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RAV4 2.5 Hybrid Active: 
kokonaishinta (sis. toim.kulut 600 €).
42 576,40 €.

RAV4 2.5 Hybrid neliveto Active:
kokonaishinta (sis. toim.kulut 600 €). 
46 383,45 €.

UUSI RAV4 
HYBRID NELIVETO.
Käänteentekevää voimaa. 

Iloitse 197 hv:n tehoista ja vain 117 g/km CO2-päästöistä.
Nauti automaattivaihteistosta, joka on hybridissä aina vakiona. 
Saavuta nelivedolla paikat, joihin et tiennyt pääseväsi.
Koe nämä kaikki uuden RAV4 Hybridin käänteentekevällä voimalla.
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UUSI RAV4 
HYBRID NELIVETO.
Käänteentekevää voimaa. 

RAV4-mallin EU-yhdistetty kulutus 4,9-6,7 l/100 km, CO2-päästöt 115-155 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. 

RAV4 HYBRID POWER
197 hv tehoa + CO2 117 g/km + Automaatti + Neliveto
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UUSI PRIUS.
KAIKKIEN HYBRIDIEN 
ESIKUVA.

Esimerkkilaskelma: Toyota Prius Active 36 519,34 € (sis. toimituskulut 600 € ja Plus-paketin 0 €). Toyota Jousto Kk-erä 458 € (sis. 4 v. huollot). Rahoitusaika 48 kk. Kilometrit 60 tkm. Käsiraha 15 % (5 477,90 €).  
Suurempi viimeinen osamaksuerä/taattu hyvityshinta 13 907 €. Korko 2,95 %. Käsittelymaksu 9 €/kk. Perustamiskustannus 180 €. Todellinen vuosikorko 3,69 %. Luototettava määrä 31 041,44 €. Luoton ja 
kustannusten yhteismäärä 31 041,44 € + 3 291,82 € = 34 333,26 €. Edellyttää hyväksytyn luottopäätöksen ja kaskovakuutuksen. Luoton myöntäjä Toyota Finance Finland Oy, Korpivaarantie 1, Vantaa.

Prius Active: kokonaishinta 36 519,34 € sisältäen toimituskulut 600 €.
EU-yhdistetty kulutus 3,3 l/100 km, CO2-päästöt 76 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 rajoitettua erää uusia asiakastilauksia ja on voimassa 31.12.2016 asti. 

Uuden Priusin dynaaminen ajofiilis ja teknologia tekevät siitä kaikkien hybridien esikuvan.  
Se reagoi täsmällisesti kaikissa tilanteissa. Vakiona ovat mm. mukautuva vakionopeussäädin,  
joka palaa asetettuun nopeuteen nyt jopa pysähdysten jälkeenkin, sekä automaattinen  
hätäjarrutus jalankulkijoiden tunnistuksella. Tervetuloa koeajamaan täysin uusi Prius!

PRIUS ACTIVE + PLUS-PAKETTI 
+ 4 V. HUOLLOT  Toyota Jousto  
-rahoituksella esim. 458 €/kk.

• Navigointi suomenkielisellä  
 puheentunnistuksella 
•  JBL Premium -audiojärjestelmä
•  Automaattiset tuulilasinpyyhkijät  
 sadetunnistimella

NYT RAJOITETTUUN ERÄÄN  
PLUS-PAKETTI 0 €. 
ETUSI JOPA 1.400 €!

58348_Toyota_ToyotaPlus_Prius_210x270.indd   1 11.11.2016   16.04
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Peukuta Facebookissa
# TOYOTA SUOMI

Seuraa Twitterissä
# TOYOTA SUOMI

KESKUSTELU ERILAISISTA autojen 
voimanlähderatkaisuista käy kuuma-

na. Millä me ajamme kymmenen vuoden 
kuluttua? Miten yhteiskunnallinen ohjaus 
muokkaa lähivuosien autokauppaa? Yleis-
tyvätkö sähköautot pian räjähdysmäisesti?

Kaiken keskustelun tuoksinassa saattaa  
jäädä huomaamatta, että muutos on jo  
tapahtunut.  Hybridiautot ovat nimittäin 
tuoneet liikenteeseen sähköä todella paljon.  
Toyotan tämän vuoden automyynnistä  
Suomessa jo noin kolmannes on erilaisia  
hybridiversioita. Juuri markkinoille tulleen 
C-HR:n kolmestasadasta ennakkotilauk-
sesta yli 70 prosenttia on hybridimalleja.  
Toyotan asiakkaat maassamme ostavat tänä  
vuonna noin 4 000 uutta hybridiautoa. 
Suomen koko täyssähköautokanta, kaiken 
ikäiset ja -merkkiset yksilöt yhteen laskien 
on alle   1 000 autoa.

Autojen todelliset kulutus- ja päästö-
lukemat kiinnostavat yhä enemmän kaik-
kia kuluttajia. Siksi tarjosimme Messukes-
kuksen Auto 2016 -tapahtumassa mah-
dollisuuden niin sanottuihin läpinäkyviin 

JÄITÄ hattuun  
robottiauton kanssa, 
kuski on edelleen  
keskiössä (s. 32).

MITÄ joululahjaksi 
lemmikille?  
Käytännöllisiä  
vinkkejä karva
kuonoille (s. 25).

Kuva JUHA SALMINEN

Muutos tapahtui jo

Kallen 
vinkit

Pääkirjoitus

hybridikoeajoihin, joiden todelliset sähkö-
ajo-osuudet, kulutus-, keskinopeus-, reitti-  
ja päästötiedot välitettiin suoraan osastol-
lemme kaikkien nähtäville. Sama järjestelmä  
on nyt käytössä kaikkien jälleenmyyjäliik-
keittemme hybridikoeajoautoissa, asiak-
kaan niin halutessa.

Toyota-autoilijat ovat siis jo kovassa 
vauhdissa sähköenergian hyödyntämisessä  
henkilöautoilussa. Kiitos luottamuksestanne! 

Rauhallista joulua ja  
turvallista vuodenvaihdetta! 

Tiedotuspäällikkö 
Kalle Kalaja
kalle.kalaja@toyota.fi

Käy tekemässä  
”läpinäkyvä” 
hybridi koeajo 
Toyota-liikkeessä. 
Näet heti esim. 
kuinka suuren osan 
auto kulki pelkän 
sähköenergian 
voimin!

HUIPPU VALOKUVAAJA 
tekee työtä jopa  
päiviä loistavan auto
kuvan eteen (s. 36).



Ajassa

Tänä vuonna talven suuren juhlan pitäisi mahtua  
kolmeen päivään. Odotettavissa ruuhkia ilmassa, 
raiteilla ja maanteillä. Varaa siis aikaa ajomatkoihin.

24. – 26.12.
ILOISTA JOULUA!

AUTOILIJAN KALENTERI 16.12. – 31.3.2017

TOYOTA+8



Ajassa

Tänä vuonna talven suuren juhlan pitäisi mahtua  
kolmeen päivään. Odotettavissa ruuhkia ilmassa, 
raiteilla ja maanteillä. Varaa siis aikaa ajomatkoihin.

24. – 26.12.
ILOISTA JOULUA!

AUTOILIJAN KALENTERI 16.12. – 31.3.2017

TOYOTA+8

Joulutorit

Tuomaan-
päivä

Uusivuosi

Toyota-viikonloppunäyttely

WRC Monte Carlo 

Vielä ehtii joulutoreille, joissa pääset  
virittymään joulutunnelmaan joulu-
herkkujen, höyryävän glögin ja erilaisten 
käsitöiden keskellä. Melkeinpä joka kau-
pungilla on omansa, esimerkiksi Oulussa  
Tiernatori, Helsingissä Tuomaan markki-
nat ja Turussa Kauppatorin Joulutori. 

Tänään on talvipäivän-
seisaus ja vuoden  
lyhin päivä. Iloista  
tässä on se, että  
tästä päivä pitenee. 
Huomenna se on  
jo hitusen pitempi ja 
parin viikon kuluttua 
valon lisääntymisen  
voi selvästi huomata. 

Uuttavuotta juhlitaan 
tänä vuonna lauan-
taina. Ilotulitteiden 
myynti alkaa heti  
joulun jälkeen.  
Muistathan turvalli-
suuden raketteja  
ampuessa. Onnea ja 
menestystä Toyota 
Plus -lehden lukijoille 
vuodelle 2017!

Vuosi 2017 lähtee Toyota-liikkeissä käyntiin  
tapahtumaviikonlopulla, jossa on esillä  
ja koeajettavana muun muassa uusi crossover-
malli C-HR. Tervetuloa tutustumaan!

Toyota Yaris WRC aloittaa ralliurakkansa  
MM-sarjan avauskilpailussa. Yarista ohjastaa  
Juho Hänninen, kartturina Kaj Lindström. 

21.12. 

20. – 22.1.

31.12.

16. – 23.12.

14. – 15.1.

* Seuraava  
Toyota+ ilmestyy 31.3.2017

TOYOTA+ 9
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Ajassa 

KORJAUKSEEN kutsutaan siksi, että 
Toyota haluaa huolehtia valmistamien-
sa autojen toimivuudesta ja turvallisuu-
desta myös takuuajan jälkeen. Jos jossain 
mallissa havaitaan normaalin kulumiseen 
liittymätön oire, joka vaikuttaa auton tur-
vallisuuteen, Toyota tekee usein korjaus-
kampanjan, jossa auto tarkastetaan ja tar-

vittaessa korjataan veloituksetta Toyota-
korjaamolla.

Lähes poikkeuksetta korjauskutsujen 
aiheet ovat sellaisia, että autolla voi ajaa 
huoletta myös ennen korjauksen tekemistä.

Useimmiten korjaus voidaan tehdä seu-
raavan määräaikaishuollon yhteydessä, 
jolloin asiakkaalle ei koidu ylimääräistä 
vaivaa. 

Kutakin korjauskutsua koskevien auto-
jen haltijoihin ollaan yhteydessä aina kir-
jeitse. Jos haluat tietää etukäteen, koskeeko 
jokin korjauskampanja sinun autoasi, voit 
tarkastaa asian lähimmästä Toyota-korjaa-
mosta. Asiaa voi tiedustella myös Toyota 
Infosta numerosta 0800 – 13663. T+

Miksi autoja kutsutaan 
korjaukseen?

TOYOTA  I N F O  VASTA A

Vastaamme  
lukijoiden  

kysymyksiin

Jos autoni kutsutaan korjaukseen,  
olenko ajanut turvattomalla autolla?  
Miksi korjauskutsuja tehdään?  
Miten vaivannäkö auton korjaamolle  
viemisestä korvataan? Mitkä auto - 
mallit nyt kutsutaan korjaukseen?

Otsikko

Mikä  
auton osa?

Tämä osa on kaikissa 
uusissa autoissa. Se 
parantaa turvallisuutta 
huomattavasti.  
Onko se:

A:  ABS-jarrujärjestelmän 
ilmausventtiili

B:  Rengaspaineventtiili

C:  Iskunvaimentimen  
paineliitin

Vastaus: Vanteen sisälle asen-
nettava rengaspaineventtiili, 
joka välittää kuljettajalle tietoa 
pyörän rengaspaineesta.

Onnea, vuoden 
jälleenmyyjä!
Toyota Auto Finland Oy 
myöntää Vuoden jälleenmyy-
jä -palkinnon vuosittain sel-
laiselle autoliikkeelle, jonka 
toiminta on kuluvan vuoden 
aikana ollut kokonaisuutena 
erinomaista liiketoiminnan 
kaikilla osa-alueilla. Tänä 
vuonna parhaaksi jälleen-
myyjäksi valittiin Varsinais-
Suomen Auto-Centerin 
Raision-liike. Liike on val-
takunnan kärkeä varsinkin 
automyynnin tuloksissa sekä 
rahoitus- ja palvelutuote-
myynneissä.
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vallisuuteen, Toyota tekee usein korjaus-
kampanjan, jossa auto tarkastetaan ja tar-

vittaessa korjataan veloituksetta Toyota-
korjaamolla.

Lähes poikkeuksetta korjauskutsujen 
aiheet ovat sellaisia, että autolla voi ajaa 
huoletta myös ennen korjauksen tekemistä.

Useimmiten korjaus voidaan tehdä seu-
raavan määräaikaishuollon yhteydessä, 
jolloin asiakkaalle ei koidu ylimääräistä 
vaivaa. 

Kutakin korjauskutsua koskevien auto-
jen haltijoihin ollaan yhteydessä aina kir-
jeitse. Jos haluat tietää etukäteen, koskeeko 
jokin korjauskampanja sinun autoasi, voit 
tarkastaa asian lähimmästä Toyota-korjaa-
mosta. Asiaa voi tiedustella myös Toyota 
Infosta numerosta 0800 – 13663. T+

Miksi autoja kutsutaan 
korjaukseen?

TOYOTA  I N F O  VASTA A

Vastaamme  
lukijoiden  

kysymyksiin

Jos autoni kutsutaan korjaukseen,  
olenko ajanut turvattomalla autolla?  
Miksi korjauskutsuja tehdään?  
Miten vaivannäkö auton korjaamolle  
viemisestä korvataan? Mitkä auto - 
mallit nyt kutsutaan korjaukseen?

Otsikko

Mikä  
auton osa?

Tämä osa on kaikissa 
uusissa autoissa. Se 
parantaa turvallisuutta 
huomattavasti.  
Onko se:

A:  ABS-jarrujärjestelmän 
ilmausventtiili

B:  Rengaspaineventtiili

C:  Iskunvaimentimen  
paineliitin

Vastaus: Vanteen sisälle asen-
nettava rengaspaineventtiili, 
joka välittää kuljettajalle tietoa 
pyörän rengaspaineesta.

Onnea, vuoden 
jälleenmyyjä!
Toyota Auto Finland Oy 
myöntää Vuoden jälleenmyy-
jä -palkinnon vuosittain sel-
laiselle autoliikkeelle, jonka 
toiminta on kuluvan vuoden 
aikana ollut kokonaisuutena 
erinomaista liiketoiminnan 
kaikilla osa-alueilla. Tänä 
vuonna parhaaksi jälleen-
myyjäksi valittiin Varsinais-
Suomen Auto-Centerin 
Raision-liike. Liike on val-
takunnan kärkeä varsinkin 
automyynnin tuloksissa sekä 
rahoitus- ja palvelutuote-
myynneissä.

TOYOTA+ 1111

POLIISIN automaattisella nopeus-
valvonnalla on monia hyviä vaiku-
tuksia liikenneturvallisuuteen, selviää 
Liikenne- ja viestintäministeriön teet-
tämästä tutkimuksesta.

Tutkimuksen mukaan kameratol-
pat vähentävät suuria ylinopeuksia ja 
sen myötä onnettomuuksia.

”Kun keskinopeudet laskevat pari 
prosenttia, onnettomuuksien määrä 
vähenee merkittävästi”, sanoo poliisi-
tarkastaja Heikki Ihalainen Poliisi-
hallituksesta.

Automaattisen nopeusval-
vonnan on arvioitu vähentävän 
henkilövahinkoon johtavien onnetto-
muuksien vuotuista lukumäärää noin 
90 henkilöllä ja liikennekuolemia liki 
30 henkilöllä.

”Kameravalvonnan lisääntymisen 
ohella esimerkiksi rikesakkojen euro-
määräiset korotukset ovat vaikutta-
neet ihmisten ajokäyttäytymiseen”, 
Ihalainen sanoo.

Hänen mukaansa kameratolpat 
eivät lisää ruuhkautumista eivätkä 
peräänajoja, vaikka osa autoilijoista 
jarruttaa peltipoliisin nähdessään. 

”Suurin osa autoilijoista ajaa tasai-
sesti, eikä ajonopeudessa tapahdu 
suuria muutoksia. Automaattivalvon-
ta tasaa liikennevirtaa, vähentää ohi-
tuksia ja kasvattaa etäisyyksiä”, Iha-
lainen sanoo.

Brittitutkimuksen mukaan vakavat 
törmäysonnettomuudet vähenivät yli 

36 prosenttia, kun tieosuudelle asen-
nettiin keskinopeuskamera.

”Se on mairitteleva luku, mutta 
meillä ei varmaan ihan samaan pääs-
tä. Suomen liikennemäärät ovat niin 
paljon pienemmät kuin Britanniassa.”

Suomessa on noin 950 kamera-
tolppaa. Viime kesänä ne kuvasivat 
noin prosentin verran koko liikenne-
virrasta, eli ylinopeutta ajavien määrä 
on pieni. T+

Teksti SAMI TAKALA kuva LEHTIKUVA

Peltipoliisit 
vähentävät 
onnettomuuksia
Nopeusvalvonnan lisääminen ja  
rikesakkojen euromääräiset korotukset  
ovat alentaneet ajonopeuksia.

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

3 Koko perheelle 
Tove Janssonin Muumien 
Taikatalvi imaisee taianomai-
seen tunnelmaansa sekä 
 aikuiset että lapset.  
Pituus 3 h 30 min, WSOY.

Otsikko

Hyödyllinen 

Toimii aina

3 x äänikirja 
automatkalle

Äänikirja on hyvää  
viihdykettä matkalle 
ajatpa sitten yksin  
tai perheen kanssa. 

1 Joulunpyhiksi
Charles Dickensin Saiturin 
joulu on kaikkien aikojen  
jouluklassikko.  
Pituus 3 h 39 min, Elisa Kirja.

2 Ei oppi ojaan kaada! 
Aamu- ja iltapäiväruuh kassa 
kulutetut tunnit eivät ole  
enää hukkaan heitettyjä 
 Espanjaa opiskellessa.  
Kuuntele ja opi Espanjaa  
-äänikirja. Pituus 4 h 30 min, 
Fin Lectura. 

Klassikko
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Ajassa 

1 Näsinneula 
Haluaisitko lounaalle 124 
metrin korkeuteen? Näsin-
neula on Pohjoismaiden 
toiseksi korkein näköalatorni 
Tukholman Kaknäs tornetin 
jälkeen. Kesäkaudella 
näköalatasanteelta löytyy 
 Euroopan korkein jäätelö-
baari. 

, Laiturikatu 1, Tampere 

2 Ravintola Tuikku  
Levi-tunturin huipulle nous-
taan yleensä hiihtohissillä, 
mutta paikan saavuttaa  
autollakin. Klassikoksi  
muodostuneessa ravintola 
Tuikussa on aina ystävällinen 
palvelu. Huikeaa maisemaa 
ihaillessa maistuu ravintolan 
bravuuri, lämmin  
ranskalainen juustopiiras. 
, Tunturitie 412, Levi 

3 Puijon torni  
Puijon tornista avautuu  
näkymät upeisiin järvi- ja 
metsämaisemiin. Torni-
ravintolassa voi lounastaa 
halutessaan á la carte  
-listalta pitkän kaavan  
mukaan. Ravintola on auki 
ympäri vuoden.

, Puijontie 135, Kuopio 

3 x taukopaikka yläilmoissa
Pidä tauko legendaarisella näköalapaikalla. 

Messukeskuksessa mar-
raskuussa järjestetty Auto 
2016 -tapahtuma onnistui yli 
 odotusten. Yhteensä noin    
32 000 kävijää tutustui auto-
merkkien tarjontaan kolmen 
päivän aikana. 

Toyotalla oli näyttelyssä 
esillä koko hybridiautomal-
listo, joka kiinnosti yleisöä 
todella paljon. Vetonauloina 
olivat etenkin uutuusmalli 
C-HR sekä lataushybridi Prius 
Plug-inin uusi sukupolvi, joka 
saadaan Suomen Toyota-liik-
keisiin ensi maaliskuussa.

Auto 2016 oli 
menestys

N ÄY T T E LY T

TOYOTA ALOITTAA vetykäyttöisten bus-
sien myynnin vuoden 2017 alussa. Toyota 
FC busseja myydään aluksi vain Japanin 
markkinoille. Tarkoitus on, että Tokion lii-
kenteessä on käytössä yli 100 vetykäyt-
töistä bussia ennen Tokion olympialaisia 
vuonna 2020. 

Toyota on kehittänyt vetykäyttöisen 
bussin yhteistyössä tytäryhtiönsä Hino 
Motorsin kanssa. Toyota Mirai -poltto-

Vety  
liikuttaa  
busseja

T E K N O LO G I A

kennoautoa varten suunniteltu The Toyo-
ta Fuel Cell System -järjestelmä (TFCS) 
otetaan käyttöön myös busseissa. Verrat-
tuna polttomoottoreihin, TFCS tarjoaa 
parempaa energiatehokkuutta ilman hiili-
dioksidipäästöjä ilmakehään.

Toyota uskoo, että vedyn käyttö energi-
anlähteenä tulee kasvamaan voimakkaas-
ti tulevaisuudessa. Yhtiö haluaa edistää 
vetykäyttöiseen yhteiskuntaan siirtymis-
tä. Siksi Toyota on kehittänyt useita vety-
käyttöisiä liikennevälineitä, kuten poltto-
kennoauto Mirain, vetykäyttöisen bussin, 
vetykäyttöisen trukin sekä vetykäyttöisen 
virtalähteen kotitalouksiin.

Toyota kehitti vetykäyttöisen  
bussin Japanin markkinoille.

LU KU

jalankulkijoista käyttää  
heijastinta pimeän 
aikaan valaistussa 
ympäristössä. 
LÄHDE: LIIKENNETURVA

54%
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R A H O I T U S

Ostaisinko 
auton 
osamaksulla? 
Yhä useampi hankkii auton osamaksulla.  
Toyota Rahoituksessa työskentelevä  
Carita Österberg kertoo perusfaktat rahoituksesta. 

ASIAKASPALVELU-
PÄÄLLIKKÖ

kuka
Carita Österberg

Missä
Toyota Finance  

Finland  Oy Vantaa

Ura
Toyotalla  

vuodesta 2010

Heräsikö 
kysymyksiä?

Lähetä meille viesti  
toyota.rahoitus@

toyota.fi

Mitä on  
osamaksurahoitus?
Auton hintaa ei makseta  
kerralla, vaan sovituissa  
osissa. Ostamasi auto  
toimii luoton vakuutena,  
et siis tarvitse muita  
vakuuksia.  

Kuka sen voi saada?
Osamaksurahoituksen  
voi saada 18 vuotta  
täyttänyt henkilö, joka  
omaa säännölliset  
tulot, ja hänellä ei ole  
maksuhäiriöitä.

Mikä on käsiraha 
ja paljonko sitä tyypillisesti 
pitää olla?
Käsiraha on se osuus auton 
hinnasta, jonka maksat 
ennen kuin saat auton itselle-
si. Jos annat nykyisen auton 
vaihdossa, voit käyttää siitä 
saamaasi hyvitystä käsiraha-
na. Suosituksemme käsira-
haksi on noin  10 prosenttia 
ostettavan auton hinnasta, 
mutta uudehkon auton osal-
ta et välttämättä tarvitse 
käsirahaa ollenkaan.

Miten homma  
toimii käytännössä?
Luottopäätös haetaan 
 Toyota-jälleenmyyjäliikkeessä 
tai sen voi hakea etukäteen 
netistä. Myyjäliikkeessä teh-
dään kaikki sopimuspape-
rit, eli osamaksusopimusta 
ei tarvitse lähteä tekemään 
muualle. Auton saatuasi saat 
maksutiedot postitse.

2. 4.

3.

1.
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Minun Toyotani

Miksi Toyota Land Cruiser?
”Minulla oli aikaisemmin valtava 
V8-jenkkimaasturi, mutta siitä hajo-
si vaihdelaatikko. Auto oli yhdeksän 
viikkoa korjaamolla. Kerran viikos-
sa soitin, eikö auto ala jo valmis-
tua. Kun sain auton takaisin, ajoin 
suoraan Toyota Itäkeskukseen, jossa 
oli tuttuja äijiä töissä. Mietin, mikä 
olisi hyvä upgrade. Ei ollut oikein 
muuta vaihtoehtoa kuin Land Crui-
ser. Tämä on ollut minulla nyt 11 
vuotta.”

Millä muilla autoilla olet ajellut?
”Ennen jenkkimaasturia minulla 
oli useita Toyotia. Nahkapenkkinen 
Camry kolmelitraisella kutoskoneel-
la oli kiva. Se kulki niin helvetisti. 
Sitä ennen oli Carina E kaksilitraisel-
la automaatilla, mutta siitä en saanut 
kiksejä. Eka Toyotani oli valkoinen 
viisiovinen Carina II.”

Mikä autossasi on parasta?
”Luotettavuus! Kuluvia osia joutuu 
tietysti vaihtamaan, mutta auto toi-
mii aina ja maasturilla pääsee. Olem-
me pyörineet milloin missäkin land-

Poplaulajan maasturi
Ilkka Alanko ajaa mieluummin vanhalla isolla kuin uudella 

pienellä autolla.Teksti SAMI TAKALA kuva SUSANNA KEKKONEN

• Ilkka Alanko, 47, on muusikko ja 
Neljä Ruusua -yhtyeen laulaja, kitaristi ja 
sanoittaja. Lisäksi hän säveltää. Yhtyeen 
tunnettuja kappaleita ovat esimerkiksi 
Poplaulajan vapaapäivä ja Hunningolla.• Julkaisi ensimmäisen sooloalbuminsa 
Elektran vuonna 2009 ja voitti television 
Kuorosota-ohjelman seuraavana vuon-
na. Asuu Espoossa. Perheeseen kuuluu 
vaimo ja kaksi kouluikäistä lasta.• Veli Ismo Alanko on myös muusikko. 

KU K A?

Ilkka Alanko

ella, ja tämä on ollut korvaamaton 
vehje monta kertaa. Auton saa lumi-
sina talvina parkkiin paikkoihin, joi-
hin ei muilla autoilla pääse.”

Millaisessa käytössä auto on?
”Vastikään tuli 400 000 kilometriä 
täyteen. Kun ostin auton käytettynä, 
tällä oli ajettu 155 000 kilometriä, 
eli olen minä aika paljon rullannut. 
Ajan ihan perusajoja ja keikkamat-
koja. Rouva on harrastellut heppa-
hommia ja vetänyt traileria. Tällä on 
myös hinattu autoja tien poskista ja 
penkoista, eli jonkin sortin traktorin-
kin virkaa tämä on toimittanut.”

Kumpi kerää enemmän katseita: 
auto vai kuljettaja?
”No, ei tämä auto ainakaan katseita 
kerää ja hyvä niin – en kaipaa mitään 
erityistä huomiota.”

Muistuuko mieleen jotain haus-
kaa tarinaa autosta?
”Tämä on nyrkkeilijälegenda Elis 
Askin samannimisen pojan entinen 
auto. Inspiroiduin etunimestä siinä 
määrin, että se päätyi jälkikasvulleni. 

Nimi on siis jäänyt autoon kummit-
telemaan.”

Miten pitkään aiot ajaa autolla?
”Ei ole ollut vielä mitään syytä vaih-
taa. En ole ikinä ostanut uutta autoa. 
Ajan mieluummin vähän vanhem-
malla mutta isommalla autolla kuin 
uudella ja pienellä autolla.” T+

Toyota  
Land Cruiser

vuosimalli 2003
ajettu  

400 000 km
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Toyota  
Land Cruiser

vuosimalli 2003
ajettu  

400 000 km
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Ilkka Alangon auto - 
repertuaarissa on  
ollut Camrya ja Carinaa.  
Land Cruiserilla muusikko  
on huristellut 11 vuotta. 
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Maailman myydyin auto,  
Toyota Corolla uudistui loppuvuodesta.  

50-vuotiaan suosikkiauton uusin  
malli pitää sisällään huippunykyaikaista  

turvallisuusteknologiaa.

Teksti KALLE KALAJA kuvat TOMI NUOTSALO

Aina 
ajan 

tasalla
TOYOTA+ 17



OYOTA COROLLA on 
kaikille suomalaisille tut-
tu. Sitä se on maailman-
laajuisestikin, sillä mallia 
myydään tällä hetkellä 
noin 150 maassa ympä-

ri maailmaa. Noin viidennes tänä 
vuonna myytävistä uusista Toyotista 
on Corollia, joten se on Toyotan suo-
situin automalli. 

Tämän vuoden lokakuussa tuli 
täyteen 50 vuotta siitä, kun ensim-
mäisen sukupolven Corolla esitel-
tiin Japanissa. Suomeen ensimmäi-
set Corollat tulivat pian tämän jäl-
keen, helmikuussa 1967. Mallia on 
vuosien saatossa valmistettu reilusti 

FA K TA

Autotyyppi: Maailman 
suosituin porrasperäinen 
perheauto niille, jotka  
haluavat tyylikkään  
ja luotettavan vaihtoehdon
Moottori: 1,6 Valvematic
Vaihteistot: Manuaali- ja 
automaattiversiot
Vetotapa: Etuveto
Suurin teho ja vääntö:  
97 kW (132 hv), 160 Nm 

MITAT:
Pituus: .................... 4 620 mm
Leveys: ..................... 1 775 mm
Korkeus:...................1 465 mm 

TALOUDELLISUUS:
Kulutus, yhdistetty  
ajo (alkaen): .......5,6 l/ 100km
CO2-päästöt, yhdistetty  
ajo (alkaen):  ............129 g/km
Hinta alkaen:  ... 23 991 euroa 

Uudistunut Corolla on tyylikäs  
ilmestys. Malli on tunnettu kautta aikain 
mainioista talviominaisuuksistaan. 

Kuvauspäivänä Porvoon Pellingissä  
nautittiin mukavan talvisesta säästä.  
Kalamies lähti vielä verkoille.

Toyota Safety Sense -järjestelmä  
hyödyntää tuulilasin yläreunaan sijoitettua 
laser- ja kameratekniikkaa  
edessä olevan liikenteen tarkkailuun.

yli 40 miljoonaa kappaletta. Suosio 
jatkuu, ja Corolla oli tammi–kesä-
kuussa 2016 maailman ylivoimai-
sesti myydyin automalli.

Aina nykyaikainen
Corolla on yhä ajankohtainen ja 
houkutteleva malli. Suosion takana 
on Toyotan kyky uudistaa malliaan 
niin, että se on vastannut kunkin 
aikakauden vaatimuksiin valppaasti, 
usein luokkansa kehityksen kärjessä.

Päivitetyssä yhdennentoista 
sukupolven Corollassa nähdään 
uusi, moderni ulkomuoto. Uudis-
tettu keula korostaa auton arvok-
kaan vahvaa olemusta. Ilmeessä 

T
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FA K TA
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Vaikka Corolla sisältää  
paljon nykyaikaisia mukavuus- 
ja turvallisuusvarusteita,  
edustaa mittaristo selkeää  
ja helppolukuista linjaa.

Corollan viisikymmenvuotista 
menestystä juhlistetaan erityi-
sellä juhlamallilla. 50th Anni-
versary Edition-varustelu pitää 
sisällään Bi-led-ajovalot, kromi-
set kylkilistat, takaluukun kro-
milistan, takasivuikkunoiden 
tummennukset, alumiiniset 
kynnyslistat, tekstiilimatot ja 
navigointijärjestelmän. Juhla-
mallin erottaa myös takaluu-
kun kromisesta erikoislogosta. 
Tämän version hinta on 27 092 
euroa.

50th Anniversary 
Edition -malli 

näkyy Toyotan nykyinen muoto-
kieli, jossa siron ylemmän ilmanot-
toaukon jatkeena ovat led-etuva-
loumpiot. Uudelleen muotoillussa 
etupuskurissa on aiempaa suurem-
pi ilmanottoaukko.

Sivusuunnasta huomio kiinnit-
tyy krominvärisiin ovenkahvoihin, 
jotka täydentävät korin yhtenäis-
tä linjaa. Saatavilla on uudet 16- ja 
17-tuumaiset kevytmetallivanteet.

Takaosaa parantavat uudet led-
takavaloumpiot ja kromilista, joka 
vahvistaa porrasperäisen auton 
leveää ulkoasua. Värejä on tarjol-
la yhteensä yhdeksän, joista kolme 
uusia: Platinum Bronze, Tokyo Red 
ja Earth Bronze.

Lue lisää  
Corollan  

historiasta 
toyota.fi:stä
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Onko tämä Corolla?
Suomalaisperheiden makutottu-
mukset ovat johtaneet siihen, että 
Corollan kokoluokan autoja oste-
taan lähinnä farmari- ja viistoperä-
mallisina. Toyotalla nämä C-segmen-
tin autot on tunnettu jo kymmenen 
vuotta Auris-nimellä.

Sedan-malleilla on silti edelleen 
ystävänsä, ja erillisellä tavaratilal-
la varustetun Corollan hankki viime 
vuonnakin 750 suomalaisasiakasta. 
Useita automerkkejä ei myyty edes 
kaikki mallit yhteenlaskien maas-
samme yhtä paljon. Pitkät perinteet 
omaavalla suosikkimallilla on siis 
edelleen vahva rooli automarkkinoil-
lamme.

Uudistunutta Corollaa koeajaneet 
ovat kysyneet ”voiko tämä tosiaan 
olla Corolla?”. Kysymykset kumpu-
avat siitä, että Corolla on seurannut 
herkeämättä aikaansa. Vaatimusten 
kasvaessa korimitat ovat kasvaneet, 
tyylikkyys lisääntynyt ja varustelu 
täydentynyt. Lapsuusmuistot vuo-
sikymmenten takaisesta Corollasta 
eivät täsmää lainkaan vuoden 2016 
versioon. Pituutta on tullut vuosien 
mittaan lisää 765 mm ja leveyttä 
290 mm enemmän. Näillä on ratkai-
seva merkitys esimerkiksi sisätilojen 
tunnelmalle.

Turvallinen valinta
Kojelaudan uusi muotoilu on saa-
nut vaikutteita Aurisin kojelaudasta. 

3  X  VA R U S T E

1  Takaspoileri 
Takaosan ilmettä voi 
kohentaa tyylikkäällä 
takaspoilerilla (312 eur). 

2 Peruutustutka
Jo yhdenkin parkkipaikka-
kolhun välttämisellä  
peruutustutka maksaa  
itsensä takaisin (403  eur).

3  Kylkilistasarja
Kylkilistasarja 
täydentää sivuprofiilin 
linjakkuutta (311  eur).

Lossikuljettajan arkista näkymää piristää  
Tokyo Red -värinen uusi Toyota Corolla.

Corollassa on muun muassa entistä 
isompi Toyota Touch -kosketusnäyt-
tö. Materiaalit ovat korkealaatuisia 
ja tunnelma kestää vertailun arvok-
kaampiinkin autoihin. Silti kaikki 
hallintalaitteet löytyvät tutuilta pai-
koiltaan, joten uutuuden kanssa on 
helppoa tehdä sinunkaupat.

Koko uudistuneen Corolla-mallis-
ton vakiovarusteluun kuuluu Active-
varustetasosta alkaen Toyota Safety 
Sense -turvallisuusvarustelu. Se aut-
taa estämään ja lieventämään mah-
dollisia kolaritilanteita. Järjestel-
mä hyödyntää tuulilasin yläreunaan 
asennettua laser- ja kameratekniikkaa 
oikeanlaisten ratkaisujen tekemiseksi.

Toyota Safety Sense -järjestelmään 
kuuluvat törmäyksiä ennakoiva ja 
automaattisesti hätäjarruttava Pre-
Collision System (PCS), kaistavahti 
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1 Luukun takaa löytyvät 
 esimerkiksi istuinlämmitti-
mien katkaisijat.

2 Tehokkaat ajovalot takaa-
vat näkyvyyden haastavis-
sakin olosuhteissa.

3 Ovipanelien yksityiskoh-
dat on viimeistelty huolel-
lisesti. 

3  X  L Ä H I K U VA

(LDA), liikennemerkkien tunnistus-
järjestelmä (RSA) ja automaattiset 
kaukovalot (AHB). Corolla sai vuon-
na 2013 Euro NCAP -törmäystestis-
tä täydet viisi tähteä, joten koriraken-
ne turvavarusteineen suojaa matkus-
tajia kolaritapauksissa hyvin.

Vahva voimanlähde
Suomessa Corollaan saa 1,6 litran 
bensiinimoottorin, jossa 132 hevos-
voiman huipputeho tarjoaa ripeää 
suorituskykyä. Nykyaikaisella Valve-
matic-venttiilinohjausjärjestelmällä 
varustettu moottori vääntää sitkeästi 

jo matalillakin kierrosnopeuksilla.
Kuusinopeuksisen vaihteiston 

ohella voimansiirtoon voi valita Mul-
tidrive S -automaatin. Se vastaa kaa-
sunpainalluksiin täsmällisesti ja valit-
see kuhunkin ajotilanteeseen juu-
ri oikean välityksen, ilman ennalta 
määritettyjä välityssuhteita. Nykyai-
kainen automaattivaihteisto auttaa 
saavuttamaan jopa käsivaihteista ver-
siota matalampia kulutus- ja päästö-
lukemia.

Uudistunut Corolla on koeajetta-
vissa Toyota-liikkeissä. Malliston hin-
nat alkavat 23 991 eurosta. T+

1

2

3

Keulassa 
yhtenäinen 

ilme

Puskurin  
alaosan  kookas 

ilman- 
ottoaukko

Tilava 
matkustamo

Kevyt metalli- 
vanteissa 

uusi design
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KUN ASIAKAS TEKEE UUDEN TOYOTAN OSTOTILAUKSEN, 
VÄLITTYY TIETO VIIVEETTÄ JÄRJESTELMÄSSÄ 
ETEENPÄIN. TOIMITUSAIKA RIIPPUU SIITÄ, MITEN 
NOPEASTI AUTO SAADAAN TUOTANTOON JA MILLÄ 
TEHTAALLA SE TUOTETAAN. SOPIVA AUTO VOI ODOTTAA 
JO ESIMERKIKSI MALMÖN YHTEISVARASTOSSA. 

TOYOTAN MATKA
TILAUKSESTA
ASIAKKAALLE

AUTOTEHDAS
JAPANI

Toimitusaika tilauksesta
asiakkaalle yhteensä noin 90 pv.

Laivausaika Japanista
Malmöhön 30 pv.

SUOMALAINEN
TOYOTA-
JÄLLEENMYYJÄLIIKE
AS I A K AS  T I L A A  AU TO N

J O S  VA L I T T U  AU TO  O N  VA R ASTOSSA
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T I L AUS  S I I RT Y Y
JA PA N I N  AU TOT E H TA A L L E

TOYOTA
RAV4

Tilattaessa auto (RAV4) Japanista, auton 
saapuminen asiakkaalle vie tilauksen 
jälkeen keskimäärin 3,5 kuukautta.

Asiakas voi seurata 
omaa tilaustaan 
tästä eteenpäin 
verkossa My Toyota 
-palvelun 
”Ajoneuvon 
tilausseuranta” 
-kohdasta.

T I L AUS  S I I RT Y Y
I S O - B R I TA N N I A N  AU TOT E H TA A L L E

TOYOTA
AURIS HYBRID

Tilattaessa auto Iso-Britanniasta (Auris 
Hybrid), auton luovutus asiakkaalle vie 
tilauksen jälkeen keskimäärin kaksi 
kuukautta.

Kun asiakas tekee ostopäätöksen, 
automyyjä syöttää tilauksen yksityiskohtineen 
järjestelmään. Tästä alkaa prosessi jonka 
lopuksi auto luovutetaan asiakkaalle.  

Autotilaus tarkastetaan maahantuonnin 
järjestelmässä ennen sen välittymistä eteenpäin.

TOYOTA  C I T Y,
A I C H I ,  JA PA N

Valmis auto löytyy 
Malmön varastostatai 
toimitusputkesta: 
tällaisia on noin 
asiakastilauksista.

Tuotannonsuunnittelu välittää tilauksen 
tehtaille kerran kuussa, siksi tähän 
vaiheeseen varataan enintään 30 pv.

TOYOTA  U K ,  D E R BY

AU TOJ E N  VÄ L I VA R ASTO I N T I  JA  AS E N N U KS E T

T I L AUS  VASTA A N OT E TA A N  JA
H Y VÄ KSY T E TÄ Ä N  M A A H A N T U O N N I S SA

T I L AUS  VÄ L I T T Y Y
TOYOTA  M OTO R
E U R O P E : L L E

AU TO  L A I VATA A N
M A L M Ö N
SATA M AVA R ASTO O N

KU L J E T U S  
JÄ L L E E N -
M Y YJÄ-
L I I K K E E S E E N

AU TO  L A I VATA A N
M A L M Ö N  SATA M AVA R ASTO O N

AUTOTEHDAS
ISO-BRITANNIA

TOYOTA AUTO
FINLAND OY

TOYOTA  MOTOR
EUROPE

Laivausaika Iso-Britanniasta 
Malmöhön 2 pv.

Tuontikunnostus ja asennukset Malmössä.
Käsikirjat, varoitustarrat, tarkastukset ja
varusteet, jotka kaikissa mallisarjan autoissa.

T U O N T I KU N N OST US HANGOSSA

Rekisterikilvet kyytiin, tankkaus,
extra-asennuksia (esim. Webasto).

SATAMAPORTTI
HANKO

LUOVUTUS ASIAKKAALLE

AU TO  L A I VATA A N  H A N KO O N

Toimitusaika
tilauksesta
asiakkaalle 
lisävarustuksesta
riippuen 
tyypillisesti 
20–30 pv.

Toimitusaika 
Hangosta
liikkeeseen 
enintään 7 pv.

Luovutustoimenpiteet
ja rekisteröinti liikkeessä,
tyypillisesti enintään 10 pv.

Toimitusaika tilauksesta
asiakkaalle yhteensä noin 60 pv.

AU TO  SA A P U U
M Y Y M Ä L Ä ÄN

Mahdolliset asennukset 
jälleenmyyjäliikkeessä.

JÄLLEENMYYJÄ
SUOMI

Toimitusaika 
Malmöstä 
Hankoon valmiiksi 
maakuljetusta 
varten tyypillisesti
 3 pv. 

AUTOVARASTO & SATAMA
MALMÖ70%

Infograafi

Teksti KALLE KALAJA kuva MIKKO VIERUMÄKI

Toyotan matka
Kun asiakas tilaa uuden Toyotan, välittyy 
 tieto  viiveettä järjestelmässä eteenpäin. 
 Toimitusaika riippuu siitä, miten  
nopeasti  auto saadaan tuotantoon ja 
millä tehtaalla se tuotetaan. Sopiva auto 
voi odottaa jo  Malmön yhteisvarastossa.
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KUN ASIAKAS TEKEE UUDEN TOYOTAN OSTOTILAUKSEN, 
VÄLITTYY TIETO VIIVEETTÄ JÄRJESTELMÄSSÄ 
ETEENPÄIN. TOIMITUSAIKA RIIPPUU SIITÄ, MITEN 
NOPEASTI AUTO SAADAAN TUOTANTOON JA MILLÄ 
TEHTAALLA SE TUOTETAAN. SOPIVA AUTO VOI ODOTTAA 
JO ESIMERKIKSI MALMÖN YHTEISVARASTOSSA. 

TOYOTAN MATKA
TILAUKSESTA
ASIAKKAALLE

AUTOTEHDAS
JAPANI

Toimitusaika tilauksesta
asiakkaalle yhteensä noin 90 pv.

Laivausaika Japanista
Malmöhön 30 pv.
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T I L AUS  S I I RT Y Y
JA PA N I N  AU TOT E H TA A L L E

TOYOTA
RAV4

Tilattaessa auto (RAV4) Japanista, auton 
saapuminen asiakkaalle vie tilauksen 
jälkeen keskimäärin 3,5 kuukautta.

Asiakas voi seurata 
omaa tilaustaan 
tästä eteenpäin 
verkossa My Toyota 
-palvelun 
”Ajoneuvon 
tilausseuranta” 
-kohdasta.

T I L AUS  S I I RT Y Y
I S O - B R I TA N N I A N  AU TOT E H TA A L L E

TOYOTA
AURIS HYBRID

Tilattaessa auto Iso-Britanniasta (Auris 
Hybrid), auton luovutus asiakkaalle vie 
tilauksen jälkeen keskimäärin kaksi 
kuukautta.

Kun asiakas tekee ostopäätöksen, 
automyyjä syöttää tilauksen yksityiskohtineen 
järjestelmään. Tästä alkaa prosessi jonka 
lopuksi auto luovutetaan asiakkaalle.  

Autotilaus tarkastetaan maahantuonnin 
järjestelmässä ennen sen välittymistä eteenpäin.

TOYOTA  C I T Y,
A I C H I ,  JA PA N

Valmis auto löytyy 
Malmön varastostatai 
toimitusputkesta: 
tällaisia on noin 
asiakastilauksista.

Tuotannonsuunnittelu välittää tilauksen 
tehtaille kerran kuussa, siksi tähän 
vaiheeseen varataan enintään 30 pv.

TOYOTA  U K ,  D E R BY

AU TOJ E N  VÄ L I VA R ASTO I N T I  JA  AS E N N U KS E T

T I L AUS  VASTA A N OT E TA A N  JA
H Y VÄ KSY T E TÄ Ä N  M A A H A N T U O N N I S SA

T I L AUS  VÄ L I T T Y Y
TOYOTA  M OTO R
E U R O P E : L L E

AU TO  L A I VATA A N
M A L M Ö N
SATA M AVA R ASTO O N

KU L J E T U S  
JÄ L L E E N -
M Y YJÄ-
L I I K K E E S E E N

AU TO  L A I VATA A N
M A L M Ö N  SATA M AVA R ASTO O N

AUTOTEHDAS
ISO-BRITANNIA

TOYOTA AUTO
FINLAND OY

TOYOTA  MOTOR
EUROPE

Laivausaika Iso-Britanniasta 
Malmöhön 2 pv.

Tuontikunnostus ja asennukset Malmössä.
Käsikirjat, varoitustarrat, tarkastukset ja
varusteet, jotka kaikissa mallisarjan autoissa.

T U O N T I KU N N OST US HANGOSSA

Rekisterikilvet kyytiin, tankkaus,
extra-asennuksia (esim. Webasto).

SATAMAPORTTI
HANKO

LUOVUTUS ASIAKKAALLE

AU TO  L A I VATA A N  H A N KO O N

Toimitusaika
tilauksesta
asiakkaalle 
lisävarustuksesta
riippuen 
tyypillisesti 
20–30 pv.

Toimitusaika 
Hangosta
liikkeeseen 
enintään 7 pv.

Luovutustoimenpiteet
ja rekisteröinti liikkeessä,
tyypillisesti enintään 10 pv.

Toimitusaika tilauksesta
asiakkaalle yhteensä noin 60 pv.

AU TO  SA A P U U
M Y Y M Ä L Ä ÄN

Mahdolliset asennukset 
jälleenmyyjäliikkeessä.

JÄLLEENMYYJÄ
SUOMI

Toimitusaika 
Malmöstä 
Hankoon valmiiksi 
maakuljetusta 
varten tyypillisesti
 3 pv. 

AUTOVARASTO & SATAMA
MALMÖ70%



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. 

PARHAAT YHDESSÄ.
Toyotaasi sopivimmat tuotteet  
löydät Toyota-huollosta.

AKUN TESTAUS 5 €. 
TESTAUKSEN HINTA HYVITETÄÄN  
UUDEN TOYOTA-AKUN HINNASTA.

AITO TOYOTA-AKKU • TAKUU 3 VUOTTA! 
JOPA 30 % PIDEMPI KÄYTTÖIKÄ.  

HUOLTOVAPAA - EI NESTEEN LISÄYKSIÄ.

KYSY MALLIKOHTAISTA TARJOUSTA!

58413_Toyota_ToyotaPlus_TGMO_ja_GP_210x270.indd   1 4.11.2016   10.58
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Vempaimet

1. TURVALLISESTI REISSUSSA. Takaistuimen  
selkänojan jatkoksi asennettava turvaverkko 
ja tavaratilan jakaja pitävät koiran turvallisesti 
auton takaosassa (Auris Touring Sports,  
hinta yht. 568 eur, Toyota).
2. HUPIA MATKALLE.  Kestävästä kumista  
valmistetun Little Bigger -puruluun  
voi täyttää herkuilla (vihreä ja lila, 9,90 eur).  
3. MATKAEVÄSTÄ. Lily's Kitchen luomukeksi  
on koiralle terveellistä purtavaa. (4,99 eur). 
4. TOSSUT TASSUIHIN. Rukka-koiransukat  
suojaavat tassuja sekä auton sisustaa  
(koko S, 26,90 eur).  
5. VALOPILKKU.  Little Bigger -huomio valo-
panta  loistaa pimeässä. Pannan voi ladata 
USB-laturilla (sininen ja pinkki 12,90 eur).  
6. VETTÄ JANOISELLE.  Vesipullo ja juomakuppi 
kätevästi yhdessä  (8,90 eur). 
7. PUHTAANA  KYYTIIN.  Tassunpuhdistajalla 
lähtee enimmät kurat (16,90 eur). 

Teksti EEVA LIDMAN kuva PIA INGBERG

Eläimellistä
menoa

Tee mustin automatkasta 
mukava ja turvallinen
 kunnon varusteilla. 

2

3

4

7

5

1

6

(Kohtien 2 – 7 tuotteet mustijamirri.fi) TOYOTA+ 25



* Moottorilämmitin 
helpottaa käynnistystä 
ja säästää polttoainetta 
sekä alentaa päästojä.

Teksti SAMI TAKALA kuva ISTOCK

Miten  
selviän 
talvesta?
Kokosimme vinkkilistan,  
jonka avulla autoilu sujuu  
ongelmitta talvellakin.

1. Täytyykö autoon tehdä 
erityinen talvihuolto?
”Erillistä talvihuoltoa 
ei enää tarvita, koska 
autojen tekniikka on 
kehittynyt. Riittää, kun 
autoilija huolehtii siitä, 
että auton huolto-
ohjelman mukaiset 
huollot on tehty. Myös 
nykyiset moniasteöljyt 
toimivat sekä kesällä 
että talvella.”

TOYOTA+26



7. Mistä tiedän,  
että jarrut ovat tarpeeksi 
tehokkaat?
”Uusissa autoissa on 
lukkiutumattomat jarrut, 
joiden tehoa ei voi testata 
kotikons teilla, esimerkiksi 
jarrutusjälkiä tutkimalla. 
Riittävän  hidastuvuuden 
arvioiminen on myös 
vaikeaa. Jarrujen toimivuus 
tarkistetaan huollossa ja 
katsastuksessa.”

8. Mitä dieselillä ajaessa 
pitää huomioida?
”Kun kylmät kelit tulevat, 
polttoaineen pitää olla 
talvilaatua, minkä lisäksi 
tankkia ei tule ajaa aivan 
tyhjäksi. Jos autolla ajetaan 
vähän ja polttoaineena vielä 
kylmillä keleillä kesälaatua, 
dieselpolttoaine alkaa 
jähmettyä. Dieselmoottorin 
lämpenemistä voi nopeut-
taa maskipeitolla.” T+

tarkistus on tärkeää. Samoin 
ilmanpaineet ja nastarenkai-
den nastat on syytä tarkis-
taa. Helpointa talvirengasa-
sioissa on kääntyä Toyotan 
huoltoverkoston puoleen. 
Huoltoliike tarkistaa ja 
asentaa talvirenkaat sekä 
tarvittaessa myy uudet.”

4. Miten varmistan  
näkyvyyden pakkasilla?
”Ikkunoiden huurtumista 
voi ehkäistä pitämällä auton 
sisätilat kuivina ja välttämäl-
lä kosteuden syntymistä. 
Tässä auttaa, kun koput-
telee lumen pois kengistä 
autoon istuessa ja poistaa 
lattiamattoihin kertyneen 
lumen ja veden. Nykyai-
kaisissa autoissa olevan 
raitisilmasuodattimen tulee 
lisäksi olla puhdas. Suoda-
tin vaihdetaan huoltojen 
yhteydessä. On myös 
tärkeää poistaa huolellisesti 
lumi ja jää auton ikkunoista 
ja katolta, ennen kuin lähtee 
liikkeelle.”

5. Miten akun  
hyytymisen voi estää?
”Akku joutuu talvella 
koetukselle, kun 
virrankulutus kasvaa. 
Lämmitettävänä 
saattavat olla samaan 
aikaan esimerkiksi 
penkit, peilit ja 
takalasi. Talvella myös 
kylmän moottorin 
käynnistys kuluttaa 
akun virtaa enemmän 
kuin kesällä. Lisäksi 
akun varauskyky 
laskee kylmällä. Jos 
autolla ajaa vain 
muutaman kilometrin 
matkoja, akun varaus 
voi tyhjetä eikä auto 
välttämättä käynnisty. 
Siksi autolla on hyvä 
ajaa välillä pidempiä 
matkoja, jotta akku 
ehtisi latautua. Akun 
voi myös ladata 
akkulaturilla.”

2. Kannattaako hankkia 
moottorilämmitin?
”Suomen olosuhteissa 
moottorilämmitin on 
suositeltavaa olla autossa. 
Se helpottaa kylmäkäynnis-
tystä, säästää polttoainetta 
ja alentaa päästöjä. Myös 
auton sisätilat lämpenevät 
silloin nopeammin. Asen-
nettuna lämmittimet mak-
savat muutamasta sadasta 
eurosta ylöspäin.”

3. Mitä pitää ottaa  
huomioon talvirenkaissa?
”Kannattaa varmistaa, että 
talvirenkaissa on riittävä 
urasyvyys. Laki edellyttää 
vähintään kolmen milli-
metrin urasyvyyttä, mutta 
suositeltava urasyvyys on 
vähintään viisi milliä. Myös 
renkaiden kulutuspinnan 
ja sivujen silmämääräinen 

Kysymyksiin  
vastasi Toyotan  

jälkimarkkinointi-
johtaja  

Jussi Mäkelä.
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* Moottorilämmitin 
helpottaa käynnistystä 
ja säästää polttoainetta 
sekä alentaa päästojä.
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Miten  
selviän 
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Tekstit LAURA KYTÖLÄ JA SUSANNA ZHAZALMARTIN 

Toimisto, työvälineiden säilytystila ja 
luottoapulainen. Autoa paljon käyttävät kertovat,  
miten heidän nelipyöräiset apurinsa palvelevat. 

Joulupukin apulainen

Opiskelija 
Sari  Ekorre- 
Nummikari, 

Toyota Camry 
Sedan

SARI EKORRE-NUMMIKARI ajaa 
joulun alla satoja lahjapaketteja vähä-
varaisille ja lastenkodeissa asuville  
lapsille eri puolille Meri-Lappia äitinsä  
Toyota Camrylla. Sarin ideoima ja 
organisoima Pesäpirkkojen joululahja-
keräys käynnistyi nyt jo kahdeksatta  
kertaa, ja tänä jouluna Sari uskoo 
tuhannen paketin rajan ylittyvän.  
Sellaisen lahjamäärän kuljettamiseen 
tarvitaan tilava ja luotettava auto.

”Camryn peräkontti on valtava ja 
takapenkillekin mahtuu kymmeniä 
paketteja. Kesäisin, kun ohjaan pesä-
palloryhmiä, peräkonttiin mahtuu 
kokonaisen joukkueen pesiskamat”, 
Sari kiittelee.

Eräänä jouluna Sari onnistui kadot-
tamaan takapenkin piippuhyllylle 

paketoidun virvelin, jonka eräs nuori 
mies oli toivonut lahjaksi. Kömmähdys 
paljastui vasta, kun lastenkodilta  
soitettiin ja ihmeteltiin yhden lahjan 
puuttumista. 

Tilan lisäksi Sari arvostaa Camryn 
tehoja sekä turvallisuutta. Pohjoisen  
talvikelit voivat olla arvaamattomia, 
mutta ison koneen ansiosta auto  
kiihtyy nopeasti ja pysyy hyvin tiellä. 
Vakionopeudensäädinkin tulee  
tarpeeseen, sillä vauhtia ei Camryn 
kyydissä huomaa.

”Isä metsästi tätä autoa aikoinaan 
kymmenen vuotta. Moni on tullut  
kysymään millä summalla auto olisi  
myynnissä. Mutta veikkaanpa,  
että ajan tällä vielä monet joulut.”

Työkaveri  
neljällä pyörällä

TOYOTA+28
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Parempi kuin toimisto

Palveluohjaaja 
Linda Nurmi, 

Siskon Siivous,
Toyota  

Verso-S

Sähköpostien lukemiset ja puhelinkeskustelut 
hoituvat usein parkkipaikalla.

Itse asiassa, auto on Nurmen mielestä  
monesti paljon mukavampi paikka hoitaa 
toimisto asioita kuin itse toimisto.

”Autossa on oma rauha, pystyy keskittymään 
eri tavalla kuin toimistolla, jossa pyörii koko ajan 
ihmisiä ympärillä. Istuinkin on mukavan ergono-
misesti muotoiltu ja penkinlämmitin on näin  
talven kylmyydessä hyvä”, Nurmi sanoo.

Autonsa näppärimpinä ominaisuuksina 
kiireisessä menossa Nurmi pitää peruutus-
kameraa ja automaattivaihteita.

Vakiovarusteena kulkee mukana myös oma 
termospullo täynnä kahvia. 

Useimmat kahvitauot kuluvat autossa.  
Onneksi istuinten välissä on kaksi paikkaa  
kahvikupeille. Pelkääjän paikalta löytyy aina 
myös jotain välipalaa, kuten banaania. 

SISKON SIIVOUKSESSA palveluohjaajana 
työskentelevän Linda Nurmen työpäivästä puolet 
kuluu hyväksi työkaveriksi osoittautuneessa tila-
autossa.

Vaikka Nurmi kurvailee keikoille ja tarkastus-
käynneille kohteisiin yksin, on viisipaikkainen 
auto aina aivan täynnä. ”Siivousvälineitä ja -ainei-
ta, työvaatteita uusille työntekijöille sekä väli palaa 
päivän varrelle”, Nurmi luettelee autonsa sisältöä.

 Nurmen työhön kuuluu tavaroiden viemistä ja 
tuomista paikasta toiseen, tilaa siis tarvitaan.

”Autossa on kulkenut imuria, pikkutikkaita ja 
moppeja. Takaistuinten selkänojat laskemalla 
olen saanut tänne mahdutetuksi jopa pienen latti-
anhoitokoneen”, Nurmi kertoo.

Myös toimistohommat sujuvat autossa.  
Palveluohjaajan työhön kuuluu siivouksen laadun-
valvontaa; kohteesta toiseen ajojen välillä Nurmi 
kirjaa huomioita ylös laadunvalvontamuistioon. 
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Luotettava työkaluvaunu

SÄHKÖASENNUSFIRMA JKH 
-sähkön omistajan Jani Hiiren paket-
tiauton on enemmän kuin vain kulku-
peli. Sen uumenista pitää löytyä oikea 
tarvike oikeaan aikaan yhtä helposti 
kuin lomake toimiston mapista.

”Tämä on tällainen työkaluvaunu”, 
Hiiri kuvailee työkaveriaan, järeää 
 Proacea.

Pitkälti yli toistatuhatta kiloa kanta-
vassa autossa on asennettuna Sorti-
mon kiskotettu hyllyjärjestelmä, joka 
pitää sähköasentajan tavarat tiiviisti 
paikoillaan. Hyllyt notkuvat erilaisia 
työkaluja pistorasioista kytkimiin sekä 
pora- ja akkukoneisiin. Yksinään kaape-
lia kulkee aina mukana kuutisensataa 
metriä.

”Hyllyjärjestelmä on kätevä, jokai-
selle tavaralle on oma laatikkonsa”,  
Hiiri kertoo.

Järeän ammattilaispakettiauton 
kuormatilan pituus on 2,5 metriä ja 
läpilastausluukkua hyödyntämällä se 
venyy 3,6 metriin. Tilavuutta on yli viisi 
kuutiota.

Kun lappeenrantalaiselle yrittäjälle 
kertyy työmatkoja kuukaudessa jopa 
3 000 kilometriä ja yhden sähköasen-
nuskeikan etäisyys voi olla jopa 100 
kilometriä suuntaansa, on auton luo-
tettavuus tärkeä.

Matkassa esimerkiksi puhelut hoi-
tuvat turvallisesti handsfree-järjestel-
mällä. 

Keskipaikan selkänojasta käänty-
vällä pöydällä paperit pysyvät paikal-
laan, mutta Hiiri jättää paperihommat 
kotiin ja iltaan. Tärkeistä työkaverinsa 
ominaisuuksista Hiiri mainitsee myös 
vakionopeudensäätimen ja ilman-
vaihdon.
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Sähköasentaja 

Jani Hiiri, 
Toyta  

Proace L1H1 
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mon kiskotettu hyllyjärjestelmä, joka 
pitää sähköasentajan tavarat tiiviisti 
paikoillaan. Hyllyt notkuvat erilaisia 
työkaluja pistorasioista kytkimiin sekä 
pora- ja akkukoneisiin. Yksinään kaape-
lia kulkee aina mukana kuutisensataa 
metriä.

”Hyllyjärjestelmä on kätevä, jokai-
selle tavaralle on oma laatikkonsa”,  
Hiiri kertoo.

Järeän ammattilaispakettiauton 
kuormatilan pituus on 2,5 metriä ja 
läpilastausluukkua hyödyntämällä se 
venyy 3,6 metriin. Tilavuutta on yli viisi 
kuutiota.

Kun lappeenrantalaiselle yrittäjälle 
kertyy työmatkoja kuukaudessa jopa 
3 000 kilometriä ja yhden sähköasen-
nuskeikan etäisyys voi olla jopa 100 
kilometriä suuntaansa, on auton luo-
tettavuus tärkeä.

Matkassa esimerkiksi puhelut hoi-
tuvat turvallisesti handsfree-järjestel-
mällä. 

Keskipaikan selkänojasta käänty-
vällä pöydällä paperit pysyvät paikal-
laan, mutta Hiiri jättää paperihommat 
kotiin ja iltaan. Tärkeistä työkaverinsa 
ominaisuuksista Hiiri mainitsee myös 
vakionopeudensäätimen ja ilman-
vaihdon.
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Sähköasentaja 
Jani Hiiri, 

Toyta  
Proace L1H1 
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TOTEUTA TOIVEET, 
MYÖS OMASI.
Nyt voit vapauttaa nykyiseen autoosi sidotun pääomasi parempaan käyttöön. Ainutlaatuinen  
Toyota Jousto -rahoitus antaa vapauden valita uuteen autoon pienempi käsiraha kuin mitä  
tarjoamasi vaihtoauton arvo on. Erotuksen maksamme rahana tilillesi. Jos velattoman  
vaihtoautosi arvo on esimerkiksi 6.000 euroa ja valitset käsirahaksi 3.500 euroa, niin  
saat tilillesi 2.500 euroa – ja lähdet liikkeestä uudella autolla.

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

www.toyotajousto.fi

Toyota Jousto. Parempi tie uuteen autoon.

3. 
TAATTU 
HYVITYSHINTA

1. 
PIENI 
KÄSIRAHA

2. 
SOPIVA
KUUKAUSIERÄ
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Vinjetti

Itsestään ajavasta autosta on 
visioita jo vuosikymmenten takaa. 
Mainoskuva on vuodelta 1957.  
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Vinjetti

Itsestään ajavasta autosta on 
visioita jo vuosikymmenten takaa. 
Mainoskuva on vuodelta 1957.  
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Ei vielä 
robottiautoa

Ei vielä 
robottiautoa

Ei vielä 
robottiautoa

Automaailman suurin puheenaihe  
on tällä hetkellä itsestään ajava auto.  

Robottiautot ovat kuitenkin vielä  
kaukana tulevaisuudessa, niitä saadaan 

odottaa vielä lähes 20 vuotta.
Teksti MANU TUPPURAINEN kuva GETTY IMAGES

TARKALLEKIN kuljettajalle voi jos-
kus sattua. Edellä ajava auto voi jou-
tua tekemään voimakkaan jarrutuk-
sen, juuri silloin, kun katse siirtyy 
hetkeksi pois tiestä. Auton järjestel-
män tutka havaitsee edessä ajavan 
nopeuden muutoksen ja auto jarrut-
taa automaattisesti, jos ei kuljettaja 
havahdu ajoissa.

Nykypäivän autot ovat jo täynnä 
järjestelmiä, jotka avustavat kuljetta-
jaa ja pyrkivät pitämään huolen siitä, 
että vahingot olisivat mahdollisim-
man pienet. Autojen aktiivisen tur-
vallisuuden järjestelmät ovat iso askel 
kohti autoilun kuumaa puheenaihet-
ta, itsestään ajavaa autoa. 

Teknologian tutkimuskeskus 
VTT:n erikoistutkija Matti Kutila  
sanoo, että itsestään ajava auto on 
todellisuutta aikaisintaan vuonna 
2030, todennäköisesti vasta vuonna 
2035. 

”Se, miksi itsestään ajava auto on 
nyt esillä paljon, johtuu myös julki-
suudessa käytössä olevasta termino-
logiasta. Esimerkiksi sana autopilot 
johtaa harhaan, kun se viittaa siihen, 
että auto ajaa itsestään, vaikka siitä 
ei ole kysymys vielä pitkään aikaan”, 
Kutila sanoo.

Tällä hetkellä autot liikkuvat ja 
ohjautuvat itsestään, lukevat edessä 
kulkevaa liikennettä lukuisien antu-
reiden ansiosta, muuttavat nopeutta 
muun liikenteen mukaan ja seuraa-
vat tien reunalla olevia kaistaviivoja. 

”Kysymys on kuitenkin siitä, että 
kuljettaja valvoo koko ajan auton toi-
mintaa ja tarvittaessa puuttuu tilan-
teeseen”, Kutila sanoo.

Lainsäädäntö ja autokanta  
hidastavat
Tällä hetkellä esimerkiksi lainsää-
däntö eri maissa vaikuttaa siihen, 

että autot eivät voi ajaa itsestään, 
vastuu on vielä kuljettajalla. Lisäksi 
monissa Euroopan maissa autokan-
nan eri-ikäisyys vaikuttaa itsestään 
ajavan auton tuloon, sillä autot ja 
käytössä oleva infrastruktuuri eivät 
kommunikoi keskenään. 

”Itsestään ajavat autot ovat totta 
siinä vaiheessa, kun erilaiset lainsää-
dännölliset sekä teknologiaan liitty-
vät kysymykset on ratkottu. Tuolloin 
päätäntävalta siirtyy kokonaan ihmi-
seltä autolle ja sen tekoälylle. Tarvit-
taessa auto pyytää ihmisen avuksi, 
jos sille tulee sellainen tilanne, mistä 
se ei selviydy”, Kutila visioi.

Tähän on kuitenkin vielä pitkä 
matka – muutos menee osittaisen 
automaation kautta, jolloin  
auto voi hyväksyä itselleen hallinnan, 
kunhan se luulee selviytyvänsä  
tilanteesta. Ensimmäisiä osittaisen 
automaation skenaarioita ovat  
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moottoritieajo, parkkitalot sekä  
jonoajo.

Milloin päätäntävalta voidaan 
autolle sitten oikeasti antaa? Näitä  
asioita ratkovat Kutila kollegoineen  
autoteollisuuden eturintamassa. 
VTT:n Tampereen-toimipisteessä 
kehitetään itse ajavaa autoa ja sen 
tekoälyä. Auton olisi tarkoitus kulkea 
Tampereen liikenteessä itsestään  
pieniä matkoja ensi vuoden keväällä. 

Kuljettaja on yhä keskiössä
Toyotan kehittämä Safety Sense  
-teknologia erilaisine aktiivisen  
turvallisuuden järjestelmineen on 
myös askel kohti itsestään ajavaa 
autoa. Silti Toyotankaan näköpiirissä 
itsestään ajava auto ei ole vielä  
pitkään aikaan.

”Kuljettaja on edelleen Toyotan 
keskiössä”, Toyotan tuotepäällikkö 
Jussi Granberg sanoo.

Kuljettajan lisäksi Toyotan keski-
össä on ajonautinto, johon Toyota 
haluaa satsata yhä enemmän. Aktii-
visen turvallisuuden järjestelmät 
parantavat tätä ajonautintoa. 

”Toyota Safety Sense -teknologia 
tukee merkittävästi kuljettajan  
ajomukavuutta. Ihminen havainnoi 
asioita rajallisesti, ja siksi erilaiset 
aktiivisen turvallisuuden järjestelmät 
pienentävät riskejä liikenteessä  
merkittävästi”, Granberg sanoo.

Myös ihmisen tunteet vaikuttavat  
liikenteessä – niidenkin mukaan  
saatetaan tehdä havaintoja, vääriäkin 
sellaisia ja siksi avustavat järjestelmät 
lukuisine antureineen ja kameroi-
neen ovat tärkeitä välineitä. T+

Toyota on niputtanut aktiivisen 
turvallisuuden järjestelmät Toyota 
Safety Sense -teknologiaksi, joka 
pitää sisällään kaikkiaan viisi erilais-
ta aktiivista turvallisuusratkaisua: 
Toyotan Pre-Collision-järjestelmä 
(PCS) ja Pre-Collision Plus -järjestel-
mä (PCSPD) hyödyntävät kameroita 
ja sensoreita tarkkaillessaan edessä 
olevaa liikennettä estääkseen ajo-
neuvoa joutumasta onnettomuuk-
siin. Plus-järjestelmä tunnistaa 
myös jalankulkijat. Kaistanvaihtova-
roitin (LDA) lukee kaistamaalauksia 
ja varoittaa kuljettajaa, jos auto on 
siirtymässä kaistalta ilman suunta-
vilkkua.

Automaattiset kaukovalot (AHB) 
antavat kuljettajalle optimoidun 
näkyvyyden pimeällä ajamiseen. 
Hämärätunnistinta käyttävä järjes-
telmä erottaa muut valonlähteet ja 

Uusi Toyota Prius on hyvä esimerkki autosta,  
jossa on erilaisia antureita tai kameroita tarkkailemassa 
auton ympäristöä ja avustamassa kuljettajaa.

Automaattisia apureita 

* Tällä hetkellä autot 
liikkuvat ja ohjautuvat  
itsestään, lukevat 
edessä kulkevaa 
liikennettä ja muut
tavat nopeutta muun 
liikenteen mukaan.

muuttaa auton valot kaukovalois-
ta lähivaloihin, kun auto havaitsee 
edellä ajavan tai vastaan tulevan 
ajoneuvon.

Liikennemerkkien tunnistusjär-
jestelmä (RSA) tunnistaa nopeus-
rajoitukset sekä ohituskiellot ja ne 
näytetään kuljettajalle näytöllä. 
Järjestelmä ilmoittaa kuljettajalle, 
mikäli tämä ei noudata voimassa 
olevia liikennemerkkejä.

Mukautuva vakionopeudensää-
din (ACC) pitää nopeutta tutkan 
avulla edellä ajavaan ajoneuvoon 
vakiona.

Muutamissa malleissa tarjolla 
oleva älykäs pysäköintiavustin etsii 
sopivan parkkiruudun ja pysäköi 
auton automaattisesti. Peruutus-
vahti puolestaan valvoo takana kul-
kevaa risteävää liikennettä ja varoit-
taa tarvittaessa kuljettajaa.
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Uudistunut Toyota Vakuutus tarjoaa monipuolisen ja kattavan turvan autoiluun.  
Se sisältää liikennevakuutuksen ja neljästä kaskotasosta valintasi mukaisen 
kaskovakuutusturvan.

Kaikki kaskotasot sisältävät mm. LEMMIKKITURVAN, josta korvataan  
ilman bonusmenetystä ja omavastuuta vahinkoja, jotka ovat sattuneet liikenne- 
onnettomuudessa autossa olleelle koiralle tai kissalle.

Sujuva korvauspalvelu, Toyota-liikkeen ammattitaito ja aidot Toyota-osat  
tarkoittavat sinulle mielenrauhaa autoiluun. Voit hyödyntää liikennevakuutus- 
bonuskertymäsi aina 75 %:iin asti ja kaskoihin (Huippu-, Täys-, Etukasko)  
saat jo aloitusbonuksena täydet 70 %. 

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.fi

Vakuutuksen myöntää If Vahinkovakuutusyhtiö Oy.

AINA OIKEA LIIKKUMISEN TURVA.

Aina oikea liikkumisen turva. 
toyota.fi/vakuutus

TOYOTA VAKUUTUS.
LEMMIKKITURVA KORVAA  
VAHINKOJA, JOTKA OVAT  
SATTUNEET AUTOSSA  
OLLEELLE LEMMIKILLE. 

Sinulle sopivin vakuutus Toyota-liikkeestä!
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TOYOTA+ 37Teksti MINNA TAKKUNEN kuva KIMMO TASKINEN

Valokuvaaja Kimmo Taskinen on ikuistanut  
autoja silmiä hiveleviin ja kaheleihin kuviin.  
Muutaman minuutin kestävän valokuvaamisen  
taustalta löytyy usein kuukausien työ. 

Kimmo Taskinen kuvasi uuden Toyota C-HR:n  
marraskuussa heti ensilumien tultua. 
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VALOKUVAAJA Kimmo Taski-
sella oli kyydissään neljä lumiukkoa. 
Turvavöissä, tietenkin, muuten oli-
si saattanut katketa päitä tai haljeta 
vartaloita. ”Mietin, että mitä tapah-
tuu jos poliisi sattuu pysäyttämään”, 
valokuvaaja muistelee.

Se oli se talvi, kun Taskinen oli 
päättänyt rakentaa jokaiseen Helsin-
gin Sanomien autosivuille luomaan-
sa autokuvaan lumiukon. Tuona tal-
vena sattui satamaan lähinnä kuivaa 
pakkaslunta, josta oli työlästä muovata 
lumiukkoja. ”Jäädytin lunta ja raken-
sin ukkoja vesiämpärin kanssa. Yhden 
rakentamiseen meni kolme-neljä päi-
vää.”

Lumiukkohankkeen ja pakkaslu-
men vaativuudessa tiivistyy Taskisen 
valokuvaamisen luonne: kuvaamis-
ta pyörittää toisaalta huolellinen val-
mistautuminen, toisaalta elementtien 
arvaamattomuus.

Kiitosta erottuvista autokuvista on 
tullut varsinkin naisilta. ”Ai sä oot se 
Kimmo Taskinen. Me katotaan aina 
Hesarista ekana autosivut”, kuuluu 
tyypillinen kommentti.

Aina löytyy myös mielensäpahoitta-
jia, kuten silloin kun Fingerporin piir-
täjä Pertti Jarlalle oli kuvassa katettu 
autokakkukahvit junan raiteille. Muu-

an rouva närkästyi kiskojen päällä 
toikkaroimisen vaarallisuudesta.

Eläimellistä menoa
Taskisen legendaarinen autokuvaa-
minen sai alkunsa, kun hän siirtyi 
Helsingin Sanomissa taittajasta auto-
sivujen kuvatoimittajaksi. 

”Tajusin, etten ollut koskaan kat-
sonut sivujen autokuvia.” Oli aika 
tehdä jotakin valokuville, joissa auto 
nököttää pusikon edessä.

Huumorilehti Pahkasikaan sarja-
kuvia piirtäneen Taskisen näkökulma 
oli valmiiksi vino, joten hauskuutta ei 
tarvinnut maanitella.

Yhtä ensimmäisistä Taskisen 
autokuvista lähdettiin rakentamaan 
pukuvuokraamon kautta. Kuvaan 
on aseteltu kultaisessa leikkaukses-
sa kolme ihmistä lehmän, hirven ja 
aasin puvuissa. Sen koommin ei ole 
autojen kuvaaminen ollut tylsää. 

Taskisen hullunkurisista autoku-
vista löytyy muun muassa jos jonkin-
laisia eläimiä ja erilaisia harrastusryh-
miä. Parhaimmillaan kuvassa on ollut 
mukana neljäkymmentä ihmistä. 

Viime aikoina autokuvien näyttä-
vyys on korostunut, hullutukset ovat 
vähemmällä.

Ulkonäön ehdoilla
Autokuvien ideoimisessa ei ole yhtä 
kaavaa. Tärkeintä on auton ulkonäkö. 
Taskinen ei tunnustaudu tekniikka-
mieheksi. 

”Eihän siinä ole mitään väärää, 
että tärkein auton ostokriteeri on sen 
väri?”, sanoo Taskinen puolivakavis-
saan. Hänen omalla pihallaan seisoo 
kerman sävyinen Mini. ”Se sopii talon 
väritykseen.” Töihin hän kulkee bussil-
la, pidemmillä matkoilla kuten Lapissa 
tai Keski-Euroopassa on auto alla.

Valokuvan idea saattaa syntyä 
auton historiasta, muodosta tai vaik-
kapa siitä, minkä tyyppiset ihmiset 
autolla ajavat. 

Tuoreimmassa, suomalaisten urhei-
luautoharrastajien maailmaa esittele-
vässä teoksessaan ”Tyyliä teille” auto-
jen kaaret ja kiiltävät pinnat piirtyvät 
usein komeiden maisemien äärellä. 

”Kuvassa olevan rakennuksen ei 

Henkilö

* ̋ Jäädytin lunta ja 
rakensin ukkoja vesi-
ämpärin kanssa. Yhden 
rakentamiseen meni 
kolme-neljä päivää.˝

Kimmo Taskinen sanoo, että 
valokuvan idea saattaa syntyä 
auton muodosta, historiasta  
tai vaikka siitä, minkä tyyppiset 
ihmiset autolla ajavat. 
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aasin puvuissa. Sen koommin ei ole 
autojen kuvaaminen ollut tylsää. 

Taskisen hullunkurisista autoku-
vista löytyy muun muassa jos jonkin-
laisia eläimiä ja erilaisia harrastusryh-
miä. Parhaimmillaan kuvassa on ollut 
mukana neljäkymmentä ihmistä. 

Viime aikoina autokuvien näyttä-
vyys on korostunut, hullutukset ovat 
vähemmällä.

Ulkonäön ehdoilla
Autokuvien ideoimisessa ei ole yhtä 
kaavaa. Tärkeintä on auton ulkonäkö. 
Taskinen ei tunnustaudu tekniikka-
mieheksi. 

”Eihän siinä ole mitään väärää, 
että tärkein auton ostokriteeri on sen 
väri?”, sanoo Taskinen puolivakavis-
saan. Hänen omalla pihallaan seisoo 
kerman sävyinen Mini. ”Se sopii talon 
väritykseen.” Töihin hän kulkee bussil-
la, pidemmillä matkoilla kuten Lapissa 
tai Keski-Euroopassa on auto alla.

Valokuvan idea saattaa syntyä 
auton historiasta, muodosta tai vaik-
kapa siitä, minkä tyyppiset ihmiset 
autolla ajavat. 

Tuoreimmassa, suomalaisten urhei-
luautoharrastajien maailmaa esittele-
vässä teoksessaan ”Tyyliä teille” auto-
jen kaaret ja kiiltävät pinnat piirtyvät 
usein komeiden maisemien äärellä. 

”Kuvassa olevan rakennuksen ei 

Henkilö

* ̋ Jäädytin lunta ja 
rakensin ukkoja vesi-
ämpärin kanssa. Yhden 
rakentamiseen meni 
kolme-neljä päivää.˝

Kimmo Taskinen sanoo, että 
valokuvan idea saattaa syntyä 
auton muodosta, historiasta  
tai vaikka siitä, minkä tyyppiset 
ihmiset autolla ajavat. 
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• Työskentelee Helsingin  
Sanomien valokuvaajana, kuvit
tajana ja nettikuvatoimittajana• Tunnetaan etenkin humoristi
sesti ja visuaalisesti toteuttamis
taan autovalokuvista• Julkaissut neljätoista kirjaa• Tuorein teos 2016 ilmestynyt, 
Arttu Toivosen kanssa yhteis
työnä tehty ”Tyyliä teille”, jossa 
esitellään suomalaisten urheilu
autoharrastajien maailmaa• Kuvannut Helsingin Sanomien 
nettisivuille videosarjan ”Auto
tallien aarteet”

Kimmo Taskinen, 49

KU K A?

silti tarvitse olla kaunis tai maiseman 
uljas. Hieno kartanon piha saattaa 
olla tylsä.” 

Ukkosta, räntää ja metriset lieskat
Suuritöisten valokuvien suunnit-
teluun ja käytännön järjestelyihin 
uppoaa niin paljon aikaa, että tunteja 
ei kannata pysähtyä laskemaan. 

Itse kuvaaminen saattaa viedä vain 
minuutteja. Oikean kuvaushetken 
metsästämiseen saattaa liittyä esi-
merkiksi tietty vuorokauden aika, jol-
loin valo lankeaa juuri Taskisen kaa-
vailemalla tavalla. 

Huolellista valmistautumista Tas-
kinen tarvitsee myös siksi, että toisi-
naan kuvattava auto on käytössä vain 
tuntien ajan.

Ennustamattomat olosuhteet otta-
vat välillä vallan. Esimerkiksi urhei-
luautokirjan kuvien toteutuskesänä 
2015 oli usein sateista, taivas syyti 
jopa räntää. 

Toisaalta povattua kurjempi sää 
saattaa johtaa suunniteltua upe-
ampaan lopputulokseen, kuten sil-
loin kun hän valokuvasi juuri ennen 
ukkoskuuron puhkeamista tai Ola-
vinlinnan kupeessa järven yllä leiju-
vassa talvisumussa. 

”Hienoimmat kuvat olen usein 

riittää?”, palomiehet huutelivat kun 
maisemaa nuolevat lieskat kohosivat 
15 metrin korkeuteen. 

Entä onko mikään idea jäänyt vai-
keuksien vuoksi toteuttamatta? Tas-
kinen pysähtyy miettimään. ”Kyllä 
suunnitelmat on aina viety läpi.”

Aina mielessä
Autojen kuvaaminen on Taskisen 
mielessä vapaa-ajallakin. Perhettä 
välillä koettelee, kun valokuvaajaisä 
pomppaa autosta mittailemaan mai-
semaa.

Ideat joidenkin kuvien kuvauspai-
koista, kuten Helsingin Oopperatalos-
sa otetun kuvan, ovat syntyneet Taski-
sen mietittyä, että millaisissa paikoissa 
hän ei ole vielä kuvannut.

Nykyään kuvia selataan usein digi-
laitteen näytöltä. Antaumuksella 
rakennettujen valokuvien mittasuh-
teet, asettelut ja värisävyt pääsevät 
oikeuksiinsa painetun kirjan muo-
dossa tai näyttelyssä.

Tälläkin hetkellä työn alla on kaksi 
kirjaa. Taskinen on tallentanut vide-
oiksi myös suomalaisten autoharras-
tajien masiinoita. 

”Harvoin näkee samanlaista 
onnea kuin silloin kun joku saa käyn-
tiin vanhan autonsa.” T+

ottanut silloin, kun olen melkein 
aikonut peruuttaa keikan.”

Vaativimpia töitä oli erään Cadil-
lacin kuvaaminen. Taskinen halu-
si auton taustalle isoja liekkejä. 
Kuvaus puitteet pystytettiin palo-
miesten koulutustilaisuudessa. ”Joko 
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Hyvä tyyppi

* Pitkän työuran  
aikana asiakassuhteet  
ovat muuttuneet  
kaverisuhteiksi,  
ja on palkitsevaa,  
kun saa olla luotta
muksen arvoinen.

Teksti MINNA TAKKUNEN kuva SUSANNA KEKKONEN

Asiakaspalvelun  
ykkönen
Porvoon Autotarvikkeen toimitusjohtaja  
Kari Wilkman tietää, että homma rullaa silloin 
kun autoilun tekee asiakkaalle helpommaksi.

PORVOON AUTOTARVIKE aloitti 
Toyotien jälleenmyynnin 1964 Kari 
Wilkmanin ollessa 5-vuotias.

Liike oli siirtynyt Wilkmanin 
suvun haltuun 1953 isä-Unon vaih-
taessa alaa kuorma-autoilijasta auto-
kauppiaaksi.

Kari on johtanut liikettä vuodes-
ta 1987. Hän on opetellut alaa vuo-
sikymmenien aikana joka kantil-
ta. ”Kun alkaa tsupparina ja jatkaa 
talossa työtehtävistä toiseen niin saa 
hyvän kokonaiskuvan työn vaatimas-
ta osaamisesta”, hän lausahtaa.

Pitkän työuran aikana asiakas-
suhteet ovat muuttuneet kaverisuh-
teiksi, ja on palkitsevaa, kun saa olla 
luottamuksen arvoinen vuodesta 
toiseen. 

Kari tankkaa aamulla kahvia ja 
ruisleipää ja kävelee muutaman 
sadan metrin matkan liikkeeseen. 
Päivät hujahtavat tiiviisti ihmisten 

kanssa. ”Joskus kotona illalla sanat 
ovat vähissä”, hän tunnustaa.

Ihmisen asialla
Porvoon Autotarvike on palkittu vii-
si kertaa Toyota Ichiban -asiakastyy-
tyväisyystunnustuksella. Ichiban tar-
koittaa japaniksi ykköstä. Jotakin liik-
keessä siis tehdään erittäin oikein. 
”Kehitämme toimintaamme koko 
ajan. Prosessi-sana on klisee, mutta 
niin se vain menee.

Tunnistamalla vaihe vaiheelta 
mitä teemme, voi löytää parannus-
kohteita palvelun ja työn sujuvoitta-
miseksi.

Tärkeintä on tutkia asiakkaan 
näkökulmasta, miltä asiat oikeas-
ti tuntuvat. Ihmisiähän tässä palvel-
laan, eikä autoja.” 

Aisteilla ja tunteilla
Tietotekniikka on muuttanut niin 
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”Työ vaatii 
kiireetöntä  
kuuntelua.  

On myös oltava 
avoin kaikelle.”

välittyvät asiakkaalle huoltolomak-
keen mukana.

Uuden auton luovuttaminen teh-
dään pieteetillä. ”Asiakasta on hyvä 
opastaa käyttämään autoissa olevaa 
runsasta varustelua luovutustilantees-
sa, jotta varusteista ei tule turhakkeita.” 

Kiireetöntä kuuntelua
Jos aloittaisi nyt autokauppiaana, 
miten Kari evästäisi nuorta itseään? 

”Työ vaatii kiireetöntä kuuntelua. 
Älä tee liian nopeita ratkaisuja. Asia-
kasta pitää jaksaa kuunnella loppuun 
asti. On oltava avoin kaikelle.”

Myös henkilökunnan suhteen 
pätee yksilöiden arvostaminen. 
”Olemme kaikki yksilöitä, joilla on 
omat tapamme toimia.” 

Talossa onkin ollut pitkiä työ-
suhteita. ”Henkilökunta tekee työtä 
hyvän tuotteen, mukavien asiakkai-
den ja kivan porukan kanssa.” T+

KU K A

• IKÄ: 57 • AMMATTI: Toimitusjohtaja  
Porvoon Autotarvikkeessa • KOTI JA PERHE: Asuu Porvoossa 
vaimonsa kanssa, kaksi  
täysikäistä lasta • HARRASTUKSET: Maaseudulla 
sijaitsevan vapaa-ajankodin  
saunassa mököttäminen, 
metsänhoito.

Kari Wilkman

”Olen ollut 
Porvoon 

Autotarvikkeen 
johdossa  

kolme vuosi - 
kymmentä.” 

autoja, niiden huoltamista kuin myy-
mistä. ”Perusduuni ei ole silti muut-
tunut miksikään. Itse autohan on säi-
lynyt yli sadan vuoden ajan perusasi-
oiltaan samana.”

Nettikaupan tulemisesta on 
puhuttu vuosia. Kari arvioi nettikau-
pan lisääntyvän ja jakavan asiakkaita 
eri kanaviin.

Palvelua tarvitaan kuitenkin 
uuden auton esittelyyn ja koeajami-
seen. Auton ostaminen on aisti- ja 
tunneasia. 

Alalla ollaan palaamassa siihen, 
että huolto ja varaosamyynti hoitu-
vat samalta luukulta. ”Se nopeuttaa 
palvelua ja luo tehokkuutta toimin-
taamme.”

Huollon tarkat ohjelmistot tarkis-
tuslistoineen tukevat kaikessa. Huol-
lossa luvatut työt tulevat varmasti 
tehdyksi, kun mekaanikko noudattaa 
tarkastuslistaa ja havainnot autosta 



Esimerkkihinnat eivät sisällä asennusta.

Tasaeristä tasapainoa talouteen. 
Toyota Korjaamoluotto

TAVARATILAN SUOJAPOHJA, esim.
Yaris 07/11-  56 €

Avensis Touring Sports 11/08-  69,50 €

SUKSI- JA LUMILAUTATELINEET
Esim. 86 €

SISÄLÄMMITTIMET
Esim. Defa Termini™ II  68 €

Teho 1400W.

TAKAPUSKURIIN SUOJALEVY 
Esim. Avensis Touring Sportsiin, 

kiiltävä 136 €

MASKIPEITE diesel-mallistoon 
Esim. Corollaan 59 €

KUMIMATOT ETEEN, esim.
Yaris 07/11-  100,50 €
Avensis 10/11-  110 €

TEHOKKAAT 
LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT

Moottorin esilämmitys kannattaa jo 
+5°C:n lämpötilassa.  

Kysy lisää lähimmästä Toyota-huollosta.

Katso lisää 
talvivarusteista  
ja -autoilusta!

NAUTI  
TALVESTA.

Eniten nautimme talvesta, joka on sopivan luminen ja jolloin lämpötila on sopivasti pakkasen 
puolella. Jotta sinä ja matkustajat voitte nauttia täysillä ajamisesta tällaisina – ja muunkinlaisina 
– talvina, kysy aitoja Toyota-lisävarusteita jälleenmyyjältäsi!

IRROTETTAVA VETOKOUKKU, esim. 
Auris Hybrid Touring Sportsiin 588 €.

Sisältää sähkösarjan.

KEVYTMETALLIVANTEET JA TALVIRENKAAT.
Tutustu valikoimaan, valitse ja tilaa  

toyota.fi/rengaspalvelu

SUKSI- JA TAVARABOKSIT 
Esim. Thule Pacific 700 -suksiboksi 399 € 

mustana ja hopeanharmaana. 
(Kuvassa Thule Pacific 200).

TAAKKATELINE, esim.  
Avensis Touring Sportsiin 259 € 

Auris Touring Sportsiin 256 €

58403_Toyota_ToyotaPlus_Varuste_420x270.indd   1 8.11.2016   13.00
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Vaihda vapaalle

Aavasaksan huipulta avautuu 
upea kansallismaisema.
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Vaihda vapaalle

Aavasaksan huipulta avautuu 
upea kansallismaisema.
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REVONTULTENTIE ON yhteispoh
joismainen matkailutie, joka kulkee 
Perämereltä aina Norjan Tromssaan 
asti. Sitä pitkin useimmat lomalaiset 
ajavat Lapin hiihtokeskuksiin. Kaasua 
kannattaa höllätä kuitenkin viimeis
tään Kemissä, joka on talvella verra
ton kohde niin lapsille kuin aikuisille.

Maailman ainoa matkailujäänmur
taja Sampo kelluu satamassa Kemin 
Ajoksessa ja odottaa kapteenin lähtö
käskyä. Risteilyisäntä Oskar Van 
Leperen hymyilee kannella ja neuvoo 
varomaan laskusillan jäistä ritilää. 

Sisällä laivassa Van Leperen johdat
taa vieraat tutustumiskäynnille jään
murtajan konehuoneeseen, kodik
kaisiin salonkeihin ja komentosillalle, 
jossa pursimies Matti Lukkarila on 
valmiina tarttumaan ohjaimiin.

Sampon kyydissä Perämerellä sei
laa joka vuosi tuhansia pääosin ulko
maalaisia matkailijoita. Kausi alkaa 

Teksti ja kuvat SUSANNA CHAZALMARTIN 

Matkalla pohjoiseen
Kun seuraavan kerran ajat kohti Lapin hiihtokeskuksia, 
aloita lomanvietto jo matkalla. Kemin ja Ylläksen väliltä 
löydät paljon tutustumisen arvoisia pysähdyspaikkoja.

joulukuun lopussa ja jatkuu huhti
kuun puoliväliin asti. 

Monelle suomalaiselle se on kui
tenkin edelleen uusi tuttavuus.

”Otamme mielellämme risteilyille 
myös yksittäisiä matkailijoita. Lähes 
metrisen teräsjään rikkoontuminen 
ja uiminen hyisessä meressä kellun
tapuku päällä ovat suomalaisellekin 
eksoottisia elämyksiä”, Van Leperen 
vakuuttaa.

Kemissä päivän saa talviaikaan 
kulumaan myös sisäsatamassa, jossa 
vieraita vastaanottaa itse Joulupukki 
omassa Satamakonttorissaan. Muu
taman sadan metrin päässä, Mansik
kanokan puistossa, vastassa on maa
ilmankuulu LumiLinna, jonka hotel
li voitti syksyllä World Luxury Hotel 
palkinnon luksushotellien sarjassa. 
Linnan avajaisia vietetään tammi
kuun puolivälin jälkeen ja se on auki 
huhtikuulle asti. 

Kosken pauhuja
Seuraava etappi matkalla pohjoiseen 
on Kukkolaforsen Ruotsin puolella 
Torniojokea. Kosken pauhu kuuluu 
parkkipaikalle asti, vaikka pakkanen 
kipristelee nenässä. Kosken rannalla 
perheensä kanssa ravintolaa ja mök
kikylää ylläpitävä Mathias Spolan-
der pyytää sisään kahville. Ravinto
lan isoista ikkunoista kosken kuohuja 
voi ihailla lämpimässä. 

Spolanderin suku on elänyt kos
kella jo viiden sukupolven ajan. Hän 
selittää, että Kukkolankoskelle on 
perinteisesti keräännytty kalasta
maan lohta ja siikaa. 

”Siikaa pyydetään edelleen perin
teisellä lippoamismenetelmällä, joka 
on säilynyt lähes samanlaisena vii
meiset tuhat vuotta. Siika nostetaan 
kosken pohjakuopista ja kivien kos
teista lipoilla, joissa on yli kuusimet
rinen varsi”, Spolander kertoo. 

Ivalo

Oulu

Rovaniemi

Kemi
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Vaihda vapaalle

Kalastuksen historiaan on mahdol
lista tutustua kalastusmuseossa, joka 
avataan talvella tilauksesta. Alueella on 
myös saunamuseo, jossa on mahdollis
ta nähdä kolmetoista saunaa eri aika
kausilta ja eri alueilta. Saunoja pääsee 
luonnollisesti testaamaan myös käy
tännössä, mikäli yöpyy alueen mökeis
sä tai varaa saunaajan etukäteen. 

Tiedemiesten ja  
kuninkaallisten jalanjäljillä
Tie Tornion ja Ylitornion välillä Suo
men puolella on ehkä suorempi ja tasai
sempi, mutta Ruotsin puolella rajaa 
pääsee haistelemaan naapurimaan tuu
lia. Vanhat kauniit talot ja pihapiirit ovat 
hieman koristeellisempia kuin Suomes
sa. Tie mutkittelee herttaisten kylien 
läpi ja näkymä Torniojoelle on komea.

Muutama kilometri Kukkolaforse
nilta pohjoiseen kannattaa pysähtyä 
hetkeksi viehättävään Butiken på lan
det kauppaan. Laadukkaita vaatteita 
ja sisustustuotteita myyvässä kaupas
sa riittää silmänruokaa. Kahvilassa voi 
nauttia kahvit ihanista posliinikupeista 
tuoreiden leivonnaisten kera. Kauppa 
on avoinna torstaista lauantaihin.

Övertorneåsta tie kääntyy takai
sin Suomen puolelle. Tie jatkuu sil

lan jälkeen kohti Aavasaksaa, joka on 
yksi Suomen 27 kansallismaisemas
ta ja pohjoisen Suomen tunnetuimpia 
nähtävyyksiä. Paikka on kiinnostanut 
myös tiedemiehiä. Ranskalainen mate
maatikko ja astronomi Pierre-Louis 
Moreau de Maupertuis teki alueel
la mittauksia jo 1700luvulla. Hänen 
sanotaan ihastuneen Aavasaksaan iki
ajoiksi, eikä ihme. 

Pieneltä parkkipaikalta on lyhyt 
nousu vaaran korkeimmalle kohdal
le. Näköalapaikalta voi ihastella vaa
ramaisemaa ja alhaalla kiemurtelevaa 
Torniojokea ja kuvitella samalla Mau
pertuis kirjoittamassa päiväkirjaansa, 
kuinka hän on maailman onnellisin 
lappalainen.

Poroa pöytään ja mukaan
Porot kuuluvat olennaisena osana 
pohjoisen matkaan. Pellon nurkilla nii
tä joutuu usein väistelemään myös tiel
lä. Hieman ennen Pelloa sijaitsevassa 
Ravintola Pörröporossa moni pysäh
tyy syömään välipalaksi kunnon poro
paniinin. Samalla voi ostaa matkaan 
mukaan monenlaisia poronlihavalmis
teita. Ostosten ja ruokailun ohella Pör
röporossa näkee paikallisen taitelijan 
Essi Korvan veistoksia. 

Kauppaa pyörittävä Kaarlo Eero 
kehuu kuluvaa porovuotta. 

”Poro on hyvin syönyttä ja hyväkun
toista. Tänä vuonna erityisen suosit
tu tuote on ollut poron kurppa. Se on 
jauhetusta poronlihasta suoleen val
mistettu pihvi. Sen kun paistaa pais
tinpannulla voissa niin on hyvää”, 
Eero vakuuttaa.

Jos vielä kahvihammasta kolottaa 
ja vaatekaapista puuttuu juhlamekko, 
viimeinen pysähdys ennen pohjoisen 
rinteille saapumista kannattaa ajoittaa 
Pellon Vihreälle Pysäkille. Ravintolasa
lista avautuu kaunis maisema alas Tor
niojokeen. Yläkerran kaupoissa kuluu 
helposti iltapäivä. 

Pirkko Kangas Wood Jewel liik
keestä vinkkaa, että poronsarvet ovat 
nyt tekemässä paluuta sisustukseen. 
Nousussa ovat myös Suomessa valmis
tetut matkamuistoesineet.

”Olen itse ollut vuosia Wood Jewe
lin tehtaalla Kolarissa töissä ja tiedän, 
että nämä ovat suomalaista käsityötä 
aidoimmillaan”, Kangas sanoo.

Pellosta on tuntureille enää lyhyt 
luikaus. Kun Ylläksen luminen huippu 
viimein pilkottaa horisontissa, huomaa 
ajattelevansa: minussakin taitaa elää 
ripaus Lapin hulluutta. T+

Tornionjoen Kukkolan koskella  
pääsee kalastamaan talvellakin. 

Pörröporon  
kauppaa pyörit-
tävä Kaarlo Eero 
esittelee poron-
lihatuotteita.  

Kukkolaforse-
nin vanha  
kalastajakylä 
on idyllinen 
vierailukohde.
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• Autoilusta: Lappi on  
poronhoitoaluetta ja sarvi
päitä liikkuu teillä paljon.  
Jos kolhaiset autolla poroa, 
ilmoita siitä aina hätäkes
kukseen. Poro on toden
näköisesti loukkaantunut, 
vaikka se jatkaisi matkaansa. 
Sesonkiaikaan Lapin tiet ovat 
vilkkaita etenkin lauantaisin. 
Jos voit, ajoita lähtö toiselle 
päivälle. Ota talviolosuhteet 
huomioon, kun suunnittelet 
matkaaikaa. Liukkaus  
ja poro vaara pidentävät 
ajoaikaa.

• Ostoksia: Pysähdy 
HaaparantaTornioon. Ikean 
ja Rajallakauppakeskuksen 
lisäksi alueella on muun 
muassa hyviä kirpputoreja, 
”maailman suurin” karkki
kauppa ja urheiluliikkeitä. 
Lapsille riittää puuhaa 
Haaparannan Candyworld 

Torniossa Ravintola Musta
parran Päämaja tarjoilee  
perinteistä suomalaista ruo
kaa vaativaankin makuun  
(mustaparta.net). 

Pellon Vihreällä Pysäkillä 
voit nauttia kotilounaan sei
sovasta pöydästä ravintola 
Grannissa (granni.fi).

• Majoitusta: Jos etsit 
eksoottista majoitusta, varaa 
huone Kemin LumiHotellista. 
Yksilöllisesti veistetyissä 
huoneissa nukut makoisasti 
lämpimässä makuupussissa 
porontaljan päällä. Tai vuok
raa lämmitettävä Olokolo ja 
yövy Perämeren jäällä revon
tulia ihaillen (visitkemi.fi). 

Ylläsjärven Hotelli Saagas
ta pääset suoraan rinteeseen 
ja hiihtopäivän jälkeen  
kylpylään hellittäväksi.  
(laplandhotels.com). 

L A P P I ,  S U O M I

Kemi

Kolari

Pello

Haaparanta Tornio

Muonio

Oulu

Rovaniemi

Jäänmurtaja 
Sammon Oskar 
Van Leperen 
toivottaa vieraat 
tervetulleeksi 
alukselle.

* ”Näköalapaikalta  
voi ihastella alhaalla 
kiemur televaa  
Torniojokea.”

sisäleikkipuistossa  
tai Tornion uudessa 
Duudsonit Activity 
Parkissa  
(haparanda - 
 tornio.com/fi).

• Ravintoloita: 
Kemin Lumilinnassa voit 
nauttia pientä purtavaa, 
mutta suuremman 
nälän yllättäessä Hotelli 
Merihovin Ankkuri bistro 
on varma valinta  
(merihovi.fi). 



JOS VAHINKO  
SATTUU...

KOLARI TAI KOLHU. TOIMI NÄIN: 
JOS OLET VAHINGON KÄRSIJÄ:
• Kirjoita muistiin vastapuolen yhteystiedot, rekisterinumero, vahinkopäivä ja vakuutusyhtiö. 
• Jos voit, valokuvaa tilanne ja vahinko jo paikanpäällä. 
• Huolehdi, että vastapuoli tekee vahinkoilmoituksen omaan vakuutusyhtiöönsä. 
• Tarkastuta vahinko Toyota-korikorjaamolla tai vakuutusyhtiön tarkastusasemalla. 
• Mikäli kyseessä on ilkivalta, varkaus tai muuten epäselvä tapaus, ota yhteys poliisiin.

JOS OLET VAHINGON AIHEUTTAJA:
• Ilmoita sattuneesta vahingosta  
 mahdollisimman pian  
 vakuutusyhtiöösi.  

TOYOTASI KORJATAAN PARHAITEN  
OMALLA MERKKIKORJAAMOLLA.

Korikorjaamollamme on koulutetut mekaanikot, nykyaikaiset laitteet ja käytössään aidot Toyota-osat. Varmistamme turvalaitteiden  
ja -tyynyjen toiminnan korjauksen jälkeen. Toyota-turvalaitteiden tarkastukset voi tehdä vain valtuutettu Toyota-korjaamo.  

Tarvittaessa autamme vahinkoilmoituksen ja muiden papereiden täyttämisessä sekä varaamme sinulle Toyota Rentin sijaisauton.  
Ohjeistamme myös käyttötarveselvityksen laadinnassa. Kysy samalla korjaamoluottoa!

OTA YHTEYS TOYOTA-LIIKKEESEEN:

•  Vahinkoarvio. 
•  Apua vahinkoilmoituksen tekoon. 
•  Varmasti sopivat Toyota-osat. 
• Toyota-asiantuntemus. 
•  Oikeat työvälineet ja laitteet. 
•  Turvalaitetarkastukset. 
•  Edullinen sijaisauto korjauksen ajaksi.

Tasaeristä tasapainoa talouteen. 
Toyota Korjaamoluotto

Huollon varaat helpoiten osoitteessa 
toyotahuoltovaraus.fi
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Juha Itkonen Kolumni

EN USKO, että isäni varsinaisesti 
halusi opettaa minua ajamaan autoa. 
Pystyn kuvittelemaan monia asioita, 
joihin hän mieluummin olisi vähän 
vapaa-aikansa käyttänyt. Elettiin  
kuitenkin 90-luvun alkua, lama  
runteli maata, ja markat olivat arvok-
kaita myös meidän viisihenkisessä 
perheessämme. Olin seitsemäntoista  
ja halusin ajokortin. Isällä ei ollut 
vaihtoehtoa. 

Syntymäpäiväni oli kesäkuussa. 
Aloitin ankaran lobbaustyön hyvissä 
ajoin, ja vastahakoisesti mutta vää-
jäämättä isä taipui painostukseni alla, 
kevään koittaessa olimme valmiit 
aloittamaan harjoitukset. Se oli  
myöhemmin kuin olisin toivonut, 
mutta pidin suuni kiinni. Tiesin, että 
maanittelu jatkuisi: opetusluvasta  
ja apukuskin puolelle asennetusta 
jarrupolkimesta ei olisi mitään iloa, 
ellen saisi isää kanssani ajolenkeille. 

Yhtenä toukokuisena iltana isä 
sitten ajoi valkoisen Pösönsä lähei-
selle avaralle asfalttikentälle ja astui 
ulos autosta. Hän istui äidin paikalle, 
minä hänen paikalleen, ja isäni  
valvovan silmän alla liikuttelin  
moottoriajoneuvoa ensimmäisen  

Mestarin opissa

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

kerran elämässäni. En ollut ajanut 
sitä ennen missään enkä mitään.  
En edes mökkitiellä, en mikroautoa 
tai edes mopoa. Sanottakoon,  
etten ollut sitä materiaalia, josta  
rallikuskit ja ammattiautoilijat  
muovataan. Ensimmäinen harjoitus-
kertamme sujui silti muistikuvieni  
mukaan sopuisasti. Pysyimme 
molemmat tyyninä ja palasimme  
tyytyväisinä kotiin, missä äiti 
jännitty neenä meitä odotti. 

Kun siirryimme tien päälle,  
homma kävi hankalammaksi. Isäni  
on pohjimmiltaan hyväluontoinen 
mies, mutta hänen valitettava taipu-
muksensa on reagoida kovaäänisesti 
lähes kaikkiin yllättäviin tilanteisiin. 
Ominaisuus on huvittava, kun hän 
katselee televisiosta urheilua, mutta 
ajo-opettajaltaan toivoisi toisenlaista 
temperamenttia.

Näkemykseni mukaan ongelma  
oli siis opettajassa, ei niinkään  
oppilaassa. Toisaalta isäni muistaa 
todennäköisesti toisin. Hän saattaa 
muistaa opettaneensa itsensä aikui-
seksi kuvitellutta keskenkasvuista  
poikaa, jolla oli suuria vaikeuksia 
ottaa vastaan annettuja ohjeita ja 
joka tästä syystä useaan otteeseen 

oli vähällä romuttaa hänen autonsa. 
Kerrankin Vuorentaan suoralla  
poika pysäytti auton ja lähti kiukuis-
saan kävelemään pitkin tienvartta. 
Kun poika sitten tajusi, että valtti-
kortit olivat toisella osapuolella, hän 
suostui vaivihkaa takaisin kyytiin. 

Mutta loppu hyvin, kaikki hyvin. 
Elokuun alussa olimme saaneet 
kasaan riittävän määrän ajotunteja.  
Läpäisin ajokokeen ensimmäisellä  
yrittämällä, mitä isä piti tietenkin 
todistuksena omasta onnistumises-
taan. Ehkä niin olikin – ainakin  
hän oli antanut minulle parempia 
ohjeita kuin kaverini Mikon isä, joka 
sanoi pojalleen, ettei kukaan tiedä, 
miten Poltinahon liikenneympyrässä  
oikeasti pitäisi ajaa. Mikon ensim-
mäinen ajokoe tyssäsi samaiseen 
ongelmakohtaan.

Siis kiitos isä, näin 23 vuotta  
myöhässä! Jos rahaa vain riittää,  
taidan silti laittaa omat poikani  
aikanaan autokouluun. T+
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Corolla 50 vuotta

Toyota Corolla täyttää tänä vuonna  
50 vuotta. Juhlistimme merkki paalua  
nostalgisella kuvakilpailulla toyotaplus.fi:ssä.  
Keräsimme tälle aukeamalle  
kilpailuun  tulleita kuvia ja arvoimme  
voittajan.  Toyota-autonhoitotuotteita  
voitti  Pekka Santala.  
Kiitos kaikille kuvia lähettäneille! 

 

 Oi niitä 
aikoja!

Kesälomareissussa  
Vanhassa Raumassa 2007. 
Ensio Vainio 

Tunnelmia 70-luvulta Mellilän  
Autokeskuksen takapihalta. 
Tapio Kulmala 

Ensimmäinen Toyotani  
oli Corolla Coupe vuosimallia 
1974 – ja väriltään tietysti  
sinapinkeltainen.
Antti Humalamäki

Corolla vuosimallia 1969.  
Kuva otettu Kuusjoella. 
Kyllikki Nevalainen

Häämatkalla Norjassa vuonna 
1978. 
Kaarlo Huhtala 

Juuri ostettu Corolla. 
Samuli Marjanen 

Sunnuntaiajelulla  
Haltialassa kesällä 2016. 
Tomi Kotijoki
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Carina veneennostossa  
joulukuussa  1996. 
Pekka Pohjola 

Ensimmäinen Toyotani vuosimallia 1973. 
Kuva vuodelta 1976. 
Toivo Sääskilahti 

Serkukset tuunaavat 
 Corollaa Merikarvialla 
vuonna 1977.  
Pekka Santala

Varusmies vuosimallia 1966  
ja Corolla vuosimallia 1980. 
Jouko Pulkkinen

Ensimmäinen yhteinen 
 automme. Kuva vuodelta  
1973 Airakselasta. 
Anneli Heinonen 

Onnellinen Toyotan omistaja
Vaasassa 1986. 
Jaana Koski

Katso  
kaikki kuvat  
toyotaplus.fi



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. Autosi 
ominaisuudet säilyvät alkuperäisellä tasolla ja 
jälleenmyyntiarvo on parempi.

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

TOYOTA AKTIIVI KUNNOSTUS on juuri sinun Toyotallesi hinnoiteltu, 
perusteellinen kunnostustoimenpide, joka tarjoaa sinulle edullisen 
ratkaisun, kun autosi kuluvat osat tarvitsevat uudistamista.

Kysy myös huollon rahoittamista  
edullisella Toyota Korjaamoluotolla!

AINA EDULLINEN  
TOYOTA AKTIIVI HUOLTO.

YLI 6-VUOTIAILLE TOYOTA-AUTOILLE   RÄÄTÄLÖITY EDULLINEN MERKKIHUOLTO.

58398_Toyota_ToyotaPlus_Aktiivi_takakansi_210x270.indd   1 7.11.2016   12.40


