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EU-yhdistetty kulutus 3,5-5,6 l/100 km, CO2-päästöt 79-130 g/km. 
Takuu 3 vuotta/100.000 km, korin puhkiruostumattomuustakuu 12 vuotta, 
hybridijärjestelmän takuu 5 vuotta/100.000 km. HSD-akkuturva 10 vuotta/350.000 km. 
Tarjous koskee uusia asiakastilauksia ja on voimassa toistaiseksi. 

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

MUUTA KÄSITYKSESI AUTOILUSTA.
UUSI AURIS HYBRID.

UUSI AURIS HYBRID 
MUUTTAA KÄSITYKSESI AUTOILUSTA MUKAVUUDELLAAN. 
Tunnet sähköajon voiman etenkin liikkeelle lähtiessä ja nautit sen hiljaisuudesta, akkuja lataamatta. 
Nautit myös ajamisesta portaattomalla automaattivaihteistolla, joka on hybridissä aina vakiona. 
Saatavana aktiiviset Toyota Safety Sense -turvallisuusvarusteet, kuten kaistavahti ja automaattinen hätäjarrutus.

TOYOTA JOUSTO. Parempi tie uuteen autoon.

60900_Toyota_Tplus_AurisHybrid_420x270.indd   1 12.5.2016   13.18

TOYOTA AURIS Hybrid Touring Sports 1.8 Active 29 268,00 € (sis. toimituskulut 600 €, All Inclusive -paketin 499 €). 
TOYOTA JOUSTO Kk-erä 327 €. Rahoitusaika 48 kk. Kilometrit 60 tkm. Käsiraha 15 % (4 390,20 €). Suurempi viimeinen osamaksuerä/taattu hyvityshinta 12 333,27 €. 
Korko 2,95 %. Käsittelymaksu 9 €/kk. Perustamiskustannus 180 €. Todellinen vuosikorko 3,84 %. KSL:n mukainen luoton hinta 32 098,45 €. 
Edellyttää hyväksytyn luottopäätöksen ja kaskovakuutuksen. Luoton myöntäjä Toyota Finance Finland Oy.

NYT AURIS-MALLEIHIN ALL INCLUSIVE -PAKETTI 499 €.
Sisältää 2 vuoden huoltosopimuksen ja talvirenkaat kevytmetallivanteilla. 
Etusi jopa 1.731 €!

AURIS HYBRID TOURING SPORTS Active + All Inclusive -paketti Toyota Jousto -rahoituksella esim.  327 €/kk. 
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3. 
TAATTU 
HYVITYSHINTA

1. 
PIENI 
KÄSIRAHA

2. 
SOPIVA
KUUKAUSIERÄ

TOYOTA JOUSTO. 
PAREMPI TIE UUTEEN AUTOON.

NAUTI IHAN MISTÄ VAIN.

Toyota Jousto -autorahoituksella voit vapauttaa autoon 
sidottuja rahojasi muuhunkin kesäkäyttöön ja ajaa silti 
uudella autolla. Maksat vain valitsemasi käsirahan ja 
sopivan kokoista kuukausierää. Jos nykyisen autosi arvo 
on suurempi kuin valitsemasi käsiraha, saat erotuksen 
tilillesi. 

Vasta sopimuskauden lopussa, esimerkiksi kolmen 
vuoden jälkeen valitset pidätkö, palautatko vai 
vaihdatko Toyotasi taas uuteen vaikkapa samalla 
kuukausimaksulla. Helppoa, sillä Toyota takaa autosi 
vaihtoarvon. 

Tutustu uudenlaiseen auton ostoon: 
toyotajousto. 
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TOYOTA+ 77

Peukuta Facebookissa
# TOYOTA SUOMI

Seuraa Twitterissä
# TOYOTA SUOMI

KESÄLLÄ ihmiset liikkuvat aktiivi
sesti. Osa ajelee mökille, osa sukku

loi tavallista aktiivisemmin kotikulmilla, 
jotkut toteuttavat pitkäaikaisen haaveensa 
kauko matkasta. Pääasia on, että nautitaan  
elämästä – ja toivottavasti myös sopivasti 
auringosta.

Itselleni toukokuun alun poikkeukselli
sen lämmin sää Suomessa antoi esi makua 
tulevasta. Uuden Toyota Hiluxin kan
sainvälinen lehdistötilaisuus järjestettiin 
nimittäin Namibiassa. Maa oli minulle 
täysin uusi tuttavuus. Kun pelkkä meno
matka kolmella lennolla kohti etelää kesti  
yli 20 tuntia, olivat odotukset korkealla. 
Ja ne todella täyttyivät. Lupaavan auto
uutuuden lisäksi näimme maan, jonka 
luonto tarjosi uskomattomia, upean  
karuja maisemia ja lähikontaktia aiemmin 
vain dokumenttiohjelmista tuttuihin  
eläinlajeihin.

Kyllä koti-Suomikin tarjoaa paljon koet
tavaa ja nähtävää. Mukavia lomamuistoja  
voi syntyä melko tavalliseltakin tuntuvista  
paikoista ja asioista – tuleehan Suomeakin  
katsomaan turisteja ympäri maailman. 
Mieleeni muistuu tuttavaperheen Helsinki 

ÄLÄ suotta sivuuta 
omaa maatamme 
lomalla. Suomi tar-
joaa huikean paljon 
nähtävää, ja joskus 
kotikaupunkikin  
pääsee yllättämään 
uusilla kivoilla tavoilla. 
Osallistu vaikka paik-
kakuntasi turistikier-
rokselle ja näe kotikul-
mat uusin silmin . 

VARAA lomalla mat-
kantekoon aikaa. 
Ruuhka tai pieni len-
non myöhästyminen 
saattaa sotkea liian 
tiukan loma-aikatau-
lun. Yksi ohjelma-
ton hengähdyspäi-
vä loman alussa ja 
lopussa tekee hyvää. 

Kuva JUHA SALMINEN

 
Matkan kohokohta

Kallen 
kesävinkit

Pääkirjoitus

visiitti muutamia vuosia sitten. Kun  
lasten kanssa oli kierretty Linnanmäki, 
Korkeasaari ja lelukaupat, kysyimme  
mikä oli Joonaksen mielestä loman koho
kohta? Vastaus kuului: ”Se hissi joka  
liikkui vinosti metroaseman liukuportai
den vierellä.”

Ollaan siis elämyksille alttiina.  
Mukavia kesäkilometrejä!

Tiedotuspäällikkö
Kalle Kalaja
kalle.kalaja@toyota.fi

Täysin uudet 
Hilux- ja Proace 
-mallimme ovat 
pian koeajet-
tavissa. Käy 
tutustumassa!

OTA lomalle mukaan 
vain tarpeellinen ja 
pakkaa auto huolel-
lisesti. Näin tavarat 
löytyvät helposti, eikä 
äkkijarrutus aiheuta 
vaaraa.  



Ajassa

Suuri osa suomalaisis-
ta  aloittaa kesälomanvie-
ton  juhannuksesta. Tarkis-
ta  auton  kesäkunto  hyvissä 
ajoin ja varaa ajomatkoille 
reilusti aikaa, huumoria sekä 
ajanvietettä.

25.6. 
JUHANNUS-
PÄIVÄ

AUTOILIJAN KALENTERI 25.6–4.9.

19.–21.8.
Imatranajo 

Legendaarinen Imatranajo tekee paluun  
Vuoksen rannalle 19.–21.8. Imatralla ajettiin  

ratamoottoripyöräilyn MM-osakilpailuja  
vuosina 1962–1982. Nyt kisataan International  
Road Racing Championship -sarjassa. 

3.–4.9.
Toyota-viikonloppu-
näyttely

Esillä upeita uutuusmalleja:  
Pakettiautoluokan vahva Proace, 

avolava-autojen johtomalli Hilux ja  
entistäkin tyylikkäämpi Corolla.

16.7.
Big Wheels

Koko perheen 
harrasteajo-

neuvotapahtuma  
Big Wheels on olen-
nainen osa Pieksä-
mäen kesää. Viime 
vuosina tapahtuma 
on koonnut reilut tu-
hat harrasteajoneu-
voa ja jopa 18 000 
hengen yleisön. 

21.7.
Ravustuskausi 
alkaa

Innokkaimmat ravustajat 
tiputtavat merrat veteen 

tasan kello 12. Saksiniekat 
kruunaavat loppukesän illal-
lispöydät. Rapuruton ehkäise-
miseksi syötteinä suositellaan 
käytettäväksi ravustusjärven 
omaa kalaa.

12.–14.8.
Flow Festival 

Flow Festival täyttää Helsingin Suvilahden  
kiinnostavilla kotimaisilla ja kansainvälisillä esiintyjillä. 

Luvassa on ajankohtaista musiikkia  
indie-rockista soulin, jazzin ja maailmanmusiikin  
kautta tuoreimpiin klubisoundeihin.

* Seuraava  
Toyota+ ilmestyy 14.10.

28.–31.7.
Neste Rally Finland

MM-tason ralliohjukset saapuvat 
taas Jyväskylän seudulle.  

Toyota-fanit pääsevät näkemään Yaris 
WRC -auton ralli poluilla vasta ensi 
vuonna, mutta jo nyt on hyvä seurata  
valppaasti kotimaamme suurta au-
tourheilujuhlaa. 

TOYOTA+ TOYOTA+ 98
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Ajassa * Lemmikki tarvitsee passin EU-maissa  
matkustettaessa. Passin voi ostaa eläinlääkäriltä.  
LÄHDE: AUTOLIITTO

REILU vuosi sitten huhtikuussa 2015 lan-
seerattu Toyota Jousto on saavuttanut  
vankan aseman Toyota autoilijoiden kes-
kuudessa. Esimerkiksi kesäkuun 2015 jäl-
keen uuden Yaris-auton ostaneista noin 
35 prosenttia päätyi hankkimaan autonsa 
Toyota Joustolla. 

Toyota Joustoa käyttäneiden ikäja-
kauma on varsin laaja. Nuorimmat Jous-
to-asiakkaat ovat olleet juuri ajokortin 
saaneita. Hieman yllättäen suosituimmak-
si Toyota Jouston käyttäjiksi ovat osoittau-
tuneet 50–60-vuotiaat.

Mikä Toyota Jousto?
Toyota Jousto on osamaksusopimus, jon-
ka voi tehdä pienellä käsirahalla haluamal-
leen ajalle – kahdeksi, kolmeksi tai neljäk-
si vuodeksi. Sopimuksessa maksetaan vain 

Toyota-vakuutukset uudis-
tuivat kesäkuun alussa. 
Uuden tai käytetyn Toyotan 
ostaja voi hankkia auton 
oston yhteydessä näppä-
rästi kilpailukykyisen vakuu-
tusturvan. Palveluntarjoaja-
na toimii vakuutusyhtiö If.

Toyota-vakuutuksella 
autovahinko korjataan aina 
Toyota-korjaamolla alkupe-
räisin varaosin. Vakuutus-
asiakkaat saavat Toyota-pal-
veluyksiköltä vakuutuksiin 
liittyvää puhelinpalvelua 
arkisin klo 8–20 numerosta 
0800-13663.

Jos auto hankitaan rahoi-
tuksella, Toyota Rahoi-
tuskasko antaa kiinteän 
vakuutushinnan koko rahoi-
tuskauden ajalle, jolloin 
kulujen ennakointi on varsin 
helppoa. 

Vakuutuksen voi ottaa 
Toyota-liikkeestä.

VA KU U T U KS E T

1 Ray Banin Clubmasterit 
tulivat ensi kerran kauppoi-
hin 80-luvulla. Luotetut  
klassikot saa nyt pyöreinä.
J Hinta 169 eur

Verkottuneet  
autot ovat täällä 

Otsikko
Toyota-
vakuutukset 
uudistuivat

Verkottuneet eli tietoa keräävät autot lisääntyvät  
liikenteessä. Pian uudet autot osaavat hälyttää  

tarvittaessa apua. Teksti SAMI TAKALA kuva ISTOCK

Autoiluun kuluvia euroja on välillä vaikea ennakoida.  
Toyotan osamaksu sopimus ja siihen liitetty huolto sopimus 
tasaavat kulut samansuuruisiksi kuukausi eriksi.  
Teksti PIIA SIPPOLA kuva ISTOCK

Uudistunut 
klassikko

Sopii  
autoiluun

3 x aurinkolasit

Aurinkolasit täydentä-
vät kesätyylin, mutta 
niistä on apua myös 
ratin takana. Autoiluun 
sopivat linssit ovat ovat 
vihreät tai ruskeat, kos-
ka ne näyttävät värit 
luonnollisina.

LU KU

kaskovakuutusten 
vahinkoilmoituksista
liittyy parkkipaikalla 
sattuneisiin kolhuihin.
LÄHDE: VAKUUTUSYHTIÖ IF

32%

Lue lisää:  
www.toyota.fi/ 

palvelut 

KANSAINVÄLISEN autoliiton FIA:n tekemän tutkimuksen 
mukaan niin sanotut verkottuneet autot keräävät yksityiskoh-

taista tietoa auton käytöstä. Tutkimuksessa mukana olleet autot 
tallensivat tietoja esimerkiksi siitä, mihin ne oli pysäköity, miten 
penkkien säätöjä oli muutettu, millä kierrosluvuilla moottoria oli 
käytetty ja olivatko turvavöiden esikiristimet aktivoituineet.

Autoliiton viestintäpäällikön Jukka Tolvasen mukaan vastedes 
autot välittävät entistä enemmän dataa. ”Se tuo monia autoilijoita 
hyödyttäviä mahdollisuuksia. Kuluttajan pitäisi kuitenkin itse saa-
da päättää, kuka tietoja käyttää ja mihin tarkoituksiin.”

Tietoja keräämällä pyritään lisäämään muun muassa liikenne-
turvallisuutta ja palvelemaan autoilijaa. Esimerkiksi vuoden 2018 
keväällä uusiin autoihin tulee pakolliseksi eCall-järjestelmä, joka 
hälyttää apua automaattisesti, jos autolla ajaa kolarin. Palvelu 
välittää paikkatiedot hätäkeskukseen.

Tulevaisuudessa ajotietokoneiden vikakoodit saattavat siirtyä 
suoraan huoltoliikkeelle ja ongelmiin voidaan puuttua nopeam-
min.

”Jos auto vuotaa öljyä, on mahdollista, että se huomataan vasta, 
kun moottori leikkaa kiinni. Jatkossa auto saattaa ilmoittaa viasta 
ajoissa ja hälyttää hinauspalvelun tai korjaajan paikalle. Huolto-
ajan voi kenties varata nappia painamalla”, Tolvanen visioi.

Hyvin monet uudet Toyota-mallit osaavat jo nyt kertoa, missä 
reitin varrella on edullisinta tankata ja vähiten ruuhkaa. T+
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auton käytöstä. Kuukausierä voi sisältää 
myös Toyota Huoltosopimuksen ja Toyota 
Vakuutuksen. Näin autoilun kustannuk-
set voi laskea tarkasti etukäteen ja niitä voi 
hallita yhdellä samansuuruisella kuukausi-
maksulla. T+

FAKTA Toyota Joustoa käyttäneiden henkilöiden 
suhteellinen ikäjakauma.

2 Kissamainen Cat eye 
-tyyli on varma valinta vuo-
desta toiseen. Ted Bakerin 
lasien juju on läpinäkyvissä 
värillisissä kehyksissä.
J Hinta 129 eur

3 Momon maskuliinissa 
kehyksissä on trendikkäät  
kullanväriset peililinssit. 
J Hinta 259 eur

Aurinkolasit Silmäasema

Toyota 
Jousto 
sopii 
kaikille

R A H O I T U S
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Ajassa * Lemmikki tarvitsee passin EU-maissa  
matkustettaessa. Passin voi ostaa eläinlääkäriltä.  
LÄHDE: AUTOLIITTO
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to-asiakkaat ovat olleet juuri ajokortin 
saaneita. Hieman yllättäen suosituimmak-
si Toyota Jouston käyttäjiksi ovat osoittau-
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VA KU U T U KS E T
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Ajassa

1 Porvoon Paahtimo 
Porvoonjoen rannassa, 
vanhassa tiilimakasiinissa 
toimiva kahvila tarjoaa oman 
kahvipaahtimon tuotteita. 
Kupposen kuumaa voi 
nauttia tunnelmallisissa sisä-
tiloissa tai kahvilan vieressä 
kelluvalla proomuterassilla 
kansallismaisemaa ihaillen. 
, Mannerheiminkatu 2, 
Porvoo 

2 Sahanlahti Resort 
Maisema ei voi tästä ravinto-
la-kahvilasta enää paljon pa-
rantua. Sahanlahden Ran-
tamakasiinin laiturilla nau-
tittu herkullinen luomubur-
geri karkottaa nälän ja upea 
Saimaa-maisema rauhoittaa 
matkalaisen mielen. 
, Lietvedentie 830,  
Puumala

3 Piano Paviljonki 
Lahdessa Vesijärven rannalla 
komeilevassa Piano Pa-
viljongissa voi nautiskella 
lounaan ohella puuarkkiteh-
tuurista. Ruotsalaisen Gert 
Windgårdhin suunnittelma 
 rakennus lepää osittain 
veden päällä. Lounasaikaan 
tarjolla on keittoja ja useita 
salaattivaihtoehtoja.   
,  Satamatie, Lahti 

3 x taukopaikka veden äärellä
Kesäinen Suomi on pullollaan toinen toistaan persoonallisempia tauko-
paikkoja. Parhaimmillaan kesälomareissun kahvihetki on pieni elämys.

T U N N E T KO  AU TO S I ?

TOYOTA  I N F O  VASTA A

Kuinka usein  
auto pitää pestä 
ja vahata?
Lukijoiden kysymyksiin vastaa 
asiakaspalvelija Tomi Aulavuo. 

Haluan pitää autostani hyvää huolta. 
Kesän koittaessa mieleen tulee maa-
lipinnan kunnossapito. Kuinka usein 
auto tulisi pestä ja vahata?

Auton maalipinta pysyy hyvänä, 
kun sen pesee säännöllisesti, vähin-

tään kerran kuukaudessa. Harjaton auto-
pesu ei naarmuta maalipintaa, mutta 
irrottaa harvoin kaikkea likaa ulkopinnoil-
ta.  Siksi harjapesu puolustaa paikkaansa 
aika ajoin. 

Huolellisella käsinpesulla saa aina 
parhaan lopputuloksen. Pesuaineena 
kannattaa käyttää vain auton pesuun 
tarkoitettuja aineita. Viimeistellyn lop-
putuloksen saa, kun käsittelee korin 
maalaamattomat muovi- ja kumiosat 
niille tarkoitetulla hoitoaineella. Keväisin 
ja syksyisin tehty käsinvahaus ylläpitää 
hyvin ulkonäköä. Kestävämmän suojan 
antaa Toyota ProTect -käsittely, jonka 
hintaa sinun kannattaa kysyä omalle 
automallillesi Toyota-jälleenmyyjäliik-
keestä. 

ASIAKASPALVELIJA

kuka
Tomi Aulavuo

Missä
Toyota-

maahantuonti,
Vantaa

Ura
Toyotalla  vuodesta 
1986, Toyota Infossa 

vuodesta 2005

1. Tarkistuta ja huolla-
ta auton ilmastointi-
laite ainakin kahden 
vuoden välein.

2.  Vaihdata raitisil-
masuodatin uuteen. 
Kesäaikaan suo-
dattimeen kertyy 
hienojakoisia epä-
puhtauksia. Puhdas 
suodatin  takaa tehok-
kaan ilman vaihdon. 

Toyotan kehittämä vetyauto  
Mirai vieraili keväällä  Suo-
messa. Autolla matkattiin 
Ruotsin halki Tukholmaan, 
jolloin yli 500 kilometrin mat-
ka ilman lisätankkausta tuli 
aidosti todistettua. 

Miraissa sähkömoottorin 
tarvitsema energia tuotetaan 
ajon aikana vedystä poltto-
kennon avulla. Mirai on pääs-
tötön, ja pakoputkesta tupru-
aa vain vettä ja lämpöä. 

Miraita myydään jo Japa-
nissa, USA:ssa ja viidessä 
Euroopan maassa. Lue lisää 
Mirain matkasta Suomeen 
www.teknavi.fi 

V E T YAU TO

Toyota Mirai 
kävi Suomessa 

* Muista päivittää navigaattori ennen lomamatkaa!  

Mikä auton 
osa?
Tämä pullo löytyy  
monesta uudesta Toyotasta. 

A: Moderni pissapojan säiliön täyttöastia
B: Ilmastointilaitteen kuivain
C: Renkaan paikkausainepullo

Oikea vastaus: Renkaan väliaikaiseen paikkaukseen 
tarkoitettu täyttöainepullo

2 x oma ilmasto 
kuntoon!

Vetyautoa voi tankata 
Suomessa Woikosken 
vetyasemalla.
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Minun Toyotani

Mikä auto sinulla on?
”Äänekosken O.K. Autolta käytet-
tynä hankittu Toyota Corolla vuosi-
mallia 2010. Siinä on 1,6-litrainen 
bensiinimoottori, manuaalivaihteet ja 
ilmastointi. Ajoin aiemmin vanhem-
malla Toyota Yariksella, mutta sit-
ten piti saada turvallisempi menopeli 
isommille teille.”

Miten päädyit Toyotaan?
”Toyota on luotettava perusauto. 
Sellainen on ollut isälläni niin kauan 
kuin muistan, ja myös isoisälläni oli 
Toyota 1980-luvulla. Nytkin meillä 
on kolme Toyotaa pihassa: isän, äidin 
ja minun.”

Millaisessa käytössä autosi on?
”Ajan autolla päivittäin. Teen sil-
lä myös kaikki treeni- ja leirimatkat. 
Tanhuvaaran urheiluopisto Savon-
linnassa on pisimmällä, missä olen 
omalla autolla käynyt. Sinne on 
Äänekoskelta noin 250 kilometriä. 
Joskus tulee ajeltua kavereiden kans-
sa ihan vain huvin vuoksi. En tulisi 
toimeen ilman autoa.”

• Jami Kinnunen, 21, on kolmannen 
polven keihäänheittäjä ja keihäänheiton 
Suomen mestari. Asuu vanhempiensa 
luona Äänekoskella.• Tavoitteena on vuoden 2020 kesä-
olympialaiset Tokiossa, jossa isä Kimmo 
Kinnunen voitti keihäänheiton maail-
manmestaruuden 1991. Isoisä Jorma 
Kinnunen heitti maailmanennätyksen ja 
voitti hopeaa Meksikon olympialaisissa 
1960-luvulla.• Valmistui ylioppilaaksi viime keväänä. 
Viettänyt välivuoden työskennellen kou-
lunkäyntiavustajana. Pyrkii tänä keväänä 
Jyväskylän yliopistoon opiskelemaan 
psykologiaa ja kasvatustiedettä.

KU K A?

Isältä pojalle

Jami Kinnunen, 21

Keihäänheiton Suomen mestari  
Jami Kinnunen on perinyt uskollisuutensa Toyotaa  

kohtaan kotoaan. Teksti SAMI TAKALA kuva MIKKO VÄHÄNIITTY

Kerääkö autosi katseita?
”No, ei tämä nyt hirveästi katseita 
kerää. Mutta kyytiläiset ovat tykän-
neet, kun kajarit huutavat täysillä.”

Mikä Corollassa on parasta?
”Auto toimii luotettavasti ja on tilava, 
vaikka onkin Corollan pienempi malli.”

Miten pitkään aiot ajaa Corollalla?
”Niin pitkään kuin mahdollista. Olen 
nuori mies, eikä autollakaan ole ajettu 
vielä kovin paljon, vasta 88 000 kilo-
metriä – ei ole ainakaan kiire vaihtaa. 
Yaris oli käytössä pari vuotta.”

Mitä hauskoja muistoja  
sinulla on autoistasi?
”Yariksella kun yritti moottoritiellä kiih-
dyttää, kaikki muut menivät ohi. Corol-
la pärjää paremmin. Ei mene yhtä pal-
jon porukkaa ohi. Hyvin kiihtyy!”

Mitä auto kertoo omistajastaan?
”Kun sisälle astuu, huomaa kyllä, että 
tämä on minun autoni. Vaikka yri-
tän pitää tämän siistinä, aina täällä on 
vähän roskia ja takapenkillä urheilu-

kamppeita. Autoa en ole tuunannut 
muuten kuin hankkimalla Wunder-
baumin taustapeiliin roikkumaan.” T+

Kinnusen miehet,   
Jorma (vas.), Kimmo 
ja Jami, ovat keihään-
heittäjiä ja Toyota-
miehiä kolmessa 
polvessa. 

Toyota Corolla 
vm 2010,  

ajettu 88 000 km, 
manuaali,

1,6 l 
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Suomen mestari. Asuu vanhempiensa 
luona Äänekoskella.• Tavoitteena on vuoden 2020 kesä-
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manmestaruuden 1991. Isoisä Jorma 
Kinnunen heitti maailmanennätyksen ja 
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1960-luvulla.• Valmistui ylioppilaaksi viime keväänä. 
Viettänyt välivuoden työskennellen kou-
lunkäyntiavustajana. Pyrkii tänä keväänä 
Jyväskylän yliopistoon opiskelemaan 
psykologiaa ja kasvatustiedettä.

KU K A?

Isältä pojalle

Jami Kinnunen, 21

Keihäänheiton Suomen mestari  
Jami Kinnunen on perinyt uskollisuutensa Toyotaa  

kohtaan kotoaan. Teksti SAMI TAKALA kuva MIKKO VÄHÄNIITTY

Kerääkö autosi katseita?
”No, ei tämä nyt hirveästi katseita 
kerää. Mutta kyytiläiset ovat tykän-
neet, kun kajarit huutavat täysillä.”

Mikä Corollassa on parasta?
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Miten pitkään aiot ajaa Corollalla?
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nuori mies, eikä autollakaan ole ajettu 
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Yaris oli käytössä pari vuotta.”
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Mitä auto kertoo omistajastaan?
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tämä on minun autoni. Vaikka yri-
tän pitää tämän siistinä, aina täällä on 
vähän roskia ja takapenkillä urheilu-

kamppeita. Autoa en ole tuunannut 
muuten kuin hankkimalla Wunder-
baumin taustapeiliin roikkumaan.” T+

Kinnusen miehet,   
Jorma (vas.), Kimmo 
ja Jami, ovat keihään-
heittäjiä ja Toyota-
miehiä kolmessa 
polvessa. 

Toyota Corolla 
vm 2010,  

ajettu 88 000 km, 
manuaali,

1,6 l 
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Hyvä  
parempi  
Hilux

Rohkeampi  
ilme

• 
Kehittynyt 
varustelu

Toyotan avolavamalli Hilux tunnetaan  
lyömättömästä luotettavuudestaan. Testasimme  
täysin uutta 8. sukupolven Hiluxia Namibiassa. 

Teksti KALLE KALAJA kuvat TOYOTA 
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lava
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NSINÄKEMÄLTÄ Hilux 
on muuttunut paljon, 
mutta silti se on helppo 
mieltää Toyotaksi. Tut-
tuun työkaluun on tuotu 
aimo ripaus ylellisyyttä 

rohkealla, virtaviivaisella muotoilulla. 
Ennen koeajoa mielessäni oli kysy-
mys, onko kestävyys ja toiminnalli-
suus säilynyt, vaikka uutuus on aiem-
paa henkilöautomaisempi ja moder-
nimpi?

Auton sisällä huomio kiinnittyi 
tyylikkääseen kojelautaan ja laaduk-
kaisiin materiaaleihin. Koeajoautom-
me oli huippuvarusteltu, ja on selvää 
että karumpiin työtehtäviin kannat-
taa valita vähemmän varusteita. Toki 
koeajokkiammekin voisi ajaa työ-
hanskat kädessä. 

Savannin kuumuudessa on help-
po ajatella, että Hilux on kotonaan 
myös toisessa ääripäässä, Suomen 
talvipakkasissa. Tähän automalliin 
jo vuosikymmeniä yhdistetty luotta-
muksen tunne on siis säilytetty.

Karussa erämaassa kokeiltu
Namibia yllättää ensikertalaisen. 

Lähdimme liikkeelle maan pääkau-
pungista, Windhoekista, jonka ympä-
rillä riittää karua erämaata kumpui-
neen ja kivikkoineen. Valtaväylätkin 
ovat enimmäkseen hiekka- ja sora-
pohjaisia. Aluksi sadan kilometrin 
nopeusrajoitus tuntui yliampuvalta, 
mutta pian vauhti alkoi tuntua aika 
luontevalta, vaikka tiessä oli välillä 
syvempiä kuoppia ja irtokiviä. Täällä, 
jos missä auton pitkäaikaista kesto-
kykyä koetellaan.

Vastaantulevia autoja oli haus-
ka seurata: Hilux, Land Cruiser, 
Hilux, Nissan, Mercedes, todella 
vanha Hilux. Autot on selvästi valittu 
niin, että niillä selvitään vaativissakin 
oloissa. Pickupit eivät ole Namibias-
sa elämäntapa-autoja, vaan todellisia 
jokapaikan ja -tarpeen ajokkeja. 

Koeajoreitillämme oli huikean 
hienoa ja hetkittäin vaativaa offroad-
ajoa: useita tunteja kestäviä erikois-
kokeita, jotka huipentuivat Walvis 
Bayn hiekkadyyneille. Vaikka olen 
ajanut ennenkin vaativissa maasto-
oloissa, pystyi Hilux hämmästyttä-
mään etenemiskyvyllään ja helppou-
dellaan.  

Uutta voimaa
Hiluxin voimalinjojen sydämenä toi-
mii täysin uusi 2,4 litran turboahdet-
tu dieselmoottori. Moottori on Land 
Cruiseriin viime kesänä esitellyn 2,8 
litraisen voimanlähteen pikkuveli.  
Uusi moottori tuottaa 150 hevos-
voiman maksimitehon ja 400 Nm:n 
maksimivääntö liikuttaa Hiluxia vai-
vattomasti. 

Uuden moottorin myötä polttoai-
neen kulutuslukemat ovat laskeneet 
edelliseen malliin verrattuna. Myös 
pakokaasupäästöt ovat pienentyneet, 
mikä tekee Hiluxista entistä ympäris-
töystävällisemmän ja käyttökustan-
nuksiltaan aiempaa paremman. Kuu-
sivaihteisella käsivaihteistolla ja Stop 
& Start -järjestelmällä varustettuna 

vääntävä eteneminen maasto-olo-
suhteissa sekä taloudellisuus maan-
tieolosuhteissa toteutuvat. Molempi-
en vaihteistojen yhteydessä on myös 
ajotapavalitsin, jonka Eco- tai Power-
ajotavoilla voi tehostaa haluttua 
ajotyyliä. Ajotapavalitsin vaikuttaa 
moottorinohjaukseen ja automaat-
tivaihteiston yhteydessä myös vaih-
tamislogiikkaan. Maastoajossa auto-
maattivaihteisto helpotti huomatta-
vasti auton hallintaa. Ajaminen esi-
merkiksi upottavassa hiekassa vaati 
ajoittain paitsi vauhtia, myös tarkkaa 
ja ripeää vaihteiden käyttöä.

S I S ÄT I L AT

Henkilöautomainen  
mittaristo on selkeälukuinen.

 Isoista taustapeileistä  
näkee hyvin taakse.

Automaattivaihteisto  
tuo helppoutta myös  

maastoajoon.

 Sisämateriaalit ovat  
laadukkaita ja helppo 

pitää puhtaina.

 Uusimmista Toyota- 
malleista tuttu keskikonsolin 

kosketusnäyttö toimii myös hanskat 
kädessä.

* Pickupit eivät ole 
Namibiassa elämän-
tapa-autoja, vaan 
todellisia jokapaikan 
ja -tarpeen ajokkeja.

Koeajoreittimme johdatti  
Hilux-letkan lopulta satama-
kaupunki Walvis Bayn hiekka-
dyyneille. Täällä oli helppo 
todeta erilaisten maastoajo-
varusteiden toimivuus. 

Alla: Kivikkoisilla teillä sattuu 
 rengasrikkoja helposti. 

yhdistetyn ajon kulutus on 7,9 litraa 
sadalla kilometrillä. Tämä arvo tun-
tuu koeajomme perusteella olevan 
lähellä tavallisen ajon lukemaa, vaik-
ka rankka reittimme nosti kulutuk-
sen ysillä alkavaksi.

Automaattivaihteisto helpotti 
maastoajossa
Suomi-mallistossa Double Cab Acti-
ve- ja Premium-varustetasojen yhtey-
teen saa kuusivaihteisen automaatti-
vaihteiston. Kummankin vaihteiston 
välityssuhdealuetta on laajennettu, 
jotta voimakas liikkeellelähtökyky, 

Vaihtoehtoja varusteissa
Uuteen Hiluxiin on saatavilla usei-
ta uusia varusteita, jotka kohentavat 
käyttömukavuutta ja parantavat enti-
sestään ajo-ominaisuuksia sekä turval-
lisuutta.

Autossa on vakiona perävaunun 
huomioiva ajonvakautusjärjestel-
mä (VSC + TSC), joka vakauttaa 
tilanteet, joissa perävaunu heikentää 
yhdistelmän ajovakautta. Ajonvakau-
tus kytkeytyi päälle useasti ajaessam-
me soraisella tiellä reipasta marssi-
vauhtia, mutta sen toiminnan huo-
masi lähinnä merkkivalon vilkkumi-
sesta, ei ajonopeuden hidastumisena.

Vakiona on myös automaattinen 
mäkilähtöavustin (HAC), joka pitää 
ylämäessä jarrupainetta yllä maksi-
missaan viiden sekunnin ajan varmis-
taen mahdollisuuden hallittuun liik-
keellelähtöön. 

Varustetasojen, Workhorse, Life, 
Active ja Premium, ideologia on säily-
tetty ennallaan. Ne tarjoavat mahdolli-
suuksia sekä raakaan tuotantokäyttöön 
että salonkikelpoiseen esiintymiseen.

Workhorse uutena varustetasona 
Double Cab -malliin ansaitsee  
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pienen esittelyn. Kyseessä on raakaan 
tuotantokäyttöön tarkoitettu auto, 
jonka lähtökohtana on mahdollisim-
man halpa hinta sekä käyttökustan-
nukset. Useat Namibiassa näkemäm-
me käyttöautot olivat tällä tyylillä 
varusteltuja. 

Alamäkihidastin piti  
jyrkissä rinteissä
Activessa ja Premiumissa vakiona oleva 
alamäkihidastin, DAC, on avolavaluo-
kassa poikkeuksellinen varuste. DAC 
toimii sekä eteen- että taaksepäin pitä-
en ajoneuvon nopeuden vakiona yksit-
täisiä pyöräjarruja käyttämällä. Tällöin 

ajoneuvon hallittavuus säilyy vaikeissa-
kin tilanteissa. Jyrkkää rinnettä laskeu-
tuessamme tämä ominaisuus osoitti 
vahvuutensa, kun kuljettaja sai keskit-
tyä eläinkunnan vilkuilun lisäksi par-
haan ajolinjan valitsemiseen, ja auto 
hyödynsi parasta pitoa tarjoavia ren-
kaita vauhdin hillitsemiseen.  

Kaikissa varustetasoissa on vakio-
na myös Land Cruiserista tuttu 
A-TRC -aktiivinen vetoluistonesto, 
joka  nostaa Hiluxin maasto-ominai-
suudet vielä aikaisempaakin laaduk-
kaammiksi.

Hiluxin turvallisuutta lisää seit-
semän turvatyynyn varustelu kaikis-

3  X  VA R U S T E

3  X  L Ä H I K U VA

1  Kansi 
Lavan lujitemuo-
vinen kansi pitää 
tavarat suojassa ja 
kyydissä, 2 222 eur 
(Double Cab).

2 Suojapohja
Lavan alumiininen 
suojapohja ei  
hätkähdä rajua-
kaan kuormausta, 
1 640 eur (Double 
Cab)

3  Tavarakotelo
Säilytyskotelo 
lavan etureunaan 
työkaluille ja pikku-
tavaroille, 538 eur 
(Double Cab).

sa malleissa. Extra Cab Activeen on 
saatavilla lisävarusteena myös Toyo-
ta Safety Sense -varustelu käsittä-
en PCS-peräänajotilanteiden varoi-
tus- ja hätäjarrutusjärjestelmän, 
LKA-kaistavahdin sekä RSA-liiken-
nemerkkien tunnistuksen. Double 
Cab Activessa ja Premiumissa tämä 
varustelu on vakiona.  

Jätimme lämpimät, yli 30-asteiset 
jäähyväiset Namibialle, mutta emme 
Hiluxille. Ensimmäiset 8. sukupol-
ven Toyota Hiluxit saapuvat Suomen 
Toyota-liikkeisiin jo kesäkuun puo-
livälissä jatkamaan Suomen suosi-
tuimman avolavamallin tarinaa. T+

1 Neliveto kytketään uudessa  
Hiluxissa päälle ja pois sähköisellä  
kiertokatkaisijalla.

2 Lavan maksimileveys on  
1 645 mm, joka on luokkansa levein.

3 Suuret ajovaloumpiot  
takaavat hyvän näkyvyyden  
vaikeissakin ajo-oloissa.

Tyypillinen kaupunkien välillä 
kulkeva maantie Namibiassa on 
hiekkatie. Nopeusrajoitus on 100 
kilometriä tunnissa, joten autolta 
vaaditaan hyvän hallittavuuden 
ohella kovaa kestävyyttä.

Autotyyppi: Avolava-auto  
kovaan käyttöön. Kaksi- ja nelioviset 
korimallit
Moottori: 2,4 litran turbodiesel moottori
Vaihteistot: 6-vaihteiset käsi- ja  
automaattivaihteistot
Suurin teho: .......................110 kW (150 hv)
Suurin vääntö: .............................. 400 Nm

MITAT:
Pituus: ...........................................5 330 mm
Leveys:  ......................................... 1 800 mm
Korkeus:  ...........................1 810 – 1 815 mm

MASSAT:
Kantavuus: ...........................1 115 – 1 235 kg
Kokonaismassa:  .............3 150 – 3 210 kg
Suurin vetomassa: ..................... 3 200 kg
Hinta alkaen:  ..........................35 608,50 €

FA K TA 1

2 3
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en PCS-peräänajotilanteiden varoi-
tus- ja hätäjarrutusjärjestelmän, 
LKA-kaistavahdin sekä RSA-liiken-
nemerkkien tunnistuksen. Double 
Cab Activessa ja Premiumissa tämä 
varustelu on vakiona.  

Jätimme lämpimät, yli 30-asteiset 
jäähyväiset Namibialle, mutta emme 
Hiluxille. Ensimmäiset 8. sukupol-
ven Toyota Hiluxit saapuvat Suomen 
Toyota-liikkeisiin jo kesäkuun puo-
livälissä jatkamaan Suomen suosi-
tuimman avolavamallin tarinaa. T+

1 Neliveto kytketään uudessa  
Hiluxissa päälle ja pois sähköisellä  
kiertokatkaisijalla.

2 Lavan maksimileveys on  
1 645 mm, joka on luokkansa levein.

3 Suuret ajovaloumpiot  
takaavat hyvän näkyvyyden  
vaikeissakin ajo-oloissa.

Tyypillinen kaupunkien välillä 
kulkeva maantie Namibiassa on 
hiekkatie. Nopeusrajoitus on 100 
kilometriä tunnissa, joten autolta 
vaaditaan hyvän hallittavuuden 
ohella kovaa kestävyyttä.

Autotyyppi: Avolava-auto  
kovaan käyttöön. Kaksi- ja nelioviset 
korimallit
Moottori: 2,4 litran turbodiesel moottori
Vaihteistot: 6-vaihteiset käsi- ja  
automaattivaihteistot
Suurin teho: .......................110 kW (150 hv)
Suurin vääntö: .............................. 400 Nm

MITAT:
Pituus: ...........................................5 330 mm
Leveys:  ......................................... 1 800 mm
Korkeus:  ...........................1 810 – 1 815 mm

MASSAT:
Kantavuus: ...........................1 115 – 1 235 kg
Kokonaismassa:  .............3 150 – 3 210 kg
Suurin vetomassa: ..................... 3 200 kg
Hinta alkaen:  ..........................35 608,50 €
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Lataus

Pysäköinti- 
avustin

saatavilla
Maahantuonti  

Suomeen alkaa

Yli 2 500 kpl  
myytyä Priusta  

Suomessa

Vuoden  
Ekoauto  

Suomessa

Infograafi

Koskestusnäyttö 
vakiona

Teksti KALLE KALAJA kuva MIKKO VIERUMÄKI 

Kiivaiden kulutus- ja päästökeskustelujen keskelle  
lanseerattu uusin Prius-malli. Ensimmäinen Toyota-malli, 
jossa hyödynnetään uutta TNGA-alustarakennetta  
(katso esittely: www.toyotaplus.fi).

Huomattavia teknisiä harppauksia ottanut malli, jossa ole-
tusten vastaisesti kasvatettiin polttomoottorin iskutilavuutta. 
Erinomaista palautetta talviominaisuuksistaan saanut Prius.
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Pituus:  ....................................................................................4 460 mm 
Korkeus: .................................................................................. 1 480 mm
Yhdistetty kulutus:  ..........................................................3,9 l/100 km
Hiilidioksidipäästöt:  ...............................................................89 g/km
Valmistusmäärä: ..................................................................2 210 000
Kokonaisteho:  ........................................................... 100 kW (136 hv)
Moottorin iskutilavuus:  ....................................................... 1 798 cm3

Omamassa:  .............................................................................. 1 379 kg

Pituus  ......................................................................................4 540 mm
Korkeus  ................................................................................... 1 470 mm
Yhdistetty kulutus:  ..........................................................3,0 l/100 km
Hiilidioksidipäästöt:  ............................................................... 70 g/km
Valmistusmäärä (6/2015) :  ..........................................noin 120 000 
Kokonaisteho:  ..............................................................90 kW (122 hv)
Moottorin iskutilavuus:  ........................................................1 798 cm3

Omamassa:  ...............................................................................1 375 kg

Toyota Prius
1997–2003

Toyota Prius 
2009–2015

Toyota Prius
2016–

Toyota Prius 
2003–2009

NWH10
1. Sukupolvi

ZVW30
3. Sukupolvi

ZVW50
4. Sukupolvi

NWH20
2. Sukupolvi

Priuksen vuodet
Hybridiautojen esikuva on ollut markkinoilla  
kohta kaksi vuosikymmentä. Tällainen on  
Priuksen elinkaari 90-luvulta tähän päivään. 

1 500 000

1 000 000

500 000

332 17 656 15 255 19 026 36 928 41 337 53 292 134 687
234 945 312 519

429 415 429 740 530 110
690 187 628 989

1 219 098 1 279 225 1 266 070

1 203 968
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Viiden tähden
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Priuksen tuotannossa
meni rikki

Priuksen tuotannossa
meni rikki

Priuksen tuotannossa
meni rikki

Priuksen tuotannossa
meni rikki

Ensimmäinen  
7-paikkainen

hybriditila-auto
Prius+

Ensimmäinen
lataushybridi
(Prius PHEV)

100 000

1 000 000
2 000 000

CO2

CO2

3 000 000

Prius+

International Engine
of the year

Green  
Engine of  
the year

Green  
Engine of  
the year

Green  
Engine of  
the year

Green  
Engine of  
the year

Green  
Engine of  
the year

Hiilidioksidi- 
päästöjen (CO2)  

tippuminen
alle 90 g/km Hiilidioksidi- 

päästöjen (CO2)  
tippuminen

tasolle 70 g/km

Green  
Engine of  
the year

Vuoden  
Ekoauto  

Suomessa

1. SUKUPOLVI  TOYOTA PRIUS NWH10 (1997–2003)
2. SUKUPOLVI TOYOTA PRIUS NHW20 (2003–2009)

3. SUKUPOLVI  TOYOTA PRIUS ZVW30 (2009–2015)

4. SUKUPOLVI 

TOYOTA PRIUS
ZVW50 (2016-)

Maailman ensimmäinen sarjavalmisteinen hybridiauto. 
Porrasperäinen, melko tavallisen näköinen malli. Nerokas 
tekniikka alkoi hiljalleen yleistyä.

Pituus  ...................................................................................... 4 275 mm 
Korkeus  .................................................................................. 1 490 mm
Yhdistetty kulutus:  ......................................................... 4,9 l/100 km
Hiilidioksidipäästöt:  .............................................................. 114 g/km
Valmistusmäärä: .....................................................................1 23 000
Kokonaisteho:  .....................................................Noin 59 kW (80 hv)
Moottorin iskutilavuus:  ....................................................... 1  497 cm3

Omamassa:  ..............................................................................1 240 kg

Pituus  ........................................................................................4 450 mm 
Korkeus  .................................................................................... 1 490 mm
Yhdistetty kulutus:  ............................................................4,3 l/100 km
Hiilidioksidipäästöt:  ............................................................... 104 g/km
Valmistusmäärä: ..................................................................... 1 192 000
Kokonaisteho:  .................................................................82 kW (110 hv)
Moottorin iskutilavuus:  ..........................................................1 497 cm3

Omamassa:  ..................................................................................1 317 kg 

Priuksen läpimurtomalli, jossa nähtiin pisaraa mukaileva, 
tunnusomainen ulkomuotoilu. Nousi ympäristöä huomioivan 
autoilun symboliksi etenkin Yhdysvalloissa.

Toyotan kansainvälinen 
hybridimyynti 1997 – 2015 
(kaikki mallit)
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Loma on alkamassa ja mukaan  
tarvitaan monenlaista tavaraa. Ammattilainen  

antaa vinkit, kuinka matkustat tavaroittesi  
kanssa turvallisesti. Teksti MANU TUPPURAINEN

EI OLE IHAN SAMA, kuinka tavarat ladotaan 
autoon, suksiboksiin tai peräkärryyn. Autoliiton 
koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen sanoo, 
että tien päällä näkee liian usein matkalaisia, 
joiden tavaratila tai peräkärry on pakattu vää-
rin. ”Riskejä on hyvä tuoda esille, sillä niitä on 
monenlaisia”, Vesalainen sanoo. 

Ihmiset ja eläimet turvallisesti
Autossa on tärkeää, että kaikki matkustajat 
käyttävät turvavyötä ja istuvat omilla paikoil-
laan. Auton turvalaitteet suojaavat vain, jos 
ihminen istuu autossa oikealla tavalla, jalat jal-
katilassa.

Vesalainen sanoo, että monesti näkee, kun 
apukuskin paikalla istutaan jalat kojelaudalla. 
Törmäyksen ei tarvitse olla iso, mutta pahaa 
jälkeä voi silti syntyä, jos törmäys laukaisee tur-
vatyynyn.

Nykyään takapenkkiläiset saadaan viihty-
mään eri tavoin kuin ennen. Enää ei kirjoitel-
la vastaan tulevien autojen rekisteritunnuksia 
vihkoon tai lasketa punaisia autoja, vaan taka-
penkillä viihdytään tablettien tai älypuhelin-

ten kanssa. Kun niitä ei käytetä, ne olisi hyvä 
sujauttaa esimerkiksi etuistuinten takapuolella 
olevaan istuintaskuun. Muutaman sadan gram-
man painoisen tablettitietokoneen törmäys-
paino on 40-kertainen jo taajamanopeudessa 
tapahtuvassa törmäyksessä. 

Koiraakaan ei saisi pitää autossa vapaana. 
Viidenkympin nopeudesta tapahtuvassa tör-
mäyksessä mustinkin massa 40-kertaistuu. Sen 
vuoksi koira pitää kiinnittää turvavaljaisiin tai 
laittaa tavaratilaan kiinnitettyyn häkkiin auto-
matkan ajaksi.

 ”Onnettomuuden sattuessa vapaana autossa 
oleva koira voi karata onnettomuuspaikalta tai 
olla arvaamaton pelastajia kohtaan.”

Entäs matkatavarat? Painavat esineet ensim-
mäiseksi ja alimmaiseksi niin, että ne tukeutu-
vat takaistuimen selkänojaan.

”Omassa autossani on kahdessa osassa tait-
tuva selkänoja, ja esimerkiksi ison matkalaukun 
laitan autoon niin, että se ylittää saumakoh-
dan, jolloin laukun massa kohdistuu molempi-
en puoliskojen lukitusmekanismeihin”, Vesalai-
nen kertoo. 
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Tavaroita ei saisi lastata tavaratilaan yli sel-
känojan yläreunan korkeuden, vaikka autossa olisi 
tavaraverkko. Jos jarrutus on raju, verkko ei välttä-
mättä riitä pitämään tavaroita paikallaan. 

Perävaunun rajat vastaan nopeasti
Useimpien jarruttomien perävaunujen suurin sallit-
tu kokonaismassa on 750 kiloa, mutta kuormaa nii-
hin saa ottaa huomattavasti vähemmän. 

”Kokonaispainosta täytyy vähentää ensin perä-
vaunun oma massa. Jos se on 250 kiloa, kuormalle 
jää 500 kiloa”, Vesalainen muistuttaa.

Auton rekisteritodistuksessa on maininta, kuinka 
painavaa jarrutonta tai jarrullista kärryä autolla saa 
vetää. Usein autonvalmistajan sallima perävaunu-
massa on vähemmän, mitä perävaunuun ohjeistuk-
sen mukaan saisi lastata. Suurimpia sallittuja mas-
soja ei saa ylittää.

Kuorma perävaunussa on hyvä sijoittaa oikein. 
Esimerkiksi lautakuorma tekee vaunusta helposti 
takapainoisen, jolloin vaunu saattaa lähteä heitteleh-
timään ajossa. Kuorma saa ylittää kärryn etulaidan 
enintään metrillä ja takalaidan kahdella metrillä.

”Aisapainoa pitää olla vähän, mutta ei liikaa. Hyvä 
mittari on, että kuljettaja saa nostettua yksin kuorma-
tun kärryn aisan vetokuulasta pois ja siihen takaisin. 

Painopiste on siis hyvä saada mahdollisimman 
lähelle perävaunun akselia. Kuormattavasta tava-
rasta riippuen sitä ei ole aina mahdollista sitoa kär-
ryn etureunaan kiinni. Vesalaisen mukaan esimer-
kiksi tyhjät kuormalavat toimivat apuna. Sellaisen 
voi tukea kärryn etureunaan ja kuorman puoles-
taan kiinni kuormalavaan. Kuorma on aina sidotta-
va, myös kuomullisessa perävaunussa. Kärryn taka-
laidan ylittävään kuormaan pitää kiinnittää punai-
nen tai punakeltainen merkkilippu. 

Kevyttä suksiboksiin
Kun matkatavaroita halutaan kuljettaa auton katol-
la, taakkatelineet kannattaa kiinnittää ja kiristää 
kunnolla. Autolle on määrätty suurin sallittu katto-

kuorma, joka on yleensä noin 75–100 kiloa.
”Taakkatelineet ja suksiboksi painavat yhteen-

sä noin 25 kiloa, ne ovat jo osa kattokuormaa. Varsi-
naiselle kuormalle jää noin 50–75 kiloa, Vesalainen 
sanoo.

Tämä tarkoittaa, ettei suksiboksiin voi laittaa 
mitään kovin painavaa tavaraa. 

Boksi pitää kiinnittää huolellisesti taakkatelinei-
siin, sen etureunan pitäisi olla tuulilasin keskikoh-
dan takapuolella, jottei se haukkaa tuulta alleen. 
Boksi pitää olla myös suorassa edestäpäin katsottu-
na. Vinossa oleva boksi ujeltaa tuulessa ja lisää polt-
toaineen kulutusta. 

Boksin täyttämisessä painavimmat tavarat tulisi 
sijoittaa keskelle boksia. Lisäksi tavarat pitää tukea 
ja sitoa kiinni. Lopuksi pitää vielä varmistaa, että 
suksiboksin lukko on varmasti kiinni. 

Ajaessa kannattaa muistaa suksiboksin olemassa-
olo. Korkea tila-auto tai katumaasturi varustettuna 
boksilla saattaa olla liian korkea mataliin parkkihal-
leihin. T+

Muista ainakin nämä! 

•  Pakkaa painavat esineet auton tavaratilan  
perälle mahdollisimman alas. • Laita koira kuljetushäkkiin tai turvavaljaisiin. • Peräkärryn painorajat tulevat vastaan  
nopeasti. Kysy tuotteen myyjältä,  
mitä kuljetettava tavara painaa. • Suksiboksissa saa kuljettaa  
vain noin 50 – 75 kiloa.



Tasaeristä tasapainoa talouteen. 
Toyota Korjaamoluotto

Huollon varaat helpoiten osoitteessa 
toyotahuoltovaraus.fi

RAUTAINEN KUNTO 
EI AJAN MYÖTÄ RAPISE.

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

Kysy myös huollon rahoittamista 
edullisella Toyota Korjaamoluotolla!

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

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. Se tarjoaa sinulle edullisen ratkaisun, 
kun autosi kuluvat osat tarvitsevat uudistamista. Esim. vaihtolaturin hinta on 
lähes 50 % edullisempi – takuusta tinkimättä.

TOYOTA AKTIIVI LATURI
Lähes 50 % 
edullisempi!

Kysy hintaa!

Toyota-mallit
bensiinimoottorilla 
dieselmoottorilla 
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TOYOTA+26

Tavaroita ei saisi lastata tavaratilaan yli sel-
känojan yläreunan korkeuden, vaikka autossa olisi 
tavaraverkko. Jos jarrutus on raju, verkko ei välttä-
mättä riitä pitämään tavaroita paikallaan. 

Perävaunun rajat vastaan nopeasti
Useimpien jarruttomien perävaunujen suurin sallit-
tu kokonaismassa on 750 kiloa, mutta kuormaa nii-
hin saa ottaa huomattavasti vähemmän. 

”Kokonaispainosta täytyy vähentää ensin perä-
vaunun oma massa. Jos se on 250 kiloa, kuormalle 
jää 500 kiloa”, Vesalainen muistuttaa.

Auton rekisteritodistuksessa on maininta, kuinka 
painavaa jarrutonta tai jarrullista kärryä autolla saa 
vetää. Usein autonvalmistajan sallima perävaunu-
massa on vähemmän, mitä perävaunuun ohjeistuk-
sen mukaan saisi lastata. Suurimpia sallittuja mas-
soja ei saa ylittää.

Kuorma perävaunussa on hyvä sijoittaa oikein. 
Esimerkiksi lautakuorma tekee vaunusta helposti 
takapainoisen, jolloin vaunu saattaa lähteä heitteleh-
timään ajossa. Kuorma saa ylittää kärryn etulaidan 
enintään metrillä ja takalaidan kahdella metrillä.

”Aisapainoa pitää olla vähän, mutta ei liikaa. Hyvä 
mittari on, että kuljettaja saa nostettua yksin kuorma-
tun kärryn aisan vetokuulasta pois ja siihen takaisin. 

Painopiste on siis hyvä saada mahdollisimman 
lähelle perävaunun akselia. Kuormattavasta tava-
rasta riippuen sitä ei ole aina mahdollista sitoa kär-
ryn etureunaan kiinni. Vesalaisen mukaan esimer-
kiksi tyhjät kuormalavat toimivat apuna. Sellaisen 
voi tukea kärryn etureunaan ja kuorman puoles-
taan kiinni kuormalavaan. Kuorma on aina sidotta-
va, myös kuomullisessa perävaunussa. Kärryn taka-
laidan ylittävään kuormaan pitää kiinnittää punai-
nen tai punakeltainen merkkilippu. 

Kevyttä suksiboksiin
Kun matkatavaroita halutaan kuljettaa auton katol-
la, taakkatelineet kannattaa kiinnittää ja kiristää 
kunnolla. Autolle on määrätty suurin sallittu katto-

kuorma, joka on yleensä noin 75–100 kiloa.
”Taakkatelineet ja suksiboksi painavat yhteen-

sä noin 25 kiloa, ne ovat jo osa kattokuormaa. Varsi-
naiselle kuormalle jää noin 50–75 kiloa, Vesalainen 
sanoo.

Tämä tarkoittaa, ettei suksiboksiin voi laittaa 
mitään kovin painavaa tavaraa. 

Boksi pitää kiinnittää huolellisesti taakkatelinei-
siin, sen etureunan pitäisi olla tuulilasin keskikoh-
dan takapuolella, jottei se haukkaa tuulta alleen. 
Boksi pitää olla myös suorassa edestäpäin katsottu-
na. Vinossa oleva boksi ujeltaa tuulessa ja lisää polt-
toaineen kulutusta. 

Boksin täyttämisessä painavimmat tavarat tulisi 
sijoittaa keskelle boksia. Lisäksi tavarat pitää tukea 
ja sitoa kiinni. Lopuksi pitää vielä varmistaa, että 
suksiboksin lukko on varmasti kiinni. 

Ajaessa kannattaa muistaa suksiboksin olemassa-
olo. Korkea tila-auto tai katumaasturi varustettuna 
boksilla saattaa olla liian korkea mataliin parkkihal-
leihin. T+

Muista ainakin nämä! 

•  Pakkaa painavat esineet auton tavaratilan  
perälle mahdollisimman alas. • Laita koira kuljetushäkkiin tai turvavaljaisiin. • Peräkärryn painorajat tulevat vastaan  
nopeasti. Kysy tuotteen myyjältä,  
mitä kuljetettava tavara painaa. • Suksiboksissa saa kuljettaa  
vain noin 50 – 75 kiloa.



HYVÄ HUOLENPITO NÄKYY 
AUTOSI ULKONÄÖSSÄ JA 
JÄLLEENMYYNTIHINNASSA.

TOYOTA PROTECT -SUOJAPINNOITUS Kestävää
suojaa 

autollesi!

Maalipinnan suojakäsittely 
Esimerkkihinta koskee AYGOn tai Yarisin maalipinnan käsittelyä. alk. 249 €

Sisäverhoilun suojakäsittely alk. 49 €

Toyota ProTect -suojapinnoitteet auton ulkopintojen, kevytmetallivanteiden ja 
verhoilun suojaamiseen. Kevytmetallivanteiden suoja-aine estää jarrupölyn 
tarttumista, sisäverhoilun suoja edesauttaa helpompaa puhdistamista ja ulkopintojen 
käsittelyyn tarkoitettu tuotesarja varmistaa pitkäaikaisen kestävän kiillon. 

Kysy ProTect-käsittelyä omalta Toyota-jälleenmyyjältäsi.

SÄILYTÄ UUDEN AUTON KIILTO PITKÄÄN.

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

PIENET MAALIPINNAN VAURIOT SIISTIKSI
StickerFix-korjaustarrasarja 
Sisältää useita erikokoisia tarroja.

39,80 €

Aito Toyota-korjausmaali
Sivellinpullo, 2x9 ml. 
Kaksikerrosmaali ja kirkaslakka.
Spraymaali/kirkaslakka, 150 ml. 
Sisältää siveltimen.

alk. 10,80 €
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TOYOTA+ 2929

Vempaimet

Huh 
hellettä!

Helteestä nauttii enemmän, 
kun on hyvät varusteet. 

Valitsimme apureita
autoon ja kotiin.

Kylmäkalle ja eväsrasia  
yhdessä.  Frozzyback- 
rasiassa eväät pysyvät  
kylmänä seitsemän tuntia.  
Saatavana useita värejä  
(18 eur, eiring.fi).

Viileissä väreissä.  Asaklitt-
termos pitää juomat sekä 
kuumana että kylmänä.  
Saatavana eri kokoja   
(alk. 9,99 eur,  Clas Ohlson).

Varjoon, piiloon! Toyotan 
automallikohtaiset aurinko-
suojat sivuikkunoihin (Aven-
sikseen 96,50 eur, Toyota).

Tuulta päin!   
Tuuletin, jota kehtaa 
pitää esillä. Saata-
vana valkoinen  
ja pinkki (39,95 eur,  
Clas Ohlson).

Teksti EEVA LIDMAN kuvat MIKKO HANNULA

Kylmää kyytiä!  Tehokas,  
kompressoritoiminen  
idelB TB18 -matkajääkaappi 
(489 eur, Toyota).

Matkassa mukana.  Vahva kahden  
polkupyörän Thule Euroride  
940 -kuljetus teline vetokoukkuun  
(296 eur, Toyota). 



KOEAJA TOYOTAN PRO-RATKAISUT 
AMMATTILAISILLE.

Kiinteät kuukausierät. Taattu hyvityshinta.Toyota Jousto PRO -rahoitus. Parempi tie ammattilaisen autoon. 

SMART CARGO – MAHTUU, MAHTUU! 
Avaamalla läpilastausluukun ja taittamalla istuimen 
sinulla on reilu metri lisätilaa tai yli 500 l lämmintä 
kuormatilaa.

VALTAVAN VOIMAKAS.
Legendaarinen suorituskyky maastossa ja valtavan 
voimakas työkalu. Kuormaa Hilux kantaa tavattomasti, 
vetokykyä on 3.200 kg ja suurin vääntö 400 Nm. 
Luja erillisrunko ei vääntyile ja nelivedolla selvität 
hankalammatkin paikat.

Compact: 
- pituus 4,6 m
- tavaratilan pituus 2,1 m,
- tilavuus 4,6 - 5,1 m3

- kantavuus 1,1 - 1,3 t 
- vetokyky 1,8 - 2,5 t 

L1: 
- pituus 4,9 m
- tavaratilan pituus 2,5 m,
- tilavuus 5,3 - 5,8 m3

- kantavuus 1,2 - 1,4 t 
- vetokyky 1,8 - 2,5 t

L2: 
- pituus 5,3 m
- tavaratilan pituus 2,8 m,
- tilavuus 6,1 - 6,6 m3 
- kantavuus 1,2–1,4 t
- vetokyky 1,8 - 2,5 t 

TÄYSIN UUSI PROACE.  
Kolmella korimallilla.

TÄYSIN UUSI HILUX. 
Valtavan voimakas ratkaisu.

Malli Kokonaishinta
Proace Compact 1.6 D 95 26 899,43 €
Proace L1H1 2.0 D 120 30 556,41 €

Malli Kokonaishinta
Proace L2H1 2.0 D 120:  31 972,16 €
Hilux Extra Cab 2.4 D-4D 150 4WD Active  39 196,51 €

Proace EU-yhdistetty kulutus 5,3-5,5 l/100 km, CO2-päästöt 139-146 g/km.
Hilux EU-yhdistetty kulutus 6,8-7,2 l/100 km, CO2-päästöt 178-189 g/km.  
Takuu 3 vuotta/100.000 km, korin puhkiruostumattomuustakuu 6 vuotta. 

hahhahahanknknknnkkalalalallallamamamamammamamamamamamatktktktktkkkinininininnin ppppppppaiaiaiaiaiaiaiaikakakakakakakak t.t.t.tt.tt..t

MUKAVAA TYÖNTEKOA. 
Ohjaamo saa unohtamaan, että allasi on raa’an tehokas 
työauto. Ajotuntuma on kuin katumaasturissa ja materiaalit 
sekä ergonomia suunniteltu viimeisen päälle. Ohjaamo on 
myös miellyttävän hiljainen. 

SUOMEN LAAJIN VERKOSTO. 
Toyotan myynti ja huolto ovat aina lähellä valmiina 
palvelemaan ammattilaisia. Räätälöimme niin varustelun, 
rahoituksen, huoltosopimuksen kuin vakuutuksenkin 
vaatimustesi mukaan.
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TOYOTA+ TOYOTA+ 3332

Henkilö

VIETTELEVÄN HIMMEÄSTI hohta-
van laukun pintamateriaali muistut-
taa jostakin hyvin tutusta. Keskellä 
komeilee suuri metallisolki. Kun kat-
soo tarkemmin, huomaa, ettei kysees-
sä ole mikään tavallinen solki, vaan 
lentokoneen istuinvyön lukko. Hoh-
tavan pinnan muodostavat vierekkäin 
ommellut turvavyöt.

Laukku on kotimaisen, kierrätys-
designia valmistavan Globe Hopen 
hittituote. Yksinkertainen ja siksi niin 
nerokas. Materiaalistakaan ei tule 
pula. Henkilöauton keski-ikä on 20 
vuotta. Kun auto eläköityy, ovat tur-
vavyöt yleensä vielä täydessä palvelu-
valmiudessa.

”Turvavyö on ihanteellinen materi-
aali, koska se on suunniteltu kestämään 
jatkuvaa kulutusta”, Globe Hopen 
perustaja Seija Lukkala sanoo.

Turvavyöt hankitaan autohajotta-
moilta ympäri Suomea. Globe Hope 

Materiaali on Globe  
Hopen perustajalle Seija  
Lukkalalle kaiken lähtökohta. 
Sen pitää inspiroida. 

Teksti LAURA KYTÖLÄ kuvat JUNNU LUSA

taipuu muodiksi
Turvavyö 
Seija Lukkalan perustama Globe Hope valmistaa  
trendikkäitä tuotteita yllättävistä kierrätysmateriaaleista.

käyttää tuotteissaan myös vanhoja, 
käytöstä poistettuja armeijan teks-
tiilejä, työvaatteita, purjekankaita ja 
mainosmateriaaleja.

Käytöstä poistettua tekstiiliä riit-
tää nykymaailmassa.

”Materiaaleja tarjotaan paljon, 
kun tietoisuus yrityksestämme on 
levinnyt”, Lukkala iloitsee.

Aina näin ei ole ollut. Kun Lukka-
la kertoi 14 vuotta sitten haluavansa 
valmistaa vaatteita ja asusteita kier-
rätysmateriaaleista, oli vastaanotto 
epäuskoinen. Miksi kukaan haluaisi 
valmistaa, saati ostaa, vanhoista teks-
tiileistä valmistettuja tuotteita?

”Hankalinta oli löytää suuria eriä 
sarjatuotantoon soveltuvaa, tasalaa-
tuista kierrätystekstiiliä”, Lukkala 
kertoo. Kun hän haki uransa alus-
sa maakuntayhtymältä taloudellista 
tukea kierrättämiseen, ei bisnesideaa 
ymmärretty lainkaan.

”On myös yhteiskunnan etu, että 
materiaali päätyy kaatopaikan sijasta 
kiertoon”, Lukkala perustelee.

Tekstiilijätteen määrä havahdutti
Lukkala havahtui kasaantuvan tekstii-
lijätteen määrään vuosituhannen vaih-
teessa, samoihin aikoihin kun halpa-
vaateketjut rynnivät Suomeen. 

Tuolloin hän valmisti naisten design-
takkeja SL Studio -yrityksessään.

”Tekstiiliteollisuus on yksi saastut-
tavimmista teollisuudenaloista maail-
massa. Kun tehdään halvalla huonois-
ta materiaaleista, syntyy tarve ostaa 
koko ajan uutta. Aloin miettiä, miten 
voisin tehdä asioita toisin omalla alal-
lani.”

Syntyi Globe Hope ja maailman 
ensimmäinen sarjatuotantoon suun-
niteltu, kierrätysmateriaaleista valmis-
tettu vaatemallisto. Se esiteltiin Vate-
van muotimessuilla 2003. 
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Turvavöistä punotut  
laukut valmistetaan  
Suomessa. 

TOYOTA+34

Lukkala haluaa tuotteidensa ole-
van esteettisiä, eettisiä ja ekologisia. 
Se onnistuu ”hirveällä työllä, sisulla ja 
periksi antamattomuudella”, hän sanoo.

”On upeaa nähdä, miten kierrätys 
on ihan toisella tasolla nyt kuin aloit-
taessani.”

Silti Globe Hope on maailman 
mittakaavassa erityinen. 

Kierrätysmateriaaleista sarjatuo-
tantona kaksi uutta mallistoa vuodes-
sa valmistava vaateyritys on vielä har-
vinaisuus.

Materiaali kaiken lähtökohta
Toisin kuin usein luullaan, jätetekstii-
liä ei lahjoiteta ilmaiseksi. 

”Yleisin kysymys on, miksi tuotteet 
ovat niin kalliita, vaikka ne on tehty 
kierrätysmateriaalista. Vastaus on, että 
juuri siksi!”, Lukkala sanoo.

Materiaalien erottelu vie resursseja 
niin toimittajan kuin vastaanottajan-
kin päässä. Kaikki kierrätystekstiilit 
pitää lajitella ja pesettää.

Materiaali on Lukkalalle kaiken 
lähtökohta. Sen pitää inspiroida. 

Sarjatuotantoon riittävän määrän 
ja laadun lisäksi sen pitää olla myös 
kiinnostavaa ja trendikästä.

Tuotteet suunnitellaan tarjolla 
olevien materiaalien ominaisuuksi-
en pohjalta. Lukkala kertoo usein 
näkevänsä aika pian, mitä mate-
riaalista voi valmistaa. Materiaali 
kertoo myös tuotteen historiasta ja 
alkuperän pitääkin näkyä. Esimer-
kiksi armeijatekstiilien erilaiset lei-
mat tekevät jokaisesta tuotteesta 
uniikin.

”Emme myöskään halua rajoit-
tua materiaalien suhteen. Esimerkik-

si juuri nyt teemme Helsingin Olym-
piastadionin vanhoista penkeistä 
pientavaramallistoa.”

Ei yksin ekologisuudesta
Ideat pörräävät jatkuvasti kiirei-
sen toimitusjohtajan päässä, parhai-
ten niitä syntyy vuorovaikutuksessa 
oman tiimin kanssa.

Globe Hopen tuotekehitys tapah-
tuu Vihdin Nummelassa. Numme-
lan malliompelimossa ompelijat 
surauttavat tuotteiden prototyypit, 
jotka testataan. Testeissä kiinnite-
tään huomiota tuotteiden huollet-
tavuuteen, kestävyyteen ja funktio-
naalisuuteen.

Esteettisyyden, eettisyyden ja eko-
logisuuden lisäksi on vielä yksi tärkeä 
kriteeri, jonka Globe Hopen tuot-
teen pitää täyttää.

”Tuotteen pitää olla kuluttajalle 
haluttava. Olen idealisti, mutten niin 
idealisti, että valmistaisin tuotteita 
pelkän ekologisuuden takia. Tuot-
teissamme kierrätys on kuitenkin 
lisäarvo.” T+

Henkilö

* ”Kierrätysmateriaa-
leista sarjatuotantona 
kaksi mallistoa vuodes-
sa valmistava vaate-
yritys on maailmalla  
vielä harvinaisuus.”

• Globe Hopen perustaja.• Lukkala on koulutukseltaan 
puku  ja ateljeeompelija. Hän 
on ollut osakkaana teatteri- ja 
elokuvapuvustuksia tekeväs-
sä yrityksessä sekä omistanut 
naisten takkeja valmistaneen 
SL Studion.• Vuonna 2003 perustettu 
Globe Hope palkittiin opetus- 
ja kulttuuriministeriön Suomi-
palkinnolla 2006.• Globe Hope vie tuotanto-
aan muuan muassa Japaniin, 
Yhdysvaltoihin ja yhteentoista 
maahan Euroopassa.• Merkin omat myymälät 
Helsingin Lasipalatsissa ja 
Kiseleffin talossa.

KU K A?

Seija Lukkala, 54



Turvavöistä punotut  
laukut valmistetaan  
Suomessa. 
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Uutuus

Teksti PEKKA KARVINEN kuva TOYOTA

PAKETTIAUTOA tarvitsevien tar-
peet vaihtelevat paljon, ja siksi  
uudesta Proacesta tulee myyntiin 
monenlaisiin tarpeisiin vastaava 
mallisto. Uutta Proacea saa kolme-
na korimallina. Lyhimmässä Com-
pact-mallissa on 2,1 metrin pituinen 
kuormatila, mutta silti ohjaamoon 
mahtuu kolme henkilöä.

Pidempiakselivälisestä (3,2 m) 
versiosta on saatavilla kaksi koripi-
tuutta, L1 ja L2. Niiden tavaratilo-
jen pituudet ovat 2,5 ja 2,8 metriä. 
Smart Cargo -toiminto tuo kuljetus-
käyttöön myös etumatkustajan jal-
katilan, jolloin rahdin maksimimit-
ta kasvaa kaikissa koriversioissa noin 
1,2 metriä.

Taloudellisten dieselvoimanlähtei-
den tehot ovat 95–180 hevosvoimaa. 
Suuritehoisimmassa versiossa on 
aina automaattivaihteisto. Malliston 

3  X  U U S I  P R OAC E

Malli Tilavuus Kokonaishinta (€)• Proace Compact 1,6 D 95 .........4,6 – 5,1 m3,  2 eurolavaa  ..................26 899• Proace L1H1 2,0 D 120 ...............5,3 – 5,8 m3, 3 eurolavaa ..................30 556• Proace L2H1 2,0 D 180 Autom. ..6,1 – 6,6 m3,  3 eurolavaa  .................35 983

Varaa koeajoaika osoitteessa  www.toyota.fi

kantavuus on jopa 1400 kg ja suurin 
vetomassa enimmillään 2 500 kg. 

Suomesta maailmankartalle 
Proace esiteltiin kesäkuun puoli-
välissä kansainväliselle lehdistölle 
Tuusulassa. 

”Toyotan poikkeuksellisen vahva 
asema Suomen tavara-autokannassa 

oli yksi syy siihen, että uutuusmallin 
kansainvälinen lehdistöesittely järjes-
tettiin täällä”, sanoo Toyotan tiedo-
tuspäällikkö Kalle Kalaja.

Ensimmäiset Proace-pakettiautot 
tulevat Toyota-liikkeisiin lähiviikkoi-
na. Myöhemmin tänä vuonna tarjon-
ta täydentyy useilla henkilöautover-
sioilla. T+

Proace – kolme kovaa työjuhtaa
Toyotan uusi Proace-pakettiauto saapuu jälleenmyyjäliikkeisiin kesäkuun aikana. 

Uutuudesta 
esitellään loppu-
vuodesta myös 

pikkubussi-
versioita.



Vinjetti

Suomessa romutetaan yhä enemmän autoja.  
Romutetun menopelin osista suurin osa jatkaa elämäänsä 
kierrätyksen kautta. Seurasimme, kun kolmekymppinen  

Toyota Corolla päätyi kiertoon. 

matkaViimeinen
Teksti SAMI TAKALA  kuvat JUNNU LUSA

Toyota Corolla on matkalla  
romutettavaksi Kuusakosken 
romuttamolla Vantaalla.

TOYOTA+ TOYOTA+ 3736
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1 Auto saapuu kierrätys-
paikalle, jossa se kulkee 

säteilyportin kautta vaa’alle ja 
sieltä edelleen romuttamon 
pihalle. Auto pinotaan mui-
den romuautojen joukkoon 
odottamaan romutusta.

3 Auto syötetään murs-
kaajalle, joka litistää 

auton parissa minuutissa noin 
kämmenen kokoiseksi metallin 
palaksi. Magneetti erottelee 
raudan alumiinista, kuparista, 
puusta, sinkistä ja muusta 
materiaalista.

2 Romutus alkaa esikäsitte-
lystä. Autosta irrotetaan 

ensin akku ja renkaat. Sen 
jälkeen se nostetaan telineel-
le, ja siitä poistetaan kaikki 
nesteet. Esikäsittely kestää 
kymmenisen minuuttia.

4 Autosta noin 95 prosenttia 
pystytään hyödyntämään. 

Teräsosat menevät kokonaan  
uusiokäyttöön teollisuuden  
raaka-aineeksi. Kupari, rauta 
ja alumiini erotellaan. Vain viisi 
prosenttia auton osista päätyy 
kaatopaikalle jätteeksi.

Näin auto romutetaan

KYMMENIÄ AUTOJA makaa pääl-
lekkäin korkeissa kasoissa Kuusakos-
ken romuttamossa Vantaan Seutulas-
sa. Valoja on säpäleinä, ikkunoita rik-
ki, kylkiä ruttaantunut.

Näitä menopelejä saatetaan muistel-
la valokuva-albumeja selaillessa ja men-
neiden automatkojen perään haikailles-
sa. Mutta nyt autot ovat määränpääs-
sään – kaikki odottavat romuttamista.

Seuraavana on vuorossa viininpu-
nainen, liki kolmekymppinen Toyo-
ta Corolla, jolla on takanaan vajaat 
210 000 kilometriä. Se on tyypillinen 
romutettava auto, sillä romuksi pääty-
vien autojen keski-ikä on 21 vuotta.

Traktori kantaa Corollaa trukkipii-
keissään ja laskee sen esikäsittelyhallin 
lattialle. Seutulan-romuttamo on yksi 
niistä sadoista paikoista, joissa autois-
ta tehdään kierrätystavaraa. Esikäsit-
telijä Jakke Selin tarkistaa ensin, ettei 
auton matkustamoon eikä takakonttiin 

ole jäänyt mitään vaarallisia tai tärkeitä 
esineitä, kuten kaasupulloja. Niitä on 
joskus löytynyt, samoin lastenrattaita – 
ja jopa yhden opiskelijan lopputyö.

”Lopputyönsä kadottanut opiske-
lija katseli autokasoja masentuneen 
näköisenä ja sanoi, ettei sitä taida 
täältä löytyä, eikä löytynyt. Toivotta-
vasti hänellä oli siitä kopio”, palvelu-
päällikkö Ari Turunen sanoo.

Akku ja renkaat irtoavat Corollas-
ta seuraavaksi. Tämän jälkeen Selin 
poraa auton pohjaan muutaman rei-
än, joista hän imee moottoriöljyn, 
polttoaineen, tuulilasin pesunesteen, 
jarrunesteen ja jäähdytysnesteen.

Varsinkin polttoainetankin huolel-
linen tyhjentäminen on tärkeää, ettei 
romuttaessa tapahdu vaarallisia räjäh-
dyksiä.

”Tässä työssä ei voi tunteilla”
Kun auto on esikäsitelty – eli romut-

tajien ammattitermin kuivattu – kah-
mari syöttää sen muun metallijätteen 
mukana murskaimelle. Laite hotkii 
Corollan hetkessä ja sylkäisee ulos 
täysin tunnistamattomina palasina. 

”Tässä työssä ei voi tunteilla”, ter-
minaalipäällikkö Pasi Mursunen 
sanoo.

Vierailijan silmä kuitenkin kostuu. 
Toisaalta tämäkin auto jatkaa elä-
määnsä muussa muodossa. Se voi 
päätyä hyvällä onnella vaikka entisen 
omistajansa keittiöön.

Jättimäistä lihamyllyä muistuttava 
murskain lyttää auton kasaan ja mag-
neetti erottelee eri materiaalit toisistaan. 
Rauta myydään terästehtaille, jotka val-
mistavat siitä esimerkiksi kattiloita.

Alumiini päätyy toiseen tehtaaseen, 
jossa siitä sulatetaan alumiiniharkkoja 
autoteollisuuden tarpeisiin. Autoteh-
taat tekevät harkoista muun muassa 
vaihdelaatikon osia.

Autokanta nuorenee
Muistotilaisuutta joka autolle ei ehdi 
järjestää, sillä Suomessa romutetaan 
vuosittain noin 60 000 autoa ja mää-
rä on kasvanut viime vuosina.

Vielä viime syksynä romutetusta 
autosta sai 1 500 euron hyvityksen, 
kun tilalle hankki uuden, vähäpääs-
töisen menopelin. Romutuspalkkio-
kokeilun tarkoituksena oli nuorentaa 
autokantaa, vähentää päästöjä ja lisä-
tä liikenneturvallisuutta.

Kokeilu oli arvattua suositumpi, 
ja sille osoitettu määräraha loppui 
ennen aikojaan. Eduskunta myönsi 
kokeilulle rahoitusta yhteensä kah-
deksan miljoonaa euroa.

Kokeilun innoittamana Suomeen 
hankittiin 8 000 pienipäästöistä 
autoa: romutuspalkkiolla hankittu-
jen autojen keskimääräiset hiilidiok-
sidipäästöt ovat 107 grammaa kilo-
metrillä, kun samaan aikaan rekiste-

röidyillä muilla autoilla päästöt ovat 
122 grammaa kilometrillä.

Corolla jatkaa matkaa
Seutulan-romuttamossa traktori jat-
kaa kuorma-auton syöttämistä. Se 
kahmii vasta paloiteltua metallia val-
tavasta pyramidin muotoisesta kasas-
ta, johon liukuhihna tiputtaa jatku-
vasti lisää täytettä murskaimesta.

Kun kuorma-auton lavat ovat 
täynnä auringossa hohkaavaa metal-
lia, kuljettaja lakaisee renkaiden 
edustat terävistä irtopaloista ja nyt-
käyttää raskaan ajoneuvon hitaasti 
liikkeelle. Auton matka kohti teräs-
tehdasta ja jälleensyntymistä on 
alkanut.

Jakke Selin puolestaan kääntää 
traktorinsa nokan takaisin autoka-
soihin päin. Edessä on iso urakka. 
Tänään täytyy romuttaa vielä kym-
meniä muita autoja. T+

• Autoja romuttaa Eurajoen 
romu, Kajaanin romu, Kuusakos-
ki ja Stena Recycling. Vastaanot-
topaikkoja on yli 250 eri puolilla 
maata. Lähimmän autoja vas-
taanottavan paikan löytää osoit-
teesta www.autokierratys.fi.• Auton romuttaminen ei mak-
sa kuluttajalle. Osa romuttajis-
ta myös hakee auton maksutta. 
Kun auto on luovutettu romutta-
jalle, se poistetaan rekisteristä ja 
omistaja saa romutustodistuk-
sen. Samalla päättyy vastuu ajo-
neuvoverosta ja vakuutuksista.

Romut pois 
nurkista!

Fe
kg

Al Cu

 vastaanotto paikkaa  romutettua autoa 
vuodessa

autojen keski-ikä kierrätykseen / 
kaatopaikalle

250 60 000 2 1 v 95 / 5 %

Jakke Selin poistaa Corollasta polttoaineet. Corolla on kohta valmis murskaimelle. Esikäsittelyssä irrotettuja katalysaattoreita. Romutusta odottavia autoja Kuusakosken romuttamossa.
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Fe
kg

Al Cu
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Jakke Selin poistaa Corollasta polttoaineet. Corolla on kohta valmis murskaimelle. Esikäsittelyssä irrotettuja katalysaattoreita. Romutusta odottavia autoja Kuusakosken romuttamossa.
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Hyvä tyyppi

Markus Huuskosen ongelmanratkaisutaidot ovat tuoneet  
kärkisijoja mekaanikkokisoissa. Nopeasti muuttuvien automallien  
korjaamisessa tärkeintä on päättelykyky. Teksti MINNA TAKKUNEN  kuva SAKARI PIIPPO

AUTOMEKAANIKKO Markus 
Huuskosen työpäivään mahtuu jos-
kus yksi, toisina päivinä kymme-
nen nelipyöräistä. ”Joutokäyntiä ei 
pahemmin ole.” 

Päivä starttaa Järvenpään Auto-
Aritassa puoli kahdeksalta. Työt ete-
nevät esimiesten työnohjaustauluihin 
merkitsemien työmääräysten tahdissa. 

Poikkeuksiakin on. Tänään aamul-
la pihaan hurautti asiakas, jonka 
auton pohja kaipasi tarkistusta. Hän-
tä palveltiin saman tien.

”Asiakkaat ovat tosi mukavia.” 
Vuodet ovat kerryttäneet tuttuja kas-
voja, joiden kanssa tulee vaihdettua 
kuulumiset. Joku saattaa tuoda pul-
lapitkon tai muuten muistaa kiitok-
sella huolellisesta jäljestä.

Nopeasti muuttuvat mallit
Markus aloitti alalla kesätöissä vuon-
na 1989. ”Parasta on se, että tekniik-
ka menee eteenpäin. Koko ajan tulee 
jotakin uutta.” 

Nopeasti muuttuvat automallit ja 
kehittyvä tekniikka lisäävät käyttövir-
heitä. ”Aina ei autossa ole varsinaista 
vikaa.” Asiakas on vahingossa ohjel-
moinut vaikkapa sähköikkunat luki-
tustilaan. 

Markus lukee viikoittain Toyotan 
tiedotteita ja koulutusmateriaaleja. 
Hiljattain hän on tankannut tietoa 
muun muassa uudesta Prius-hybri-
dimallista.

Muutaman kerran vuodessa hän 
osallistuu koulutuksiin. ”Koulutuk-
set ovat tosi hyviä. Maahantuojan 
kouluttajilla on viimeisin tieto, 
samalla voi kysellä.” Muissa Toyo-
ta-huolloissa työskentelevien kanssa 
jutellessa tulee vaihdettua oppia eri-
laisista toimintatavoista.

Pähkinöitä konepellin alla
Työ on ytimeltään päättelyä. Tietoa 
vian metsästyksen tueksi mekaanik-
ko hakee koneelta. Korjaamotesteril-
tä saa osviittaa vian lähteestä, mut-

Ongelmanratkaisija

KU K A

• IKÄ: 44 • AMMATTI: Automekaanikko. 
Toyotalla töissä vuodesta 1995. • KOTI JA PERHE: Asuu Mäntsä
lässä avovaimonsa kanssa. • HARRASTUKSET: Metsä työt, 
moporeissut kaveri porukalla, 
rakennusten korjaaminen.

Mopolla auringonlaskuun
Markuksen taidot on testattu myös 
alan kisoissa. Vuoden alussa hän 
voitti toisen kerran Toyotan Mesta-
rimekaanikko-kisan. 

”Esimies houkutteli täyttämään 
kisaanilmoittautumispaperit. Sitten 
kävi tämmöinen vahinko”, Markus 
virnistelee vaatimattomana. Hän on 
kilpaillut ykkössijalle myös Suomen 
Autoteknillisen liiton kilpailussa ja 
osallistunut Toyotan mekaanikkojen 
Euroopan-mestaruuskisoihin. 

Kotioloissakin Markusta työllistää 
muutama moottori. Parhaillaan hän 
entisöi vuosimallin 1957 itäsaksalais-
valmisteista mopoa. ”Se on kiireetön-
tä touhua.” 

Rento ote on myös kaverei-
den epävirallisessa mopokerhos-
sa, johon kuuluu eri ikäisiä aja-
jia. Mukana on myös puolisoita. 
Yhdessä viihtymään ajetaan milloin 
hyväntekeväisyysteemalla, milloin 
puvut päällä. T+

ta ei valmista ratkaisua. Korjaustoi-
met on mekaanikon itse ratkaistava. 
Ongelmanratkaisussa auttaa myös 
tekninen raporttikanta, josta voi 
tutkailla, miten muissa huolloissa 
korjaukset on toteutettu.

Pelkkää vian hakua päivät eivät 
kuitenkaan ole. ”Suurin osa päi-
västä kuluu rutiininomaisiin huol-
toihin, varusteluihin ja pieniin kor-
jaustöihin.”

Toisinaan pulmanratkaisuun 
liittyy salamatkustajia. Erään asi-
akkaan autossa haisivat koiran 
kuivamuonanappulat. Kävi ilmi, 
että hiiret olivat kuljettaneet niitä 
moottoritilan kautta matkustamon 
raitisilmasuodattimeen. ”Mootto-
ritilasta löytyy milloin mitäkin hiir-
ten kuskaamaa, käpyjä tai pähki-
nöitä.”

Joskus Markus puntaroi ratkaisu-
malleja työpäivän jälkeenkin. Vuo-
sia Markuksen kanssa töitä tehnyt 
Ari Vähämöttönen vahvistaa työka-

Markus 
Huuskonen

verinsa kiinnostuksen asteen. ”Mar-
kukselta löytyy motivaatiota selvit-
tää asioita myös omalla ajalla. Hänen 
mielenkiintonsa autotekniikkaan on 
korkealla tasolla.”
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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 %. 

Varusteiden hinnat sisältävät asennuksen 
valtakunnallisella keskiarvohinnalla. 
Kysy varusteiden saatavuus ja lopullinen 
hinta Toyota-jälleenmyyjältäsi.

Tasaeristä tasapainoa talouteen. 
Toyota Korjaamoluotto

18” PITLANE II 
-kevytmetallivanteet 1.141 €

VETOKOUKKU 
irroitettava, vaakatasossa
978 €

POLKUPYÖRÄTELINE 
vetokoukkuun
323 €

KYLKILISTASARJA, 
kiiltävä
322 €

ETUOVIEN KAHVOJEN 
SUOJAKALVOSARJA 56 €

TEKSTIILIMATTOSARJA, 
104 €

TAVARATILAN SUOJAPOHJA
78 €

TAKAPUSKURIN 
SUOJALEVY, kiiltävä
161 €

TAKALUUKUN 
KORISTELISTA, kiiltävä
144 €

KOIRAVERKKO, 
puolikorkea 304 €
Koiraverkon jakaja 267 €

WEBASTO-LISÄLÄMMITIN
myös hybridiin.

UUSI KÄÄNTEENTEKEVÄ 
RAV4.
Ensimmäisenä luokassaan uusi RAV4 on saatavana 
myös hybridinä, joka yhdistää katumaasturin 
voiman ja hybridin hiljaisuuden.  Viimeistele 
autosi laadukkailla lisävarusteilla, jotka 
mm. suojaavat sitä ja antavat tyylille 
viimeisen silauksen. Kysy lisää 
lähimmältä Toyota-jälleenmyyjältäsi!

60899_TO_Varusteet_420x270_TPlus.indd   1 12.5.2016   14.44
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Vaihda vapaalle

Teksti MIRA JALOMIES  kuvat PEPPE MANCUSO

Pieni autoloma 
Menorcalla 
Baleaarien saariin kuuluvalla Menorcalla aika seisahtuu. 
Täällä saa nauttia saaren jylhistä rannikkomaisemista, syrjäisistä  
uimapoukamista ja maaseudun rauhasta.   

TIE MUTKITTELEE kiviaitojen 
väleissä. Ajelemme ohi omakotitalo-
jen, joiden seinillä kiipeilevät purp-
puranpunaiset ihmeköynnökset. Ohi-
tamme kasvimaita ja niittyjä, joissa 
on vielä jäljellä alkukesän vihreyttä. 
Sitten maiseman valtaavat pensas-
tupsuja kasvavat röpöliäiset kallio-
tantereet ja huvilat, jotka katselevat 
Välimerelle. 

Menorcan lentokentän eteläpuo-
lella levittyvä Binissafúllerin seutu on 
oodi kesälle ja lomalle. Rantatie vie 
valkoisiin kyliin ja veneiden pilkutta-
miin poukamiin. Se vie myös toinen 
toistaan kutsuvampiin uimapaikkoi-
hin, kuten pikkuruiseen Cala de Bini-
dalíin, jonne laskeudumme polkua 
pitkin jyrkkien kalliorinteiden päältä. 

Pehmeälle hietikolle ei mahdu 
montaa auringonottajaa, mutta ei 
mahdu hälyä eikä meluakaan. Vesi on 
häkellyttävän kirkasta. 

Tällaiset koskemattomat hiekka-
rannat ovat Menorcaa parhaimmil-
laan. Niitä kohtaa ympäri saaren, 
joka suunnalta vähän omanlaisiaan. 

Mutta eipä kiirehditä, pysähdytään 
seuraavaksi maaseudulle syömään. 

 
Kaskaat musisoivat Binifadetin 
viinitilalla. Ulkoilmaravintolan tun-
nelmaa nostattaa syntymäpäivää juh-
listava iloinen menorcalaisseurue, 
jolle kiikutetaan lisää naposteltavaa. 

Paikallisia juustoja ja leipäsiä, joi-
den päällä on pikanttia sobrasada-
makkaraa ja viinimarmeladia – sel-
laisia alkupaloja tarjoilija meille suo-
sittelee. Pääruuaksi sopii lähivesiltä 
pyydetty kala ja katkaravut. 

Ravintolan yhteydessä on pieni 
gourmetpuoti, josta saa muun muas-
sa tilan omia puna-, valko ja rosee-
viinejä. Niitä saa maistella tilkkasen 
myös sen jälkeen, kun on kierrellyt 
moderneissa kellaritiloissa. ”Merlu-
zo on kepeää kuin kesäpäivä”, tilan 
oppaana toiminut Silvia luonnehtii 
raikasta valkoviiniä, joka pullotetaan 
ilman kypsytystä. 

Viininviljely tekee Menorcalla hil-
jalleen uutta tulemista yli sadan vuo-
den tauon jälkeen. Binifadet on  seit-

semästä viinitilasta suurin ja tunne-
tuin. Silti toiminta on pienimuotoista, 
kuten Menorcalle sopii. 

Täällä kaikki on pientä, myös väli-
matkat. Pitkulainen, alle sadantuhan-
nen asukkaan saari on pisimmillään-
kin vain reilut 40 kilometriä. 

Silti auto on tarpeen – liki pakolli-
nen apuri, jos haluat tutustua saareen 
kunnolla; sen kiemuraisiin maalais-
teihin, kauneimpiin rantoihin ja poh-
joispuolen autioille rannikkoseuduille. 
Niihin ei pääse busseilla, eikä kunnon 
pyöräteitäkään ole. 

Favaritxin majakka kylpee vaalean-
punaisessa aamunkajossa, mereen työn-
tyvän kallioniemen nokassa. Muuan 
aamuvirkku pariskunta istuskelee ranta-
kivellä horisonttia ihaillen. Kun aurinko 
putkahtaa esiin taivaanrannasta, he kai-
vavat croissantit repustaan. 

Ellei heitä ja meitä lasketa, paikalla 
ei ole ketään. On vain tummanpuhu-
vaa, haperoa kalliota, jota pohjoistuuli-
en nostattamat aallot ovat muovanneet. 
Maisema muistuttaa muotoineen   

Favàritxin majakan ympäristö on luonnonpuistoa.  
Lähettyviltä lähtee polku rauhallisille hiekkarannoille.   

Menorca

Mallorca
Madrid

Barcelona
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Menorca

Mallorca
Madrid

Barcelona
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ja väreineen kuun pintaa. Samannä-
köistä ei ole missään muualla saarella.  

Seutu on suojeltua luonnonpuis-
toa, jossa kulkevat rannalta toiselle 
vievät, merkityt patikkareitit. 

Me sivuutamme polut ja jatkam-
me päivää majakoiden merkeissä. 
Niitä on useita saaren eri laidoilla, 
karunkauniissa luontomaisemissa, 
asutuksesta eristäytyneinä. Yhteen-
kään ei pääse sisälle, mutta maisemat 
ovat aina hienot.

Pohjoisimmassa nupissa, Cap de 
Cavalleriassa, saamme seuraa villi-
vuohista ja lokeista. Majakan takana 
syöksyvät mereen huimat, pystysuo-
rat jyrkänteet. 

Paljon lempeämpää on lounais-
päädyssä, Cap d’Artrutxissa. Maja-
kan kupeessa on ravintola, jonka 
terassilla kuuntelemme vieressä lais-
kasti loiskivia aaltoja ja seurailemme 
kuinka aurinko painuu mailleen.

 
Välillä hylkäämme auton hetkek-
si ja tutustumme saaren tärkeimpiin 
kaupunkeihin – nykyiseen pääkau-
punkiin Maóon ja saaren vastakkai-
sessa päässä olevaan, vanhaan pää-
kaupunkiin Ciutadellaan. Molem-
mat ovat pieniä, mutta etenkin kesä-

aikaan eloisia, ja niissä on mukava 
shoppailla. Pienissä putiikeissa myy-
dään vaatteita, saarella tehtyjä san-
daaleita ja muita kenkiä, sekä saip-
puoita, jotka on nimetty houkuttele-
vasti rantojen mukaan.

Arkkitehtuuri on kaunista – Ciuta-
dellassa vielä vähän Maóta kauniim-
paa. Sen koko keskusta-alue on van-
haakaupunkia. Katedraalin sivuuttavaa 
kauppakatua ja monia aukioita reu-
nustavat hunajanvaaleat porvaristalot, 
kävelykujia eriväriset kivitalot. Ruu-
tuikkunoita koristavat virkatut pitsiver-
hot, ja monet ovet ovat vähän raollaan. 

Kahvit juomme Ciutadellan pie-

nen, vilkkaan toriaukion laidalla. 
Se on mainio paikka katsella ihmi-
siä, jotka syövät myöhäistä aamiaista 
tai menevät ostoksille – kalatiskeil-
le, makkara- ja juustokioskeihin tai 
vihanneskojuihin. 

Lounaalle suuntaamme ravinto-
loiden reunustamaan pienvenesa-
tamaan ja sen pohjukassa olevaan 
S’Amaradoriin. Siellä ruoka on poik-
keuksellisen huolella valmistettua, 
ja ikkunoista avautuu ihana näköala 
koko satamaan. 

Sitten koittaa useamman tunnin 
siesta. Kaupat sulkeutuvat ja kadut 
tyhjenevät. Se on otollinen aika 
hurauttaa autolla jonnekin lähiseu-
dun rannoista. 

Cala en Turquetaan johtaa mont-
tuinen ja pölyinen hiekkatie metsi-
kön suojassa. Parkkipaikalta on vie-
lä parinkymmenen minuutin kävely-
matka matalien kalliorinteiden rajaa-
malle valkohiekkaiselle poukamalle.

Rannalla tuoksuu männyille. Tääl-
lä on hyvä snorklailla, uida ja tork-
kua pyyhkeen päällä loppupäivän, 
illantuloon saakka. T+

* Autolla voit tutustua 
saaren kiemuraisiin 
maalaisteihin, kau
neimpiin rantoihin ja 
pohjoispuolen autioille 
rannikkoseuduille.  
Niihin ei pääse bus
seilla, eikä kunnon 
pyöräteitäkään ole.

Autoilusta:• Vuokraa auto lentokentäl
tä, jossa on mm. Avis, Europ
car ja Hertz. Hyvä vaihtoehto 
on paikallinen Owners Cars, 
www.ownerscars.com. • Saari on tehty pikkuautoil
le: tiet ovat paikoin todella 
kapeita ja parkkipaikat 
ahtaita. • Tiet ovat rauhallisia heinä–
elokuuta lukuun ottamatta.   

Autoile myös näihin: • Monte Toron kukkulalta 

saaren keskeltä avautuu 
hieno näköala.  • Maón sataman kärjessä on 
La Molan historiallinen linna
ke tunneleineen. Carretera 
Mola, www.fortalesalamola.
com  • Cova d’en Xoroin luola
baarissa, mereen viettävässä 
kallionseinämässä, on tun
nelmallista auringonlaskun 

aikaan. Carrer de Sa Cova 2, 
Cala en Porter,  
www.covadenxoroi.com

Ostoksia: • Kenkäteollisuudella on 
pitkät perinteet. Avarca
nahkasandaaleja myydään 
kaiken värisinä. Riamerkin 
tehtaanmyymälän yhteydes
sä näkee, miten kenkiä teh
dään. Carrer dels Trencadors 
25, Ferreries, www.ria.es • Menorcalainen Mascaró 
on tunnettu Pretty Ballerinas 
kengistään. Tehtaanmyy
mälässä on parhaat valikoi
mat ja alennustuotteita.  
Calle Poife, Ferreries,  
www.mascaro.com• Markkinoilla myydään 
vaatteita, laukkuja ja koruja. 
Maóssa kojut valtaavat Plaça 
de l’Esplanadan tiistaisin ja 
lauantaisin aamupäivällä, 
 Ciutadellassa Plaça des 
Bornin perjantaisin ja lauan
taisin.

Ravintoloita: • S’Ancora on oiva paikka 

maistella saaren erikoisuutta, 
hummerikeittoa. Passeig 
Marítim 8, Fornells,  
www.sancora.net• Sa Covan rennosta ulkoil
maravintolasta saa menor
calaisia kala ja liharuokia 
välimerellisellä ja kansain
välisellä twistillä. Carrer de 
s'Amfos Blau 167, Cala Torret, 
Binibèquer.• S’Amarador, Carrer de 
Pere Capllonch 42, Port de 
Ciutadella,  
www.samarador.com• Binifadet, Cami De Ses 
Barraques, Sant Lluis,  
www.binifadet.com

Miten mennä?• Menorcalle tehdään 
 kesällä valmismatkoja 
 Suomesta. Saarelle pääsee 
myös Barcelonan kautta 
Vuelingilla, www.vueling.
com. Naapurisaarelta Mal
lorcalta pääsee lentäen tai 
lautalla, 
www.balearia.com tai  
www.iscomar.com.

Maón

Fornells

Ciutadella

Cova d´en Xoroi

Monte Toro

M E N O R CA

Binifadetin viinitilalla järjestetään opastettuja kierroksia  
maistiaisineen. Päärakennuksessa on viihtyisä ulkoilmaravintola.

Menorcan kirkkaissa vesissä on mukava snorklata ja sukeltaa.  Binifadetin gourmetpuodista  
voi ostaa tilan omia viinejä.

Kymmenet pienet poukamarannat ovat saaren erikoisuus. Vehreim
mät miljööt, kuten Binissafúllerin ranta, löytyvät etelärannikolta.

Avarca-sandaalit 
ovat  menorca-
laista käsityötä.

Vaihda vapaalle
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PAKETOITUA MIELENRAUHAA. 
TOYOTA GENUINE PARTS. 

Aidot Toyota-varaosat pitävät Toyotasi aina parhaassa kunnossa. 
Niiden avulla Toyotasi palvelee sinua luotettavasti kaikissa 
tilanteissa ja varmistat autosi hyvän jälleenmyyntiarvon. 
Tunnistat ne punavalkoisesta 
Toyota Genuine Parts -pakkauksesta.

PUHDASTA SUORITUSKYKYÄ. 
TOYOTA GENUINE MOTOR OIL. 

Toyotan Genuine Motor Oil on erityisesti Toyotaasi kehitetty, 
moottorin taloudellisuuden ja kestävyyden varmistava huippuöljy. 
Valikoimastamme löydät juuri oikean, autoosi suunnitellun öljyn 
hybrideistä uusimpiin hiukkassuodattimella varustettuihin 
dieselmoottoreihin. 

yotasi aina parhaassa kunnossa. 
ua luotettavasti kaikissa 

än jälleenmyyntiarvon. 

sta.

KELLONTARKKA 
HUIPPUTUOTE.

Huolehdi moottoriöljyn riittävyydestä. 
PIDÄ LISÄÖLJY AINA MUKANASI!

TGMO 0W-20 
Advanced Fuel Economy. 
Uusiin hybrideihin sekä 
Valvematic-moottoreihin.

TGMO 5W-30 
Premium Fuel Economy. 
Bensiinimoottoreihin ja 
hiukkassuodattimilla varustet-
tuihin dieselmoottoreihin.
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Juha Itkonen Kolumni

EDELLISESSÄ kolumnissani ker-
roin perhettämme eteläisessä Italias-
sa kohdanneista, ei Toyota-merkkisen 
vuokra-auton moottoririkosta käyn-
nistyneistä vaikeuksista. Vaimo luki 
muistelmani ja sanoi, etten saa jättää 
loppua kertomatta. 

Olemme siis onnellisesti jälleen 
vuokrahuvilallamme, ikävä kyllä 
ilman autoa. Sattuu olemaan sun-
nuntai, olemme sen verran realisteja 
ettemme viitsi edes yrittää uutta ajo-
peliä alle. Sen sijaan laadimme pyhä-
päivän aikana toimintasuunnitelman. 
Onneksi olemme matkassa ystävä-
perheen kanssa, emme siis täysin 
ilman kyytiä. 

Maanantaiaamuna Eero heit-
tää meidät asemalle. Puksuttelem-
me paikallisjunalla tunnin matkan 
Salernoon. Hetken hikoilu vaunun 
tungoksessa, muutaman minuu-
tin kävely Hertzin toimistolle, sitten 
koko perhe sisään autoon ja ilmas-
tointi täysille – niin tässä vaiheessa 
kuvittelen.

Koska olemme Italiassa, näin ei 
tietenkään tapahdu. Salernon Hert-
zin tiskin takana päivystää kaksi kol-
mikymppistä miestä. Toisin kuin 
autovuokraamojen virkailijat yleen-
sä, he eivät seiso vaan lojuvat tuoleil-
laan. Molemmat näyttävät Juventuk-
sen tähtipelaajilta, jotka jonkin jul-

Kuva JUNNU LUSA

Guasto Motore, osa 2
man kohtalon oikusta ovat päätyneet 
nykyiseen tehtäväänsä. 

Ehkä tästä syystä, ehkä siksi että 
on heinäkuu ja helvetillisen kuuma, 
miehillä ei ole pienintäkään kiin-
nostusta palvella meitä. No. No cars 
 nowhere. Try Napoli. Maybe car in 
Napoli. Vaikka italialaisia pidetään 
kuumaverisinä, miehet ovat tyyniä 
kuin kivipatsaat. Oma temperament-
tini sen sijaan osoittautuu välimerel-
liseksi. 

Kiukku ei auta, ei muuta kuin kil-
tisti kohti Napolia. Eero lupaa heit-
tää minut sinne, vaimot ja lapset jat-
kavat junalla matkaa Pompeijiin. 
Napolin lentokentällä on ikävä kyl-
lä muitakin ihmisiä. Puoli maailmaa 
on tullut kesälomalle Italiaan. Kaikki 
tarvitsevat auton. Jonotan kaksi tun-
tia tiskille ja jonottaessani tiedän ase-
mani heikoksi, saan jos jotain jää yli.

Ihme kyllä, tämä mies ojentaa 
minulle avaimen. Olen jo valmis lan-
keamaan polvilleni ja ylistämään 
enkeleitä, kunnes vilkaisen avaimen-
perää. What kind of car is this? Big, 
mies vastaa. I don’t want a big car. 
Anything smaller? No, mies torjuu. 
One car. Only car. Take it or leave it. 

Otan sen: näkökulmasta riippu-
en ison auton tai pienen bussin. En 
käsitä, miten saan sen kääntymään 
huvilamme postimerkin kokoisella 

parkkipaikalla. Vielä suurempi mys-
teeri on, miten pärjään bussini kans-
sa Amalfin rannikon pahamaineisen 
kapeilla vuoristoteillä. Kerron tämän 
puhelimessa vaimolleni, joka sattu-
malta juuri on päässyt tiskille asti 
Pompeijin Hertzissä. Siellä on mah-
dollisesti vapaana yksi normaalikokoi-
nen auto. Pyydän vaimoa varaamaan 
sen meille, ja sen hän tekee, kuulem-
ma naisellista viehätysvoimaansa reip-
paasti hyödyntäen. 

Vaihdamme ison auton normaaliko-
koiseen, pakkaamme lapset takapen-
kille ja käännämme ilmastoinnin pääl-
le. Vuokraamon mies ihmettelee, mistä 
minä ilmestyin paikalle ja mitä vikaa oli 
edellisessä autossa. Sehän oli isompikin!

Sen pituinen se, ainakin melkein. 
Totta puhuen tämä viimeinenkin ajo-
neuvomme oli välillä sammahtaa ilta-
päivän helteessä Vesuviuksen rinteil-
le. Mutta loppu hyvin, kaikki hyvin. 
Kotona ollaan. Ensi kerralla Italiassa 
otan alleni Toyotan. T+

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

* Lue tarinan  
ensimmäinen  

osa osoitteessa 
ToyotaPlus.fi
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Villisikavaara Ruotsissa!
Heidi Lamberg

Apua! Unohdin käsijarrun ja Celica 
on pulahtamassa järveen!
Sääksmäki. Mika Laakso 

Määränpää

Mimmi 
Toyotassa 
voitti!
Järjestimme keväällä 
kuvakilpailun Toyota- 
autoilijoiden kesken.  
Kiitokset kaikille hausko-
ja hetkiä ikuistaneille! 
Arvoimme Toyota- 
autonhoitopaketin  
kilpailuun osallistunei-
den kesken.  Paketin 
voitti Mimmi-koiran  
 Toyotassa kuvannut 
Marcus Junttanen. 
 Onnea!

Piilomainontaa Laihialla? 
Mika Klemetti 

Mökkeilyä Närpiössä.  
Kaisa Oksanen

Santeri-kissa tarkistaa ennen ajelua, 
että merkki on varmasti Toyota. 
Pirjo Tamminen Toyotassa tasaiset kilometrit.

Raili Rantanen

Toyota-perhonen paistattelemassa 
päivää. 
Raija Hämäläinen

Olin kuvaamassa maisemaa Leppävirran sillalla, ja pitihän  

Mimminkin päästä katsomaan, mitä isäntä touhailee.

Marcus Junttanen

Aina löytyy parkkipaikka  
Toyota Land Cruiserille. Vaasa. 
Jaana Koski 

Iloinen renkaanvaihtaja.
Kaisa Oksanen Tunturinäkymä Montellin  

majalta kohti Nammalakurua.  
Riitta Vainio

Värikäs kotimatka.
Merja Saastamoinen

Toyota-näky Karkkilassa. 
Arto Muttilainen

Katso kaikki  
kilpailun kuvat  

tarinoineen:  
toyotaplus.fi/ 

maaranpaa
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Villisikavaara Ruotsissa!
Heidi Lamberg

Apua! Unohdin käsijarrun ja Celica 
on pulahtamassa järveen!
Sääksmäki. Mika Laakso 

Määränpää

Mimmi 
Toyotassa 
voitti!
Järjestimme keväällä 
kuvakilpailun Toyota- 
autoilijoiden kesken.  
Kiitokset kaikille hausko-
ja hetkiä ikuistaneille! 
Arvoimme Toyota- 
autonhoitopaketin  
kilpailuun osallistunei-
den kesken.  Paketin 
voitti Mimmi-koiran  
 Toyotassa kuvannut 
Marcus Junttanen. 
 Onnea!

Piilomainontaa Laihialla? 
Mika Klemetti 

Mökkeilyä Närpiössä.  
Kaisa Oksanen

Santeri-kissa tarkistaa ennen ajelua, 
että merkki on varmasti Toyota. 
Pirjo Tamminen Toyotassa tasaiset kilometrit.

Raili Rantanen

Toyota-perhonen paistattelemassa 
päivää. 
Raija Hämäläinen

Olin kuvaamassa maisemaa Leppävirran sillalla, ja pitihän  

Mimminkin päästä katsomaan, mitä isäntä touhailee.
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Toyota Land Cruiserille. Vaasa. 
Jaana Koski 

Iloinen renkaanvaihtaja.
Kaisa Oksanen Tunturinäkymä Montellin  

majalta kohti Nammalakurua.  
Riitta Vainio

Värikäs kotimatka.
Merja Saastamoinen

Toyota-näky Karkkilassa. 
Arto Muttilainen

Katso kaikki  
kilpailun kuvat  

tarinoineen:  
toyotaplus.fi/ 

maaranpaa



TOYOTA VAKUUTUS.

VALINTASI MUKAINEN. 
Uudistunut Toyota Vakuutus tarjoaa Toyota-asiakkaalle monipuo-
lisen ja kattavan turvan autoiluun. Se sisältää liikennevakuutuksen 
ja neljästä kaskotasosta valintasi mukaisen kaskovakuutusturvan.

Laaja kattavuus sisältää mm. pysäköintiturvan, joka korvaa ilman 
bonusmenetystä esimerkiksi pysäköintialueilla syntyvien kolhujen 
korjaukset 200 €:n omavastuulla. 

Sujuva korvauspalvelu, Toyota-liikkeen ammattitaito ja aidot Toyota-
osat tarkoittavat sinulle mielenrauhaa autoiluun. Vakuutusbonus-
kertymäsi voit hyödyntää täysimääräisesti aina 75 %:iin asti.

NYT MYÖS JOUSTAVASTI JA 
EDULLISESTI KUUKAUSIERISSÄ 
ALK. 38 €/kk.
Kun ostat uuden Toyotan Toyota Jousto -rahoituksella, voit 
ottaa samalla edullisen Toyota Vakuutuksen kuukausierällä.  
Rahoituskasko on sinulle valmiiksi paketoitu liikkumisen turva, 
joka sisältää aina lakisääteisen liikennevakuutuksen ja 
kattavan kaskovakuutuksen, jota voit halutessasi vielä 
täydentää lisäturvilla.

Tutustu lisää toyotajousto. 

Vakuutuksen myöntää If Vahinkovakuutusyhtiö Oy.

Sinulle sopivin vakuutus Toyota-liikkeestä!Si ll i i k t T

AINA OIKEA LIIKKUMISEN TURVA.

Aina oikea liikkumisen turva. 
toyota.fi/vakuutus
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