suomalaiset käyt-
tävät turvavyötä laiskemmin taajamassa ajaessaan ja 
takapenkillä istuessaan: etupenkkiläisistä 93 prosenttia 
käytti turvavyötä taajama-alueella viime vuonna,  mutta 
takapenkillä matkustavista vain 88 prosentilla oli turva-
vyö kiinni.

Takapenkillä ei silti ole turvallista olla ilman  turvavyötä. 
Kolaritilanteessa takapenkkiläinen saattaa jyrätä edes-
sä olevan matkustajan ja asettaa vaaraan paitsi itsensä, 
myös turvavyötä käyttävän etupenkkiläisen.

Turvatyynykään ei yksin pelasta. Päinvastoin se voi 
tappaa ilman turvavyötä. Liikenneturva suosittelee kiris-
tämään turvavyön kunnolla ja talvella riisumaan toppa-
takin, jotta turvavyö toimii oikein.

Liikenneturvan arvion mukaan noin joka kolmas henki-
lö- ja pakettiautoissa toissa vuonna kuolleista olisi pelas-
tunut, jos turvavyötä olisi käytetty kuten pitää. Laiskimpia 
turvavyön käyttäjiä ovat nuoret 15–24-vuotiaat miehet. +

Turvavyöstä on apua varsinkin – ja ehkä 
yllättäen – taajamanopeuksissa, selviää 
Liikenneturvan tekemästä selvityksestä. 
Siksi on tärkeää, että turvavyö pidetään 
kiinni myös alhaisilla nopeuksilla.

Taajamissa matkustetaan  
ilman turvavöitä  

TUTKITTU JUTTU

Teksti Sami Takala

Teksti Sami Takala
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Ajassa

Oikea vastaus: Hybridiauton nikkelimetallihydridiakku

3 x taukopaikka + miljöö
1. Kahvila Kariranta, 
Lahti
Vanhaan rautatieasemaan  
perustettu kahvila tarjoaa  
matkalaisille kiireettömän  
ilmapiirin. Paikan päällä  
leivotut reilunkokoiset  
korvapuustit ovat  
Karirannan vetonaula. 
Satamakatu 9, Lahti

2. Kahvila Nostalgia, 
Tampere
Kahvila Nostalgiaan voi piipahtaa 
aamiaisajasta myöhäiseen ilta-
päivään. Historiallisessa Finlay-
sonin tehdasmiljöössä toimivan 
kahvilan herkut tulevat paikan 
omasta uunista. Leivonnaisia 
myydään myös mukaan. 
Itäinenkatu 7, Tampere  

3. Wilhelmiinan Konditoria,  
Jyväskylä 
Upeassa Nikolainkulman jugend-
talossa kahvihetkeen yhdistyy 
kulttuurikäynti. Talossa on toimi-
nut mm. kuuluisa hotelli Wahlgren 
sekä Alvar Aallon suunnittelutoi-
misto. Kahvilassa on vastustama-
ton valikoima suolaista ja makeaa. 
Asemakatu 6, Jyväskylä

A:    Sähköisesti ohjattu jäähdytinyksikkö, joka huolehtii moottorin ja  
vaihdelaatikon oikeasta lämpötilasta. 

B: Hybridiauton nikkeli metallihydridiakku, josta auton sähkömoottori saa energiansa.
C: Nykyaikaisen ilma stointilaitteen kuivain, joka poistaa kylmäaineen kosteuden.

TUNNETKO AUTOSI?

Miksi määrä-
aikaishuoltoon 
kerran  
vuodessa?

Mikä auton osa?

TOYOTA INFO VASTAA 

Omistan 2010 vuosimallin Toyota  
Corollan, jolla olen ajanut 55 000 kilomet-
riä, mutta vain 8 500 kilometriä kuluneen 
vuoden aikana. Edellisestä huoltokäynnis-
tä on kulunut vuosi. Miksi autooni pitäisi  
nyt tehdä 90 000 km:n huolto? 

Toyota-henkilöautojen tyypillisin 
huolto väli on 12 kuukautta tai 

15 000 kilometriä. Auto on syytä huollattaa 
vuosittain, vaikka kilometrejä kertyisi vähän. 
Huolto-ohjelman mukaisesti autossasi on nyt 
kuuden vuoden tai 90 000 km:n huolto. 

Lyhyillä ajomatkoilla esimerkiksi moot-
toriöljystä ei ehdi haihtua pois siihen sekoit-
tuneet kondenssivesi ja polttoaine. Jarru-
neste imee itseensä vettä, vaikkei autolla 
ajettaisi lainkaan. Huollettavien kohteiden 
tarkastus ja tunnollinen ylläpito varmistavat 
auton moitteettoman toiminnan, ja usein ne 
myös pienentävät autoilun kokonaiskustan-
nuksia. 

Lukijoiden kysymyksiin vastaa 
asiakaspalvelija Tomi Aulavuo. 

Kuka 
Tomi Aulavuo  

Missä
Toyota- 

maahantuonti, 
Vantaa  

Ura
Toyotalla  

vuodesta 1986,  
Toyota Infossa  
vuodesta 2005 

LUE LISÄÄ LUKIJOIDEN KYSYMYKSIÄ 
OSOITTEESSA WWW.TOYOTA.FI/ 
PALVELUT/TOYOTA-INFO

ASIAKASPALVELIJA

Onnea  voittajille!
Talviseen ristikkokilpailuun 
(Toyota Plus 4/2015) osal-
listuneiden kesken arvottiin 
kolme Toyota-autonhoito-
pakettia. Paketin voittivat 
Hannu  Hautala Ylihärmästä, 
Kirsti Laurokoski Tuusulasta 
ja  Kristiina Virtanen Sasta-
malasta. 

Viime vuoden lopulla 
asiakassuosittelukyselyyn 
vastanneiden kesken arvottiin 
600 euron matkalahjakortti 
ja 100 euron polttoainelahja-
kortteja. Pääpalkinnon voitti 
Riitta Papinaho Vihdistä. 
100 euron palkinnot saivat  
Jorma Metsä Montolasta, 
Risto Kantola Alavudelta, 
Harri Eerola Tampereelta ja  
Kari Asikainen Tampereelta. 

Tämä harmaa hyöty-yksikkö on piilossa, mutta aina matkassa. 

Trafin palvelut  
kehittyvät 

VERKOSSA

Liikenteen turvallisuusvirasto 
Trafin tarjoamat auton omis-
tajuuteen liittyvät sähköiset 
palvelut ovat entistä moni-
puolisempia. Viime vuoden 
loppupuolelta lähtien omiin 
ajoneuvoihin liittyvät tiedot 
ovat olleet saatavilla Trafin 
verkkosivujen Oma asiointi 
-osiossa mobiilivarmenteella 
tai pankkitunnuksilla. Samassa 
paikassa voi ilmoittaa auton 
omistajan vaihdoksesta. 
 Autoon ei enää automaatti-
sesti tulosteta rekisteriotetta. 
Paperiton käytäntö koskee nyt 
myös määräaikaiskatsastuksia. 

_ _ _ _ _
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Minun Toyotani

Miten päädyit Toyota Corollaan?
”Parikymppisenä sponsoritulot olivat sitä luokkaa, ettei 
ollut varaa lähteä pröystäilemään autolla. Halusin hyvin 
toimivan, vähän kuluttavan ja luotettavan auton, johon 
mahtuu kunnolla tavaraa. Corolla vaikutti hyvältä  
vaihtoehdolta. Se maksoi muistaakseni 22 500 euroa.”

Mitä varusteita autossasi on?
”Autossa ei ole mitään ekstraherkkuja eikä sitä ole  
tuunattu mitenkään. Se on karvalakkiversio,  
mutta ilmastointi löytyy kyllä. Siinä on bensakone  
ja manuaalivaihteet, moottorista en tiedä.  
Tämä kertoo aika paljon autotietämyksestäni.”

Millaisessa käytössä auto on?
”Autolla on ajettu nyt 145 000 kilometriä. Talvella  
se on kovassa käytössä, kun kyyditsen hikisiä lumilau
tailijoita rinteeseen ja tungemme takakontin täyteen  
tavaraa. Muuten ajelen suhteellisen vähän.  
Käytän polkupyörää, jos se on vain mahdollista.”

Mikä Corollassa on parasta?
”Luotettavuus. Se ei ole jättänyt kertaakaan tielle.  
Koskaan ei ole tullut mieleen, uskaltaako sillä lähteä 
pidemmälle reissulle.”

Millaisia kommentteja auto kerää?
”Autottomille kavereilleni on saman tekevää, millä  
autolla ajelen, mutta monet autoilevat ihmettelevät,  
miksi minulla on vieläkin 10 vuotta vanha Corolla,  
vaikka olisi varaa uudempaan ja hienompaan.  
Osa arvostaa, etten ole materialisti. Olen kitupiikki.”

KUKA?

• Eero Ettala, 31• Palkittu kahdesti ainoana suoma-
laisena lumilautailijana Yhdysvalloissa 
vuoden parhaasta elokuvasuorituksesta• Ettalan elämästä kertova Ender- 
dokumentti ilmestyi viime vuonna• Asuu Helsingissä avopuolisonsa  
kanssa, harrastaa skeittausta ja  
maantiepyöräilyä.

Teksti Sami Takala Kuva Junnu Lusa

Ammattilaislumilautailija ja lumilautailu elokuvien tuottaja 
Eero Ettalan autovalintaa on hämmästelty Hesaria 

myöten. Hänen Corollallaan on kuitenkin tunnearvoa.

Suomen kuuluisin 
Corolla?

Mitä hauskaa autoon liittyy?
”Olen muutaman kerran onnistunut kolaroimaan  
vuokraauton, mutta omaa Toyotaani en ole koskaan 
pamauttanut mihinkään. Olen pitänyt sitä kuin  
kukkaa kämmenellä.”

Mitä auto kertoo omistajastaan?
”Luonteesta. Jotkut haluavat näyttää, että rahaa on.  
Toiset taas pönkittävät hienolla autolla itsetuntoaan, 
vaikkei olisikaan rahaa. Minulle auto merkitsee  
eniten sitä, että pääsen turvallisesti paikasta toiseen.”

Miten pitkään aiot ajaa autolla?
”Olen pitkään fiilistellyt citymaastureita. Toyota  
RAV4 Hybridi kiinnostaisi. Kun luovun nykyisestä autos
tani, annan sen kaksoissiskolleni. Autolla on niin paljon 
tunnearvoa, ettei sitä voi kenelle tahansa myydä.” +

Toyota Corolla 
vm 2005,  

ajettu 145 000 km, 
manuaali

PS. Tämän jutun  
ilmestymisen aikaan Eeron 
autohaave on toteutunut,  
ja miehen tuore auto on  

RAV4 Hybrid. Käy katsomassa 
tarkemmin osoitteessa  
www.ettalallehybridi.fi,  

kuinka lumilautailija testaa  
autoja oma laatuisella tavalla,  

ja kuinka valinta lopulta  
syntyi.
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Intohimona   
tulevaisuus 

Teksti Pekka Karvinen Kuvat John Wycherley

Neljännen sukupolven Toyota Prius 
tuo mukanaan paljon uusia kehitys-
askeleita. Hybridien pioneerisuvun 
uusi jäsen kätkee sisälleen uuden 
voimapaketin ja alustarakenteen.

Muotoilu 
erottuu  

massasta

Parempi 
äänieristys

Painopiste
alhaalla

Täynnä  
viimeisintä 
teknologiaa
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Kaksi vuosikymmentä  
sitten Tokion autonäyttelyssä 
nähtiin konseptimalli,  
jonka uutuus oli hybridi
voimanlähde. Malli herätti  
uteliaisuutta, epäilyjä ja  
ennen kaikkea kysymyksen 
autoilun tulevaisuudesta.  
Auto oli Prius.

os haluaa tietää, minne on matkal-
la, on sanonnan mukaan katsotta-
va, mistä on tulossa. Uuden Prius-
mallin saapuessa Suomeen on hyvä 
katsoa, mistä matka on alkanut ja 
mitä matkan varrella on tapahtunut. 

Kun Priuksen konseptiauto esi-
teltiin yli 20 vuotta sitten, kaikki eivät usko-
neet, että bensiini- ja sähkömoottorin parhaat 
puolet yhdistävä tekniikka yleistyisi.  Tuolloin 
perinteisten polttomoottorien tekniikka kehit-
tyi  harppauksin, eikä vaihtoehtoista tapaa tuot-
taa autoa liikuttavaa voimaa nähty tarpeelliseksi.

Katse riittävän pitkälle tulevaisuuteen
Historiaa tehdään monella tavalla. Toyotan tapa 
on ollut katsoa riittävän pitkälle tulevaisuuteen 
ja arvioida ennakkoluulottomasti kaikkia eri 
vaihtoehtoja. 

”Tekninen ennakkoluulottomuus yhdistet-
tynä aitoon haluun ohjata autojen tekniikkaa 
ympäristön kannalta kestävän kehityksen suun-
taan on tänä päivänä välttämättömyys. Välttä-
mättömyys, johon monet heräävät vasta nyt, 
mutta jonka olemassaolo on ollut Toyotan toi-
mintaa määrittävänä tekijänä jo pitkään”, sanoo 
Toyotan tuotemarkkinointipäällikkö Mikko 
Kekäläinen.  

Useat merkit ovat tuoneet hiljattain tai ovat 
pian tuomassa markkinoille erilaisia hybridimal-
leja monenlaisiin käyttötarkoituksiin. 

”Sillä aikaa, kun muut ovat vielä odottaneet, 
on hybriditekniikkamme lippulaiva edennyt jo 
neljänteen sukupolveen. Alati kiristyvät pääs-
tömääräykset, keskustelu aiheesta sekä kasvava 

kiinnostus autoilun ympäristövaikutuksiin herät-
tävät kysymyksiä. Näihin kysymyksiin Toyotalla 
on ollut vastaus jo pitkään”, Kekäläinen sanoo. 

Toyotan Hybridit, eritoten Prius, tarjoavat 
muutakin kuin alhaisia kulutuslukemia ja pako-
kaasupäästöjä. Kekäläinen sanoo, että Toyotalla 
puhutaan hybridiajofiiliksestä.

”Uuden Prius-mallin myötä puhumme oike-
astaan hybridiajofiilis 2.0:sta. Erikoiselta kuu-
lostava termi tarkoittaa kaikkea sitä, mikä erot-
taa hybridit muista malleista.”  

Toyotan hybridit ovat entistä herkemmin 
reagoivia ja hiljaisempia. Aktiivisen tiedonke-
ruun avulla Prius pystyy tunnistamaan kuljet-
tajan haluaman lopputuloksen, ja tällä tavalla 
käytännön ajettavuus muuttuu sen mukaisesti, 
miten autolla ajetaan. Jos haluaa ajaa rauhalli-
sesti, auto reagoi sujuvasti ja mukautuvasti ohja-
uksen ja kaasun käyttöön. Jos tulee kiire, auto 
oppii muuttuneen ajotavan ja reagoi viiveettö-
mästi ja dynaamisesti.

Moottori hyrrää vain tarvittaessa
Moni unohtaa autoilussa hiljaisuuden merkityk-
sen. Uuden Priuksen äänieristystä on parannet-
tu entisestään, mutta suurin hiljaisuuteen vai-
kuttava tekijä on konepeiton alla. Toyotan hybri-
deillä ajetaankin parhaimmillaan yli puolet ajo-
ajasta ilman, että polttomoottori on käynnissä.

Sammutettu polttomoottori ei kuluta bensii-
niä. Hybridit tähtäävät siihen, että polttomoot-
toria käytetään ainoastaan silloin kun tarvitaan. 
Kun tähän liitetään sähköisen voimansiirron 
hyödyt, päästään järjestelmän perusajatukseen. 
Jarrutusenergiaa otetaan talteen sähköisessä 
muodossa akkuun. Alamäkeen ajettaessa taltioi-
tuu liike-energiaa. Energiaa otetaan talteen niis-
sä tilanteissa, kun se normaalissa bensiini- tai 
diesel-käyttöisessä autossa valuisi hukkaan.

”Talteen otettua energiaa käytetään siellä, 
missä sitä tarvitaan. Avuksi liikkeellelähdöissä. 
Lisäpotkuna ohitustilanteissa. Mahdollisuutena 
liikkua ajoittain lähes missä tahansa ajotilantees-
sa pelkällä sähköllä. Ei siksi, että sähköllä pitäi-
si päästä yhtäjaksoisesti mahdollisimman pitkäl-
le, vaan siksi, ettei sammutettu bensiinimootto-
ri kuluta polttoainetta”, Kekäläinen perustelee. 

Huoletonta menoa
Hybridit ovat huolettomia, jos niitä vertaa esi-
merkiksi sähköautoihin. Normaalia hybridiä ei 

SISÄTILAT:

Kojetaulun symmetrinen 
muotoilu tekee tunnelmasta 

rauhallisen.

Laadukkaat sisustan mate
riaalit täydentävät ulkonäön 

luomaa mielikuvaa.

Suurikokoisen keskinäytön 
tiedot ovat luettavissa myös 

takapenkillä.

Tärkeimpiä mukavuustoi
mintoja voi ohjata helposti 

ohjauspyörästä.

Toyota Safety Sense järjes
telmän kamera on taustapei

lin yläpuolella.

3 X VARUSTE

1. 
Peruutustutka helpottaa arkea,  

kertomalla kuinka etäällä este on.  
(Hinta asennettuna 440 euroa, sisältyy 

teknologiapakettiin.)

2. 
Sisätiloja voi komistaa tyylikkäillä ja kulu

tusta kestävillä Priustekstiilimatoilla. 
(Hinta 104 euroa.)

3. 
Priuksella voi vetää enintään 

725 kilon perävaunua. 
(Irrotettavan vetokoukun hinta  

asennettuna 906 euroa.) J
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tarvitse koskaan ladata, eikä toimintasäde ole 
akun varauksesta kiinni. Hybridi lataa akkujaan 
aina silloin kun tarvitaan ja tekee sen itsenäises-
ti. Käyttäjän ei tarvitse miettiä seuraavan lataus-
aseman sijaintia. 

”Huoltoasemalla pitää ajoittain käydä, mut-
ta melko harvoin. Yli kahdenkymmenen vuo-
den kehitys takaa sen, että jokainen bensiini-
litra käytetään tehokkaammin kuin aiemmin”, 
 Kekäläinen sanoo.

Hän kuvailee, että Priuksen ajo-ominaisuudet 
kuuluvat myös hybridiajofiilikseen. 

”Toyotan uusi TNGA-perusrakenne tuo 
Priukseen matalan painopisteen, hyvän ajoasen-
non ja paremman näkyvyyden.” 

Varusteet uudelle tasolle
Uusi Prius on myös innovatiivisten varusteiden 
lähettiläs. Toyota Safety Sense -varustelu tuo 
uuden ulottuvuuden turvallisuuteen ja käyttö-
mukavuuteen. Järjestelmä tunnistaa, jos riski 
törmätä jalankulkijaan kasvaa ja pyrkii välttä-
mään osumista. Autossa on myös vakiovarus-
teinen vakionopeussäädin, joka pitää etäisyyden 
sopivana edellä ajavaan. 

Uudenlainen pysäköintiavustin pysäköi kul-
jettajan puolesta ja estää törmäykset esteisiin, 
kuten aitaa tai naapurin autoa päin. Priuksessa 
on JBL Premium Sound -äänentoistojärjestelmä 
jonka lähteen Toyota Touch -mediakeskus antaa 
valita monista eri vaihtoehdoista. +

Uuteen 
Priukseen 

pääsee tutustu-
maan huhtikuussa, 

kun ensimmäiset autot 
saapuvat Toyota 

-jälleenmyyjä-
liikkeisiin. 

Tilava 
tavaratila

Aero-
dynamiikka 
huipussaan

Alhaiset
päästöt

FAKTAT:

Autotyyppi: Viisiovinen perheauto niille, jotka  
haluavat kulkea teknisen edistyksen kärjessä.

Moottorit:  1,8 litran bensiinimoottori (72 kW / 98 hv) 
ja sähkömoottori 53 kW / 72 hv)
Vaihteisto: Sähköisesti ohjattu, portaaton eCVT 
automaattivaihteisto
Ajoakku: Nikkelimetallihydridiakku 
Kokonaisteho: 90 kW / 122hv

MITAT:
Pituus:  4 540 mm
Leveys: 1 760 mm
Korkeus: 1 470 mm

TALOUDELLISUUS:
Kulutus, yhdistetty ajo: 3,0 l / 100 km (alkaen) 
CO2-päästöt, yhdistetty ajo: 70 g / km (alkaen)
Hinta alkaen: 34 980 euroa

     Lue lisää verkosta  
     TOYOTAPLUS.FI
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jonka lähteen Toyota Touch -mediakeskus antaa 
valita monista eri vaihtoehdoista. +

Uuteen 
Priukseen 

pääsee tutustu-
maan huhtikuussa, 

kun ensimmäiset autot 
saapuvat Toyota 

-jälleenmyyjä-
liikkeisiin. 

Tilava 
tavaratila

Aero-
dynamiikka 
huipussaan

Alhaiset
päästöt

FAKTAT:

Autotyyppi: Viisiovinen perheauto niille, jotka  
haluavat kulkea teknisen edistyksen kärjessä.

Moottorit:  1,8 litran bensiinimoottori (72 kW / 98 hv) 
ja sähkömoottori 53 kW / 72 hv)
Vaihteisto: Sähköisesti ohjattu, portaaton eCVT 
automaattivaihteisto
Ajoakku: Nikkelimetallihydridiakku 
Kokonaisteho: 90 kW / 122hv

MITAT:
Pituus:  4 540 mm
Leveys: 1 760 mm
Korkeus: 1 470 mm

TALOUDELLISUUS:
Kulutus, yhdistetty ajo: 3,0 l / 100 km (alkaen) 
CO2-päästöt, yhdistetty ajo: 70 g / km (alkaen)
Hinta alkaen: 34 980 euroa

     Lue lisää verkosta  
     TOYOTAPLUS.FI

TOYOTA+ TOYOTA+ 2120 2120



Toyota esitteli Geneven autonäyttelys
sä useita merkittäviä uutuuksia. Cross
overmallinen CHR tuo Toyotan uuteen 
autoluokkaan, yhä kasvavaan Csegmentin 
katumaasturiryhmään. Uskalias ulkomuo
to on pidetty aiemmin konseptimallissa 
nähdyn oloisena, ja CHR viitoittaa mer
kin tapaa tarjota asiakkaille valtavirrasta 
poikkeavia vaihtoehtoja. Malli hyödyntää 
uutta TNGAalustarakennetta ja  Toyotan 
tuoreinta hybriditekniikkaa. Myös 1,2 lit
ran bensiiniturbo tulee tarjolle.

Avolavamalli Hiluxin kahdeksas suku
polvi näytettiin ensimmäistä kertaa Euroo
passa. Siinä on säilytetty mallin legendaari
sen luja rakenne, mutta ulkonäkö ja sisus
tus ovat nykyaikaisen tyylikkäät. Mootto
riksi saadaan uusi, 150hevosvoimainen 
2,4 D4D.

Uudenmallisesta Proacestakin saa
tiin nähtäville tilaautoversio. Proace tulee 
aikanaan saataville kolmella eri koripituu
della ja lukuisilla moottorivaihtoehdoilla. +

1

2

3

GENEVEN TRENDIEN 
TOP 3 

Yhä useampi merkki,  
jopa Maserati, tuo mallis-

toonsa monikäyttöisiä  
crossover-malleja. 

Konseptiautojen kokei-
levat muodot tuodaan 

rohkeasti myös tuotanto-
malleihin. Autojen yksilöllisyys 
on kasvamassa.

Värikartat on taas  
löydetty! Genevessä näkyi 

sävyjä räikeän oranssista  
matta grafiittiin.

Rohkeampia  
värejä  
ja muotoja

Teksti ja kuvat Kalle Kalaja

Konsepti
malli 

KIKAI:ssa 
viimeistelty tek
niikka on tuotu 
osaksi auton 
ulkomuotoa. 

Uuden Hiluxin vahvuuksiin kuuluvat 
vahvat nelivetoominaisuudet, luja 

rakenne, nykyaikainen ulkonäkö, kattavat 
mukavuusja turvallisuusvarusteet sekä 
aiempaa tehokkaampi moottori.

Toyota 
C-HR tuo 

uudenlaisen 
lifestylevaihto
ehdon merkin 
mallivalikoimaan. 
Coupémaisista 
linjoista huoli
matta sisätilat 
sopivat hyvin 
perhekäyttöön.

Proacen uudenmallinen  
tilaauto on selkeästi 

Toyotaperheen jäsen. Yhdeksän
paikkainen malli on mainio 
ratkaisu perheiden ja erilaisten 
seurueiden kuljetustarpeisiin.

Polttokenno 
auto Mirai 

on esitelty jo 
 aiemmin, mutta 
se keräsi edelleen 
uteliaita katseita.

Geneve Motor Show 2016

Geneven autonäyttely järjestettiin  
86. kerran. Sveitsiläismaaperällä  
nähtiin jälleen autouutuuksien lisäksi 
laaja kattaus luksus- ja urheiluautoja. 
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JOS VAHINKO 
SATTUU,

Tasaeristä tasapainoa talouteen. 
Toyota Korjaamoluotto

Huollon varaat helpoiten osoitteessa 
toyotahuoltovaraus.fi

TOYOTASI KORJATAAN PARHAITEN 
OMALLA MERKKIKORJAAMOLLA.

TOYOTA KORJAAMOLUOTOLLA 
hallitset huollon ja korjauksien 
kustannuksia. Kysy lisää!

Tuulilasin kiveniskemien 
korjaus 

alk. 69 €

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

KYSY 
HINTAA!

TUULILASIIN ILMESTYY 
VAURIO. TOIMI NOPEASTI:
• Tarkista vaurio. Puhdista vauriopaikka 
 ja 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.

KOLARI TAI KOLHU. TOIMI NÄIN:  
Jos olet vahingon kärsijä:
• Kirjoita muistiin vastapuolen yhteys-
 tiedot, rekisterinumero, vahinkopäivä 
 sekä vakuutusyhtiö.
• Jos voit, valokuvaa tilanne ja vahinko jo 
 paikanpäällä.
• Huolehdi, että vastapuoli tekee vahinko-
 ilmoituksen omaan vakuutusyhtiöönsä.
• Tarkastuta vahinko Toyota-korikorjaamolla 
 tai vakuutusyhtiön tarkastusasemalla.
• Mikäli kyseessä on ilkivalta, varkaus 
 tai muuten epäselvä tapaus, ota yhteys 
 poliisiin.

Jos olet vahingon aiheuttaja:
• Ilmoita sattuneesta vahingosta 
 mahdollisimman pian vakuutusyhtiöösi.  

 
OTA YHTEYS TOYOTA-LIIKKEESEEN:
•  Tarkka vahinkoarvio.
•  Apua vahinkoilmoituksen tekoon.
•  Varmasti sopivat Toyota-osat.
• Toyota-asiantuntemus.
•  Oikeat työvälineet ja laitteet.
•  Turvalaitetarkastukset.
•  Edullinen sijaisauto korjauksen 
 ajaksi.

TOYOTA INFO 0800-13663. 
APU ON LÄHELLÄSI.

Toyota Infon Tiepalvelu 0800-13663 
tarjoaa ja välittää apua tien päälle 
24 tuntia vuorokaudessa. 
Toyota Info ei peri maksua tietojen 
antamisesta tai avun välittämisestä. 
Maksat ainoastaan tilaamasi palvelut, 
kuten hinausauton tai vara-auton 
(riippuen vakuutuksista).

Toyotaasi koskevissa kysymyksissä voit 
aina olla yhteydessä Toyota-liikkeeseen. 
Teknistä neuvontaa ja yleistä tietoa saat 
myös maksuttomasta Toyota Infosta 
0800-13663 arkisin klo 8-16 tai 
sähköpostilla osoitteesta info@toyota.fi

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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Vempaimet

Kahden kerroksen eväitä. 
Monbento-eväsrasiassa eväät 
järjestyvät omiin looseihinsa. 
Tiskikoneen ja mikron 
kestävä materiaali (34,90 eur, 
Porehelsinki.fi).

Ota rennosti! Niskatuki 
tukee pienen matkustajan 
päätä nukkuessa. Clippasafe-
niskatuessa on irrotettava ja 
pestävä päällinen sekä kuja 
turvavyölle (lasten malli, 
13,90 eur, Vaunuaitta.fi).Katse eteenpäin! Auton selkä nojaan 

asennettava tablettiteline vapauttaa 
kädet vaikka eväiden syöntiin. 
Telineeseen sopivat erikokoiset laitteet  
(135 eur, Toyota-liikkeet).

4. Vesipullon uusi muoto. 
Pillillä varustettu Aladdin-vesi-
pullo on pikkuväen mieleen 
(9,90 eur, Stockmann).

Kahvia karkkiväreissä. 
Keepcup-kahvimukissa  
kahvi ei läiky matkalla.  
Useita eri värejä ja kokoja. 
(Hinnat alkaen 15 eur,  
Kaffecentralen.com).

Musiikkia korville.  
Langattomilla ProCaster  
BH-03-kuulokkeilla voi  
katsella leffaa muita 
häiritsemättä (29,90 eur, 
Verkkokauppa.com).

Matkaan 
lähden!

Automatka taittuu kuin itsestään,  
kun mukana on hyvät varusteet.

Teksti Kalle Kalaja ja Eeva Lidman
 Kuvat Mikko Hannula



Sadan kilometrin matkalla voi  
säästää useamman desilitran poltto

ainetta helpoilla konsteilla.
Teksti Manu Tuppurainen Kuva James Wojcik / Trunk Archive

Tasaisessa ajossa  
auton moottori 

pysyy hyötysuh
teeltaan parhaalla  

kierrosalueella.

Tasaisella ajolla 
voi vaikuttaa 

myös takana tule
vien ajamiseen.

Jarrujen  sijasta 
kannattaa 

käyttää moottori
jarrutusta aina 

kun mahdollista. 

Vakionopeuden
säädin on sääs
täväinen apuri 

varsinkin pitkillä 
matkoilla.

Näin ajat 
taloudellisesti

 
Maantiellä 
noin neljän  

sekunnin ero 
edellä menevään  

on sopiva.

Hyvin huollettu 
auto kuluttaa 

vähemmän. Esi
merkiksi rengas
paineilla on iso 

vaikutus.
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usissa autoissa on paljon erilai-
sia opastimia ja teknisiä apuvä-
lineitä, jotka ohjaavat kuljettajaa 
talou delliseen ajoon. Kuljettaja 
voi kuitenkin omilla toimillaan 
vaikuttaa siihen, kuinka paljon 
polttoainetta lopulta kuluu.

Autoliiton taloudellisen ajon lajipäällikkö 
Jaakko Riikonen kouluttaa työssään ammat-
tikuljettajia säästeliäämpään ajoon. 

Riikonen sanoo, että kiihdytykset, maantieajo 
ja hidastamiset ovat talou dellisen ajon kulmaki-
vet. Näissä voi säästää sadalla kilometrillä jopa 
useita desilitroja polttoainetta. 

”Taloudellisen liikkeelle lähdön voi tehdä 
kahdella tavalla oikein. Liikkeelle voi lähteä pie-
nillä kierroksilla painaen kaasua koko ajan hie-
man enemmän ja vaihtamalla suurempaa vaih-
detta tavoitenopeuteen saakka. Tavoitenopeu-
dessa kaasua löysätään sen verran, että nopeus 
säilyy suunnitellussa”, Riikonen ohjeistaa.

Toinen vaihtoehto on kiihdyttää kaasua reip-
paasti painaen niin, että tavoitenopeudessa kaa-
su on käytännössä pohjassa. Kun auto on tavoi-

tenopeudessa, kerrotaan kaasun keventämisel-
lä moottorinohjaukselle, että kiihdytys on ohi.

Riikosen mielestä ensimmäinen vaihtoehto 
sopii paremmin automaattivaihteiselle autolle. 
Vastaavasti manuaalivaihteisissa autoissa sekä 
hybrideissä jälkimmäinen vaihtoehto on parem-
pi. Hybridin matalavääntöinen polttomoottori 
saa reippaalla kaasutuksella täyden avun kiih-
dytykseen hybridin sähkömoottorista, jolla on 
luontainen kyky tuottaa tasaisesti voimaa kaa-
sun painalluksesta saakka.

Maantieajo ratkaisee
Maantieajo on polttoainetalouden kannal-
ta merkittävin asia. Tärkeintä on pitää riittävä 
välimatka edellä ajavaan. Noin neljän sekunnin 
ero edellä menevään on passeli. Silloin on aikaa 
pitää oma ajo tasaisena, taloudellisena ja turval-
lisena, vaikka edellä ajava autoilija tekisi yllättä-
viä liikkeitä. 

Tasaisella ajolla vaikutetaan myös takana tule-
vien ajamiseen. Kun itse ajaa tasaisesti, myös 
perässä ajava ajaa tasaisesti. Tasaisessa ajossa 
kaasun käyttö on maltillista ja auton mootto-
ri pysyy hyötysuhteeltaan parhaalla kierrosalu-
eella.

Hidastuksissakin voi säästää polttoainet-
ta pitämällä muutaman sekunnin eron edellä 
kulkevaan autoon. Ennakoimalla pysähdyksiä 
ja hidastuksia, autoilijan ei tarvitse risteyksiin 
tullessa juurikaan koskea jarruihin. Nostamal-
la kaasupolkimen ja antamalla auton moottori-
jarrutuksen hoitaa hiljentämisen, polttoaineen-
syöttö katkeaa ja polttoainetta säästyy. 

Pienillä teoilla vieläkin pihimmäksi
Kun taloudellisen ajamisen perussäännöt ovat 
käytössä, voi pienen pieniä lisäsäästöjä saada 
aikaan esimerkiksi ylä- ja alamäissä. 

”Ylämäkeen ajettaessa vauhtia pitäisi pys-
tyä ennakoimaan niin, että mäkeä kivuttaes-
sa vaihdetta ei tarvitsisi vaihtaa, mutta toisaal-
ta mäkeen ei saisi myöskään kaasulla vedättää, 
vaan polttoaineensyöttö pitäisi saada pysymään 
tasaisena. Vauhti saa hieman hiipua mäen huip-
pua kohti”, Jaakko Riikonen opastaa.

Alamäessä puolestaan kaasua löysätään ja 
annetaan auton rullata mäkeä alas. Uusien auto-
jen ajonhallintajärjestelmät ovat niin hyviä, että 
joidenkin koulukuntien mukaan vaihteen voi-
si heittää alamäessä turvallisesti jopa vapaalle, 
ilman että turvallisuus vaarantuu. 

Vakionopeudensäädintä Riikonen suosittelee 
käyttämään, varsinkin pitkällä matkalla. Vakio-
nopeudensäädin hoitaa ajon tasaisesti, mutta 
aina myös varsin taloudellisesti. +

Moottoria kannattaa  
säästää kylmällä kelillä
Suomessa voi olla keväälläkin vielä kovia 
yöpakkasia. Autoliiton Jaakko Riikonen sanoo, 
että taloudellinen ajo on ristiriidassa kylmän 
kelin kanssa. Taloudellisuus ei täysin toteudu, 
kun kylmällä lähdetään liikkeelle.

”Taloudellisessa ajossa pitäisi välttää jouto-
käyntiä ja lähteä pakkasellakin heti liikkeelle.”

Riikonen kehottaa kuitenkin säästämään 
moottoria ja käyttämään sitä joutokäynnillä 
kylmällä kelillä noin puolisen minuuttia ennen 
liikkeelle lähtöä.

”Tyhjäkäynnin aikana moottorin eri osat 
ovat saaneet hieman voitelua ennen liikkeelle 
lähtöä”, Riikonen toteaa.

Kun lämpötila laskee lähelle nollaa, auton 
moottoria olisi hyvä lämmittää. Nyrkkisääntö 
on, että +5 asteessa auto laitettaisiin piuhaan 
10–15 minuutiksi. Kun pakkasta on parikym-
mentä, silloin moottoria olisi hyvä lämmittää 
pari-kolme tuntia.

U
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lineitä, jotka ohjaavat kuljettajaa 
talou delliseen ajoon. Kuljettaja 
voi kuitenkin omilla toimillaan 
vaikuttaa siihen, kuinka paljon 
polttoainetta lopulta kuluu.

Autoliiton taloudellisen ajon lajipäällikkö 
Jaakko Riikonen kouluttaa työssään ammat-
tikuljettajia säästeliäämpään ajoon. 

Riikonen sanoo, että kiihdytykset, maantieajo 
ja hidastamiset ovat talou dellisen ajon kulmaki-
vet. Näissä voi säästää sadalla kilometrillä jopa 
useita desilitroja polttoainetta. 

”Taloudellisen liikkeelle lähdön voi tehdä 
kahdella tavalla oikein. Liikkeelle voi lähteä pie-
nillä kierroksilla painaen kaasua koko ajan hie-
man enemmän ja vaihtamalla suurempaa vaih-
detta tavoitenopeuteen saakka. Tavoitenopeu-
dessa kaasua löysätään sen verran, että nopeus 
säilyy suunnitellussa”, Riikonen ohjeistaa.

Toinen vaihtoehto on kiihdyttää kaasua reip-
paasti painaen niin, että tavoitenopeudessa kaa-
su on käytännössä pohjassa. Kun auto on tavoi-

tenopeudessa, kerrotaan kaasun keventämisel-
lä moottorinohjaukselle, että kiihdytys on ohi.

Riikosen mielestä ensimmäinen vaihtoehto 
sopii paremmin automaattivaihteiselle autolle. 
Vastaavasti manuaalivaihteisissa autoissa sekä 
hybrideissä jälkimmäinen vaihtoehto on parem-
pi. Hybridin matalavääntöinen polttomoottori 
saa reippaalla kaasutuksella täyden avun kiih-
dytykseen hybridin sähkömoottorista, jolla on 
luontainen kyky tuottaa tasaisesti voimaa kaa-
sun painalluksesta saakka.

Maantieajo ratkaisee
Maantieajo on polttoainetalouden kannal-
ta merkittävin asia. Tärkeintä on pitää riittävä 
välimatka edellä ajavaan. Noin neljän sekunnin 
ero edellä menevään on passeli. Silloin on aikaa 
pitää oma ajo tasaisena, taloudellisena ja turval-
lisena, vaikka edellä ajava autoilija tekisi yllättä-
viä liikkeitä. 

Tasaisella ajolla vaikutetaan myös takana tule-
vien ajamiseen. Kun itse ajaa tasaisesti, myös 
perässä ajava ajaa tasaisesti. Tasaisessa ajossa 
kaasun käyttö on maltillista ja auton mootto-
ri pysyy hyötysuhteeltaan parhaalla kierrosalu-
eella.

Hidastuksissakin voi säästää polttoainet-
ta pitämällä muutaman sekunnin eron edellä 
kulkevaan autoon. Ennakoimalla pysähdyksiä 
ja hidastuksia, autoilijan ei tarvitse risteyksiin 
tullessa juurikaan koskea jarruihin. Nostamal-
la kaasupolkimen ja antamalla auton moottori-
jarrutuksen hoitaa hiljentämisen, polttoaineen-
syöttö katkeaa ja polttoainetta säästyy. 

Pienillä teoilla vieläkin pihimmäksi
Kun taloudellisen ajamisen perussäännöt ovat 
käytössä, voi pienen pieniä lisäsäästöjä saada 
aikaan esimerkiksi ylä- ja alamäissä. 

”Ylämäkeen ajettaessa vauhtia pitäisi pys-
tyä ennakoimaan niin, että mäkeä kivuttaes-
sa vaihdetta ei tarvitsisi vaihtaa, mutta toisaal-
ta mäkeen ei saisi myöskään kaasulla vedättää, 
vaan polttoaineensyöttö pitäisi saada pysymään 
tasaisena. Vauhti saa hieman hiipua mäen huip-
pua kohti”, Jaakko Riikonen opastaa.

Alamäessä puolestaan kaasua löysätään ja 
annetaan auton rullata mäkeä alas. Uusien auto-
jen ajonhallintajärjestelmät ovat niin hyviä, että 
joidenkin koulukuntien mukaan vaihteen voi-
si heittää alamäessä turvallisesti jopa vapaalle, 
ilman että turvallisuus vaarantuu. 

Vakionopeudensäädintä Riikonen suosittelee 
käyttämään, varsinkin pitkällä matkalla. Vakio-
nopeudensäädin hoitaa ajon tasaisesti, mutta 
aina myös varsin taloudellisesti. +

Moottoria kannattaa  
säästää kylmällä kelillä
Suomessa voi olla keväälläkin vielä kovia 
yöpakkasia. Autoliiton Jaakko Riikonen sanoo, 
että taloudellinen ajo on ristiriidassa kylmän 
kelin kanssa. Taloudellisuus ei täysin toteudu, 
kun kylmällä lähdetään liikkeelle.

”Taloudellisessa ajossa pitäisi välttää jouto-
käyntiä ja lähteä pakkasellakin heti liikkeelle.”

Riikonen kehottaa kuitenkin säästämään 
moottoria ja käyttämään sitä joutokäynnillä 
kylmällä kelillä noin puolisen minuuttia ennen 
liikkeelle lähtöä.

”Tyhjäkäynnin aikana moottorin eri osat 
ovat saaneet hieman voitelua ennen liikkeelle 
lähtöä”, Riikonen toteaa.

Kun lämpötila laskee lähelle nollaa, auton 
moottoria olisi hyvä lämmittää. Nyrkkisääntö 
on, että +5 asteessa auto laitettaisiin piuhaan 
10–15 minuutiksi. Kun pakkasta on parikym-
mentä, silloin moottoria olisi hyvä lämmittää 
pari-kolme tuntia.
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OMAN TITAANISI LÖYDÄT OSOITTEESTA 
www.toyota. /titaani
TAI LÄHIMMÄSTÄ TOYOTA-LIIKKEESTÄ.

Titaani-vaihtoautoiksi valikoituvat vain parhaat yksilöt merkistä riippumatta. Ainutlaatuinen Titaani-takuu 
on voimassa 2 vuotta ilman kilometrirajoitusta, sillä sen takana on laaja tarkastus- ja kunnostusohjelma. 
Siksi jokainen vaihtoautorivistössä seisova Titaani on taatusti huippukuntoinen yksilö. Huollattamalla autosi 
säännöllisesti Toyota-merkkihuollossa varmistat Titaani-takuun voimassaolon ja huolettomat ajokilometrit. 
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Henkilö

uoksu on uudenkar
hea, nahkainen. Pro
fiili klassisen virta
viivainen, kuitenkin 
yllättävä. Mustaval
koisen, nappanahkai
sen kengän etuosasta 

pilkistävät leikkisät kissankorvat. 
Tällä kyydillä tyylikäs nainen kur
vaa kolareitta paikalle vaativimmis
sakin olosuhteissa. Katseen pysäyttä
vät menopelit ovat kenkäsuunnittelija 
Minna Parikan Caracalloaferit. Vii
meksi ne on nähty poptähti Taylor 
Swiftin säärten jatkeena.

Helsingissä Parikan Aleksanterin
kadun liikkeessä tuntuu kuin olisi 
päässyt unelmiensa karkkikauppaan. 
Tai satumetsään. Joka puolella on 
pupun korvia, säihkyviä sateenkaa
ria, yksisarvisia ja yltäkylläisiä värejä. 
 Parikan designfilosofia on luettavissa 
suoraan hänen tuotteistaan. 

Kenkäsuunnittelija Minna Parikalle on tärkeää olla  
työssään leikkisä. Huippudesignissakin saa olla huumoria. 

”Kenkiä suunnitellessa minulle 
on tärkeää olla leikkisä ja viihdyttää 
 itseäni. Käytän paljon varsinkin aasia
laisesta popkulttuurista tulevia sarja
kuvamaisia yksityiskohtia ja värimaail
maa”, kymmenen vuotta omaa kenkä
mallistoa tehnyt Parikka, 35, sanoo.

Kengällä ei ole kansalaisuutta  
Tuotteiden inspiraatio ja muotokieli 
löytyvät aktiivisesta elämästä johon 
kuuluu ahkera matkustelu ja mootto
ripyöräily. Parikka matkustaa työn ta
kia pari kertaa kuussa. 

”Ideoita saa, kun on kiinnostunut 
asioista globaalisti ja pitää niin silmät, 
korvat kuin makuaistitkin avoinna sekä 
kokee asioita mahdollisimman paljon.”

Kenkäsuunnittelijan suurinta ins
piraatiota on käydä Tokiossa ja innos
tua lapsenomaisesti kaikesta ympäril
lään näkemästä.  Parikan popkulttuu
rin vaikutteet tulevatkin Aasian lisäksi 

T lapsuuden Disneyelokuvista sekä My 
Little Pony leluista ja elokuvista. 

Designin söpöyden ja popkult
tuurin kanssa flirttailun ei silti pidä 
antaa huijata. Vaikka suunnitteli
jan työ on leikkisää, ei se ole leikkiä. 
Minna  Parikka brändi on maailman
luokkaa ja kovan työn tulos. Parikka 
päätti ryhtyä kenkäsuunnittelijaksi jo 
15vuotiaana. 

Hän sanoo suunnittelun olevan jat
kuvaa tasapainoilua kaupallisuuden ja 
itseilmaisun välillä. 

”Omiin ideoihin ei voi kiintyä liikaa. 
Eteenpäin meneminen on muotialalla 
ainoa tapa menestyä globaalisti.”

Kansainvälisyys on olennaista Pari
kalle paitsi inspiraation, myös muoto
kielen osalta. Hänelle on tärkeää, ettei 
kenkien kotimaata voi arvata. 

”Kengissäni ei ole mukana mitään 
kan sa laisuutta”, kenkäsuunnittelua 
 Bri tanniassa opiskellut Parikka sanoo.   

muotojen
kanssa

Leikkii

Teksti Laura Kytölä Kuvat Junnu Lusa

Minna Parikka 
asettelee uuden 
mallistonsa kenkiä 
Aleksanterinkadun 
liikkeen ikkunaan.
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Henkilö
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Yksinäinen suunnitteluprosessi
Ennen kuin kengät pääsevät kaupan 
ikkunaan, on Parikan käytävä läpi yk
sinäinen suunnitteluprosessi. Se alkaa 
koruttomasti: hän istuu työpöytänsä 
ääreen ja alkaa piirtää. 

”Mökkihöperöidyn kotini työhuo
neeseen pariksi viikoksi ja piirrän ja 
piirrän.” 

Prosessin aikana Parikalle on tär
keää olla yksin ajatustensa kanssa. 
Muitten mielipiteitä hän ei kaipaa. 
Parikan ei tarvitse myöskään erik
seen etsiä inspiraatiota suunnitteluun; 
 arjessa nähty ja koettu riittää. 

Ensin hän ideoi malliston teemat 
ja muodot. 

”Koska en työskentele tiimissä, 
on minun myös editoitava itseäni; 
ihan kaikkein hulluimpia ideoitani 
en voi päästää läpi mallistoon. Yritän 
muistaa, että en tee kaikkia kenkiäni 
 itseäni varten.”

Mallisto valmistuu
Parikka jättää työpöytänsä alustavan 
ideointijakson jälkeen ja suuntaa tut
kimaan uusia materiaaleja valmista
jiensa luo Espanjan Alicanteen. 

”Kaikki tuotteeni valmistetaan Eu
roopassa korkeatasoisista materiaa
leista.”

Kun materiaalit on valittu, myös 
malliston idea kristalloituu ja kenkien 
lopulliset piirustukset valmistuvat. 

Viisi kuukautta kenkien prototyyp
pien valmistamisen jälkeen odottavat 
tuotteet ottajaansa kauppojen hyl
lyillä. Nyt trendikkäät menopelit voi 
noukkia mukaansa myös ikonisista 
Harrodsin, Selfridgesin ja Harvey 
Nicholsin liikkeistä. 

Se on aikamoinen saavutus 35vuo
tiaalle suunnittelijalle. Mutta Parikka 
ei suostu levähtämään laakereillaan.

”Olen todella tyytyväinen siihen, 
mihin kymmenen vuoden matka on 
minut suunnittelijana tuonut. Mutta 
tästäkin on vielä pitkä matka eteen
päin, aina voi tehdä enemmän.” +

Henkilö

Suunnitellessaan hän suodattaa sen 
hetkiset muotitrendit oman  visionsa 
kautta. Hyvä esimerkki tästä ovat 
 uuden malliston puputennarit. Nii
hin Parikka piirsi kengän kielen pai
kalle veikeät pupun korvat. Parikka 
sai yllättävällä yksityiskohdalla tehtyä 
jo pitkään trendituotteena olleista ten
nareista omaperäisen tulkinnan. 

Parikan luomuksia katsellessa tulee
kin tunne, että kengät ovat yksilöitä, 
niillä on luonne. 

”Tavoitteena on luoda tunnistet
tava muotokieli, joka tekee kengästä 
persoonallisen ja herättää katsojassa 
tunteita. Mielellään sellainen tunne, 
että nuo on pakko saada!”

Myös huumorintaju on tärkeä osa 
 Parikan tuotetta. Kaikki ei aina ole 
ihan sitä, miltä ensisilmäyksellä näyt
tää. Katsoja saa tilaa tulkita, mistä 
tuotteessa on kyse: mikä on sen ta
rina. Ja hyvä tarina myy. 

Kenkäsuunnittelija  
Minna Parikka, 35 

• Valmistui kenkäsuunnittelijaksi 
De Montfort Universitystä  
Britanniasta vuonna 2002• Voitti Young British Glove  
Designer of the Year -tittelin 2002• Työskenteli valmistumisensa 
jälkeen eri suunnittelijoilla Britan-
niassa, Espanjassa ja Italiassa. • Perusti oman malliston 2005• Sai Vuoden nuori muotoilija 
-tittelin 2014• Tuotteita on esitelty kansain-
välisesti  esimerkiksi Voguessa ja 
Elle-lehdissä. Kenkiä ovat käyt-
täneet muun muassa poptähdet 
Lady Gaga ja Paloma Faith. 

Parikka piirsi uuden mallistonsa  
tennareihin veikeät pupun korvat. 
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TURVALLISUUS ALKAA 
RENKAISTA.

Etsi, valitse ja tilaa laaturenkaat sekä rengastyöt 
     helposti Toyotan rengasvalitsimesta:

TOYOTA.FI/RENGASPALVELU
KYSY MYÖS RENKAIDEN 
RAHOITTAMISESTA 
TOYOTA KORJAAMOLUOTOLLA, esim:
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.

Renkaiden vaihto on nyt helppoa, kun kaiken voi valita 
ja tilata netissä osoitteessa toyotahuoltovaraus.  
sekä Toyota-liikkeiden ja Toyotan nettisivuilta. Vertaile 
autoosi sopivia renkaita, valitse ja tilaa parhaat sekä 
varaa samalla aika vaihdolle esimerkiksi seuraavan 
huollon yhteydessä – näet samalla hinnan. Samalla 
näet muutkin rengaspalvelut ja -tuotteet sekä muut 
huoltopalvelut. 

Renkaat ja rengaspalvelut: 
toyota.fi/rengaspalvelu

Toyota-huolto on myös 
täyden palvelun rengasliike.

Huollon varaat helpoiten osoitteessa 
toyotahuoltovaraus.fi
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Mitä huoltoja autolle  
kannattaa keväällä tehdä?

Jos auton vuosihuolto ei osu kevääl-
le, talven jälkeen on hyvä  tarkistuttaa 
Toyota-merkkihuollossa, että aina-
kin auton turvallisuuteen vaikuttavat 
osat ovat kunnossa. Näitä ovat esi-
merkiksi jarrut, renkaat, polttimot, 
tuuli lasi, sulat ja iskunvaimentimet. 
Samalla kannattaa vaihtaa raitis-
ilma suodatin ja huoltaa auton maali-
pinta.

Talven jälkeen on hyvä tarkistaa, että auto on  
kunnossa. Säännöllinen huoltaminen lisää toiminta-
varmuutta ja vaikuttaa jälleenmyyntiarvoon.

Miten huollan autoa keväällä?

Miten maalipinta pitäisi 
huoltaa?

Maalipinnan huolellinen pesu 
ja vahaus on tärkeää, koska piki 
ja tiesuola ovat tarttuneet talven 
 aikana autoon. Vaha antaa maali-
pinnalle kiillon ja myös suojaa sitä. 
 Toyotalla on tarjolla tavallisen auto-
vahauksen vaihtoehtona maali-
pinnan  Protect-suojakäsittely, jolla 
saa kestävän suojan. Se myös helpot-
taa puhtaana pitoa ja ehkäisee ruos-
tumista. 

Miksi raitisilmasuodattimen  
vaihtaminen on tärkeää?

Huonokuntoinen raitisilma suodatin 
voi aiheuttaa ongelmia  terveydelle, 
koska se kerää likaa ja  bakteereita. 
Kun tukkoisen suodattimen läpi 
 kulkeva ilma vähenee, sisäilma vaih-
tuu hitaammin ja kostealla kelillä 
lasit huurtuvat helpommin. Jos on 
allergioita, hengitystiesairauksia tai 
ha luaa tehokkaampaa ilmansuoda-
tusta, kannattaa tavallinen suodatin 
korvata tehokkaammalla aktiivihiili-
suodattimella.

Millaista huoltoa  
tuulilasi kaipaa?

Jos kuljettajan näkökentässä on 
 häiritseviä säröjä, tuulilasi on  syytä 
vaihtaa uuteen. Pienemmät kiven-
iskemät voi korjata. Kun tuuli lasiin 
tulee kiveniskemä, kohta pitää puh-
distaa ja suojata esimerkiksi  teipin 
palalla ja viedä mahdollisimman 
nopeasti korjattavaksi. Yhtä tär keää 
on pitää tuulilasi puhtaana sisä-
puolelta. Tuulilasiin kertyy helposti 
rasvaa ja muita epäpuhtauksia. Lika 
ja naarmut heikentävät näkyvyyttä 
varsinkin aurinkoisella säällä.

Mistä tiedän, että kesärenkaat 
ovat kunnossa?

Kesärenkaiden pienin sallittu ura-
syvyys on 1,6 millimetriä. Sen voi 
mitata kahden euron kolikolla. Jos 
kolikon hopeinen reunus peittyy, 
renkaat ovat kunnossa. Kun renkai-
den kulutuspinta laskee alle kolmen 
millimetrin, pito heikkenee ja vesi-
liirron riski kasvaa merkittävästi.

Vaihdanko renkaat  
itse vai liikkeessä?

Renkaiden vaihto kannatta tehdä 
ammattitaitoisessa rengasliikkeessä, 
esimerkiksi Toyota- merkkihuollossa. 
Jos autossa on renkaidenvaihto-
välineet, ne on tarkoitettu hätätilan-
teessa yksittäisen renkaan vaihtoon, 
ei toistuviin renkaiden vaihtoihin.

Paljonko auton laittaminen  
kevätkuntoon maksaa?

Hinnat vaihtelevat paikkakunnit-
tain, automalleittain ja huollon sisäl-
lön mukaan. Valmistajan  ohjeiden 
mukaisesti tehdyn, juuri omaan 
autoon sopivan huollon hinta-arvion 
saa osoitteesta 
www.toyotahuoltovaraus.fi 

Mitä hyötyä huollosta  
on autonomistajalle?

Huollossa katsotaan, että auto on 
turvallinen käyttää. Suurin  hyöty 
tulee käyttövarmuudesta. Säännöl-
lisesti huolletun auton päästöt 
 pysyvät ohjearvoissa ja poltto aineen 
 kulutus kurissa. Huollon  merkitys 
näkyy myös  jälleenmyyntiarvossa: 
jos olet ostamassa autoa ja on 
 kaksi vaihtoehtoa, joista toisessa on 
 täydellinen huoltohistoria ja toisessa 
ei,  kumman valitset?

Kysymyksiin  
vastasivat Toyotan 

varaosista ja huollosta  
vastaava päällikkö  
Jouko Ryynänen 
sekä lisävarusteista  

ja renkaista vastaava  
päällikkö Timo 
Savolainen.

Teksti Sami Takala Kuvitus Jukka Pylväs

1.

5.

2.

6.

3. 7.

4.

8.

•Lika ja naarmut  
tuulilasissa heikentävät 
näkyvyyttä varsinkin  
aurinkoisella säällä.

3534 TOYOTA+TOYOTA+ 3534



Mitä huoltoja autolle  
kannattaa keväällä tehdä?

Jos auton vuosihuolto ei osu kevääl-
le, talven jälkeen on hyvä  tarkistuttaa 
Toyota-merkkihuollossa, että aina-
kin auton turvallisuuteen vaikuttavat 
osat ovat kunnossa. Näitä ovat esi-
merkiksi jarrut, renkaat, polttimot, 
tuuli lasi, sulat ja iskunvaimentimet. 
Samalla kannattaa vaihtaa raitis-
ilma suodatin ja huoltaa auton maali-
pinta.

Talven jälkeen on hyvä tarkistaa, että auto on  
kunnossa. Säännöllinen huoltaminen lisää toiminta-
varmuutta ja vaikuttaa jälleenmyyntiarvoon.

Miten huollan autoa keväällä?

Miten maalipinta pitäisi 
huoltaa?

Maalipinnan huolellinen pesu 
ja vahaus on tärkeää, koska piki 
ja tiesuola ovat tarttuneet talven 
 aikana autoon. Vaha antaa maali-
pinnalle kiillon ja myös suojaa sitä. 
 Toyotalla on tarjolla tavallisen auto-
vahauksen vaihtoehtona maali-
pinnan  Protect-suojakäsittely, jolla 
saa kestävän suojan. Se myös helpot-
taa puhtaana pitoa ja ehkäisee ruos-
tumista. 

Miksi raitisilmasuodattimen  
vaihtaminen on tärkeää?

Huonokuntoinen raitisilma suodatin 
voi aiheuttaa ongelmia  terveydelle, 
koska se kerää likaa ja  bakteereita. 
Kun tukkoisen suodattimen läpi 
 kulkeva ilma vähenee, sisäilma vaih-
tuu hitaammin ja kostealla kelillä 
lasit huurtuvat helpommin. Jos on 
allergioita, hengitystiesairauksia tai 
ha luaa tehokkaampaa ilmansuoda-
tusta, kannattaa tavallinen suodatin 
korvata tehokkaammalla aktiivihiili-
suodattimella.

Millaista huoltoa  
tuulilasi kaipaa?

Jos kuljettajan näkökentässä on 
 häiritseviä säröjä, tuulilasi on  syytä 
vaihtaa uuteen. Pienemmät kiven-
iskemät voi korjata. Kun tuuli lasiin 
tulee kiveniskemä, kohta pitää puh-
distaa ja suojata esimerkiksi  teipin 
palalla ja viedä mahdollisimman 
nopeasti korjattavaksi. Yhtä tär keää 
on pitää tuulilasi puhtaana sisä-
puolelta. Tuulilasiin kertyy helposti 
rasvaa ja muita epäpuhtauksia. Lika 
ja naarmut heikentävät näkyvyyttä 
varsinkin aurinkoisella säällä.

Mistä tiedän, että kesärenkaat 
ovat kunnossa?

Kesärenkaiden pienin sallittu ura-
syvyys on 1,6 millimetriä. Sen voi 
mitata kahden euron kolikolla. Jos 
kolikon hopeinen reunus peittyy, 
renkaat ovat kunnossa. Kun renkai-
den kulutuspinta laskee alle kolmen 
millimetrin, pito heikkenee ja vesi-
liirron riski kasvaa merkittävästi.

Vaihdanko renkaat  
itse vai liikkeessä?

Renkaiden vaihto kannatta tehdä 
ammattitaitoisessa rengasliikkeessä, 
esimerkiksi Toyota- merkkihuollossa. 
Jos autossa on renkaidenvaihto-
välineet, ne on tarkoitettu hätätilan-
teessa yksittäisen renkaan vaihtoon, 
ei toistuviin renkaiden vaihtoihin.

Paljonko auton laittaminen  
kevätkuntoon maksaa?

Hinnat vaihtelevat paikkakunnit-
tain, automalleittain ja huollon sisäl-
lön mukaan. Valmistajan  ohjeiden 
mukaisesti tehdyn, juuri omaan 
autoon sopivan huollon hinta-arvion 
saa osoitteesta 
www.toyotahuoltovaraus.fi 

Mitä hyötyä huollosta  
on autonomistajalle?

Huollossa katsotaan, että auto on 
turvallinen käyttää. Suurin  hyöty 
tulee käyttövarmuudesta. Säännöl-
lisesti huolletun auton päästöt 
 pysyvät ohjearvoissa ja poltto aineen 
 kulutus kurissa. Huollon  merkitys 
näkyy myös  jälleenmyyntiarvossa: 
jos olet ostamassa autoa ja on 
 kaksi vaihtoehtoa, joista toisessa on 
 täydellinen huoltohistoria ja toisessa 
ei,  kumman valitset?

Kysymyksiin  
vastasivat Toyotan 

varaosista ja huollosta  
vastaava päällikkö  
Jouko Ryynänen 
sekä lisävarusteista  

ja renkaista vastaava  
päällikkö Timo 
Savolainen.

Teksti Sami Takala Kuvitus Jukka Pylväs

1.

5.

2.

6.

3. 7.

4.

8.

•Lika ja naarmut  
tuulilasissa heikentävät 
näkyvyyttä varsinkin  
aurinkoisella säällä.

3534 TOYOTA+TOYOTA+ 3534



Toyotan uusi TNGA-pohjalevyrakenne  
tuo isoja parannuksia turvallisuuteen,  
ajo-ominaisuuksiin ja muotoiluun.

TNGA vie uuteen aikakauteen

NGA:n (Toyota New 
Global Architecture) 
tuomiin ominaisuuk-
siin pääsee tutustu-
maan ensimmäise-
nä uusissa Priuksissa, 
jotka tulivat alkuvuo-

desta myyntiin Suomessa.
Toyota Auto Finlandin tuotepääl-

likkö Pekka Karvinen luonnehtii 
pitkään ja huolellisesti valmisteltua 
uudistusta käänteentekeväksi.

”Parhaiten TNGA:n vaikutukset sel-
viävät koeajossa. Uusi Prius on ehdot-
tomasti paras Prius, jota olen koskaan 
ajanut”, Karvinen sanoo.

TNGA tuo uuteen Priukseen omi-
naisuuksia, jotka parantavat auton 
käsiteltävyyttä. Merkittävä muutos 
on auton painopisteen aleneminen 
25 millimetriä.

”Se parantaa huomattavasti auton 
vakautta. Ajaessa huomaa selvästi, 
että auto kallistuu vähemmän kaar-
teissa”, Karvinen havainnollistaa.

Ajovakauteen vaikuttaa myös se, 
että TNGA lisää korirakenteen jäyk-
kyyttä 60 prosenttia. Tämä on saa-
tu käyttämällä korissa suurlujuuste-
räksestä tehtyjä rakenteita. Jäykkyyt-
tä lisäävät myös uudenlaiset hitsaus- 
ja kokoonpanotekniikat.

”Jämäkkä rakenne ei anna myö-
ten tiukoissakaan tilanteissa. Tämä 
parantaa ajettavuuden lisäksi myös 
turvallisuutta.”

Uusien materiaalien ja kehitys-
työn ansiosta korirakenne on 50 kiloa 
aiempaa kevyempi.

”Kun korirakenne on kevyempi, 
ajoneuvoon voidaan tuoda lisää muun 
muassa turvallisuutta lisääviä varus-
teita ja järjestelmiä.”

Tekniikka & Design
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Lisää tilaa matkustamoon
TNGA:n kehittämisessä on kiinni-
tetty huomiota auton rakenteellisten 
komponenttien – esimerkiksi ohjaus-
pylvään ja kojelaudan – järkeväm-
pään sijoitteluun. Tämä vapauttaa 
tilaa matkustamossa. 

”Uusi Prius on ulkomitoiltaan vain 
vähän edellistä suurempi, mutta sisäl-
lä on nyt selvästi enemmän tilaa.”

Myös Priuksen moottoritilassa on 
voitu tehdä uusia ratkaisuja, joilla 
täyshybridiauton moottori ja sähkö-
järjestelmät on saatu konepellin alle 
kompaktimpaan tilaan.

Muutosten ansiosta auton keula on 
90 millimetriä matalammalla.

”Uudistuksessa on kuitenkin otettu 
huomioon myös auton huoltoon liit-
tyvät asiat. Esimerkiksi polttimoiden 
vaihtaminen käy vaivattomasti.”

TNGA näkyy myös Priuksen taka-
tilassa. Sinne on saatu lisää tilaa, kun 
akusto on siirretty takapenkin alle. 
Takana tilaa lisää myös uudentyyppi-
nen takajousitus.

Painopisteen ja keulan lasku paran-
taa auton aerodynamiikkaa ja vähen-
tää ilmanvastusta, mikä alentaa 
poltto aineen kulutusta.

Uuden sukupolven Priuksen kulu-
tusta laskee myös kokonaan uudis-
tettu Toyotan täyshybridijärjestelmä. 
Yhdistetyn ajon polttoaineenkulutus 
on onnistuttu puristamaan kolmeen 
litraan sadalla kilometrillä. Luku 
perustuu EU-testisykliin.

TNGA on Toyotalle iso uudistus
Priuksen jälkeen TNGA tulee Toyo-
tan uuteen C-HR-malliin, joka on 
kompakti crossover. Tulevina vuo-
sina uusi pohjalevyrakenne otetaan 
käyttöön kaikissa Toyotan henkilö-
automalleissa.

”TNGA on suunniteltu niin, että 
alusta voidaan skaalata sopivaksi eri-
laisille automalleille, isompiin ja pie-
nempiin autoihin.”

Karvisen mukaan uusi rakenne on 
iso muutos Toyotan tavassa suunnitel-
la ja valmistaa autoja.

”Aiemmin uusia automalleja kehit-
tävät tiimit tekivät vähemmän yhteis-
työtä. Nyt koko tuotekehitys keskittyy 
tekemään yhtä todella hyvää alustaa 
ja hiomaan siitä entistä paremman. 
Kaikki puhaltavat yhteen hiileen.”

Karvinen korostaa kuitenkin, 
että kaikki autot eivät näytä jatkos-
sa samanlaisilta. Itse asiassa TNGA 
antaa entistä vapaammat kädet teh-
dä erilaisia ratkaisuja autojen muo-
toilussa.

”Jatkossa näemme entistä näyttä-
vämpiä, tyylikkäämpiä ja sporttisem-
pia muotoja.”

TNGA:n vaikutukset muotoiluun 
näkyvät selvästi jo uudessa Priukses-
sa. Esimerkiksi auton sivuprofiili on 
aiempaa matalampi ja linjakkaampi. +

Toyotan tuotepäällikkö Pekka Karvinen 
sanoo, että uusi pohjalevyrakenne  
helpottaa autojen muotoilua. 

Tekniikka & Design

Mikä TNGA?

•Toyotan uusi modulaarinen 
pohjalevyrakenne• Ensimmäisenä käyttöön Prius-
malleissa• Parantaa Priuksen korijäyk-
kyyttä 60 prosenttia• Priuksessa painopiste on 
25 millimetriä, istumiskorkeus 
55 millimetriä ja keulan korkeus 
90 millimetriä edellistä mallia 
alempana• Antaa mahdollisuuden sijoittaa 
auton rakenteellisia komponent-
teja entistä fiksummin, mikä tuo 
lisätilaa matkustustiloihin.

Akku sijaitsee 
takapenkin alla. 

Tämä tuo lisätilaa 
matkustamoon.

Matalampi ja 
linjakkaampi 

sivuprofiili

Yhdistetyn  
ajon polttoaineen - 

kulutus  
3 l / 100 km.
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Hyvä tyyppi 

alle Raudasoja aje-
lee Muuramesta työ-
paikalleen Jyväskylän 
O.K. Autoon rauhalli-
sesti. Joskus asiakkaat 
soittavat heti aamusta 
ja ensimmäiset työasiat 

hoituvat autossa. Työpaikalla ensim-
mäinen tehtävä on sähköpostien luke-
minen.

”Työn alla on aina useampi tar jous 
ja kampanja. Saamme autoihin liitty-
viä tiedotteita jatkuvasti, ja asioita on 
seurattava aktiivisesti, jotta asiakas 
saa aina ajankohtaista tietoa.”

Tuhansia kauppoja
Asiakasvirta alkaa Jyväskylän O.K. 
Autossa yleensä heti aamusta. Niin 

KUKA? 

Kalevi "Kalle" Raudasoja 
Ikä: 69 
Ammatti: Automyyjä 
Koti ja perhe: Asuu Muuramessa  
vaimonsa kanssa, kolme lasta 
Harrastukset: Autot ja moottoriurheilu 

Kalle Raudasoja tietää,  
miten kauppaa käydään.  
Hän on myynyt uransa  
aikana yli 6 800 autoa.
Teksti Johanna Paasikangas-Tella Kuvat Mikko Vähäniitty

 
Myyjämestari

pitkään ja luottamuksella. Sen vahvis-
taa hänen pitkäaikainen liikekumppa-
ninsa, Turvatiimi Oy:n Etelä-Suomen 
aluepäällikkö Timo Soininen. 

”Yhteistyömme käynnistyi aika-
naan, kun kollegani Jyväskylässä suo-
sitteli Kallea meille. Kaupanteko 
perustuu molemminpuoliseen luot-
tamukseen. Tiedän, että ylimääräisiä 
kustannuksia ei tule, kun Kalle antaa 
meille hinnan. Hän pitää hyvää huol-
ta asiakkaistaan”, toteaa Soininen.

Turvatiimin autokannasta jo 70 
prosenttia on Toyotia ja tämän vuo-
den uutuudet, esimerkiksi uusi Proa-
ce, kiinnostavat kovasti myös Soinista. 

Kalle kokee saavansa asiakkaista 
virtaa ja voimaa. 

”Pitkistä asiakassuhteista ja molem-

•Kallen sydän 
sykkii autoille ja  
tekemälleen 
myyntityölle.

yksityis- kuin yritysasiakkaatkin saa-
vat Kallelta täyden huomion. Monet 
ovat tuttuja jo vuosien takaa. 

”Asiakas on meillä aina ykkönen. 
Helmikuussa liike oli remontissa, ja 
silloinkin tärkeintä oli huolehtia asiak-
kaista mahdollisimman sujuvasti.”

Kalle on myynyt uransa aikana  
6 800 autoa. Hän sanoo, että jokai-
nen myyntitilanne on silti aina uusi ja 
asiak kaan toiveiden mukaan edetään. 

”Kun annan autosta tarjouksen, 
olen sen jälkeen hiljaa ja kuunte-
len asiakkaan kommentit. En häirit-
se puhumalla ilmoista, vaan annan 
asiak kaan miettiä ja kysyä rauhassa.”

Pitkän linjan myyntimies aloitti  
uransa autoalalla heti  peruskoulun 
päätyttyä. Viimeisen koulupäivän jäl-

minpuolisesta luottamuksesta on help-
po ammentaa vaikeimpinakin aikoina. 

Päivää ei kiirehditä pulkkaan
Kallen ensimmäisessä työpaikassa työ-
päivä huipentui aina siihen, että hän 
sai ajaa Valmetin upeat traktorit sisälle 
halliin. Se oli hänestä hienoa ja sydän 
hakkasi samaan tahtiin koneen kans-
sa. Samaan tapaan Kallen sydän sykkii 
edelleen autoille ja tekemälleen työlle.

”Päivääkään en vaihtaisi pois”, 
sanoo Kalle, joka tänäänkin viihtyi 
töissä iltaseitsemään. Sitten olikin 
edessä viikonloppu ja 40-vuotishää-
päivä. Juhlan kunniaksi seuraavaksi 
maanantaiksi oli sovittu vapaapäivä. 
Juuri sen verran Kalle malttaa pysyä 
poissa työpaikalta. + 

keen Kalle käveli seinäjokelaisen auto-
liikkeen kauppaneuvoksen pakeille ja 
jäi siitä päivästä alalle. Juoksupoika-
na alkanut työura on sittemmin jatku-
nut myyntitehtävissä eri autoliikkeis-
sä. Vuodesta 1988 hän on ollut O.K. 
Auton palveluksessa.

”Eläkeikä olisi jo täynnä, mutta 
tämä on sellainen työpaikka, jossa viih-
dyn todella hyvin. Olen saanut työs-
kennellä itsenäisesti ja jokainen päivä 
on ollut erilainen”, Kalle sanoo.

Yhteistyöstä saa voimaa
Tiiviinä työpäivänä Kalle ehtii lou-
naalle yhden maissa. Välillä hän pyy-
tää lounasseuraksi jonkun asiakkais-
taan.

Asiakassuhteita hän on rakentanut 

K
Kallen lounasseurana on pitkä  
aikainen työkaveri Karri Hyvätti. 

Monet asiakkaat 
ovat Kallelle tuttuja 
vuosien takaa. 

Kalle ja Kalevi 
 Kujanpää (vas.) 
suunnittelevat  
hyvän ystävänsä 
Hannu Wallinheimon 
syntymäpäivälahjaa. 
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*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 %. 

Esimerkkihinnat eivät sisällä asennusta.
Tasaeristä tasapainoa talouteen. 
Toyota Korjaamoluotto

VARUSTELE JA SUOJAA AUTOSI.

OVENKAHVOJEN 
SUOJAKALVOT 
ETEEN  10,60 €

TAVARATILAN 
SUOJAPOHJA, esim.
Yaris 07/11-  55 €
Avensis Touring Sports 
11/08-  69 €

TOYOTA PROTECT 
Kestävä suojakäsittely
MAALIPINNALLE  alk. 249 €
SISÄVERHOILULLE  alk. 49 €

Aidoilla lisävarusteilla varusteltu auto on helppo pitää siistinä ja myös 
säilyttää arvonsa normaaliakin paremmin. Se on myös mukavampi 
ajajalle ja kaikille matkustajille. Kysy aitoja Toyota-varusteita 
jälleenmyyjältäsi!

TOYOTA-AUTONHOITOTUOTTEET 
Autoshampoo  5,20 €   
Lasinpuhdistusaine  7,20 €   
Autovaha 9,20 €   

AITO TOYOTA-
KORJAUSMAALI  alk. 10,80 €

STICKERFIX-KORJAUS-
TARRASARJA  39,80 €
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Avensis 10/11-  104 €
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K un viikon työt on saatu päätökseen, on aika pakata 
perhe autoon ja suunnata nokka kohti Hämeenlin-
naa. Perillä Katumajärven kupeessa odottaa rauhaisa 
postikorttimaisema ja kiemurtelevan maalaistien pääs-
sä historiallinen Vanajanlinna, jossa pääsee oitis loma-
tunnelmaan. 

Alkujaan metsästystarkoitukseen rakennettu linna 
on houkutellut paikalle arvovieraita kautta aikojen. Yksi vakiokävijöis-
tä oli metsällä viihtyvä marsalkka Mannerheim, joka asui linnassa 
vieraillessaan omassa nimikkosviitissään. Päärakennuksessa historia 
on vahvasti läsnä, sillä arkkitehtuuri on säilytetty pääosin entisellä-
än, ja nähtävillä on paljon vanhoja esineitä sekä valokuvia menneiltä 
vuosikymmeniltä. Perheen pienimpiä kiehtovat komeat haarniskat ja 
päärakennuksen salaiset sopukat. 

”Lapset ovat intoa täynnä, kun he pääsevät tutkimaan linnan sala-
ovia ja -käytäviä, jotka ovat kuin suoraan Harry Potter -elokuvasta. 
Asustaahan täällä kummituskin, johon saattaa illan hämärässä tör-
mätä”, Mika Walkamo, yksi Vanajanlinnan omistajista kertoo. 

Myös hotellin luonnonkauniissa ympäristössä riittää tekemistä; 
kevättalvella läheisillä laduilla pääsee hiihtämään ja kesällä viheriöil-
lä pelaamaan golfia. Vanajanlinnan lähiruokaa suosivassa, tunnelmal-
lisessa ravintolassa ruokalista vaihtuu vuodenaikojen mukaan, joten 
illan kruunaa kynttilänvalossa nautittu yhteinen ateria. 

Lomareissu piristää ja tuo  
uutta puhtia arkeen, mutta aina ei 
tarvitse lähteä pitkälle. Eteläisen 
Suomen kiinnostavissa kohteissa 
viihtyvät lapset sekä aikuiset,  
ja viikonlopun kokemuksia  
muistellaan yhdessä pitkään.

Koko perheen 
miniloma

Teksti Laura Iisalo Kuvat Laura Iisalo ja Anna Huovinen

Varaa matkalle 
vettä tai mehua 
ja helposti syö-
täviä välipaloja, 

kuten hedelmiä ja 
vihanneksia. Vältä 
sokerisia herkku-
ja, sillä niistä voi 
tulla autoillessa 

paha olo.

1

2

3

Kokoa lapsille 
 automatkaa var-
ten yllätyspussi, 
josta löytyy viih-
dykettä matkan 
ajaksi. Pakkaa 

mukaan ainakin 
leluja, pelejä ja 

piirustusvälineet 
sekä isommille 
lapsille kartta, 

josta voi seurata 
matkareittiä.

Jos otat mukaan 
rakkaimman 
pehmolelun, 
kiinnitä siihen 

yhteystiedot, sillä 
matkustaessa 

tavarat hukkuvat 
helposti.

3 x 
pakkaa
mukaan

 
Viikonloppuloma 
innostaa lapset pakkaus-
puuhiin. Matkaan lähtevät  
pehmot ja omat reput. 

TOYOTA+ TOYOTA+ 4544 4544
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Vanajanlinnan 
sopukoihin  

on piilotettu salaovia 
ja -käytäviä. Pyydä 

henkilökuntaa  
oppaaksi.

ilakointiin viimeistään peliareenan 
golfpisteellä, jossa voi testata lyönti-
taitojaan. 

Kun nälkä vie voiton, on aika siir-
tyä hotellilta jokirantaan, jossa sijait-
see turkulaisten lapsiperheiden suo-
sima ravintola Rantakerttu. Lauan-
taisin ja sunnuntaisin ravintolaan on 
katettu maittava hampurilaisbuffet, 
jonka antimista jokainen voi koota 
oman suosikkinsa. Lainattavissa on 
myös paljon lautapelejä, joiden paris-
sa ilta sujuu leppoisasti.

Vesileikkejä ja yhteisiä herkkuhetkiä
Miniloman viimeinen päivä vieräh-
tää lempeästä lämmöstä nautiskellen 
Caribian kylpylässä – tosin hurjapäi-

simmät laskevat pää edellä vesi liuku-
mäestä tai pulahtavat piha- alueen kyl-
mävesialtaaseen. Vesileikkien välissä 
voi helliä itseään kauneussalongissa, 
jonka valikoimissa on hemmottelevia 
hieronta- ja prinsessahoitoja jopa lap-
sille.

Kylpylässä vietetyn aamupäivän 
jälkeen loma ei suinkaan ole vielä 
ohi, sillä kotimatkalla pysähdytään 
elämystavaratalo Kasvihuoneilmi-
össä, josta on tullut legendaarinen 
pysähdyspaikka Helsingin ja Turun 
välille. Vanhoihin vaatteisiin ja huo-
nekaluihin keskittyneessä osto- ja 
myyntitavaraliikkeessä eriskummal-
liset huonekalut, vaaleanpunaiset fla-
mingot ja kristallikruunut muodos-

Trooppinen loma keskellä Turkua
Hämeenlinnasta tie käy seuraavana 
päivänä kohti Turkua. Matkalla kan-
nattaa pysähtyä Forssassa, jossa pai-
kalliset asukkaat ovat saaneet nauttia 
kahvila Ilon lämpimästä tunnelmasta 
viime kesästä lähtien. Paikan perus-
taja Irina Ketola tunnustaa olevan-
sa terveysintoilija, ja siksi vitriinistä 
löytyy kahvin sekä tuoreiden leivon-
naisten lisäksi myös Irinan valmista-
mia herkullisia raakakakkuja ja raik-
kaita smoothieita. 

”Saan jatkuvasti kiitosta asiak-
kailta, jotka ihastelevat houkuttele-
vaa vitriiniä ja itse tehtyjä herkkuja. 
Heistä on kiva, että Forssaan on tul-
lut vähän erilainen kahvila, ja tänne 

tullaan kuulemma Hämeenlinnasta 
asti”, hän kertoo. 

Piristävän pysähdyksen jälkeen 
automatka jatkuu Ruissalon luonnon-
kauniiseen kansanpuistoon,  jonka 
laitamilla kohoaa Turun yliopiston 
kasvi tieteellinen puutarha. Vaikka 
ulkona vihmoisi räntää, voi kasvihuo-
neissa ihastella kukkivia ruusuja ja 
eksoottisia kasveja aina dinosaurusten 

Viikon loppu- 
loman 
menovinkit 
eteläisessä 
Suomessa

Vanajanlinna
Hämeenlinnan kupeessa  
sijaitseva historiallinen 
Vanajanlinna on tunnelmalli-
nen yöpymispaikka.

Ruissalon kasvitieteellinen 
puutarha  
Ihasteltavana on muun 
muassa kaktuksia ja  
mehikasveja. 

Holiday Club Caribia
Koko perhe viihtyy trooppi -
sella allasosastolla. Keväällä  
hotellin yhteyteen aukeaa sisä-
aktiviteettipuisto Superpark.

Kasvihuoneilmiö
Valtatie 1:n varrella sijaitse-
vassa elämystavaratalo Kasvi-
huoneilmiössä flamingot toi-
vottavat vieraat tervetulleiksi.

Perjantai

Lauantai

Sunnuntai

aikakaudelta alkaen. Puutarhaa asut-
tavat myös pienet punakorva kilpi-
konnat ja vapaana lentelevät töyh-
töpäiset kakadut, jotka hauskuutta-
vat pikku vieraita kaakatuksellaan. 
Puutarhan yhtey dessä sijaitsee valoi-
sa Wanhan Tammen kahvila, jossa voi 
lauantaisin nauttia lounaan ruokaisan 
brunssipöydän antimista.

Iltapäivällä ilonpito jatkuu kyl-
pylähotelli Caribiassa, jonka yhtey-
teen avautuu pääsiäiseksi sisäaktivi-
teettipuisto Superpark. Yhdellä ran-
nekkeella voi haastaa itsensä kiipei-
ly- ja ilmavolttiradoilla, harjoitella 
uusia temppuja turvallisesti tram-
poliinilla tai ajaa kilpaa polkuautoil-
la. Vanhemmat innostuvat mukaan 

tavat palmujen katveeseen hallitun 
kaaoksen. 

”Maailma tylsistyy, kun kaikkial-
la on tarjolla yhtä ja samaa. Me 
emme ole kiinnostuneita siitä, mikä 
myy parhaiten. Sen sijaan me otam-
me myyntiin kiinnostavia tavaroi-
ta, joita ei muualta saa – esimerkik-
si kultatuoleja Egyptistä. Ensisijaisesti 
ha luamme kuitenkin tarjota elämyk-
sen”, myymälän perustaja ja omistaja 
 Elisa Palonen kertoo. 

Kun valtaisan liikkeen jokainen 
kolkka on koluttu ja munkkikahvit 
juotu, alkaa miniloma olla paketissa. 
Yhdessä koettujen seikkailujen voi-
min jaksaa taas ainakin kesälomaan 
asti. +

•Vaikka ulkona  
vihmoisi räntää, kasvi
huoneissa voi nauttia 
tropiikin kukkaloistosta.  

Caribiassa 
järjestetään 
uimakouluja 

perheen 
pienimmille.

TOYOTA+ TOYOTA+ 4746 4746 4746
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AUTOILUTARPEESI MUUTTUVAT 
– MIKSEI AUTOSIKIN MUUTTUISI?

TOYOTA JOUSTO. PAREMPI TIE UUTEEN AUTOON.

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

toyotajousto.fi

3. 
TAATTU 
HYVITYSHINTA

1. 
PIENI 
KÄSIRAHA

2. 
SOPIVA
KUUKAUSIERÄ
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Juha Itkonen Kolumni

Guasto Motore
Autot ovat nykyään hämmästyt-
tävän luotettavia. Vain harvoin 

näkee tien varteen hyytyneitä ajo-
neuvoja. Toisaalta Murphyn lain ole-
massaoloakaan ei voi kokonaan kiis-
tää. Silloin kun kone leikkaa kiinni, 
se tapahtuu tietenkin haastavissa olo-
suhteissa: esimerkiksi eteläisen Italian 
syrjäseuduilla kesäisenä lauantai-ilta-
na pimeän laskeutuessa uneliaan mai-
seman ylle. 

VAUHTI HIDASTUU. Vuokra-auton 
moottori pitää outoa ääntä. Ajotieto-
koneen näytölle ilmestyy pahaenteinen 
teksti: GUASTO MOTORE. Taka-
na on pitkä ja hikinen päivä Pompei-
jin raunioilla, lapset ovat nukahtaneet 
takapenkille, ajomatkaa vuokrahuvi-
lalle olisi vielä reilusti yli tunti, ja nyt 
matkanteko tyssää, tämän Battipaglia-
nimisen pikkukaupungin laitamille. 

Pääsin liikenneympyrästä yli ja kur-
vasin auton tienposkeen. Teimme vai-
moni kanssa pikaisen tilanne arvion, 
hetken stressaavuuteen nähden hyväs-
sä yhteisymmärryksessä. Sehän oli 
harvinaisen helppoa: ei ollut muuta 
vaihtoehtoa kuin tarttua puhelimeen.

Ensin kaikki vaikutti suorastaan 
yksinkertaiselta. Palvelunumerosta 

Juha Itkonen on helsinkiläinen 
kirjailija, jonka palkittuja teoksia  
ovat muun muassa Myöhempien  
aikojen pyhiä ja Anna minun  
rakastaa enemmän. 

vastasi virkailija, joka osasi auttavasti 
englantia. Ilmoitimme sijaintimme ja 
jäimme odottamaan noutajaa. 

Odotettuamme tuplasti arvioidun  
ajan soitimme samaan numeroon 
uudestaan. Siirryimme seuraaval-
le, astetta haastavammalle tasolle. 
Hi naus auto oli kyllä tulossa, mutta kul-
jettaja oli kuulemma eksynyt. Saimme 
puhelinnumeron, soitimme miehelle 
ja aloimme puhua ja ymmärtää italiaa. 

Se ei ollutkaan ihan helppoa. Saat-
taisimme istua siellä vieläkin, ellei 
läheisen toimistorakennuksen pihal-
la sattumalta olisi ollut ihmisiä viet-
tämässä kesäiltaa. En tiedä miksi he 
olivat juuri siinä, viihtyisämpiäkin 
paikkoja Italiasta löytyy, mutta mei-
dän onneksemme heidän firmansa 
oli ilmeisesti päättänyt järjestää työ-
paikan hengenluontipäivän juuri tänä 
heinäkuisena lauantaina. Yksi työn-
tekijöistä ymmärsi asiamme ja ryhtyi 
tulkiksemme: viinilasi toisessa kädes-
sä ja savuke huulillaan nainen opasti 
kuljettajalle tien perille.

MATKA JATKUI rattoisasti hinaus-
auton lavalla, yli puoli tuntia täs-
mälleen väärään suuntaan. Hinaus-
auton kuljettajalla oli oma autokor-

jaamo, hänen pajallaan nousimme 
ajoneuvostamme. Kovia kokenut kul-
kuvälineemme jäisi tänne; ratkaista-
vana oli enää se pieni kysymys, mitä 
tapahtuisi meille. Aikansa pähkäil-
tyään mies soitti paikalle taksikuski-
kaverinsa. Pääsimme perille, mutta 
päivän jo valjetessa piti vielä etsiskel-
lä koti kylästämme toimivaa pankki-
automaattia – melkein 200 kilomet-
rin matkustaminen mittarilla ei ole 
ilmaista, eikä luottokorttikaan käynyt. 
Kuitin  Hertziä varten saimme sentään 
kärtettyä.

TARINA EI PÄÄTY tähän. Itse asiassa 
tämä oli se helpompi osuus, vaikeam-
paa oli saada uusi auto alle. 

Italia on ihana maa niin kauan kuin 
asiat menevät suunnitelmien mukaan. 
Kun ongelmia ilmenee, se on vähän 
vähemmän ihana. 

Mutta mitäpä menneistä. Matkailu  
on jatkunut, samoin vuokra-autoilla  
ajo. Meidät tielle jättäneen automerkin  
olen asettanut mahdollisesti ikuiseen 
ostoboikottiin. Kerrottakoon tässä 
vain sen verran, ettei se ollut Toyota. +



TOYOTA+ TOYOTA+ 5150 5150

Määränpää

Ikuista  
hauska
hetki!

Nappasitko matkal-
lasi tien päällä tai 

määränpäässäsi hauskan 
kuvan? Jaa se kanssam-
me ja osallistu arvontaan, 
 jossa voit voittaa Toyota-
autonhoitopaketin (arvo 
25 euroa). 

Toimi näin: Mene 
osoitteeseen toyotaplus.fi/
maaranpaa. Lataa kuva ja 
kerro muutamalla sanalla 
kuvanottohetkestä:  missä 
kuva on otettu, mitä tai 
keitä siinä on? Kerro lisäk-
si nimesi, sähköpostiosoit-
teesi ja puhelinnumerosi. 

Julkaisemme kuvia 
lehdessämme sekä netissä 
toyotaplus.fi:ssä. Kaikki 
1.6. mennessä kuvan 
lähettäneet osallistuvat 
arvontaan. 

Järjestämme 
kuvakilpailun Toyota-
autoilijoiden kesken. 

Valokuvaajamme  
Juha Salminen inspiroitui 
leikittelemään kylttikuvalla 
aurinkoisena kevätpäivänä 
Kirkkonummella.  
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Huollon varaat helpoiten osoitteessa 
toyotahuoltovaraus.fi

RAUTAINEN KUNTO 
EI AJAN MYÖTÄ RAPISE.

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

Tasaeristä tasapainoa talouteen. 
Toyota Korjaamoluotto

Asiantunteva auton huolto ja kunnossapito kannattaa. Toyota-liikkeissä autosi 
huolletaan aina valmistajan ohjeita noudattaen ja aidoilla Toyota-osilla. 
Huollon yhteydessä suoritamme myös mahdolliset kampanjatarkistukset. 
Ominaisuudet säilyvät alkuperäisellä tasolla ja auton jälleenmyyntiarvo on 
parempi.

Toyota Aktiivi Huolto on kilpailukykyisellä hinnalla yli 6 vuoden ikäisille 
Toyota-autoille tehtävä merkkihuolto. 

Toyota Aktiivi Kunnostus puolestaan on juuri sinun Toyotallesi hinnoiteltu, 
perusteellinen kunnostustoimenpide. 

Paketoitua mielenrauhaa. Toyota Genuine Parts. 
Aidot Toyota-osat pitävät Toyotasi aina parhaassa kunnossa. 
Niiden avulla Toyotasi palvelee sinua luotettavasti kaikissa 
tilanteissa ja varmistat autosi hyvän jälleenmyyntiarvon. 

Puhdasta suorituskykyä. Toyota Genuine Motor Oil. 
Erityisesti Toyotaasi kehitetty, moottorin taloudellisuuden 
ja kestävyyden varmistava huippuöljy.

Kysy myös huollon rahoittamista 
edullisella Toyota Korjaamoluotolla!
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