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Malli Kokonaishinta (sis.toim.kulut 600 €) CO2-päästöt
Auris Hybrid -mallisto alkaen 27 122,16 € 79 g/km
Auris Hybrid Touring Sports Active 29 200,28 € 83 g/km

Muuta käsityksesi autoilusta.
AURIS HYBRID.

OTA TURVALLISUUS VARMAN PÄÄLLE JA NAUTI TÄYSILLÄ.  
Viisi tähteä törmäystesteissä ja saatavana aktiiviset Toyota Safety Sense -turvallisuusvarusteet.
LATAA AKKUJASI AUTOSSA, JOKA LATAA AKKUNSA ITSE.  
Ajat jopa puolet ajasta hiljaisesti sähköllä. 
KUN ALOITAT VAUHDILLA, OLET HETI MUITA EDELLÄ.  
Sähköllä lähdet voimakkaasti liikkeelle. 
MUUTA KÄSITYKSESI AUTOILUSTA AURIS HYBRIDILLÄ!

TOYOTA JOUSTO. Parempi tie uuteen autoon.
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. Toyota Hybridiakkuturva 10 vuotta/350.000 km. 
Tarjous koskee uusia asiakastilauksia ja on voimassa toistaiseksi. 
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TOYOTA AURIS Hybrid Touring Sports 1.8 Active 29 200,28 € (sis. toimituskulut 600 €, Superior Pack 0 €). 
TOYOTA JOUSTO Kk-erä 344,60 € (sisältää 4 v. huollot). Rahoitusaika 48 kk. Kilometrit 60 tkm. Käsiraha 15 % (4 380,04 €). Suurempi viimeinen osamaksuerä/taattu hyvityshinta 12 518,16 €. 
Korko 2,95 %. Käsittelymaksu 9 €/kk. Perustamiskustannus 180 €. Todellinen vuosikorko 3,84 %. KSL:n mukainen luoton hinta 32 037,93 €. Edellyttää hyväksytyn luottopäätöksen ja kaskovakuutuksen. 
Luoton myöntäjä Toyota Finance Finland Oy.

AURIS HYBRID TOURING SPORTS + Superior Pack + 4 vuoden huollot esim  345 €/kk. 

• Talvirenkaat kevytmetallivanteilla • Metalli- tai helmiäisväri • Etuovien alumiiniset kynnyslistat 
• Takapuskurin suojalevy • Tekstiilimattosarja

KAIKKIIN AURIS-MALLEIHIN SUPERIOR PACK 490 €.

TOYOTA JOUSTO -RAHOITUKSEN YHTEYDESSÄ SUPERIOR PACK 0 €! ETUSI ON JOPA 2.820 €.  
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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
Fokus Media Finland Oy

Sisältöpäällikkö 
Eeva-Maria Lidman 

AD, Tomi Metsä-Heikkilä 
Hämeentie 153, 00560 Helsinki 

www.fokusmedia.fi

OSOITELÄHDE
Ajoneuvoliikennerekisteri, 

Liikenteen turvallisuusvirasto 
Trafi, ja Toyota Auto Finland 

Oy:n asiakasrekisteri
Tietojen tekninen toimitus: 
Grano Diesel Oy, Suora, 

Kuortaneenkatu 1,  
00520 Helsinki

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 
Susanna Kekkonen

Lue lisää  
verkossa  

toyotaplus.fi
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RAJOITETTU ERÄ UPEASTI VARUSTELTUA ERIKOISMALLIA.

EU-yhdistetty kulutus 3,3 l/100 km, CO2-päästöt 75 g/km. Takuu 3 vuotta/100.000 km, 
korin puhkiruostumattomuustakuu 12 vuotta, hybridijärjestelmän takuu 5 vuotta/100.000 km.  
Toyota Hybridiakkuturva 10 vuotta/350.000 km. 

Yaris 1.5 Hybrid Orange kokonaishinta 22 594,90 € 
(sis. toimituskulut 600 €)

YARIS HYBRID 
ORANGE.
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Peukuta Facebookissa
# TOYOTA SUOMI

Seuraa Twitterissä
# TOYOTA SUOMI

HÄMMENTÄVÄ kontrasti. Muuta-
kaan ilmaisua on vaikea keksiä kuvaa-

maan kansainvälisen joukon ajatuksia  
heinäkuisena päivänä Keski-Suomessa.  
Muutamaa tuntia aikaisemmin ryhmä 
autoalan ihmisiä eri puolilta Eurooppaa 
on saapunut Suomeen tutustumaan  
rallin tehdastallin toimintaan.

Noin 20 kilometriä Jyväskylän jälkeen 
ryhmän autot saapuvat idylliseen Puup-
polan taajamaan ja kääntyvät pienelle 
hiekkatielle. Upea järvimaisema ja aaltoi-
levat viljapellot ovat aidointa Suomea. 
Peltojen keskellä pilkottaa maatila. Aivan 
tavanomaisen näköinen punainen tila  
suurine ulkorakennuksineen näyttää  
juuri sellaiselta kuin sadat maatilat eri 
puolella Suomea. Vasta sisätilat osoittavat, 
että ensivaikutelma ei voisi olla enempää 
pielessä.

Sisällä aukeaa laboratoriomainen tila. 
Huipputeknisissä ja kliinisissä tiloissa työs-
kentelee kymmeniä oman alansa maail-
man huippuja. Kullakin on oma roolinsa  
3D-mallinnuksessa, iskunvaimentimien 
suunnittelussa, aerodynamiikan hiomisessa, 
autojen loppukokoonpanossa ja kymme-

YARIS WRC -ralliauto 
esiteltiin Pariisin auto-
näyttelyssä lokakuun 
alussa. 

JOSKUS  burgeri voi 
olla niin hyvä, että se 
on suorastaan tuhma. 
Lue sivulta 32 alka-
vasta jutusta, mikä on 
huippukokki Akseli 
Herlevin täydellisen 
burgerin salaisuus.

Kuva JUHA SALMINEN

 
If you wanna win, hire a Finn

Jannen  
vinkit

Pääkirjoitus

nissä muissa tehtävissä. Hetken työsken-
telyä seurattuaan vieraiden on vaikea  
pidätellä innostustaan. Tämä Tommi  
Mäkisen johtama tiimi näyttää todella  
tietävän, millä reseptillä rakennetaan  
maailmanluokan ralliautoja.

Tammikuussa Puuppolan peto pääste-
tään irti, kun Toyota palaa Yaris WRC 
-autolla rallin MM-sarjaan. Meille suoma-
laisille seuraavat rallikaudet tulevat  
olemaan poikkeuksellisen herkullisia,  
kun mukana on valtava määrä suomalais-
osaamista. Ensi heinäkuussa jokaisen  
autoista ja autoilusta kiinnostuneen  
kannattaa tulla paikan päälle seuraamaan 
Suomen MM-rallia – Toyotan kotikisaa.

Vauhdikasta syksyä toivottaen,

Päätoimittaja 
Janne Hällfors
janne.hallfors@toyota.fi

Auto 2016 -tapah-
tumassa 18.– 20.11. 
pääset näkemään 
kaikki hybridi-
mallimme kerralla. 
Nähdään Helsingin 
Messukeskuksessa!

TOYOTA C-HR  esiteltiin 
aivan uudella tavalla 
Flow-festivaaleilla.  
Yleisö pääsi otta-
maan selfieitä C-HR:n  
vieressä maailman 
isoimmalla selfie-
tikulla. Katso kuvat ja 
lue lisää uutuusmallis-
ta sivuilta 16 – 21.



Ajassa

Onko isäsi automies? Harkitse  
lahjaksi jotain auton käyttöä helpottavaa 
tuotetta tai vaikkapa autokirjaa,  
joita löytyy suomenkielisinäkin  
yllättävän paljon.

13.11.  
ISÄNPÄIVÄ

AUTOILIJAN KALENTERI 15.10.–15.12.

6.12. 
Itsenäisyyspäivä 

Suomen itsenäisyyspäivä osuu tänä vuonna  
tiistaille. Jos kiireesi sallivat, ehkä voisit omistaa 

edeltävän maanantain huolellisille jouluvalmisteluille.

30.10.
Talviaika

Kelloja siirretään kesää kohti eli 
taaksepäin lokakuun viimeisen 

sunnuntain aamuyöllä. Kertaa ajoissa, 
kuinka sinun autossasi säädetään  
kelloa, jotta teet sen tarpeen tullen  
sujuvasti.

1.12.
Talvirenkaat alle

Talvirenkaita saa käyttää  
jo 1.11. alkaen, mutta niiden 

on oltava alla joulu-, tammi- ja  
helmikuussa. Tarkasta talviren-
kaiden kunto nyt, niin vältyt  
yllätyksiltä. Toyota-liikkeet palve-
levat rengas asioissakin. Ajankoh-
taiset vaihto ehdot ja hintatiedot 
löytyvät: www.toyota.fi/rengas-
palvelu 

18.–20.11.
AUTO 2016 

Tapahtuma Helsingin Messukeskuksessa  
tarjoaa nähtävää ja koettavaa koko perheelle.  

Luvassa on monipuolista ohjelmaa koeajoista  
ja kuumimmista artisteista erikoisiin autoiluelämyksiin.

* Seuraava  
Toyota+ ilmestyy 16.12.

 Kauppaviikko
Toyota-liikkeissä on viikolla  
43 poikkeuksellisia tarjouksia, joten 

silloin kannattaa pistäytyä paikan päällä. 
Seuraa paikallista ilmoittelua! 

24.– 
29.10. 

Onnea  

isälle!
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Ajassa * Näe ja näy syyspimeillä.  
Tarkista ainakin tuulilasin ja ajovalojen kunto.    

KIIREISEN arjen keskellä asioiden hoita-
minen palveluaikojen puitteissa on välillä 
haasteellista. Ehdinkö ennen asiakaspalve-
lun sulkeutumista ja mitkä ne yhteystiedot 
olivatkaan? Miten mukavaa olisikaan hoi-
taa asiat kotisohvalta käsin iltamyöhäisellä 
tai viikonloppuisin. 

Nyt tämä on mahdollista Toyota Rahoi-
tuksen asiakkaille. Toyota toi tänä syksynä 
asiakkaidensa käyttöön uuden sähköisen 
asiointikanavan My Financen. 

My Financessa asiakkaat pääsevät 
näkemään oman osamaksurahoituksen, 
Toyota Huoltosopimuksen ja Toyota  
Turva -maksuturvan tilan. 

Yhdysvaltalainen Your-
Mechanic-palvelu lis-
tasi kesäkuussa 2016 
huolto kulujen perusteel-
la halvimmat ja kalleim-
mat auto merkit. Your-
Mechanic selvitti kuinka 
paljon keskimäärin mak-
saa huoltaa 30 suosituin-
ta automerkkiä kymme-
nen vuoden aikana.

Toyota oli listan hal-
vin huollettava. Toyotan 
huolto kulut olivat keski-
määrin    
5 500 dollaria kymme-
nessä vuodessa. 

Aika ajoin huoltokus-
tannusvertailuja teh-
dään myös Euroopassa. 
Niissäkin  
Toyota on usein osoit-
tautunut ylläpidoltaan 
halvimmaksi automer-
kiksi.

H U O LTO

3 Salasanat tallessa.  
1Passwordiin voit tallentaa 
kaikki eri palveluiden salasa-
nat. Kun kirjaudut palveluun 
sisään, sinun ei enää tarvitse 
muistaa tai kirjoittaa salasa-
naa, vaan voit kirjautua  
sovelluksen avulla muuta-
malla napinpainalluksella. 
1Password on ilmainen.

Otsikko
Toyota on 
halvin 
huollettava

Toyota Finance -palvelu on suora kanava autoa koskevien 
palvelujen tietoihin Toyota Rahoituksen asiakkaille. 
Teksti CARITA ÖSTERBERG kuva ISTOCK

Säästää 
euroja 

Tarpeellinen

3 x appsi
arjen apuriksi

Hyödyllinen appsi on 
oivallinen apu 
tien päällä. Joko olet 
 kokeillut näitä? 

LU KU

T U T K I T T U  J U T T U

nuorista (15–24- 
vuotiaista) miehistä 
ilmoittaa käyttävänsä 
turvavöitä etupenkillä.
LÄHDE: LIIKENNETURVA

94%
Sopimuksen loppuvelan tarkistaminen 

käy käden käänteessä ja mikäli reissuun  
lähtiessä huomaa, että maastavientivalta-
kirjan hankkiminen on unohtunut, on 
EU:n sisäinen valtakirja saatavissa palve-
lusta veloituksetta. Lisäksi yhteydenotto 
asiakaspalveluun on tehty helpoksi.

Palveluun pääsy edellyttää rekisteröi-
tymistä osoitteessa myfinance.toyota.fi. 
Tämän jälkeen kirjautuminen onnistuu 
helposti käyttäjätunnuksella ja salasa nalla. 
Palvelu toimii tietokoneella, tabletilla  
tai älypuhelimella – tarvitaan vain toimiva 
verkkoyhteys ja selain. T+

1 Ole kartalla! 112 Suomi 
-sovellus kertoo sijaintisi  
automaattisesti hätäkeskuk-
selle, kun soitat hätänume-
roon. Sovellus on ilmainen. 

2 Tankkaa halvinta!  
Tankille-sovellus näyttää  
halvimman polttoaineen 
myyntipaikat reittisi varrelta.  
Tiedot perustuvat käyttäjien 
 antamiin tietoihin.  
Sovellus on  ilmainen. 

Palvelua kotisohvalle
R A H O I T U S

 Ruuhkaa on 
vaikea välttää

Liikennejumin pahenemista  
voi ehkäistä turvavälillä ja tasaisella  

vauhdilla. Teksti SAMI TAKALA kuva ISTOCK

AUTOLETKA matelee haitariliikkeessä kuin huvipuiston 
possujuna. Tuttua monelle työmatkalaiselle joka aamu ja 
iltapäivä. Mutta mistä liikenneruuhka oikein johtuu?
Sitä on tutkittu muun muassa Aalto-yliopistossa liikenteen 
videokuvaa ja tienpintaan kiinnitettyjen mittauslaitteiden 
tuloksia analysoimalla. Professori Tapio Luttisen mukaan 
kyse on lopulta yksinkertaisesta asiasta.

”Ruuhka syntyy, kun ajoneuvojen määrä kasvaa liian 
suureksi, jolloin tien välityskyky ei enää riitä vetämään  
autoja. Ajoneuvotiheyden kasvu taas johtuu siitä, että tielle 
pyrkii samaan aikaan paljon autoja”, Luttinen sanoo.

Ruuhka voi johtua myös jostakin liikenteen häiriö-
tekijästä, kuten hitaasta ajoneuvosta, tietyöstä, liikenne-
onnettomuudesta tai huonosta ajokelistä.

”Ne laskevat ajonopeuksia alle optiminopeuden, ja  
liikenne suurilla tiheyksillä ruuhkautuu. Tilanne ei aina  
pääse palautumaan heti, vaikka häiriötekijä poistuisi”,  
Luttinen sanoo.

Esimerkiksi yhdessä Aalto-yliopiston tutkimuksessa  
matkailuajoneuvon aiheuttama ruuhka kesti 4 – 5 tuntia: 
ajonopeudet laskivat, ja tielle pyrki koko ajan enemmän 
autoja kuin niitä sieltä poistui.

Ruuhka siis pahenee helposti. Tilanne purkautuu  
vasta, kun tielle saapuva liikennemäärä laskee selvästi  
alle tien välityskyvyn.

Liikenneviraston selvitysten mukaan ruuhkautumista 
pahentaa se, että ihmiset ajavat liian lähellä toisiaan,  
tekevät nopeita kiihdytyksiä ja äkkijarrutuksia ja poukkoi-
levat kaistalta toiselle.

Kun pitää riittävän turvavälin ja ajaa tasaista vauhtia, piene-
nee kolarin ja samalla pahimman ruuhkan todennäköisyys. T+

Lue lisää:  
www.toyota.fi/ 

palvelut 

Helppo-
käyttöinen
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Ajassa * Näe ja näy syyspimeillä.  
Tarkista ainakin tuulilasin ja ajovalojen kunto.    
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H U O LTO
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Otsikko
Toyota on 
halvin 
huollettava
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Teksti CARITA ÖSTERBERG kuva ISTOCK

Säästää 
euroja 

Tarpeellinen

3 x appsi
arjen apuriksi

Hyödyllinen appsi on 
oivallinen apu 
tien päällä. Joko olet 
 kokeillut näitä? 
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Ajassa

1 Haminan Autogrilli  
Haminan autogrillille on 
tultu makkaraperunoille  
kauempaakin jo vuodesta 
1986 asti. Vastapäätä bussi-
asemaa sijaitseva klassikko-
grilli tarjoaa seudun isoim-
mat makkaraperunat 
ja paljon muita mättö-
herkkuja. Lauantaiöisin 
avoinna jopa neljään. 
, Rautatienkatu 4, Hamina 

2 Nummelan AG 
Nummelan Autogrilliä 
 tituleerataan Etelä-Suomen 
 parhaaksi. Grilli on tunnettu  
monipuolisesta tarjon-
nastaan. AG oli mukana   
Nelosen Grillit Huurussa 
 -ohjelmassa. Ohjelmassa 
r akennettu Sami Hedbergin  
 pitaleipäannos on yksi 
 paikan suosituimmista.   
, Tuusantie 1, Nummela  

3 Mantan grilli  
Kajaanin keskustassa 
 sijaitseva Mantan grilli tun-
netaan isoista annoksistaan.  
Vuonna 1993 perustetun 
 paikan  hittiannoksia ovat 
erilaiset kebabit, joiden 
 salaisuus  piilee talon  
omassa  kebabkastikkeessa.  
Herkkuja saa viikonloppuisin 
puolilleöin asti. 
,  Sudenpolku 15, Kajaani 

3 x taukopaikkana autogrilli 
Vanhan ajan autogrillit ovat katoamassa, mutta vielä löytyy legendaarisia 
pysähdyspaikkoja, jotka ruokkivat grilliruoan nälkäisiä matkalaisia.

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

TOYOTA  I N F O  VASTA A

Mitä hyötyä on 
lohko- ja sisätila- 
lämmittimen käytöstä? 
Lukijoiden kysymyksiin vastaa 
asiakaspalvelija Tomi Aulavuo. 

Onko lohkolämmittimestä hyötyä? 
Koska sitä pitäisi alkaa käyttämään? 
Onko merkitystä, kuinka kauan lämmi-
tin on päällä? Kannattaako sisätilaläm-
mittimen hankkiminen?

Kun säät kylmenevät, lohkolämmi-
tin esilämmittää moottorin ennen 

liikkeelle lähtemistä. Tällöin auto käyn-
nistyy helpommin, kuluttaa vähemmän 
polttoainetta ja tuottaa vähemmän 
hiili - ja pakokaasupäästöjä. Lisäksi auton 
moottori kuluu esilämmitettynä vähem-
män.

Aloita lohkolämmittimen käyttämi-
nen, kun lämpötila laskee +5 asteeseen. 
Tällöin lämmitin kannattaa käynnistää 
puoli tuntia ennen liikkeelle lähtöä. Kun 
ulkolämpötila on –5, lämmitin kannat-
taa käynnistää tuntia aikaisemmin.  Kun 
pakkasta on –15 astetta tai kylmempää, 
kannattaa lohkolämmitin ajastaa käyn-
nistymään kahta tuntia ennen lähtöä. 
Kovallakaan pakkasella lämmittimen 
käyttö kahta tuntia kauempaa ei tuo lisä-
hyötyä. 

Sisätilalämmitin on ennen kaikkea 
mukavuustekijä, mutta se lisää myös tur-
vallisuutta, kun ikkunat ovat jo valmiiksi 
sulana liikkeelle lähdettäessä. Sisätila-
lämmitin säästää myös auton ikkunoi-
den ulkopintoja, kun niitä ei tarvitse raa-
puttaa jäästä puhtaaksi.

ASIAKASPALVELIJA

kuka
Tomi Aulavuo

Missä
Toyota-

maahantuonti,
Vantaa

Ura
Toyotalla  vuodesta 
1986, Toyota Infossa 

vuodesta 2005

Toyotan hybridimalliston 
suosio kasvaa jatkuvasti.  
Tällä hetkellä Suomessa on 
myynnissä Prius, tila-auto 
Prius+ sekä Yaris-, Auris- ja 
RAV4 Hybrid -mallit. Pian tar-
jontaa täydentävät uusi Prius 
Plug-in ja C-HR Hybrid. 

Toyotan kokonaismyyn-
nistä Suomessa tammi–elo-
kuussa 3 051 kpl eli 31 pro-
senttia oli hybridiautoja. 
Esimerkiksi RAV4- ja Auris-
myynneistä noin 60 prosent-
tia on jo Hybrid-versioita. 
Tämä voimanlähderatkaisu 
on siis jo lyönyt itsensä vah-
vasti läpi Suomenkin auto-
markkinoilla, ja suosio kasvaa 
edelleen.

H Y B R I D I T

Hybridien 
osuus kasvaa

* Hanki heijastimet koko perheelle – myös lemmikille.

Mikä auton 
osa?
Tämä osakokonaisuus on hyvin 
yleinen nykyautoissa. Toyota- 
hybridistä et sitä kuitenkaan löydä.  

A: Jäähdytysjärjestelmän vesipumppu
B:  Pakokaasuahdin eli turbo 
C:  Ilmastointilaitteen kompressori 

Oikea vastaus: Turbo. Kaikissa uusissa diesel-
Toyotissa on turboahdin, lisäksi Aurisin ja C-HR:n 
1,2T -bensiinimoottoreissa on sellainen.

Toyota seuraa toiminnan jat-
kuvan kehittämisen vuoksi 
tarkasti asiakkaittensa koke-
maa palvelutasoa. Huhti-
kesäkuussa 2016 Toyotan 
asiakassuosittelukyselyyn 
vastanneet asiakkaat osallis-
tuivat arvontaan, ja onnelliset 
voittajat ovat:
Otto Ihalainen, Helsinki 
Teuvo Haikonen, Kouvola
Jukka Heino, Turku
Tommi Pyykkönen, Tampere
Eero Ulvila, Tervajoki

Onnea 
voittajille!

Toyotan myymistä 
autoista tammi–elo-
kuussa oli hybridejä. 

31%
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Minun Toyotani

Miksi Toyota Timangi?
”Nuoruudessani yhdellä kaverilla 
oli Timangi. Se oli pieni ja sympaat
tinen auto. Kun kaksi vuotta sitten 
näin Timangin myynnissä netissä, 
päätin ostaa ja entisöidä sen.”

Miltä Timangin ratissa tuntuu?
”Se on veikeä ja näppärä ajaa.  
Autosta näkee hyvin joka suuntaan, 
jos lavakate ei ole paikallaan. Minulla 
on ollut aiemmin esimerkiksi vuoden 
1969 Corolla ja kuplavolkkari.  
Tiesin suurin piirtein, millaista van
halla autolla on ajaa. Ensimmäisellä 
matkalla loppui bensa, mutta  
muita yllätyksiä ei ollut. Auto toimii 
kuin sveitsiläinen kello.”

Millaisessa käytössä auto on?
”Timangi on harrasteautona. Minulla 
tulee niin paljon ajokilometrejä  
vuodessa, että Timangia ei ole järke
vää pitää kokoaikaisessa käytössä 
edes kesällä. Käyn sillä välillä kylillä  
pyörimässä ja osallistun harraste
ajoneuvotapahtumiin.”

Miten olet kunnostanut autoa?
”Auto oli hankintahetkellä tosi huo
nossa maalissa, ja bensatankki vuoti.  
Aiemman harrasteautoni kunnos

• Hyvinkääläinen Marko Karvinen, 34, 
ajaa työkseen elintarvikerekkaa. Hän 
harrastaa potkunyrkkeilyä, brasilialaista 
jujutsua ja vanhoja autoja. Ennen Toyota 
Timangia Karvisella oli työn alla vuoden 
1964 Toyota Crown Deluxe, jonka hän 
museoi loppukesästä 2015.

KU K A?

Ihan timantti!

Marko Karvinen

Klassikkoautoista pitävä Marko Karvinen  
entisöi vanhaa Toyota Timangia pieteetillä.  

39-vuotias menopeli on tarkoitus  
museoida ensi vuonna. Teksti SAMI TAKALA kuva SUSANNA KEKKONEN

tin itse. Siihen meni kaikki vapaa
aika, jota nyt ei ole yhtä paljon. Olen 
antanut Timangin kunnostamisen 
ammattilaisille. Keravalainen River 
Road Design on entisöinyt auton 
alkuperäiseen asuun.”

Mitä itse olet tehnyt?
”Olen hankkinut autoon muun 
muassa alkuperäiset lisävalot, pisara
peilit, ralliratin ja lavakatteen.  
Suurimman osan tilasin netistä muilta 
harrastajilta. Alkuperäistä lavakatet
ta etsin yli puoli vuotta soittelemalla 
Toyotaharrastajille. Timangin alku
peräisiin lisävarusteisiin kuuluivat 
myös jenkkiteippaukset.”

Millaista huomiota autosi  
saa tien päällä?
”Auto kerää katseita, saa aikaan 
hymyä ja nostattaa peukaloita  
varsinkin niiltä, jotka ovat eläneet 
sitä aikaa, kun auto tuli markki noille. 
Toiset Toyotakuskit moikkailevat. 
Kerran ajoin moottoritiellä, ja  
vieressä kulki Viron kilvissä oleva 
auto. Ensin kuljettaja näytti peukkua. 
Sen jälkeen hän ajoi vähän matkaa 
eteenpäin ja alkoi kuvata. Toinen käsi 
oli ratissa ja toinen kännykässä.”

Hienoin muistosi autosta?
”Toyotan nostalgiapäivillä Seinäjoella 
ihmiset tulivat kyselemään autosta  
ja olivat tyytyväisiä, kun sellainen on 
kunnostettu. Olen tehnyt kuulemma  
kulttuuriteon, kun olen entisöinyt 
Timangin.”

Mikä vanhoissa autoissa kiehtoo?
”Se, että auton eteen joutuu näkemään 
vaivaa. Vaikka ajamisen fiilis on kiva, 
eniten pidän siitä, että saan etsiä osia 
ja laittaa autoa. Siinä on haastetta. Olen 
ylpeä siitä, että tällainen auto näillä  
teipeillä ja varusteilla on taas olemassa 
ja pala Toyotan historiaa on palautettu 
tien päälle.” T+

Marko Karvisen  
Timangi on täysin  
alkuperäisessä  
asussa. Jenkki
teippaukset  
kuuluvat alkuperäisiin 
lisävarusteisiin. 

Toyota  
Timangi

vuosimalli 1977
ajettu  

117 000 km

TOYOTA+ TOYOTA+ 1514



Minun Toyotani

Miksi Toyota Timangi?
”Nuoruudessani yhdellä kaverilla 
oli Timangi. Se oli pieni ja sympaat
tinen auto. Kun kaksi vuotta sitten 
näin Timangin myynnissä netissä, 
päätin ostaa ja entisöidä sen.”

Miltä Timangin ratissa tuntuu?
”Se on veikeä ja näppärä ajaa.  
Autosta näkee hyvin joka suuntaan, 
jos lavakate ei ole paikallaan. Minulla 
on ollut aiemmin esimerkiksi vuoden 
1969 Corolla ja kuplavolkkari.  
Tiesin suurin piirtein, millaista van
halla autolla on ajaa. Ensimmäisellä 
matkalla loppui bensa, mutta  
muita yllätyksiä ei ollut. Auto toimii 
kuin sveitsiläinen kello.”

Millaisessa käytössä auto on?
”Timangi on harrasteautona. Minulla 
tulee niin paljon ajokilometrejä  
vuodessa, että Timangia ei ole järke
vää pitää kokoaikaisessa käytössä 
edes kesällä. Käyn sillä välillä kylillä  
pyörimässä ja osallistun harraste
ajoneuvotapahtumiin.”

Miten olet kunnostanut autoa?
”Auto oli hankintahetkellä tosi huo
nossa maalissa, ja bensatankki vuoti.  
Aiemman harrasteautoni kunnos

• Hyvinkääläinen Marko Karvinen, 34, 
ajaa työkseen elintarvikerekkaa. Hän 
harrastaa potkunyrkkeilyä, brasilialaista 
jujutsua ja vanhoja autoja. Ennen Toyota 
Timangia Karvisella oli työn alla vuoden 
1964 Toyota Crown Deluxe, jonka hän 
museoi loppukesästä 2015.

KU K A?

Ihan timantti!

Marko Karvinen
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Toyota C-HR nousi ensi kerran  
lavalle kesän Flow-festivaaleilla.  
Festariyleisö innostui poseeraamaan  
uutuusauton kanssa maailman  
isoimman selfie-tikun alla. 
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poikkeava malli ansaitsi poikkeavan 
lanseerauksen. C-HR osoittautui aja-
tustemme mukaisesti autoksi, jon-
ka vierellä festivaalivieraat ikuistivat 
itsensä räväyttävän makeasti”, iloit-
see Toyota Auto Finlandin markki-
nointijohtaja Janne Hällfors.

Flow-festareiden lisäksi C-HR kier-
si elokuussa Toyotan jälleenmyyjäliik-
keissä ympäri Suomea. Hintojen vah-
vistuttua auton ennakkomyynti käyn-
nistyi syyskuun alussa, ja autosta teh-
tiin nopeasti satoja tilauksia. 

Erilainen nuori
Toyota astuu uutuusmallillaan täy-
sin uuteen segmenttiin. Viisiovinen 
C-HR erottuu liikennevirrassa näyt-
tävällä olemuksellaan. Se edustaa 
Toyotan tahtoa hyödyntää suurem-

paa tyylillistä vapautta ja teknistä 
luovuutta huomiota herättävän muo-
toilun sekä nautinnollisten ajo-omi-
naisuuksien aikaansaamiseksi.

Toyota C-HR säilyy uskollisena 
konseptimalleille, jotka nähtiin Parii-
sin autonäyttelyssä 2014 ja Frankfur-
tissa 2015. C-HR puhuttelee yksilöl-
lisyyttä arvostavaa kohderyhmää, jon-
ka edustajat tekevät päätöksiä tunne-
pohjalta ja haluavat olla ensimmäisinä 
kokeilemassa uusia asioita ja tuotteita.

Ulkonäössä huomio kiinnittyy lin-
jakkaan rohkeiden muotojen lisäksi 
suurikokoisiin ajovaloumpioihin, jot-
ka alkavat läheltä keulalogoa ja jat-
kuvat etupyörien keskilinjan taakse. 
Suuntavilkuissa on liukuva led-valais-
tus. Silmiinpistäviä elementtejä ovat 
muun muassa takaovien piilotetut 

FA K TA

Autotyyppi: Modernin linjakas  
crossover 
Moottorit: 1,2T ja 1,8 Hybrid
Vaihteistot: Manuaali- sekä e-CVT- ja 
Multidrive S -automaattivaihteistot.
Vetotapa: Etuveto, 1,2T Multidrive S:n 
yhteyteen saatavilla neliveto
Suurin teho: 1,2T: 85 kW (116 hv), 1,8 
Hybrid: 90 kW (122 hv) 

MITAT:
Pituus: ................................4 360 mm
Leveys: ................................ 1 795 mm
Korkeus: ................ 1 555 mm (Hybrid)
Tavaratila: ............................377 litraa

TALOUDELLISUUS:
Kulutus,  
yhdistetty ajo (alkaen):  ..3,7 l/ 100km
CO2-päästöt,  
yhdistetty ajo (alkaen): ........86 g/km
Hinta alkaen: .................... 27 092 eur  
.............................. (sis. toimituskulut)

1 Hybridiversioissa on automaattivaih-
teisilla autoilla ajaneille tuttu vaihteen-
valitsin.

2 Takaovien ulkokahvat on upotettu 
tyylikkäästi ovien yläkulmiin. Ratkaisu 
tehostaa coupémaista ulkonäköä.

3 Bumeranginmuotoiset led-takavalot 
takaavat, että C-HR on helppo tunnis-
taa myös takaosastaan.

3  X  L Ä H I K U VA

OYOTAN RAJOJA rik-
kova automalli, C-HR 
esiintyi ensi kerran Suo-
messa arvoisellaan tavalla. 
Auton esituotantoversio 
vietiin elokuussa Flow-

festivaaliyleisön keskelle Super-Selfie-
Stick -korokkeelle, jossa yleisöllä oli 
mahdollisuus kuvauttaa itsensä auton 
vieressä. 

Festivaalialueelle ei omia selfiekep-
pejä saanut tuoda, joten Toyota pys-
tytti C-HR:n eteen peräti 17-metrisen 
selfiekepin, jonka päähän asennet-
tiin huippulaadukas kamera. Tulokse-
na syntyi yli 700 ikimuistoista selfietä 
uutuusmallin kanssa. 

”C-HR:n kohdalla emme voi-
neet tyytyä tavanomaiseen tule ja näe 
-tyyppiseen esittelyyn. Valtavirrasta 

ovenkahvat ja kylkiprofiili, joka luo 
mielikuvan ilmassa leijuvasta katosta. 
C-HR:n takaosan muotoilu on rohke-
an tyylikäs, ja reilunkokoisen tavarati-
lan luukussa olevan spoilerin toteutus 
kertoo yksityiskohtien viimeistelystä.

”C-HR antaa Toyotalle uuden-
laisen läsnäolon kasvavassa C-cros-
sover-autoluokassa. Sen on tarkoi-
tus toimia keihäänkärkenä segment-
tinsä muutoksessa. Siksi päätimme 
että C-HR:n tulee olla ainutlaatui-
nen, persoonallinen ja omaperäi-
nen”, sanoo Toyotan pääinsinööri 
Kazuhiko  Isawa.

Hienostuneen laadukas sisustus 
Uutuusmallin sisätilojen suunnitte-
lu ja toteutus edustavat uutta Sen-
sual Tech -designia. Siinä yhdisty-
vät nykyaikainen toiminnallisuus ja 
muodikas tyyli. Kuljettajakeskeisen 
toteutuksen ohella sisätilat ovat ilma-
vat ja avarat. 

Kojetaulun kerroksittainen muo-
toilu jatkuu saumattomasti myös 
ovipaneeleissa. Keskikonsolia ja laa-
dukasta kahdeksan tuuman koske-
tusnäyttöä on käännetty aavistuksen 
kuljettajaa kohti. Etuistuimien poik-
keuksellisen voimakas muotoilu tar-
joaa hyvän sivuittaistuen. Istuimien 
materiaali- ja värivalinnat korosta-
vat onnistunutta muotoilua. Koska 
C-HR on tarkoitettu myös premium-
merkeillä ajaville autoilijoille, laatu-
taso on viety erittäin korkealle. 

1

2

3

Toyota C-HR on olemuk-
seltaan uskaliaan erottu-
va. Malli tuo Toyotan täy-
sin uuteen segmenttiin.

T



1918 TOYOTA+TOYOTA+

poikkeava malli ansaitsi poikkeavan 
lanseerauksen. C-HR osoittautui aja-
tustemme mukaisesti autoksi, jon-
ka vierellä festivaalivieraat ikuistivat 
itsensä räväyttävän makeasti”, iloit-
see Toyota Auto Finlandin markki-
nointijohtaja Janne Hällfors.

Flow-festareiden lisäksi C-HR kier-
si elokuussa Toyotan jälleenmyyjäliik-
keissä ympäri Suomea. Hintojen vah-
vistuttua auton ennakkomyynti käyn-
nistyi syyskuun alussa, ja autosta teh-
tiin nopeasti satoja tilauksia. 

Erilainen nuori
Toyota astuu uutuusmallillaan täy-
sin uuteen segmenttiin. Viisiovinen 
C-HR erottuu liikennevirrassa näyt-
tävällä olemuksellaan. Se edustaa 
Toyotan tahtoa hyödyntää suurem-

paa tyylillistä vapautta ja teknistä 
luovuutta huomiota herättävän muo-
toilun sekä nautinnollisten ajo-omi-
naisuuksien aikaansaamiseksi.

Toyota C-HR säilyy uskollisena 
konseptimalleille, jotka nähtiin Parii-
sin autonäyttelyssä 2014 ja Frankfur-
tissa 2015. C-HR puhuttelee yksilöl-
lisyyttä arvostavaa kohderyhmää, jon-
ka edustajat tekevät päätöksiä tunne-
pohjalta ja haluavat olla ensimmäisinä 
kokeilemassa uusia asioita ja tuotteita.

Ulkonäössä huomio kiinnittyy lin-
jakkaan rohkeiden muotojen lisäksi 
suurikokoisiin ajovaloumpioihin, jot-
ka alkavat läheltä keulalogoa ja jat-
kuvat etupyörien keskilinjan taakse. 
Suuntavilkuissa on liukuva led-valais-
tus. Silmiinpistäviä elementtejä ovat 
muun muassa takaovien piilotetut 

FA K TA

Autotyyppi: Modernin linjakas  
crossover 
Moottorit: 1,2T ja 1,8 Hybrid
Vaihteistot: Manuaali- sekä e-CVT- ja 
Multidrive S -automaattivaihteistot.
Vetotapa: Etuveto, 1,2T Multidrive S:n 
yhteyteen saatavilla neliveto
Suurin teho: 1,2T: 85 kW (116 hv), 1,8 
Hybrid: 90 kW (122 hv) 

MITAT:
Pituus: ................................4 360 mm
Leveys: ................................ 1 795 mm
Korkeus: ................ 1 555 mm (Hybrid)
Tavaratila: ............................377 litraa

TALOUDELLISUUS:
Kulutus,  
yhdistetty ajo (alkaen):  ..3,7 l/ 100km
CO2-päästöt,  
yhdistetty ajo (alkaen): ........86 g/km
Hinta alkaen: .................... 27 092 eur  
.............................. (sis. toimituskulut)

1 Hybridiversioissa on automaattivaih-
teisilla autoilla ajaneille tuttu vaihteen-
valitsin.

2 Takaovien ulkokahvat on upotettu 
tyylikkäästi ovien yläkulmiin. Ratkaisu 
tehostaa coupémaista ulkonäköä.

3 Bumeranginmuotoiset led-takavalot 
takaavat, että C-HR on helppo tunnis-
taa myös takaosastaan.

3  X  L Ä H I K U VA

OYOTAN RAJOJA rik-
kova automalli, C-HR 
esiintyi ensi kerran Suo-
messa arvoisellaan tavalla. 
Auton esituotantoversio 
vietiin elokuussa Flow-

festivaaliyleisön keskelle Super-Selfie-
Stick -korokkeelle, jossa yleisöllä oli 
mahdollisuus kuvauttaa itsensä auton 
vieressä. 

Festivaalialueelle ei omia selfiekep-
pejä saanut tuoda, joten Toyota pys-
tytti C-HR:n eteen peräti 17-metrisen 
selfiekepin, jonka päähän asennet-
tiin huippulaadukas kamera. Tulokse-
na syntyi yli 700 ikimuistoista selfietä 
uutuusmallin kanssa. 

”C-HR:n kohdalla emme voi-
neet tyytyä tavanomaiseen tule ja näe 
-tyyppiseen esittelyyn. Valtavirrasta 

ovenkahvat ja kylkiprofiili, joka luo 
mielikuvan ilmassa leijuvasta katosta. 
C-HR:n takaosan muotoilu on rohke-
an tyylikäs, ja reilunkokoisen tavarati-
lan luukussa olevan spoilerin toteutus 
kertoo yksityiskohtien viimeistelystä.

”C-HR antaa Toyotalle uuden-
laisen läsnäolon kasvavassa C-cros-
sover-autoluokassa. Sen on tarkoi-
tus toimia keihäänkärkenä segment-
tinsä muutoksessa. Siksi päätimme 
että C-HR:n tulee olla ainutlaatui-
nen, persoonallinen ja omaperäi-
nen”, sanoo Toyotan pääinsinööri 
Kazuhiko  Isawa.

Hienostuneen laadukas sisustus 
Uutuusmallin sisätilojen suunnitte-
lu ja toteutus edustavat uutta Sen-
sual Tech -designia. Siinä yhdisty-
vät nykyaikainen toiminnallisuus ja 
muodikas tyyli. Kuljettajakeskeisen 
toteutuksen ohella sisätilat ovat ilma-
vat ja avarat. 

Kojetaulun kerroksittainen muo-
toilu jatkuu saumattomasti myös 
ovipaneeleissa. Keskikonsolia ja laa-
dukasta kahdeksan tuuman koske-
tusnäyttöä on käännetty aavistuksen 
kuljettajaa kohti. Etuistuimien poik-
keuksellisen voimakas muotoilu tar-
joaa hyvän sivuittaistuen. Istuimien 
materiaali- ja värivalinnat korosta-
vat onnistunutta muotoilua. Koska 
C-HR on tarkoitettu myös premium-
merkeillä ajaville autoilijoille, laatu-
taso on viety erittäin korkealle. 

1

2

3

Toyota C-HR on olemuk-
seltaan uskaliaan erottu-
va. Malli tuo Toyotan täy-
sin uuteen segmenttiin.

T



2120 TOYOTA+TOYOTA+

”Eurooppalainen Sensory Quali-
ty (SQ) -tiimimme on työskennellyt 
aiemminkin eri malliemme aisteihin 
vetoavan laatutason kohottamisek-
si. Tämä oli kuitenkin ensimmäinen 
projekti, jossa saimme tehtäväk-
semme täysin uuden mallin aistei-
hin vetoavan laadukkuuden suun-
nittelun. Nizzassa sijaitseva Toyotan 
ED2-designkeskus teki muotoilun 
eteen loistavaa työtä, ja meidän teh-
tävämme oli toteuttaa hienolle auto-
mallille sen arvoinen viimeistely-
taso”, kertoo Euroopan SQ-tiimiä 
vetävä Mehmet Fatih Kale.

Vaikka sisätilat säväyttävät monil-
la yksityiskohdillaan ja laadukkailla 
materiaaleillaan, on käytettävyyskin 
pidetty mielessä. Takaistuimella on 
hyvin tilaa aikuisille, ja viistosta kat-
tolinjasta huolimatta pääntilaa riittää 
mukavaan matkantekoon. 

Konserttiluokan äänentoisto
Yksi C-HR:n vahvuuksista on laadu-
kas äänentoisto. Lisävarusteeksi voi 
valita malliin tarkoin suunnitellun 
JBL-audiojärjestelmän, joka koostuu 
kahdeksankanavaisesta, 576-watti-
sesta vahvistimesta ja yhdeksästä kai-
uttimesta. Musiikki kuulostaa pienel-
läkin voimakkuudella siltä, millaisek-
si se on äänitysstudiossa tehty.

Äänentoisto on huomioitu jo var-
haisessa suunnitteluvaiheessa. Esi-
merkiksi JBL:n patentoimat diskantti-
kaiuttimet on sijoitettu A-pilareihin.

Erinomaiset voimanlähteet
C-HR:n tekniset ratkaisut edustavat 
Toyotan terävintä osaamista. Alusta-
rakenne pohjautuu uuteen TNGA-
toteutukseen (Toyota New Glo-
bal Architecture), joka mahdollistaa 
aiempaa vapaamman muotoilun ja 
tilankäytön. 

Voimanlähteeksi on valittavis-
sa Toyotan uusin hybriditekniikka 
tai 1,2 litran bensiiniturbomoottori, 
jonka yhteyteen on saatavilla nelive-
to. Hybridiversiossa yhdistetyn ajon 
kulutus on 3,7 l/100 km (CO2-pääs-
töt alkaen 86 g/km).

Aiempiin Toyota-hybrideihin ver-
rattuna sähköajon osuus on kasva-
nut, joten se on käytössä useammin 
ja pidempään. Kuljettaja voi entistä 
useammin nauttia helposta ja hiljai-
sesta ajokokemuksesta. Ja kun ajoti-
lanne vaatii, hybridin koko voimayk-
sikkö tulee mukaan täydellä voimal-
laan, niin kaupungissa kuin maaseu-
tutiellä. 

Toyota asettaa C-HR:lle suuret 
tavoitteet. Auris Touring Sportsin  ja 
RAV4:n väliin sijoittuvaa mallia odo-
tetaan myytävän Euroopassa vuo-
sitasolla noin 100 000 kappaletta. 
Ensimmäiset koeajoautot saadaan 
Suomeen joulukuun alkupuolella. T+

3  X  VA R U S T E

1  Vetokoukku 
Hybridiversiokin 
soveltuu perävau-
nun veturiksi
(1 011 eur).

2 Etuhelman 
kromilista
Keulan ilmee-
seen voi hankkia 
ripauk sen lisäkiil-
toa (198 eur).

3  Sivuhelmat
Muhkeammilla  
sivuhelmoilla  
olemus muuttuu 
astetta vankem-
maksi (802 eur).

Riittävän laadukkaan 
sisätoteutuksen eteen 
on tehty paljon työtä. 
Mittaristossa sijaitsevas-
ta monitoiminäytöstä 
välitetään kuljettajalle 
paljon informaatiota. 
Selkeitä valikoita halli-
taan ohjauspyörän kat-
kaisijoilla. 

Tasapainoista linjakkuutta. Konsepti-
versioilleen uskollisena pysynyt  
uutuusmalli houkuttelee uudenlaisia 
asiakkaita, myös niitä joille ei aiemmin 
ole löytynyt mieleistä Toyotaa.

* Takaistuimella on 
hyvin tilaa aikuisille, ja 
viistosta kattolinjasta 
huolimatta pääntilaa 
riittää mukavaan  
matkantekoon.

Houkuttelee 
uutta  

asiakas - 
 ryhmää

Tehokkaat  
led- 

ajovalot

Rohkeat  
ulkomuodot

Modernit  
turva- 

 varusteet

Saatavilla  
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3  X  VA R U S T E

1  Vetokoukku 
Hybridiversiokin 
soveltuu perävau-
nun veturiksi
(1 011 eur).

2 Etuhelman 
kromilista
Keulan ilmee-
seen voi hankkia 
ripauk sen lisäkiil-
toa (198 eur).

3  Sivuhelmat
Muhkeammilla  
sivuhelmoilla  
olemus muuttuu 
astetta vankem-
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ole löytynyt mieleistä Toyotaa.

* Takaistuimella on 
hyvin tilaa aikuisille, ja 
viistosta kattolinjasta 
huolimatta pääntilaa 
riittää mukavaan  
matkantekoon.
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ajovalot

Rohkeat  
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Modernit  
turva- 
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Pariisin autonäyttely 2016 * Priuksen uusi lataushybridi harppaa sähkön 
hyödyntämisessä ison loikan eteenpäin.   

Teksti ja kuvat KALLE KALAJA

Sähköä ilmassa
Toyota esitteli lokakuun alussa avautuneessa  
Pariisin autonäyttelyssä tuotantovalmiin crossover 
C-HR:n, täysin uuden Prius Plug-in Hybridin,  
vetytekniikan tulevaisuutta peilaavan FCV Plussan  
ja uudistuvan urheilumalli GT86:n. 

Pääjohtaja Akio 
Toyoda ja talli-
päällikkö Tommi 
Mäkinen keräsi-
vät Toyotan leh-
distötilaisuuteen 
väkeä tungok-
seen asti.

Toyota C-HR kiinnosti yleisöä. 
Uutuus rantautuu Suomeen 
joulukuun alkupuolella.  
www.toyota.fi/c-hr

Toyota esitteli polttokennotekniikkansa 
tulevaisuutta FCV Plus -konseptimallis-
sa. Jokaisella pyörällä on oma napa-
moottori, ja tekniikan tiivis paketointi 
mahdollistaa avarat sisätilat.   

Yksi Toyotan 
kovimmista uuti-
sista Pariisissa oli 
Toyota Gazoo Ra-
cing -nimen alla 
toimivan mootto-
riurheilujaoksen 
aloittama yhteis-
työ Microsoftin 
kanssa. Tiimityö 
tulee näkymään 
myös Toyotan 
liikenneturvalli-
suuteen liittyvissä 
digikehityshank-
keissa.

Lehdistöpäivinä vaadittiin 
malttia, jos mieli saada uu-
tuusmallista kuvan ovet ja 
luukut kiinni ilman ihmisiä.

1 Lataushybridit valtaavat osastojen  
pinta-alaa. Ne eivät ole enää pelkkiä 
näyttelyn vetonauloja vaan konkreettisia 
vaihtoehtoja uuden auton ostajille.

2 Tehtaat tuovat rohkeasti kilpa-autonsa 
esille. Niiden rooli tuotekehitystoimin-
nalle on merkittävä.

3 Näyttely-yleisöllä on mahdollisuus  
testata osastoilla erilaisia varusteita, 
audiolaitteita ja simulaattoreita. 
Hauskaa ja hyödyllistä!

PA R I I S I N  T R E N D I E N  T O P  3 

Prius Plug-in Hybridissä lataussähköä 
hyödynnetään tehokkaasti. Malli poikkeaa  
ulkonäöltään reilusti Priuksesta.

ENSIMMÄISENÄ lehdistöpäivänä 
pidettyyn Toyotan pressitilaisuuteen 
ahtautui valtava määrä kiinnostuneita, 
koska Toyota Motor Corporationin 
pääjohtaja Akio Toyodan tiedettiin  
olevan paikalla. Hän kertoi yhdessä 
Tommi Mäkisen kanssa Toyotan 
moottoriurheilutoiminnan uusimpia 
kuulumisia.   

C-HR kiinnosti niin mediaa kuin 
yleisöä huomattavan paljon, ja siksi  
autoja oli osastolla esillä yhteensä  
kuusi kappaletta. Toyotalle varsin 
tärkeästä, rajoja rikkovasta uutuu-
desta on artikkeli tässä lehdessä.

Uusi lataushybridi Prius Plug-in 
Hybrid harppaa sähkön hyödyntä-
misessä ison loikan eteenpäin. Säh-
köinen toimintasäde kasvaa yli 50 
kilometriin, ja suurin ajonopeus säh-
köllä on nyt 135 kilometriä tunnissa 
Priuksesta ulkonäöltäänkin selvästi  
erottuva uutuus saadaan Suomeen 
maaliskuussa. T+
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Tunteiden ilmaisulla tien päällä on  
kytkös turvallisuuteen. Omien taipumusten  

tiedostaminen ja tilanteiden ennakointi  
auttaa viilentämään ratin takana  
kuumenevia tunteita. Teksti MINNA TAKKUNEN

KIILAILUA, TÖÖTTÄILYÄ, tylyjä käsimerk-
kejä, edellä ajavan puskurissa kiinni roikkumis-
ta. Mikä kuskin päässä oikein naksahtaa sil-
loin kun ratin takana kuohahtaa? Miksi muis-
sa tilanteissa yleensä ystävällisesti käyttäytyvä 
ajautuu liikenteessä aiheuttamaan vaaratilantei-
ta äkkiväärillä tempuillaan?

”Ihminen siirtää itselleen tyypillisen käytök-
sen liikenteeseen. Jos suhtautuu huomaavaisesti 
muihin, on sitä yleensä myös liikenteessä”, lii-
kennepsykologi Martti Peräaho sanoo. 

Ihmisen käytös tai asenteet eivät siis varsi-
naisesti muutu ratin taakse hypätessä, mutta 
vauhti ja muut tilannetekijät tekevät äkillisen 
suuttumuksen vallassa tapahtuvista reaktioista 
moninkertaisesti vaarallisempia verrattuna sii-
hen että höyryäisi kotisohvalla.

”Kun tunne ottaa vallan, se vie helposti kai-
ken huomion. Silloin havaintokenttä kapenee, 
eikä kuljettaja enää havainnoi ympäristöä. ” 
Samalla auto kulkee satoja metrejä. Raivon val-
lassa olevasta ihmisestä tulee liikenteessä itselle 
ja muille vaarallinen. 

Pois minun reviiriltäni
Auto on kuljettajan omaa tilaa, metallikuoren 
rajaamaa reviiriä. Tunteissa ja niitä seuraavissa 
reaktioissa voi kuohahtaa silloin, kun koemme 
että toinen tunkeutuu reviirillemme. 

Rattiraivon sanotaan lisääntyneen. Tutki-
mustilastot eivät kuitenkaan tue tätä käsitystä. 
”Tilastojen valossa yhteiskunta on muuttunut 
turvallisemmaksi. Liikenteessä ainoat lisäänty-
neet rikkomukset liittyvät ylinopeuteen”, Perä-
aho huomauttaa. ”Suomessa rattiraivo ei ole 
myöskään koskaan ollut ongelma laajemmassa 
mittakaavassa.” 

Se, mikä on lisääntynyt, on pikemminkin kii-
re. Ja kun tekeminen on hektisempää, sattuu 
vahinkoja. Peräaho arvioi, että myös yksilön 
oikeuksista kiinni pitäminen ja omien intressi-
en korostaminen ovat ajallemme tunnusomais-
ta ajattelua. Tässä valossa ei ole siis ihme, jos 
näyttää siltä että kiilaamista ja kanssakuskien 
näpäyttämistä on enemmän.

Räikeitä tapauksia myös käsitellään tiedotus-
välineissä aiempaa näkyvämmin. 

Kuva GETTY IMAGES
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Synnynnäisiä ominaisuuksia ja oppimista
Onko kuljettajan äkkiväärän käytöksen taustalla 
temperamentti vai opitut reagointitavat? 

Peräaho uskoo, että olemme erilaisten ainesten 
yhteistulos. ”Olemme toisaalta perineet tietyt omi-
naisuudet ja toisaalta oppineet toimintatapoja mat-
kimisen kautta. Opimme niin virallisia teitä pitkin 
kuin istuessamme takapenkillä lapsena.”

Jokaisella on tietty perussuhtautuminen asioihin, 
tapa olla olemassa. Sen kanssa on opittava tule-
maan toimeen. 

Aku Ankka on hyvä esimerkki nopeasti kiehahta-
vasta kaverista. ”Jos tietää perussuhtautumiseltaan 
olevansa Akun tapainen, kiihtymiselle altistavia 
tilanteita voi opetella vähentämään.”

Erilaisia tavoitteita, erilaisia tulkintoja
Ratin takana kannattaa muistaa, että emme voi aina 
tietää tai havaita toisten tiellä liikkujien motiive-
ja – aivan kuten he eivät tiedä mitään siitä millai-
nen päivä meillä itsellämme on meneillään tai miksi 
toimimme liikenteessä siten kuin toimimme. Muut 
eivät välttämättä osoita mieltään henkilökohtaisesti 
juuri minulle. 

Oma tulkinta vaikkapa kiilaavan kuljettajan syis-
tä saattaa siis osua pieleen. ”Toinen ei välttämättä 
toimi tahallaan huonosti, ehkä hänen on pakko itse 
väistää ahtaassa tilassa.”

Ajamisen tavoitteilla on merkittävä rooli. Yhdel-
le ajamisen tavoitteena on paikasta toiseen siirtymi-
nen, toiselle siihen voi liittyä joukko muita tavoit-
teita. Esimerkiksi nuorilla miehillä kaasujalka on 
tutkitusti herkkä, varsinkin silloin kun kyydissä on 
kavereita joiden silmissä pitää päteä. 

Liikenne on siis sosiaalista monella tapaa: omaan 
käytökseen vaikuttavat muun muassa sekä kyydissä 
olijat että muut tiellä liikkujat. 

Tekninen suoritus vai sosiaalista toimintaa?
Eri kulttuurien piirteet heijastuvat myös liikentee-
seen. ”Rattiraivolla on todettu olevan yhteisiä piir-
teitä machokulttuurin kanssa. Esimerkiksi väki-
valtatilastoiltaan synkissä Etelä-Amerikan maissa 
myös liikenneturmatilastot ovat karmaisevaa luetta-
vaa”, Peräaho kertoo.

Niissä maissa, joissa ajamiseen asennoidutaan 
ajo-opetuksessa pikemminkin teknisenä suoritukse-

na kuin sosiaalisena tilanteena, myös onnettomuuk-
sia on enemmän. Peräaho on ollut mukana kehit-
tämässä ajo-opetuksessa käytettävää GDE-mallia 
(sanoista Goals for Driver Education), joka painot-
taa ajamisen sosiaalisia puolia ja itsetuntemusta. 
Malli on käytössä muun muassa Norjassa, joka on 
tunnettu liikenneturvallisuuden huippumaana.

Ruotsissa puolestaan on liikenneonnettomuuksi-
en osalta asetettu tavoitteeksi nollavisio. Mitä kor-
keammalle asetettu tavoite, sitä voimakkaampi pyr-
kimys tavoitetta kohti ja sitä paremmat tulokset. 
Hmmm. Ottaisimmeko mallia naapurimaan Hannu 
Hanhilta? T+

Keittääkö liikenteessä? 

•  Tiedosta omat taipumuksesi ja tunne
reaktiosi. Mikä on itsellesi tyypillistä? Mitkä 
asiat pelottavat, arveluttavat tai rasittavat? 
Suunnittele reitti siten että minimoit  
stressiä kasaavat asiat. • Mikäli käämisi kärähtävät helposti  
ruuhkassa, varaa lisää aikaa tai säädä muuten 
aikataulujasi. Mitäpä jos poikkeaisit rutiiniksi 
käyneeltä reitiltä?• Jos kohtaat törttöilyä, sujauta jäitä hattuun. 
Vaikka toisen provosoiva käytös tuottaa  
mielipahaa, se ei ole kutsuhuuto omalle  
kostoretkelle. Ota välimatkaa ja anna kohkaa
jan mennä menojaan.• Muista, että toimit elävänä esimerkkinä  
muille tiellä liikkujille ja kyydissä  
oleville lapsille, jotka ottavat herkästi mallia 
käyttäytymisestäsi.• Huomaavainen käytös aiheuttaa  
liikenteessä yhtä lailla ketjureaktion kuin  
huono. Kumman valitset?

* ”Olemme toisaalta perineet tietyt ominaisuudet  
ja toisaalta oppineet toimintatapoja matkimisen kautta.”

Liikenne
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TOYOTA VAKUUTUS.

Uudistunut Toyota Vakuutus tarjoaa monipuolisen 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 € omavastuulla (Huippu-, Täys- ja Etukaskotasolla).

Sujuva korvauspalvelu, Toyota-liikkeen ammattitaito ja aidot Toyota-osat tarkoit-
tavat sinulle mielenrauhaa autoiluun. Vakuutusbonuskertymäsi voit hyödyntää 
täysimääräisesti aina 75 %:iin asti ja saat kaikkiin paitsi Osakaskoon heti täyden 
70 % bonuksen. 

Kysy Toyota Vakuutusta uuteen ja käytettyyn autoon 
Toyota-jälleenmyyjältäsi!

NYT MYÖS JOUSTAVASTI JA 
EDULLISESTI KUUKAUSIERISSÄ 
ALK. 38 €/kk.
Kun ostat uuden Toyotan Toyota-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

Jos pysäköityä autoasi kolhitaan, eikä tekijää löydy, 
PYSÄKÖINTURVA KORVAA KORJAUKSET. 
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olevansa Akun tapainen, kiihtymiselle altistavia 
tilanteita voi opetella vähentämään.”

Erilaisia tavoitteita, erilaisia tulkintoja
Ratin takana kannattaa muistaa, että emme voi aina 
tietää tai havaita toisten tiellä liikkujien motiive-
ja – aivan kuten he eivät tiedä mitään siitä millai-
nen päivä meillä itsellämme on meneillään tai miksi 
toimimme liikenteessä siten kuin toimimme. Muut 
eivät välttämättä osoita mieltään henkilökohtaisesti 
juuri minulle. 

Oma tulkinta vaikkapa kiilaavan kuljettajan syis-
tä saattaa siis osua pieleen. ”Toinen ei välttämättä 
toimi tahallaan huonosti, ehkä hänen on pakko itse 
väistää ahtaassa tilassa.”

Ajamisen tavoitteilla on merkittävä rooli. Yhdel-
le ajamisen tavoitteena on paikasta toiseen siirtymi-
nen, toiselle siihen voi liittyä joukko muita tavoit-
teita. Esimerkiksi nuorilla miehillä kaasujalka on 
tutkitusti herkkä, varsinkin silloin kun kyydissä on 
kavereita joiden silmissä pitää päteä. 

Liikenne on siis sosiaalista monella tapaa: omaan 
käytökseen vaikuttavat muun muassa sekä kyydissä 
olijat että muut tiellä liikkujat. 

Tekninen suoritus vai sosiaalista toimintaa?
Eri kulttuurien piirteet heijastuvat myös liikentee-
seen. ”Rattiraivolla on todettu olevan yhteisiä piir-
teitä machokulttuurin kanssa. Esimerkiksi väki-
valtatilastoiltaan synkissä Etelä-Amerikan maissa 
myös liikenneturmatilastot ovat karmaisevaa luetta-
vaa”, Peräaho kertoo.

Niissä maissa, joissa ajamiseen asennoidutaan 
ajo-opetuksessa pikemminkin teknisenä suoritukse-

na kuin sosiaalisena tilanteena, myös onnettomuuk-
sia on enemmän. Peräaho on ollut mukana kehit-
tämässä ajo-opetuksessa käytettävää GDE-mallia 
(sanoista Goals for Driver Education), joka painot-
taa ajamisen sosiaalisia puolia ja itsetuntemusta. 
Malli on käytössä muun muassa Norjassa, joka on 
tunnettu liikenneturvallisuuden huippumaana.

Ruotsissa puolestaan on liikenneonnettomuuksi-
en osalta asetettu tavoitteeksi nollavisio. Mitä kor-
keammalle asetettu tavoite, sitä voimakkaampi pyr-
kimys tavoitetta kohti ja sitä paremmat tulokset. 
Hmmm. Ottaisimmeko mallia naapurimaan Hannu 
Hanhilta? T+

Keittääkö liikenteessä? 

•  Tiedosta omat taipumuksesi ja tunne
reaktiosi. Mikä on itsellesi tyypillistä? Mitkä 
asiat pelottavat, arveluttavat tai rasittavat? 
Suunnittele reitti siten että minimoit  
stressiä kasaavat asiat. • Mikäli käämisi kärähtävät helposti  
ruuhkassa, varaa lisää aikaa tai säädä muuten 
aikataulujasi. Mitäpä jos poikkeaisit rutiiniksi 
käyneeltä reitiltä?• Jos kohtaat törttöilyä, sujauta jäitä hattuun. 
Vaikka toisen provosoiva käytös tuottaa  
mielipahaa, se ei ole kutsuhuuto omalle  
kostoretkelle. Ota välimatkaa ja anna kohkaa
jan mennä menojaan.• Muista, että toimit elävänä esimerkkinä  
muille tiellä liikkujille ja kyydissä  
oleville lapsille, jotka ottavat herkästi mallia 
käyttäytymisestäsi.• Huomaavainen käytös aiheuttaa  
liikenteessä yhtä lailla ketjureaktion kuin  
huono. Kumman valitset?

* ”Olemme toisaalta perineet tietyt ominaisuudet  
ja toisaalta oppineet toimintatapoja matkimisen kautta.”

Liikenne
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Vempaimet

Teksti KALLE KALAJA JA EEVA LIDMAN kuva MIKKO HANNULA

1

2

4

3

5

6

Syksy saa tulla!
Suojaa itsesi ja autosi syksyn kurakeleissä.

1. HELMOJEN HEMMOTTELUUN. Roiske
levyt estävät renkaista lentävien 
kivien aiheuttamia iskemiä (Toyota 
Avensiksen eturoiskelevyt, 61 eur).  
2. VEDENPITÄVÄÄ. Didriksonsin  
siniharmaa sadeasu mahtuu 
pieneen tilaan (79  eur, Etola) ja  
Rukka sydvest koviin sadekeleihin 
(14,90 eur, Etola). 
3. SADEPÄIVÄN PIRISTYS. Shade  
Master sateenvarjo kirkkaissa 
väreissä (12,90  eur, Sokos).  

4. KLASSIKKOJEN KLASSIKKO.  Nokian  
Haisaappaat sopivat sekä metsälle 
että kaupungille (54 eur, Etola).  
5. NAARMUTTA KYYTIIN. Takapuskurin 
suojalevy pitää auton lastausalueen  
siistinä (Avensikseen 161 eur). 
6. TAVARATILAN PELASTUS.  Suojapohja 
kestää tahroja ja on helppo puhdistaa 
(Toyota Avensikseen alkaen 78 eur). 
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TOYOTA+28 Tasaeristä tasapainoa talouteen. 
Toyota Korjaamoluotto

Huollon varaat helpoiten osoitteessa 
toyotahuoltovaraus.fi

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.

Kysy myös huollon rahoittamista edullisella 
Toyota Korjaamoluotolla!

TOYOTA AKTIIVI HUOLTO on kilpailukykyisellä 
hinnalla yli 6 vuoden ikäisille Toyota-autoille tehtävä 
merkkihuolto. 

TOYOTA AKTIIVI KUNNOSTUS puolestaan on juuri 
sinun Toyotallesi hinnoiteltu, perusteellinen kunnos-
tustoimenpide. Se tarjoaa sinulle edullisen ratkaisun, 
kun autosi kuluvat osat tarvitsevat uudistamista. 
Esim. vaihtolaturin hinta on lähes 50 % edullisempi 
– takuusta tinkimättä.

TOYOTA AKTIIVI LATURI, ESIM.
Lähes 
50 % 

edullisempi!
Kysy hintaa omaan 

Toyota-malliisi!

Avensis T25 Bensiini No. 27060-0D140-84 317 €

Corolla E12 Diesel No. 27060-27090-84 340 €

Auris E15 Bensiini No. 27060-0T051-84 270 €

Yaris P10 Bensiini No. 27060-23030-84 270 €

Tehdaskunnostettu vaihto-osa. Hintaesimerkit eivät sisällä vaihtotyötä.

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

59381_Toyota_AktiiviHuolto_210x270_TPlus.indd   1 7.9.2016   15.07



Teksti EEVA-MARIA LIDMAN kuva ISTOCK

Mitä etua saa, kun tekee 
huoltosopimuksen?
Toyotan huoltosopimuk-
sen ostaja saa autoonsa 
hinnoiltaan kilpailukykyiset 
määräaikaishuollot. Autoon 
liittyvien menojen suun-
nittelu on helpompaa, kun 
huoltojen kustannukset voi 
jaksottaa sopivan kokoisiin 
tasaeriin. 

Autot tarvitsevat huoltoa 
joka tapauksessa. Silloin kun 

Palvelut täydentävät 
autokaupan
Autokaupat tarjoavat  
auton oston yhteydessä  
erilaisia palveluja, kuten  
huoltosopimuksia ja  
vakuutuksia. Kysyimme  
asiantuntijoilta,  
mitä palvelut sisältävät  
ja mitä etua niistä saa. 

huolto on tehty merkkiliik-
keessä, voi olla varma siitä, 
että auto ja sen ominaisuu-
det pysyvät sellaisina kuin 
valmistaja on tarkoittanut 
niiden olevan. Merkkiosilla 
huollettu auto on turval-
linen ja se säilyttää hyvin 
jälleenmyyntiarvonsa. Tämä 
merkitsee auton omistajalle 
rahallista etua auton vaihdon 
yhteydessä. 

Mitä huoltosopimus
vaihtoehtoja Toyotalla 
on ja mitä ne sisältävät? 
Meillä on kaksi huoltoso-
pimusvaihtoehtoa; Toyota 
Huoltosopimus ja Huolto-
sopimus Plus. Huoltosopi-
mus sisältää kaikki autoon 
tehtävät määräaikaishuollot. 
Toyota Huoltosopimus 
Plus on Huoltosopimuksen 
laajennus, joka kattaa tarvit-

Koska huolto
sopimuksen voi ottaa ja 
mitä se maksaa? 
Huoltosopimuksen voi tehdä 
uuden auton oston yhtey-
dessä, kun auto rahoitetaan 
osamaksusopimuksella. Kuu-
kausierä määräytyy auton 
mallin mukaan. Toyota.fi:ssä 
Jousto-laskurissa voi laskea 
huoltosopimuksen hinnan 
haluamalleen mallille. 

Mitä vakuutusvaihto
ehtoja Toyota tarjoaa? 
Vakuutuksemme uudistuivat 
tänä vuonna. Toyota-vakuu-
tus sisältää neljä erilaista 
räätälöityä kaskovaihtoeh-
toa, joista valita. Vakuutus 
kattaa auton ja kaikki autoon 
asennetut alkuperäiset 
merkkikohtaiset valinnais-
varusteet, tavanomaiset 
lisävarusteet sekä jälkiasen-

netun viihde-elektroniikan 
ja navigaattorilaitteet. Se 
sisältää myös muun muassa 
pysäköintiturvan, joka korvaa 
ilman bonusmenetystä 
pysäköintialueilla syntyvien 
kolhujen korjaukset 200 
euron omavastuulla. 

Toyota Rahoituskaskossa 
kiinteä turvapaketti sisältää 
eläinkolariturvan, paloturvan, 
rikosturvan, törmäysturvan, 

hinaus ja matkakulut, ulko-
maan autopalveluturvan, 
rahoittajan turvan, pysäköin-
titurvan, luonnonilmiöturvan 
ja oikeusturvan. Rahoituskas-
ko ei kerrytä bonusta. 

Sekä Toyota-vakuutusta 
että Rahoituskaskoa voi halu-
tessaan täydentää erilaisilla 
lisäturvilla.

Kuka voi ottaa  
vakuutuksen ja mitä  
se maksaa? 
Toyota-vakuutuksen 
voi ottaa uuden tai 
käytetyn auton osta-
ja, kun auto ostetaan 
Toyota-jälleenmyyjältä 
osamaksusopimuksel-
la tai käteisellä. Ostaja 
voi olla yksityinen 
henkilö tai yritys. 
Toyota Rahoitus-
kaskon voi ottaa silloin 
kun auto hankitaan 
osamaksulla. Ra-
hoituskaskon hinta 
alkaa 38 eurosta 
kuukaudessa, tark-
ka hinta määräytyy 
kaskovaihtoehdon ja 
 vakuutuksen ottajan 
iän mukaan.

Voiko halutessaan  
valita kaikki Toyotan  
tarjoamat palvelut  
autoa ostaessaan? 
Kyllä voi. Paketoimalla kaikki 
palvelut yhteen autoilun 
kustannukset tietää tarkasti 
etukäteen ja menoja voi 
hallita samansuuruisella 
kuukausimaksulla. T+

* Laske  
kuukausierä  
haluamallesi 
Toyotalle  
Toyota.fi:n  
Jousto 
-laskurissa.

Kysymyksiin vastasivat Toyota Auto Finlandin myyntipäällikkö Seppo Saxholm, Toyota Rahoituksen myyntijohtaja Lauri Varonen ja Toyota Espoon yritysmyyntipäällikkö Kimmo Hyry. 

taessa määräaikaishuoltojen 
kustannusten lisäksi kuluvien 
osien vaihdon, kuten pyyh-
kijän sulat, polttimot ja jarru-
osat. Huoltosopimukseen voi 
sisällyttää myös lisäpalveluja, 
esimerkiksi sijaisauton huol-
tokäynnin ajaksi 2,50 euroa 
kuukaudessa tai vaikkapa 
ilmastointilaitteen kausihuol-
lon 3,50 euroa kuukaudessa. 

Miksi Toyota tarjoaa  
erilaisia palveluja auton 
oston yhteydessä? 
Palvelujen on tarkoitus 
on tehdä auton hank-
kimisesta, kunnon 
yllä pitä misestä sekä 
päivit täisestä käytöstä 
helpompaa ja muka-
vampaa. Pyrimme sii-
hen, että asiakas saisi 
iloa auton omistami-
sesta palveluidemme 
avulla. 

TOYOTA+ TOYOTA+ 3130
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Henkilö

BURGERIRAVINTOLA Naugh-
ty BRGR:n avajaisiin viime syksy-
nä Helsingin Lönnrotinkadulle oli 
tulossa satoja ihmisiä. Vähän ennen 
ovien avautumista huomattiin, että 
kaikesta valmistautumisesta huoli-
matta oli unohdettu hankkia juoma-
laseja. Kokkien harjoittelu oli jäänyt 
puolitiehen. Tunti avajaisten käynnis-
tymisestä ravintolan toimistotiloissa 
hajosi vesiputki. 

Hässäkästä huolimatta ensimmäi-
sen ravintolansa perustaneen Akseli 
Herlevin mielessä jomotti ylitse mui-
den yksi kysymys. Tykkääks ihmiset?

Keväällä tykkääjiä oli kertynyt 
jonoksi asti, kun Herlevi oli varan-
nut Streat Helsinki -katuruokatapah-
tumaan ainekset pariin tuhanteen 
burgeriin. Määrä hirvitti, mutta pian 
selvisi, että suussa sulavat annokset 
menevät kuin kuumille kiville. Katu-
ruokatapahtuman aineksista jäi jäljel-
le kahdeksan pihviä. Nekin myytiin, 
ilman sämpylää ja täytteitä. 

Jonot ovat jatkuneet myös ravin-
tolan ulkopuolella. Burgerit ovat 

˝Hyvässä hampurilais - 
annok sessa on aineksia  
mahdollisimman vähän˝,  
Akseli Herlevi opastaa. 

Maailman parhaimman

burgerin
Hampurilaisvelho Akseli Herlevi metsästää täydellistä  
hampurilaista, jota ei todellisuudessa ole olemassa.

huvenneet ahnaisiin suihin siinä 
määrin, että Tampereelle on juu-
ri avattu Suomen toinen Naughty 
BRGR.

Ajetaanpa itse mestarin kanssa 
pallogrillin ääreen selvittämään bur-
gerin saloja. Kyydissä on lähitilan 
pihatossa kasvaneen naudan jauhet-
tua kylkeä.

Tunteita ja makumuistoja 
Miksi niin ulkomaisissa kuin koti-
maisissa huippuravintoloissa alan 
kannukset hankkinut kokki päätyi 
avaamaan juuri burgeriravintolan? 

”Kaksi syytä.” Maailmaa ristiin 
rastiin matkustaneen makuhermoi-
hin oli jäänyt kaipuu rakentaa maul-
taan, rakenteeltaan ja täytteiltään 
mehevä burgeri. Ja se toinen syy? 

”Gourmet-burgereiden ja ham-
purilaisketjujen välissä oli Suomessa 
tyhjä tila.” Herlevi toivoo, että asia-
kas hänen ravintolassaan pääsee pie-
nelle makumatkalle Suomen rajojen 
ulkopuolelle. Parhaimmillaan koke-
mus herättää makumuistoja.

Tunteiden herättäminen onkin 
Herlevin uurastuksen juju. ”On asi-
akkaita, jotka tykkäävät ja niitä, jot-
ka eivät. Emme halua tarjota mitään 
puolilämmintä juttua.”

Kaikki lähtee laadukkaista raaka-
aineista. Aineksia hyvässä hampuri-
laisannoksessa on mahdollisimman 
vähän. ”Yksinkertaisen ruuan teke-
minen on vaikeampaa kuin moni-
mutkaisen sekamelskan.” 

Suussa mehukkaasti murtuvan 
burgerin liha on karkeasti jauhettua, 
rasvaa on parikymmentä prosenttia. 

”Tilkka öljyä taikinassa auttaa 
pitämään pihvin kasassa.  Öljy tuo 
myös lisäaromia grillihiilille putoil-
lessaan”, Herlevi vinkkaa. Mukana 
taikinassa on ravintolan omaa maus-
tesuolaa, jonka ainesosista ravinto-
loitsija suostuu paljastamaan vain 
kanelin.

Paisto-operaation onnistumiseksi 
Herlevi suosittelee yhden testikappa-
leen paistamista. ”Mahdollisimman 
kuuma lämpötila synnyttää makua 
proteiinien ja sokerien yhdistyessä.”

olemuksen jäljillä

Teksti MINNA TAKKUNEN  kuvat SUSANNA KEKKONEN
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ty BRGR:n avajaisiin viime syksy-
nä Helsingin Lönnrotinkadulle oli 
tulossa satoja ihmisiä. Vähän ennen 
ovien avautumista huomattiin, että 
kaikesta valmistautumisesta huoli-
matta oli unohdettu hankkia juoma-
laseja. Kokkien harjoittelu oli jäänyt 
puolitiehen. Tunti avajaisten käynnis-
tymisestä ravintolan toimistotiloissa 
hajosi vesiputki. 

Hässäkästä huolimatta ensimmäi-
sen ravintolansa perustaneen Akseli 
Herlevin mielessä jomotti ylitse mui-
den yksi kysymys. Tykkääks ihmiset?

Keväällä tykkääjiä oli kertynyt 
jonoksi asti, kun Herlevi oli varan-
nut Streat Helsinki -katuruokatapah-
tumaan ainekset pariin tuhanteen 
burgeriin. Määrä hirvitti, mutta pian 
selvisi, että suussa sulavat annokset 
menevät kuin kuumille kiville. Katu-
ruokatapahtuman aineksista jäi jäljel-
le kahdeksan pihviä. Nekin myytiin, 
ilman sämpylää ja täytteitä. 

Jonot ovat jatkuneet myös ravin-
tolan ulkopuolella. Burgerit ovat 

˝Hyvässä hampurilais - 
annok sessa on aineksia  
mahdollisimman vähän˝,  
Akseli Herlevi opastaa. 

Maailman parhaimman

burgerin
Hampurilaisvelho Akseli Herlevi metsästää täydellistä  
hampurilaista, jota ei todellisuudessa ole olemassa.

huvenneet ahnaisiin suihin siinä 
määrin, että Tampereelle on juu-
ri avattu Suomen toinen Naughty 
BRGR.

Ajetaanpa itse mestarin kanssa 
pallogrillin ääreen selvittämään bur-
gerin saloja. Kyydissä on lähitilan 
pihatossa kasvaneen naudan jauhet-
tua kylkeä.

Tunteita ja makumuistoja 
Miksi niin ulkomaisissa kuin koti-
maisissa huippuravintoloissa alan 
kannukset hankkinut kokki päätyi 
avaamaan juuri burgeriravintolan? 

”Kaksi syytä.” Maailmaa ristiin 
rastiin matkustaneen makuhermoi-
hin oli jäänyt kaipuu rakentaa maul-
taan, rakenteeltaan ja täytteiltään 
mehevä burgeri. Ja se toinen syy? 

”Gourmet-burgereiden ja ham-
purilaisketjujen välissä oli Suomessa 
tyhjä tila.” Herlevi toivoo, että asia-
kas hänen ravintolassaan pääsee pie-
nelle makumatkalle Suomen rajojen 
ulkopuolelle. Parhaimmillaan koke-
mus herättää makumuistoja.

Tunteiden herättäminen onkin 
Herlevin uurastuksen juju. ”On asi-
akkaita, jotka tykkäävät ja niitä, jot-
ka eivät. Emme halua tarjota mitään 
puolilämmintä juttua.”

Kaikki lähtee laadukkaista raaka-
aineista. Aineksia hyvässä hampuri-
laisannoksessa on mahdollisimman 
vähän. ”Yksinkertaisen ruuan teke-
minen on vaikeampaa kuin moni-
mutkaisen sekamelskan.” 

Suussa mehukkaasti murtuvan 
burgerin liha on karkeasti jauhettua, 
rasvaa on parikymmentä prosenttia. 

”Tilkka öljyä taikinassa auttaa 
pitämään pihvin kasassa.  Öljy tuo 
myös lisäaromia grillihiilille putoil-
lessaan”, Herlevi vinkkaa. Mukana 
taikinassa on ravintolan omaa maus-
tesuolaa, jonka ainesosista ravinto-
loitsija suostuu paljastamaan vain 
kanelin.

Paisto-operaation onnistumiseksi 
Herlevi suosittelee yhden testikappa-
leen paistamista. ”Mahdollisimman 
kuuma lämpötila synnyttää makua 
proteiinien ja sokerien yhdistyessä.”

olemuksen jäljillä
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Tilanne tekee täydellisyyden
Herlevi on ravintolakoulu Perhon 
kasvatti. Hakupaperit alalle lähti-
vät  kummitädin havaittua, että poika 
pitää ruuasta ja ruuanlaitosta. 

Naughty BRGR:n nimi lohkesi 
Top Chef -kisasta, jonka Herlevi voit-
ti vuonna 2011. Herlevin burgerian-
nosta ohjelmassa tuomaroinut huip-
pukokki Helena Puolakka kommentoi 
rasvaa tirsuvaa, täytteiltään mehevää 
luomusta ”tuhmaksi”. 

Pekonihillon makeus ja siniho-
mejuuston suolaisuus on tyrmäävä 
yhdistelmä, jonka jäljillä Herlevi jouk-
koineen kehittää edelleen ”maailman 
parasta burgeria”. Tosin hän tarken-
taa, että täydellistä ruoka-annosta ei 
todellisuudessa ole, sillä jokaiselle täy-
dellinen on kokemuksena henkilökoh-
tainen. ”Viime kädessä tilanne tekee 
täydellisyyden.”

Top Chef -kisan voitto avasi ovia. 
On ollut televisio-ohjelmaa, reseptii-
kan laatimista, kaksi keittokirjaa. Yksi 
mieliinpainuvimpia hetkiä oli, kun 
Herlevi esitteli keittokirjaansa tavara-

talossa. ”Pienen pojan äiti tuli ker-
tomaan, että lukivaikeuksien kanssa 
kamppaileva poika oli oppinut luke-
maan keittokirjani avulla.”

Ulvovaa moottoria ja  
riistan hitautta
Ravintoloiden pyörittäminen ahmai-
see Herlevin elämän niin tyystin, että 
hän ei ole vuoteen kokannut kotona. 

Kun ravintoloitsijan päässä kuu-
menee, Herlevi hyppää moottoripyö-
rän selkään ja posottaa suoraa tie-
tä. Samalla kun huristelu nollaa aja-
tukset, saattaa ratketa jokin mielessä 
pyörinyt pulma. Auton puikoissa hän 

tunnustautuu automaattivaihteiston 
ystäväksi. Ratissa Herlevin näkee eri-
tyisesti erämaareissuilla, jotka palaut-
tavat hänet nopeatahtisen arjen vas-
tapainoksi luonnon hitaampaan ryt-
miin.

Hän muistelee hiljattaista jahti-
viikkoaan Taivalkoskella. Termospul-
lossa höyrysi varhaisen aamun kah-
vi. Vaaralla käyskenteli poroja.  Siltä 
varalta että saalista ei heltiäisi, Her-
levi oli varannut perunoita, sipulia ja 
voita että olisi edes jotakin syötävää. 

Paistinpannuun päätyi aamureis-
sulta puolikas pyystä, jonka hän sai 
ammuttua lennosta. Aiemmilla met-
sästysmatkoilla Herlevi on saanut 
saaliiksi muun muassa riekkoa, teer-
tä ja peuran. 

Syksyllä Naughty BRGR:n listalle 
ilmestyy riistaburgeri, jonka taustalta 
löytyy ravintoloitsijan oma innostus 
metsästämiseen.

Jahtaaminen on opettanut kärsi-
vällisyyttä. ”Luonnolle pitää antaa 
aikaa, sitä on kunnioitettava ja arvos-
tettava.” T+

Henkilö

* ”Top Chef -kisan 
voitto avasi ovia.  
Tuli oma ravintola, 
televisio-ohjelma ja  
kaksi keittokirjaa.”

• Naughty BRGR:n perustaja• voitti vuonna 2011 Suomen 
ensimmäisen Top Chef -kisan• opiskellut ravintolakoulu 
Perhossa• työskennellyt muun 
muassa Strindbergissa, 
Cantina Westissa ja kolmen 
Michelin-tähden kokin Martin 
Berasateguin ravintolassa 
Baskimaassa• perustanut Naughty BRGR 
-ravintolat Helsinkiin ja  
Tampereelle • ollut mukana laatimassa 
ruokapoliittista selontekoa 
maa- ja metsätalousministeri-
ölle. ”Ruokakulttuurin muutos 
lähtee lapsista.”

KU K A?

Akseli Herlevi, 30

Herlevin toinen hampurilais- 
ravintola avasi ovensa  
tänä syksynä Tampereella. 
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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. 
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KELLONTARKKA 
HUIPPUTUOTE.

Huolehdi moottoriöljyn riittävyydestä. 
PIDÄ LISÄÖLJY AINA MUKANASI!

ttuihin 

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

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

VARMISTA HYVÄ NÄKYVYYS 
ENNEN TALVEN PIMEITÄ. 

TARKISTA AUTOSI 
VALOJEN POLTTIMOT 

JA PYHKIMEN SULKIEN 
KUNTO.

TOYOTAASI SOPIVAT TUOTTEET LÖYDÄT TOYOTA-HUOLLOSTA.
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Tekniikka & Design 

Toyotan multimediajärjestelmä on kokenut  
suuren muutoksen. Uusi infotainment on  
tärkeä osa autoa ja oivallinen apuri arkeen.  

infotainmentiinMultimediasta 
Teksti MANU TUPPURAINEN  kuvat TOYOTATOYOTA+ TOYOTA+ 3736
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   LU O  M Y TOYOTA-T I L I

Aloita järjestelmän 
käyttö lukemalla älypu-
helimesi QR-koodinlu-
kuapplikaatiolla autossa 
olevan järjestelmän 
näytöltä löytyvä QR-
koodi. Tätä kautta pääset 
luomaan MyToyota -tilin. 
Vaihtoehtoisesti voit 
luoda tilin tietokoneella 
osoitteessa  
www.toyota.fi/mytoyota

   P E R E H DY 

K ÄY T TÖ O H J E I S I I N

MyToyota-tilin luominen 
kannattaa, saat käyttöösi 
suoraan älypuhelimen 
näytölle Touch with 
Go’n aloitusoppaan, 
joka opastaa järjestel-
män käytössä. Yhdistä 
 puhelin ja laite blue-
tooth-yhteyden avulla.

    K ÄY TÄ  N AV I G O I N T I 

O M I N A I S U U KS I A

Ala käyttää Touch with 
Go’n navigointiominai-
suuksia. Saat paljon 
muutakin hyötyä kuin 
opastuksen paikasta 
toiseen. Aseta tutuillekin 
reiteille reittiopastus 
päälle, niin saat käyt-
töösi liikenneviestit ja 
pääset ajoissa kiertotie-
lle, jos edessä on esimer-
kiksi onnettomuuden 
aiheuttama tuke.  

    H YÖ DY N N Ä 

M O B I I L I -

A P P L I K A AT I O I TA

Navigoinnin Google-
näppäimen ja Google 
Street View’n avulla 
pystyt katsomaan, miltä 
määränpääsi näyttää. 
Perillä voit verrata Goog-
len näyttämää kuvaa 
sekä näköhavaintoasi. 
Lisäksi voit etsiä navi-
goinnin avulla vapaita 
pysäköintipaikkoja, 
sovellus näyttää myös, 
paljonko pysäköinti 
maksaa.

    L A A J E N N A  R A D I O  -

K A N AVA VA L I KO I M A A

Perinteisten analogisten 
FM- ja AM-radiokanavien 
lisäksi Touch with Go’lla 
voi kuunnella osassa 
malleista digitaalisia 
DAB-radiokanavia. 
Suomessa digitaaliset 
radiolähetykset eivät ole 
vielä saaneet jalansijaa, 
mutta esimerkiksi Nor-
jassa analogiset kanavat 
lopetetaan ensi vuonna. 
Lisäksi voit kuunnella 
Aha- ja Aupeo-sovellus-
ten kautta lukemattomia 
määriä eri internetradio-
kanavia, mieluisan kana-
van voi hakea erilaisten 
hakusanojen kautta.
Touch with Go toistaa 
suosikkimusiikkisi cd-
levyltä tai Bluetooth-, 
Aux- sekä USB-yhteyk-
sien kautta erilaisten 
äänilähteiden kautta 
esimerkiksi Spotify- tai 
iTunes-sovellusten mieli-
musiikkiasi.

    K ÄY TÄ 

AU TO M A AT T I -

N AV I G O I N T I A

Aseta navigoinnin kalen-
teriin päivät ja ajat, jol-
loin liikut tutulla reitilläsi, 
esimerkiksi työmatkasi 
ajankohdat. Tällöin TMC-
liikennetiedot tulevat 
käyttöösi ja osaat enna-
koida tutullakin reitillä 
yllättäviä tilanteita. 

    E T S I  K I I N N O STAV I A 

PA I K KOJA

Navigoinnin tietokan-
nassa on valmis lista 
kiinnostavista paikoista, 
esimerkiksi ravintoloista, 
ostoskeskuksista ja ho-
telleista. Lisäksi voit ha-
lutessasi soittaa nappia 
painamalla valitsemaasi 
kiinnostavaan paikkaan. 
Paikkojen hakeminen 
onnistuu suomeksi myös 
ulkomailla, eikä sinun 
tarvitse tietää, mikä 
esimerkiksi apteekki on 
ranskaksi.

    S O I TA  P U H E LU T 

T U RVA L L I S E ST I

Unohda matkapuheli-
mesi ajon ajaksi taskuusi 
tai autosi lokeroon. Jos 
haluat hoitaa asioitasi 
ajon aikana, voit tehdä 
sen turvallisesti Touch 
with Go’n kautta. Kun 
puhelimesi on yhdistetty 
järjestelmään, voit valita 
puhelusi järjestelmän 
kosketusnäytöltä. Aak-
kostetut pikapainikkeet 
helpottavat puhelinluet-
telon selaamista.

   K ÄY TÄ 

O H JAU S PYÖ R Ä N 

PA I N I K K E I TA

Tee ajamisestasi vieläkin 
turvallisempaa pitämällä 
kädet ratissa ja käyttä-
mällä Touch with Go’n 
ohjaamiseen ohjauspyö-
rässä olevia painikkeita. 
Kun opettelet painikkei-
den käytön ja toimin-
nan, voit käyttää monia 
toimintoja irrottamatta 
katsettasi tiestä. 

   OTA 

TA LO U D E L L I S E N  A J O N 

A P U R I KS I

Touch with Gon’n kautta 
pääset näkemään reaa-
liaikaiset polttoaineiden 
hinnat ja voit tankata 
siellä, missä on edulli-
sinta (hinnat perustuvat 
polttaine.net-tietokan-
taan). Sen lisäksi autosi 
kulutustiedot näkyvät 
järjestelmän näytöltä – 
kilpaile itseäsi vastaan ja 
pyri koko ajan taloudelli-
sempaan ajoon.

TOYOTA-AUTOJEN infotainment-
järjestelmä Touch with Go on uudis-
tunut. 

”Kaikissa nyt myytävissä uusis-
sa Toyota-autoissa on käyttöjärjes-
telmän viimeisin versio, ja päivityk-
sen voi hankkia useisiin vanhempiin 
Touch with Go -laitteisiin”, Toyo-
ta Auto Finlandin tuotepäällikkö 
 Pekka Karvinen sanoo.

Karvisen mukaan järjestelmästä 
on tullut entistä helppokäyttöisempi 
ja nopeampi.

Toyotan mallistossa Touch-järjes-
telmä sisältää kosketusnäytön, jossa 
on audio-ominaisuudet, Bluetooth 
hands free -ominaisuudet, USB- ja 
Aux-liittimet sekä lähes kaikissa Suo-
messa myytävissä malleissa peruu-
tuskameran. Touch with Go’ssa mal-
lista riippuen on lisäksi mukana 
navigointi kaikkine runsaine ominai-
suuksineen.

Karvisen mukaan varsinkin Touch 
with Go -järjestelmästä puhuttaes-
sa voidaan multimedia-sana heittää 
romukoppaan. Laite ei ole enää vain 
musiikin toistamiseen ja puhelimella 
puhumiseen suunniteltu järjestelmä, 
vaan se on kokonaisvaltainen systee-
mi ja tärkeä osa autoa. Nyt puhu-
taan infotainmentista, runsain omi-
naisuuksin varustetusta laitteistos-
ta, joka helpottaa autolla liikkumista 
kaikissa olosuhteissa.

Touch with Go’n kartat ovat 
Nokia Heren toimittamat ja esimer-
kiksi Euroopassa hyvin toimivat lii-
kennetiedotteet, Real Time Traffic 
-tiedotteet, ovat TomTomin käsialaa. 
Suomessa liikennetiedotteet tulevat 
radiokanavien kautta TMC-tiedottei-
na (Traffic Message Channel).

”Esimerkiksi hirvi- ja porovaroi-
tukset tulevat TMC-palvelun kaut-
ta paikkaansa pitävinä. Aina kun 
Toyotassa on varusteena navigoin-
ti, TMC-palvelu sisältyy elinikäisesti 
autoon, vaikka karttoja ei päivittäisi 
navigointiin kolmen vuoden ilmais-
kauden jälkeen”, Karvinen kertoo.

Karvinen sanoo, että Touch with 
Go -järjestelmä sisältää lukuisan 
määrän ominaisuuksia, jotka kan-
nattaa ottaa haltuun viimeistään nyt, 
sillä ne helpottavat autoilevan arkea 
hyvin paljon.  T+
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Asiakastyö on Pirkko  
Halmetojan  työn suola.  
˝Tämä on miun homma˝,  
hän sanoo. 

˝Olen
 työskennellyt 

Toyotalla 13 vuotta 
ja luovuttanut 

tuhansia autoa.˝

˝Vuorovaikutus-
taidot, kärsivälli - 
syys ja tarkkuus

 ovat tärkeitä 
tässä työssä.˝ 

˝Vapaa-ajalla 
luen ja ulkoilen  

Savonlinnan  
järvi - 

maisemissa.˝

TOYOTA+ TOYOTA+ 4140

Hyvä tyyppi

Vuoden Autosihteeriksi valitun Pirkko Halmetojan  
käsissä autot pääsevät luotettavasti ja ripeästi  
uusien omistajien haltuuun. Teksti MINNA TAKKUNEN  kuva RONI REKOMAA

”TÄNÄÄN TULIKIN päivään paljon  
huisketta. Aamulla ei vielä tiedä, 
kuinka monta autoa päivän aikana 
myydään”, savonlinnalaisen Etelä-
Savon Auton autosihteeri Pirkko 
Halmetoja kertoo työpäivänsä  
keskellä.

Pirkko on työskennellyt autojen 
parissa vuodesta 1989, autosihteerinä 
ja katsastusasemalla. Toyotan tallissa 
hän on ollut vuodesta 2003.

Päivä lähtee käyntiin suuren 
kahvi mukillisen ja paikallislehti  
Itukan eli Itä-Savon voimin. Viiden 
kilometrin työmatka taittuu bussilla. 

Avaimet käteen ja baanalle
Työpäivä rullaa liikkeelle, kun Pirkko  
täsmäyttää kassat ja avaa puhelin-
keskuksen. 

Päivittäiseen työhön kuuluu autojen  
luovuttamista, tietojen viemistä 
koneelle ja laskujen tarkistamista.

Erilaiset tietokoneohjelmat kuulu-
vat autosihteerin tärkeimpään 
työkalu pakkiin. On AutoMaster-
ohjelmaa, vakuutusohjelmia ja kolme 
erilaista rekisteröintijärjestelmää. 

Tietojen liikkuminen digitaalisesti 
on tehnyt niin asiakkaiden kuin auto-
sihteerin arjen vaivattomammaksi. 

”Ohjelmia on helppo käyttää.”
Vaivattomuus tuntuu myös 

paperi työn vähenemisenä. Aiemmin 
auton hankkiminen edellytti asiak-
kaalta muun muassa lomakenipun 
täyttämistä kynän kanssa ja visiittiä 
katsastusasemalla.

”Nyt kaikki hoituu vakuuttamista  
myöten koneella ja yhdellä kerralla 
autokaupassa.” Ei muuta kuin avai-
met käteen ja baanalle.

Aina oikea ihminen  
tavoitettavissa
Vaikka asiakkaat hoitavat asioita 
nykyään yhä useammin sähköpos-
titse, puhelin kuuluu tietokoneen 
ohella Pirkon tärkeimpiin työväli-
neisiin. ”Meillä on aina oikea ihmi-
nen tavoitettavissa.” Asiakkaat tarttu-
vat puhelimeen etenkin huoltoon ja 
varaosiin liittyvissä asioissa.

Asiakkaiden kanssa toimiminen 
on Pirkon työn suola. ”Asiakkaat ja 
työkaverit ovat ihania, töihin on aina 
kiva tulla. Tämä on miun homma.”

Pirkon rautainen ammattitaito on 
huomattu oman liikkeen ulkopuo-
lellakin: tänä vuonna Toyota Auto 
Finland ja Toyota Finance Finland 
palkitsivat Pirkon Vuoden Auto-

Rautainen  
asiakaspalvelija

KU K A

• IKÄ: 60 • AMMATTI: Autosihteeri  
Töissä Toyotalla vuodesta 2003 • KOTI JA PERHE: Asuu Savon
linnassa. Kaksi aikuista lasta,  
kaksi lapsenlasta • HARRASTUKSET: Ulkoilu,  
lukeminen, matkustaminen.

sihteerinä. Tunnustus tuntuu hyväl-
le. Hän arvioi, että osaa hoitaa  
asioita monenlaisten ihmisten ja 
instituutioiden kanssa. ”Vuoro-
vaikutustaidot, kärsivällisyys ja  
tarkkuus ovat tärkeitä tässä työssä.”

Järvien ja meren kutsu
Työn kiireisyys on hyvin vaihte-
levaa. Aiempina vuosina uusia  
autoja luovutettiin paljon tammi-
kuussa, nyt tahti on tasaantunut  
eri kuukausien kesken.

Vapaa-ajalla kaksi kouluikäistä 
lapsenlasta pitävät Pirkon vauhdis-
sa. Mummin kanssa matkustellaan 
ja liikutaan. ”Lapsenlapsista saa  
virtaa.”

Arki-iltaisin Pirkko lukee paljon, 
mielellään historiaan liittyviä  
kirjoja, ja ulkoilee Savonlinnan 
järvi maisemissa.

Myös kaukaisemmat ulapat  
kutsuvat aika ajoin – Kreikan  
saaret vetävät Pirkkoa puoleensa 
yhä uudelleen. Nyt syksyllä koitta-
vat 60-vuotispäivät hän viettää  
ystävättärensä kanssa Samoksella. 
Mutta sitä ennen ohjelmassa on vielä 
monta auton luovutushetkeä. T+

Pirkko 
Halmetoja
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Kuvan Hiluxissa mm. 
polyuretaaninen suojapuskuri ja astinlaudat.

Katso lisää  
Hilux-varusteita!

KATTOKEHIKKO 17” KEVYTMETALLIVANTEETTAKAPUSKURIN SUOJALEVY, 
KIILTÄVÄ

KYLKIPUTKETHARD TOP -LAVAKATE IKKUNOILLAKIILTÄVÄ LAVAKAARI JA  
ABS-MUOVINEN LAVAN KANSI

ISO TYÖKALULAATIKKO  
LAVAN ETUOSAAN

RULLATTAVA LAVAN KANSI 
ALUMIINIA JA TAAKKATELINEET

LISÄVARUSTEITA 
HILUXIIN, mm.

LISÄVARUSTEITA 
PROACEEN, mm.

PRO-VARUSTELU AMMATTILAISILLE.
Jokaisella ammattilaisella on omat erityisvaatimukset työautolleen. Toyotalla on laaja  
valikoima lisävarusteita, joilla vaatimukset täytetään. Kysy myös erikoisvarusteita. 
Tervetuloa Toyota-jälleenmyyjällesi!
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TOYOTA+ TOYOTA+ 4544

Vaihda vapaalle

Teksti ja kuvat KALLE KALAJA

Aloituskuva ISTOCK

Maileja mukavasti 
Yhdysvaltain 
länsirannikolla
Kalifornia ja sen naapuriosavaltiot tarjoavat erinomaiset  
puitteet autolomaan. Liikenne sujuu ja kaikille löytyy nähtävää,  
kulttuurista sävähdyttäviin ajomaisemiin.

YHDYSVALLAT ON automatkakoh-
teena ainutlaatuinen. Koko väestö 
on tottunut liikkumaan autoilla, ja 
siksi liikenneratkaisut ovat vertaan-
sa vailla. 

Tuttavien suosituksesta nelihen-
kinen perheemme suunnisti kesä-
lomalla länsirannikolle. Lensimme 
Los Angelesiin, josta aloitimme kol-
me viikkoa kestävän autoloman, joka 
sisälsi upeita maisemia, kasinohuli-
naa, luonnonpuistoja ja hieman kult-
tuuriakin. 

Ajokiksi valitsimme yli kahdek-
san metrisen asuntoauton. Asunto-
automatkailu on myös paikallisten 
perheiden ja pariskuntien suosiossa 
– siksi joka kaupungista löytyy kara-
vaanareille laadukkaita yöpymispaik-
koja keskusta-alueiltakin. Henkilö-
autolla liikkuville on tarjolla hotelli-
en lisäksi perinteisiä motelleja, joissa 
auton saa kätevästi oven eteen.  

Odotukset olivat korkealla, kun 
suunnistimme Los Angelesista koh-
ti Las Vegasia. Aluksi autojen ja ajo-
kaistojen määrä hirvitti, mutta pian 
huomasimme, että kaikki todella 
puhaltavat yhteen hiileen – mehän 
olemme kaikki matkalla eteenpäin 
emmekä toistemme tiellä.

Käydään kuumana
Valtatie 15 johdattaa kulkijat luoteis-
suunnasta kohti Nevadan osavaltiota 
ja uhkapelien superkeskittymää, Las 
Vegasia. Korkeuserot ja maisemat 
ovat huikeita, nähtävää ja kuvattavaa 
riittää kaarre kaarteen jälkeen. Auto-
jen jäähdytysjärjestelmät ovat kovilla, 
kun jyrkkiä ylämäkiä ajetaan maileit-
tain lähes kaasu pohjassa. Pitkät ala-
mäet mennään jarruja säästellen yli-
kuumenemisen välttämiseksi.

Kuumana kävivät myös matkusta-
jat; tunnelma autossa oli tehokkaan 

ilmastoinnin ansiosta leppoisa, mut-
ta yli 40 asteen paahtava kuumuus 
pakotti huolehtiman nestetasapainos-
ta ja muusta viilennyksestä. Asunto-
automme pakastin sai kiitosta, kun 
jäätelöitä sai nauttia pitkin ajomatkaa. 

Las Vegasissa yövyimme viihtyisällä 
leirialueella lähellä kaupungin kiivas-
sykkeisintä katua, Las Vegas Stripiä. 
Kaupunki oli yksi tärkeistä käyntikoh-
teistamme, mutta kaksi päivää tuh-
lailukulttuuria valomerineen riitti, ja 
pian olimme matkalla kohti rauhalli-
sempia maisemia. 

Tunnetilasta toiseen
Suht lähekkäin sijaitsevat, maailman-
kuulut vierailukohteet Las Vegas ja 
Grand Canyon ovat toistensa vasta-
kohdat. Kun Vegasissa illassa tunnel-
ma kiihtyy ja valomyrsky alkaa, voi 
Grand Canyonilla auringonlaskun 
aikaan kokea satumaista magiaa  

Grand Canyon Skywalk on kanjonin  
länsipäädyssä oleva, läpinäkyvällä  
lattialla varustettu näköalasilta.  
Se mahdollistaa  kanjonin yllä kävelyn lähes 
250 metrin pudotusta ihaillen.

San Fransisco

Los Angeles

Las Vegas
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San Fransisco

Los Angeles

Las Vegas
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aistimalla rotkojen kolmiulotteisuu-
den ja äärettömyyden. 

Autolla ajamisessakin ilmenee 
kaksi liikennetyyppiä: kaupunkien 
ruuhkavilskeessä eteneminen voi olla 
todella hidasta, mutta harvoin kui-
tenkaan täysin paikalleen pysähty-
nyttä. Väljemmillä väylillä mennään 
hyvää keskinopeutta, ja kuorma-
autotkin ajavat poikkeuksetta satasta. 
Tieviitoitus on selkeää ja pieni har-
ha-ajo on korjattavissa seuraavan liit-
tymän kohdalla.  

Yhdysvalloissa välimatkat ovat 
pitkiä, ja siksi tämä matkailumuoto 
sopii niille, jotka eivät kavahda use-
amman tunnin ajomatkoja. Koko 
lomaa ei toki tarvitse tuhlata ratin 
takana, koska pääteillä keskinopeu-
den pystyy pitämään melko korkeana 
ja nopeusrajoitukset ovat suomalaista 
moottoritietasoa.

Drive in -kansallispuisto
Arizonan paahtavasta kuumuudesta 
suuntasimme kohti pohjoista ja yhtä 

UNESCO:n maailmanperintökoh-
teista, Kalifornian Yosemite-kansal-
lispuistoa. Sierra Nevadan vuoristo-
alueella sijaitseva puisto tarjoaa luke-
mattomia mahdollisuuksia tutustua 
paikalliseen luontoon. Pelkkiä vael-
lusreittejä on yli tuhat kilometriä, 
ja vuoristoalueella voi kohdata villi-
eläimiä. Me näimme karhunpennun 
aivan lähietäisyydeltä sen ylittäessä 
tietä. Olikohan emokin lähellä?

Automatkaaja näkee parhaiten 
alueen upeat vuoristo- ja metsämai-
semat, kun ajaa Yosemiten läpi itä-
länsisuunnassa. Parinkymmenen taa-
lan läpiajomaksulla pääsee kurvaile-
maan noin 200 kilometrin matkan, 
jonka varrella on lukuisia pysähdys-
paikkoja ja opastuskeskuksia. Aikaa 
kannattaa varata koko päivä.

Rantatietä alas
Elokuvamaisia rantamaisemia 
janoavan kannattaa sisällyttää reit-
tiinsä ainakin pieni pätkä valtatie 
ykköstä. Tie polveilee aivan Tyynen 

valtameren rannikkoa pitkin Kalifor-
nian länsipäädyssä noin tuhannen 
kilometrin matkan. Reitillä on help-
po pysähtyä upeille hiekkarannoille 
tai nauttimaan paikallisten ravinto-
loiden merenherkuista. 

San Franciscon ja Los Angelesin 
puolivälissä sijaitseva Hearst Cast-
le on vierailun arvoinen kohde tällä 
reitillä. Hearstin mediasuvun raken-
nuttamassa kartanossa pääsee tutus-
tumaan mittavaan taide- ja antiikki-
kokoelmaan. 

Nähtävää riittää ilman tarkko-
ja suunnitelmia, ja meille viimeis-
tään rannikkoajelu San Franciscos-
ta takaisin Los Angelesiin toi todella 
stressivapaan lomatunnelman. 

Rauhassa ajaminen, intuitiivinen 
pysähtely ja paikallisten kanssa jutus-
telu jättivät unohtumattomat muis-
tot lomasta, jonka aikana nautittiin 
yhdessäolosta, auringosta, nähtä-
vyyksistä ja liikkumisen vapaudes-
ta. Näihin maisemiin palataan vielä - 
ehkä silloin avoautoillen. T+

Autoilusta: • Yhdysvalloissa on helppo 
liikkua autolla. Liikenne sujuu, 
mutta tien päällä vaaditaan lii-
kennerytmin vuoksi paikoitel-
len päättäväisyyttä. Seuruees-
sa on hyvä olla ainakin kaksi 
kuljettajaa, jotta ajovastuuta 
voi jakaa. Polttoaine on hal-
paa, bensiinin hinta on noin 70 
senttiä litralta. Hyvä navigaat-
tori tuoreilla karttatiedoilla 
helpottaa ajamista. Autovuok-
raamojen hintavertailua on 
helppo tehdä netissä. Tunnet-
tujen vuokrafirmojen kanssa 
kaikki toimii luotettavasti.

Vieraile myös näissä: • Aja välillä sivuteille seikkaile-
maan. Paikallisista taajamista 
löytyy tunnelmaa ja Suomesta 

hävinnyttä kyläkauppakult-
tuuria. Esimerkiksi hopean- ja 
kullankaivuusta kertovat 
museoalueet ovat kaikenikäisiä 
kiinnostavia paikkoja. Länsiran-
nikkoa myötäilevä valtatie 1 on 
upea reitti, jossa automatkai-
lun tunnelma on huipussaan.  

Nähtävyyksiä  
& ostoksia: 
Maailmankuuluissa nähtä-
vyyksissä on aina laadukkaita 
opastuksia tarjolla, ja niiden 
avulla kohteista saa eniten irti. 
Varaa aikaa riittävästi kuhunkin 
kohteeseen, älä ahnehdi liikaa 
käyntikohteita. Pääteiden 
varrella on valtavia outlet-kes-
kuksia, joista saa merkkivaat-
teita edullisesti. Asuntoautolla 
liikkuva saa tehtyä täyden-
nysostokset vaivatta esimer-
kiksi Walmart-tavaratalosta, 
jollainen löytyy käytännössä 
jokaisesta kaupungista. 

summaa. Ravintoloiden ja 
majoituspaikkojen arvosteluja  
ja hintatasoja voi tarkastaa  
nopeasti esimerkiksi sivustolta  
www.tripadvisor.com 

Miten mennä: • Euroopasta on hyvät ja edul-
liset yhteydet isoimpiin USA:n 
kaupunkeihin. Lentokentillä on 
paljon vuokra-autotarjontaa, 
mutta varaus kannattaa tehdä 
etukäteen. Autoloman voi 
päättää myös toiseen kau-
punkiin. Maan sisäiset lennot 
ovat halpoja, joten reissuun voi 
sisällyttää vaikka pistovisiitin 
kaukaisempaan kohteeseen.

K A L I F O R N I A ,  U SA

Vaihda vapaalle

Yosemiten kansallispuiston itäinen 
sisäänajoportti on noin 2 000 metrin 

korkeudella merenpinnasta.

Valtatie 1:llä saa nauttia upeista ranta
maisemista silmänkantamattomiin. 

Ehdimme kiintyä kolmen viikon  
aikana alle vuoden ikäiseen,  
28 jalan mittaiseen asuntoautoomme.

Nopeusrajoitus 
55 mailia  
tunnissa on  
meikäläisittäin 
noin 90 km/h.

San Fransisco

Yosemite

Gran Canyon
Las Vegas

Los Angeles

Ravintoloita: • Eritasoisia ravintoloita löytyy 
helposti automatkan varrella. 
Uskalla kokeilla pieniä paikalli-
sia perheravintoloita. Annokset 
ovat useimmiten isoja, mutta 
perusannokseen ei yleensä 
kuulu mitään lisukkeita. Tippi-
kulttuuri kasvattaa loppulaskun 
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Vaihda vapaalle

Goldfieldin Dinky Dinerissä  
söimme mainiot hampurilaiset  
lounaaksi, ainoina turisteina.

Pitkillä autiomaaosuuksilla  
tulee varautua siihen,  

ettei tien varressa ole mitään  
palveluja eikä edes asutusta. 

Las Vegasiin on kopioitu  
koko maailman supernähtävyyksiä, 

kuten Egyptin pyramidi ja sfinksi.

Grand Canyonin mykistävyyttä 
ei ole helppo vangita kameralla.  
Täällä otimme reilusti perhekuvia.
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Juha Itkonen Kolumni

LAPSUUDESTANI muistan kah
denlaisia autopesuja. Useimmiten 
isä pesi Saabinsa kotipihassa, ja vaik
ka suostuin hänen kaverikseen, olisin 
mieluummin jäänyt sisään lukemaan 
Viisikoita. Hanaa oli vaikea saada 
kiertymään auki. Letku oli mutkalla, 
vesi jääkylmää. Lisäksi isäni oli ja on 
luonteeltaan perfektionisti, varsinkin 
pikkuasioissa – hän oli harvoin  
täysin tyytyväinen työni jälkeen.

Aivan toista oli ajaa Kuivansillan 
Kesoilille pikapesuun. Harjat rum
muttivat auton kylkiä. Saippuavaahto 
levisi tuulilasiin. Olimme Hämeen
linnassa yhä, kilometrin päässä 
kotoa, mutta pieni suljettu tila sai 
mielikuvitukseni lentämään, kuvitte
lin Saabin avaruusalukseksi ja meidät 
galaksienväliselle matkalle. Seikkai
lun jälkeen oli mukava istua munkki
kaakaolla huoltoaseman kahvilassa, 
missä miehet löivät markkoja  
pajatsoon ja isä jutteli myyjän kanssa. 

Edelleen autopesu on minulle 
miellyttävä tila, muutaman minuutin  
rauhallinen satama hektisen arjen 
keskellä. Viimeksi pari viikkoa sitten  

Kuva JUNNU LUSA

Puhtaus ennen kaikkea
Hermannin rantatien Nesteellä  
saavutin hetkellisen harmonian  
itseni ja universumin kanssa. Sillä 
kertaa pojat (haluaisin kovasti saada  
heidätkin tuntemaan autopesun  
taian) eivät olleet mukanani, olin 
yksin ajatusteni kanssa. Huoltoase
malle saapuessani ne olivat olleet 
raskaita ja hankalia, mutta kotia  
kohti ajellessani mieleni oli miltei 
kevyt. En ollut ainoastaan puhdista
nut autoani, olin puhdistunut itse.

Näiden myönteisten kokemusten  
valossa saattaisi luulla, että olen  
jatkuvasti pesettämässä ajoneuvoani.  
Niin kuin ilmeisesti useimmat  
ihmiset, pidän suuresti myös uuden 
auton tuoksusta. Jos olisin järkevä, 
pyrkisin vaalimaan tätä ihanaa aro
mia niin pitkään kuin suinkin, suih
kuttelisin sitä pullosta lisää ja pitäisin 
myös sisätilat aina puhtaina ja kiil
tävinä. 

Käytännössä toimin kuitenkin  
toisin. Jos nyt aivan rehellisiä ollaan, 
oikeastaan täysin päinvastoin.  
Joitakin vuosia sitten kuljetin anop
pia rautatieasemalle. Takapenkillä  

istunut esikoispoikani halusi poistaa 
purkan suustaan. ”Missäs täällä  
on roskis”, hän kysyi heleällä äänellä.  
”Tää koko auto on roskis”, anoppi 
vastasi. 

Se kirpaisi, mutta niinhän totuu
della on tapana. Ei kotimmekaan toki 
aina ole valmis Avotakan kuvauksiin, 
mutta sen ajoittainen epäsiisteys on 
kuitenkin pientä verrattuna autoom
me leviävään kokonaisvaltaiseen tör
keyteen. Perhevankkurimme siivotaan 
vasta sitten kun on aivan pakko,  
suurin piirtein kvartaaleittain. Sen  
jälkeen annetaan taas mennä ja  
odotetaan vuodenajan vaihtumista. 

Tässä ei ole mitään järkeä. Ristiriita  
ihmisen ihanteiden ja todellisuuden 
välillä on harvoin yhtä räikeä. Silti 
näin vain on, en mahda sille mitään. 
Anteeksi. 

Tiedän, että isäkin on pettynyt 
minuun. Vanhempieni luona käydes
säni hän vilkaisee autoani, kysyy, saako 
puhdistaa edes tuulilasin, ja tarttuu 
sitten rättiin. Näinä piinallisina  
hetkinä vannon aina tekeväni paran
nuksen. Ehkä joskus vielä teenkin. 
Luulen isän elävän siinä toivossa. T+

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



TOYOTA+ TOYOTA+ 5150

Corolla 50 vuotta

* Huippusuosittua 
Corollaa on tuotu 
Suomeen yli  
300 000 kappaletta. 
Vuonna 1973 se oli 
markkinoidemme 
suosituin malli.
LÄHDE TOYOTA

Toyota Corolla täyttää tänä vuon
na 50 vuotta. Juhlistamme merkki
paalua ToyotaPluslehdessä sekä 
Toyota Suomen Facebookissa. 

Keräsimme tälle aukeamalle 
lehdessämme vuosien varrella jul
kaistuja nostalgisia kuvia. Kurkkaa 
sinäkin arkistojen kätköihin ja lähetä 
meille paras Toyotamuistosi. Voit 
voittaa Toyotaautonhoitotuotteita.

Toimi näin: Mene osoitteeseen 
ToyotaPlus.fi. Lataa kuva ja kerro 
lyhyt tarina: missä kuva on otettu?, 
mitä tai keitä kuvassa on? Kerro 
lisäksi nimesi, sähköpostiosoitteesi 
ja puhelinnumerosi. 

Julkaisemme kuvia tässä  
lehdessä, ToyotaPlus.fi:ssä  
ja  Toyotan Facebookissa. Kaikki 
18.11.   mennessä kuvan  
lähettäneet  osallistuvat arvontaan.  

Kuvat TOYOTA 

Oi niitä 
aikoja!
Jaa sykähdyttävin 
Toyota muistosi ja  
osallistu arvontaan. 

Corolla 1979

Corolla  
wagon 1995

Corolla 1967

Corolla 1969

Corolla 1980

Corolla 1975

Corolla 2007

Corolla 1969 

Corolla 1995

Corolla 1980

Corolla 1997

Corolla 1996 

Corolla 1984



TOYOTA+ TOYOTA+ 5150

Corolla 50 vuotta

* Huippusuosittua 
Corollaa on tuotu 
Suomeen yli  
300 000 kappaletta. 
Vuonna 1973 se oli 
markkinoidemme 
suosituin malli.
LÄHDE TOYOTA

Toyota Corolla täyttää tänä vuon
na 50 vuotta. Juhlistamme merkki
paalua ToyotaPluslehdessä sekä 
Toyota Suomen Facebookissa. 

Keräsimme tälle aukeamalle 
lehdessämme vuosien varrella jul
kaistuja nostalgisia kuvia. Kurkkaa 
sinäkin arkistojen kätköihin ja lähetä 
meille paras Toyotamuistosi. Voit 
voittaa Toyotaautonhoitotuotteita.

Toimi näin: Mene osoitteeseen 
ToyotaPlus.fi. Lataa kuva ja kerro 
lyhyt tarina: missä kuva on otettu?, 
mitä tai keitä kuvassa on? Kerro 
lisäksi nimesi, sähköpostiosoitteesi 
ja puhelinnumerosi. 

Julkaisemme kuvia tässä  
lehdessä, ToyotaPlus.fi:ssä  
ja  Toyotan Facebookissa. Kaikki 
18.11.   mennessä kuvan  
lähettäneet  osallistuvat arvontaan.  

Kuvat TOYOTA 

Oi niitä 
aikoja!
Jaa sykähdyttävin 
Toyota muistosi ja  
osallistu arvontaan. 
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Toyota-huolto on myös  
täyden palvelun rengasliike.

Etsi, valitse ja tilaa testivoittajarenkaat ja  
rengastyöt helposti Toyotan rengasvalitsimesta:

TOYOTA.FI/RENGASPALVELU

TESTIVOITTAJA- 
RENKAAT PITÄVÄT AUTOSI  
TIESSÄ KUIN LIIMATTUNA.

RENKAIDEN RAHOITTAMINEN TOYOTA KORJAAMOLUOTOLLA, ESIM.:

Rengassarja 556 €
KYSY LISÄÄ!

Toyota Korjaamoluotolla 54,33 €/kk

Esimerkkilaskelma • Rahoitettava luoton määrä 556 € • Takaisinmaksuaika 12 kk • Käsittelykulu  
8 €/kk • Kk-erä 54,33 €/kk • Todellinen vuosikorko 35,2 %. Hintoihin sisältyy alle asennus ja 
renkaiden kierrätysmaksu.

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

Renkaat ja rengaspalvelut: 
toyota.fi/rengaspalvelu

KYSY MYÖS EDULLISTA 

RENKAIDEN KAUSISÄILYTYSTÄ 
OMASTA TOYOTA-HUOLLOSTASI.

tekniikanmaailm
a.f

i
VERTAILU

TEKNIIKAN MAAILMAN TESTIVOITTAJAT!
Continentalin, Nokian ja Bridgestonen nastarenkaat  
olivat Tekniikan Maailman 17/16 talvirengasvertailun kolmen kärki.

RENGASPUSSISARJA SIISTIIN SÄILYTYKSEEN.

14-16” renkaille No. A490594 20,90 €

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