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Hybridin hiljaisuus ja 117 g/km CO2-päästöt yhdistyvät 
nelivedon 197 hv:n tehoon. Portaaton automaattivaihteisto 
vie vaivattomasti eteenpäin. Ne luovat uuden RAV4 Hybridin 
käänteentekevän voiman – tule kokemaan se itse. 

UUSI RAV4 HYBRID NELIVETO
Käänteentekevää voimaa

Takuu 3 vuotta/100.000 km, korin puhkiruostumattomuustakuu 12 vuotta, hybridijärjestelmän takuu 5 vuotta/100.000 km. Toyota Hybridiakkuturva 10 vuotta/350.000 km. 

Malli Autoverollinen kokonaishinta Toimituskulut Kokonaishinta toim.kuluineen CO2-päästöt EU-yhdistetty kulutus
RAV4 2.5 Hybrid Neliveto Active 45 360,49 € 600 € 45 960,49 € 117 g/km 4,9 l/100 km
RAV4 2.5 Hybrid Neliveto Style 47 469,87 € 600 € 48 069,87 € 118 g/km 5,1 l/100 km
RAV4 2.5 Hybrid Neliveto Premium 52 468,60 € 600 € 53 068,60 € 118 g/km 5,1 l/100 km

197 hv tehoa + CO2 117 g/km + Automaatti + Neliveto
RAV4 HYBRID POWER

56374_Toyota_ToyotaPlus_RAV4Hybrid_420x270.indd   1 20.3.2017   12.00

Esimerkkilaskelma: Toyota RAV4 2.5 Hybrid Neliveto Active 45 960,49 € (sis. toimituskulut 600 €). 
Toyota Jousto Kk-erä 510 € (sisältää 4 v. huollot). Rahoitusaika 48 kk. Kilometrit 60 tkm. Käsiraha 15 % (6 894,07 €). Suurempi viimeinen osamaksuerä/taattu hyvityshinta 20 342 €. Korko 2,95 %. 
Käsittelymaksu 9 €/kk. Perustamiskustannus 180 €. Todellinen vuosikorko 3,52 %. Luototettava määrä 39 066,42 €. Luoton ja kustannusten yhteismäärä 39 066,42 € + 4 145,81 € = 43 212,23 €. 
Edellyttää hyväksytyn luottopäätöksen ja kaskovakuutuksen. Luoton myöntäjä Toyota Finance Finland Oy, Korpivaarantie 1, Vantaa.

Kuvan auto on RAV4 2.5 Hybrid Neliveto Style-varustetasolla sekä Exclusive-varustepaketilla (sis. Zircon Silver -metallivärin, korinväriset puskurit, sivuhelman ja pyöränkaaret).

TOYOTA JOUSTO -RAHOITUKSELLA HUOLLOT EDULLISESTI.
RAV4 Hybrid Neliveto + 4 v. huollot esim. 510 €/kk.
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TODELLISET VAIHTOEHDOT 
Valitse uuden Proace Verson kolmesta korimallista ja kolmesta 
115-180 hv:n 1.6 tai 2.0 l dieselmoottorista. 180 hv:n mootto- 
rissa on aina automaattivaihteisto.

TODELLA MONIPUOLINEN  
Neljä varustetasoa perusmallista ylelliseen ja runsaasti varuste- 
paketteja. Saatavana esim. aktiiviset Toyota Safety Sense -turvalli- 
suusvarusteet, kosketusnäytöllinen mediakeskus navigoinnilla, 
panoraamakattoikkuna ja nahkaverhoilu kaikkiin istuimiin. 

TODELLISTA TILAA 
Kuljettajan lisäksi jopa kahdeksan henkeä matkustaa muka- 
vasti uuden Proace Verson avarissa sisätiloissa. Istuimia on 
helppo kaataa, kun tarvitaan todella paljon tavaratilaa,  ja  
Family-varustetasossa istuimia voi siirtää kiskoilla. 

TODELLISTA MUKAVUUTTA 
Uusi Proace Verso on kuljettajalle miellyttävä kuin henkilöauto ja 
matkustajille tilava kuin pikkubussi. Mukavuuden täydentävät sisä-
tilojen hiljaisuus sekä korkealaatuiset materiaalit ja viimeistely.

ESIMERKKILASKELMA: Proace Verso Active Compact 1.6 D 115 36 256,00 € (sis. toimituskulut 600 €). TOYOTA JOUSTO Kk-erä 424,62 € (sis. 4 v. huollot). 
Rahoitusaika 48 kk. Kilometrit 60 tkm. Käsiraha 15 % (5 438,40 €). Suurempi viimeinen osamaksuerä/taattu hyvityshinta 15 271,00 €. Korko 2,95 %. Käsittely-
maksu 9 €/kk. Perustamiskustannus 180 €. Todellinen vuosikorko 3,68 %. Luototettava määrä 30 817,60 €. Luoton ja kustannusten yhteismäärä 30 817,60 € + 
3 357,14 € = 34 174,74 €. Edellyttää hyväksytyn luottopäätöksen ja kaskovakuutuksen. Luoton myöntäjä Toyota Finance Finland Oy, Korpivaarantie 1, Vantaa.

Kuvan auto Proace Verso Family L1 

Malli: Autoverollinen Toimitus- Kokonaishinta Vapaa autoetu/ CO2-  EU-yhdistetty
 kokonaishinta kulut toim.kuluineen Käyttöetu päästöt kulutus
Proace Verso Active Compact 1.6 D 115 35 656,59 €  600 € 36 256,59  € 705/555 €/kk 137 g/km 5,1 l/100 km
Proace Verso Family L2 2.0 D 180 Automaatti 48 229,09 € 600 € 48 829,09  € 875/725 €/kk 155 g/km 5,9 l/100 km

UUSI PROACE VERSO
TODELLINEN TILA-AUTO NYT MYYNNISSÄ

TOYOTA JOUSTO -RAHOITUKSELLA MYÖS HUOLLOT EDULLISESTI
Uusi Proace Verso Active Compact + 4 v. huollot esim. 425 €/kk

56402_Toyota_PROACE_VERSO_TPlus_210x270.indd   1 20.3.2017   9.37
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Peukuta Facebookissa
# TOYOTA SUOMI

Seuraa Twitterissä
# TOYOTA SUOMI

EI OLE KOVIN KAUAN SIITÄ, kun 
teimme autonäyttelystä vain lehdis-

tötiedotteen, jolla piti välittää kaikki uu-
tisoimisen arvoiset asiat ja uutuusauto-
jen tekniset hienoudet eri medioille. Ajat 
ovat muuttuneet. Maaliskuussa järjestetys-
sä Geneven autonäyttelyssä hyödynsim-
me sosiaalista mediaa ahkerasti: kohde-
ryhmämme olivat medioiden lisäksi ennen 
kaikkea autojen todelliset käyttäjät.

Genevessä nähtävää ja uutisoitavaa oli 
yllin kyllin. Julkaisimme parin päivän näyt-
telyreissulta yhteensä 19 kuva- ja videopäi-
vitystä seitsemässä eri digikanavassamme. 
Näyttelyn kuhina ja jännitys välittyivät ko-
tisohville ilman viivettä. Myös auton os-
taminen on muuttunut  monikanavaiseksi. 
 Autokauppa ei ole enää perinteistä ren-
kaiden potkimista, vaan uudesta  autosta 
haaveileva suuntaa lähes  poikkeuksetta 
 verkkoon. 

Asiakas  saattaa nähdä uutuusmallin  ensi 
kerran Facebookissa ja sen jälkeen lukea 
siitä lehdestä. Uutuuden saavuttua Suo-
meen katsellaan koeajovideoita ja  luetaan 
kokemuksia blogeista. Ahkera googlet-
telu on autokuumeesta kärsivälle tuttua 

LUE Tommi Mäkisen 
filosofiasta Toyotan 
WRC-tallin johdossa 
(s. 32).

TOYOTA  esitteli 
Genevessä 
 vauhdikkaita  
ajopelejä  (s. 22).

Kuva JUHA SALMINEN

Kohdataan kaikissa kanavissa! 

Jannen 
vinkit

Pääkirjoitus

puuhaa. Toyota.fi:ssä asiakkaamme voi-
vat  rakentaa mieluisan auton haluamillaan 
 varusteilla, ja ruudulla rakennetun auton 
tiedot voi lähettää suoraan lähimpään jäl-
leenmyyjäliikkeeseen. Koeajon tuomaa fii-
listä ei saa vielä videoita katsomalla, eikä 
kokemuksista lukiessa pääse arvioimaan 
ohjaustuntumaa tai hybridiajon fiilistä. 
Tulevaisuudessa auton voi ostaa kokonaan 
verkosta. Toistaiseksi ostoprosessiin kuu-
luu omakohtainen auton kokeminen, myy-
jän asiantunteva palvelu ja usein myös 
vaihtoauton tarkka hinnoittelu.

Suuri osa ostopäätökseen  vaikuttavista 
 askelista otetaan kuitenkin jo nyt bittimaa-
ilmassa. Automyyjä tekee tarjouksen ja 
 rahoituslaskelman sähköisesti. Myös säh-
köisten huolto- ja korjausvarausten määrä 
on jatkuvassa kasvussa. Henkilökohtaisten 
tapaamisten arvoa ei voi silti voi vähätellä 
– ei nyt eikä tulevaisuudessa. 

Mukavia tapaamisia ja kevätkilometrejä 
Toyotan parissa!

Markkinointijohtaja 
Janne Hällfors
janne.hallfors@toyota.fi

Toyota-hybridien myynti on 
rikkonut alkuvuonna ennätyksiä! 
Sivulla 16 esiteltävä Prius Plug-in 
saapuu keväällä vahvistamaan 
laajaa hybridimallistoamme.

VAIHDA VAPAALLE!   
Uudella Proace  
Versolla siirtyy 
 isompikin  porukka 
 helposti paikasta 
 toiseen (s. 44).



Ajassa

Tänä vuonna vappupäivä osuu maanantaille,  
joten luvassa on runsaasti valmisteluaikaa suomalaisen 
työn päivälle. Vappuajelu kuuluu ohjelmaan!
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Kesärenkaat 
alle

Helatorstai

Pitkäperjantai

Kuljetus 2017 Taksinäyttely

Äitienpäivä

Aprillipäivä

Lain mukaan kesären
kaat tulee vaihtaa alle 
viimeistään 2. pääsi
äispäivää seuraavana 
maanantaina. Säiden 
salliessa tätä ajankoh
taa ei kannata jäädä 
odottelemaan.  
Tarkista, missä kun
nossa kesärenkaa
si ovat ja tutustu 
 Toyotan Rengasvalit
simeen verkossa!

Helatorstai antaa 
 monille mahdollisuu
den aloittaa kesä 
mökki kausi. Koulu
laisten kesä loma on 
jo oven  takana, ja 
 auton huolto tilanne 
kannattaa tarkas
taa huolettomien 
 lomaajelujen var
mistamiseksi. Milloin 
raitisilma suodatin 
olikaan  vaihdettu 
ja ilmastointilaite 
 viimeksi huollettu?

Pääsiäinen katkaisee 
mukavasti kevään  
arkikiireitä. Pohjois
Suomessa ehkä  
vielä lasketellaan,  
etelämmässä saattaa 
olla jo terassikelit.  
Nyt on aika kaivaa  
parhaat lammas
reseptit esille.

Kuljetuksen ja logistii
kan ammattitapahtuma 
 Jyväskylässä esittelee 
 kaluston maahantuojia, 
perävaunujen ja päälli
rakenteiden valmistaja
jia sekä kuljetusyritysten 
tarvitsemia tuotteita ja 
palveluja. 

Taksinäyttely valtaa 
Tampereen Messu ja 
Urheilukeskuksen kesä
kuun alussa. Näyttely 
kokoaa yhteen taksialan 
edustajat ja sen tärkeim
mät toimijat. 

Autoileva äiti ilostuu ajokille hoidetus
ta ensiluokkaisesta kevätsiivouksesta. 
 Kakkukahveille voisi ajella ajan kanssa 
maisemareittiä.

Tuletko juksatuksi tänä lauantaina  
vai keksitkö itse osuvan pilan?  
Paras aprillipäivän piristäjä  
on sellainen jippo, joka harhauttaa  
lempeän napakasti.

25.5. 

1.4.

14.4. 

18.–20.5. 6.–7.6. 

24.4. 

14.5. 

* Seuraava  
Toyota+ ilmestyy 16.6.2017

Toyotan  
 yritysautomallisto  
lisävarusteluineen 

esillä kevään  
tapahtumissa.
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Ajassa 

RENGASPAINEIDEN valvontajärjestel-
mä tuli pakolliseksi 1.11.2014 jälkeen 
käyttöön otettuihin autoihin. Jokaisessa 
renkaassa on oma paineentunnistin, joka 
pitää koodata auton tietokoneeseen kausi-
vaihdon yhteydessä. Jos renkaissa on vain 
neljä muistipaikkaa, niin koodaus tehdään 
joko Toyota-liikkeessä tai rengasliikkeessä. 
Jos renkaissa on kahdeksan muistipaikkaa, 
koodauksen voi tehdä itse.

Jos koodausta ei tee tai käyttää renkai-
ta, joissa ei ole paineentunnistinta, rengas-
paineen merkkivalo syttyy palamaan. 
Varoitusvalon palaminen ei estä ajamasta 
autolla.

Milloin voin koodata 
autoni rengaspaine -
anturin itse?  

TOYOTA  I N F O  VASTA A 

Otsikko

Mikä  
auton osa?

Tämän halkileikatun 
osakokonaisuuden  
luotettavuus on esi-
merkillisen hyvä.  
Onko se:  
A:  Nykyaikainen vaihtovirta

laturi

B:  Nelivetojärjestelmän  
keskustasauspyörästö

C:  Hybridiauton voiman
siirtoyksikkö

Vastaus:3. sukupolven 
Toyota Priuksen voimansiir-
toyksikkö, joka välittää sähkö- 
ja polttomoottorivoimaa 
vetäville pyörille.

10 miljoonan  
raja rikki 
Toyotalla on ylivoimainen 
kokemus hybridiautojen val
mistamisesta. Ensimmäinen 
Prius esiteltiin vuonna 1997, 
ja tällä hetkellä Toyotalla on 
yhteensä 33 hybridimallia 
myynnissä. Niistä kahdeksan 
on tarjolla Suomessa. 

Tammi–helmikuun vaih
teessa myytiin merkin kym
menesmiljoonas hybridiauto. 
Viimeisen miljoonan saavut
taminen vei vain yhdeksän 
kuukautta. Suomessa Toyo
tahybridejä on liikenteessä 
noin 14 000 kpl.

Rengastunnistimet varoittavat, jos 
rengaspaineet laskevat alle suositusar-
vojen. Rengasvauriota ei välttämättä itse 
heti huomaa. Mitä kauemmin esimer-
kiksi naula on renkaassa, sitä suurem-
maksi rengasvaurio todennäköisesti kas-
vaa. Jos kuljettaja saa rengasvauriosta 
ilmoituksen tarpeeksi ajoissa, se voi olla 
korjattavissa.

Pieni ylipaine renkaissa ei ole haitaksi. 
Alipaine sen sijaan on aina turvallisuus-
riski, kuten samalla akselilla olevien ren-
kaiden paine-erotkin. Suositusten mukaan 
rengaspaineet pitäisi tarkistaa kerran kuu-
kaudessa. T+
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TOYOTA+ 1111

TUULILASI KANNATTAA vaihtaa 
valtuutetulla merkkikorjaamolla, jos 
haluaa olla varma, että auton turva-
tekniikka toimii niin kuin pitää.

Yleiskorjaamoissa ja tuulilasinvaih-
toliikkeissä tehdyissä tuulilasin vaih-
doissa on merkkikorjaamoita enem-
män puutteita, selviää autoalan toi-
mijoiden tekemästä tutkimuksesta.

A-Test & Consulting, Autoalan 
Keskusliitto, Autotuojat ja Saint 
Gobain Autover selvittivät tuu-
lilasin vaihdon teknistä laa-
tua viidessäkymmenessä 
yrityksessä eri puolilla 
Suomea.

Autoalan Keskus-
liiton tekninen joh-
taja Jouko Sohlberg 
sanoo, että tuulilasi on 
yksi auton korin kan-
tavista osista ja sillä on 
iso merkitys turvalaittei-
den toiminnassa. Esimer-
kiksi turvatyyny voi koitua 

etupenkkiläisen kohtaloksi, jos tuuli-
lasi on asennettu väärin tai se ei ole 
oikean paksuinen.

”Väärin asennetun tuulilasin kaut-
ta voi tulla myös vesivuotoja, jotka 
saattavat aiheuttaa ilkeitä yllätyksiä 
elektronisille laitteille, kuten johto-
sarjoille ja ohjainlaitteille”, Sohlberg 
sanoo.

Hänen mukaansa autossa täytyy 
käyttää alkuperäistä tai laa-

dultaan vastaavaa tuulila-
sia ja autonvalmistajan 

hyväksymää liimaa 
ja pohjustusainetta, 
jotta tuulilasi var-
masti kiinnittyy 
kunnolla. Merk-
kikorjaamois-
sa nämä asiat on 
yleensä huomioitu 

hyvin.
”Se on tuulilasin 

vaihtoon turvallinen 
valinta.” T+

Teksti SAMI TAKALA kuva ISTOCK

Tuulilasi vaihtoon 
merkkikorjaamolla
Väärin asennettu tuulilasi voi olla jopa turvallisuusriski. 

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

3 Kaikille laitteille.
Hama-autolaturin integroi-
tu ydin tunnistaa automaatti-
sesti liitetyn laitteen, 
mikä mahdollistaa lähes 
kaikkien puhelinten ja tablet-
tien latauksen. LCD-näyttö 
kertoo latauksen tilan  
(19,90 eur, motonet.fi).

Otsikko

Väripilkku

Käytännöllinen

3 x  
USB-laturi

1 Kolme laitetta kerralla. 
Virtaviivainen Remax Smart 
-autolaturi lataa samaan 
 aikaan puhelimen ja kaksi 
tablettia. Saatavana musta-
na ja valkoisena (22,50 eur, 
mytrendyphone.fi).

2 Päivän piristys.  
Tylt Ribbin -autolaturilla pidät 
IPhonen ja IPadin ladattuina 
tien päällä. Saatavana punai-
nen ja sininen (9,20 eur.  
mytrendyphone.fi).

Tyylikäs muotoilu

LU KU
Suomessa rekis teröidyt  
Toyota-hybridiautot  vuonna 2016.4 223

USB-laturikin voi olla 
kaunis ja auton sisus-
tukseen sopiva. 
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Ajassa 

1 Salpalinjan Hovi 
Hirsisestä kyläkoulusta 
remontoitu pieni huoneis-
tohotelli Lappeenrannassa 
tarjoaa kodinomaista majoi-
tusta historiallisella Salpa-
linjalla. Koulun oppiaineiden 
mukaan nimetyt huoneet on 
sisustettu kodikkaasti. Hotel-
lin ympäristössä voi  tutustua 
sodanaikaisiin bunkkereihin. 
, salpalinjanhovi.com

2 Huoneistohotelli Marja 
Huoneistohotelli Marja toi-
mii vanhassa kasarmissa 
Mikkelin keskustassa. Huo-
neet on remontoitu 1800-lu-
vun rakennusta  kunnioittaen. 
Isoimpiin huoneistoihin 
mahtuu monihenkinen per-
he. Hotellin omistaja pitää  
hyvää huolta vieraistaan. 
  
, marjanmatkakoti.fi 

3 Vanha Rauma 
Pikkuinen  huoneistohotelli 
Vanha Rauma majoittaa vie-
raansa Rauman vanhan kau-
pungin sydämessä. Täällä 
pääsee nauttimaan 1800-lu-
vun lopulla rakennetun  talon 
tunnelmasta. Jokaisessa huo-
neistossa on 2–4 vuodepaik-
kaa. Kahviloita ja putiikkeja 
löytyy hotellin naapurista. 
, vanharauma.com 

3 x yöpuu
Persoonalliset huoneistohotellit houkuttelevat miljööllä ja palvelulla.  

Toyota Auto Finland Oy on 
ensi heinäkuussa ajettavan 
Neste Rally Finlandin viralli
nen autoyhteistyökumppani. 
Kymmenet Toyotat tulevat 
näkymään kilpailujärjestäji
en ja toimitsijoiden käytössä 
sekä VIPkuljetuksissa. 

Suomessa ajettava MM
osakilpailu on muutenkin 
Toyotan juhlaa, kun TOYOTA 
GAZOO Racingin päämaja 
on aivan kisakeskuksen naa
purissa, ja Yariskilpureiden 
ohjaamoissa nähdään huip
putason Suomiosaamista. 

Neste Rally ajetaan  
27.–30.7.2017 Jyväskylässä. 

LUE LISÄÄ:  
WWW.NESTERALLYFINLAND.FI 

Toyota näkyy
Neste Rallyssa

R A L L I

NYKYAIKAISET automallit suojaavat 
matkustajiaan törmäystilanteissa hyvin. 
Alan testikriteerejä on tiukennettu, jotta 
mallikohtaiset erot tulisivat esiin. 

Toyota C-HR:n Euro NCAP -testitu-
los oli kaikilta osa-alueiltaan erinomainen, 
myös kilpailijoihin verrattuna. Etumatkus-
tajien turvallisuus sai hienosti 95 prosentin 
tuloksen. Lapsimatkustajien turvallisuudes-
ta C-HR sai 77 prosentin tuloksen ja jalan-

kulkijoiden osalta 76 prosentin. Paitsi pas-
siivisen, myös aktiivisen eli törmäyksiä vält-
tävän tekniikan arvostelut olivat mainiot. 

Tulokset kertovat muun muassa TNGA-
alustarakenteen ja Toyota Safety Sense -jär-
jestelmän onnistuneesta toteutuksesta. 

Katso Euro NCAP:n sivuilta video, 
miten Toyota C-HR:n korirakenne ja aktii-
viset turvallisuusvarusteet toimivat eri tör-
mäystilanteissa: euroncap.com 

Tähtiä turvallisuudesta
Toyota C-HR sai täydet viisi tähteä Euro NCAP -testissä.

Onnea 
voittajille!
Toyota kerää aktiivisesti  
asiakaspalautteita toimin
nan parantamisen hengessä. 
Loka–joulukuussa 2016  
vastanneiden joukosta  
arvottiin viisi voittajaa:

Osmo Tiililä, Espoo
Mauno Lindgren, Raisio 
Elisa Valli, Tampere
Päivi Mikkonen, Turku
Martti Varjonen, Turku 
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R A H O I T U S

Ennakoi ja  
aja huoletta 
Carita Österberg vastaa, miksi Toyota 
Jousto-rahoitus on fiksu tapa hankkia auto. 

Asiakaspalvelupäällikkö 
Carita Österberg
Missä? Toyota Finance  
Finland  Oy Vantaa
Ura Toyotalla  
vuodesta 2010

Heräsikö 
kysymyksiä?

Lähetä meille viesti  
toyota.rahoitus@

toyota.fi

•  Helposti ennakoitavat 
kulut 

•  Autoon ei tarvitse 
sijoittaa suurta  
summaa

•  Taattu hyvityshinta 
sopimuksen lopussa 

•  Toyota Jousto  
mahdollistaa  
tarpeiden mukaisen 
auton

•  Useita vaihtoehtoja 
sopimuksen lopussa: 
vaihda uuteen, pidä 
ja maksa loppuun tai 
palauta auto, jolloin  
et maksa viimeistä 
suurempaa erää,  
koska taattu hyvitys
hinta kattaa sen.

Mikä Toyota  
Jousto-rahoitus on? 
Toyota Jousto on osamak-
surahoitus, jossa sinulle las-
ketaan turvallinen ja sopiva 
kuukausierä niin, että sidot 
autoon rahaa vain sen verran 
kuin on tarpeellista. Toyota 
Joustossa autolle annetaan 
taattu hyvityshinta. Tämä 
tarkoittaa sitä, että tiedät jo 
kauppaa tehdessäsi, mikä 
auton arvo rahoitussopimuk-
sen lopussa vähintään on.

Voinko myydä tai  
vaihtaa auton kesken 
sopimuksen?
Kyllä voit. Kyseessä on 
tavallinen osamaksuso-
pimus, joten voit myydä 
tai vaihtaa autosi, milloin 
haluat tai maksaa jäljellä 
olevan velan pois ilman 
lisäkuluja. 

Mitä kaikkea voin  
sisällyttää kuukausi-
erään? 
Kuukausierä voi sisältää 
auton rahoituksen  lisäksi 
Toyota Huoltosopimuk-
sen lisäpalveluineen sekä 
 liikenne- ja täyskasko-
vakuutuksen.

2.

1. 3.

5 hyvää syytä 
ottaa Toyota 
Jousto-rahoitus

KU K A?



Minun Toyotani

Miksi Toyota Prius?
”Yritän tehdä ekologisia valintoja 
aina, kun se on mahdollista. Koska 
en pärjäisi ilman autoa, haluan viher
tää autoiluani, mutta ajaa samalla 
mukavasti ja kohtuuhintaisesti.”

Millaisessa käytössä auto on?
”Minulla on paljon työajoa Helsin
gin seudulla. Lomareissuilla tulee 
ajettua sukulaisten luo Suonen joelle 
ja Tampereelle sekä ystävien kesä
paikkaan Anjalankoskelle. Olen meil
lä aina kuskina. Mieheni ei kaipaa 
rattiin.”

Mitä muita autoja sinulla on 
ollut?
”Minulla on ollut Toyota 14 vuotta.  
Olen kokeillut eri malleja parin  
vuoden välein. Ennen nykyistä autoani  
minulla oli pari Yarista, Corolla  
Verso, Auris ja vanhempi Prius,  
jolla ajoin nelisen vuotta. Ikävöin  
sitä aina muilla autoilla ajaessani. 
Vaikka uusin Prius on hieno, ajan 
nykyisen autoni loppuun. Se on  
vuosimallia 2010.”

Kokin kaveri
Teresa Välimäki ajaa Toyota Priuksella,  

koska haluaa tehdä vihreitä valintoja myös  
autoilussa. Teksti SAMI TAKALA kuva SUSANNA KEKKONEN

• Teresa Välimäki, 42, on kokki,  
ruokakirjailija ja yrittäjä.• Pyörittää terveellisiä kulhoruokia 
valmistavaa Super Bowl -ravintolaa  
Helsingin Hietalahden kauppahallissa 
sekä ruoka-alan suunnittelu- ja tuotan-
totoimisto Helsinki Food Companya.• Hänellä on 17- ja 15-vuotiaat lapset 
aiemmasta avioliitostaan keittiömestari 
Hans Välimäen kanssa. Asuu Helsingissä.

KU K A?

Teresa Välimäki

Miten hybridi eroaa muista  
ajamistasi autoista?
”Tuntuu, että Prius kulkee kuin 
itsestään. Se on hiljaisempi ja kulut
taa vähemmän bensaa kuin edelliset 
autoni. Lisäksi se on tilava. Yaris kävi 
ahtaaksi. Poikani oli kavereidensa 
kanssa kuin sillit suolassa takapen
killä, kun kuskasin heitä koripallo
treeneihin.”

Kerääkö autosi katseita?
”Ensimmäinen Priukseni keräsi  
katseita enemmän. Silloin hybridejä 
ei ollut liikenteessä yhtä paljon kuin 
nyt. Tuntemattomat ihmiset tulivat 
kyselemään, millaista autolla on ajaa 
ja miten se toimii.”

Mikä autoon liittyvä  
muisto on jäänyt mieleesi?
”Kolhin entisen Priukseni, kun hain 
poikaani treeneistä. Hän oli raivona:  
kiukutteli ja sanoi, ettei voi tulla  
autoon, koska olen pilannut sen.  
Sen jälkeen en ole runnellut  
autoani, mutta joku muu kolhaisi 
samaa Priusta kadunvarressa.”

Mikä Toyotassa on parasta?
”Luotettavuus ehdottomasti.  
Koskaan ei ole tullut mitään vikaa 
eikä ole tarvinnut tehdä isompaa 
remonttia.” T+

Toyota Prius 
Vuosimalli 2010

Ajettu 101 000 km
Hybridi 
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en pärjäisi ilman autoa, haluan viher
tää autoiluani, mutta ajaa samalla 
mukavasti ja kohtuuhintaisesti.”

Millaisessa käytössä auto on?
”Minulla on paljon työajoa Helsin
gin seudulla. Lomareissuilla tulee 
ajettua sukulaisten luo Suonen joelle 
ja Tampereelle sekä ystävien kesä
paikkaan Anjalankoskelle. Olen meil
lä aina kuskina. Mieheni ei kaipaa 
rattiin.”

Mitä muita autoja sinulla on 
ollut?
”Minulla on ollut Toyota 14 vuotta.  
Olen kokeillut eri malleja parin  
vuoden välein. Ennen nykyistä autoani  
minulla oli pari Yarista, Corolla  
Verso, Auris ja vanhempi Prius,  
jolla ajoin nelisen vuotta. Ikävöin  
sitä aina muilla autoilla ajaessani. 
Vaikka uusin Prius on hieno, ajan 
nykyisen autoni loppuun. Se on  
vuosimallia 2010.”

Kokin kaveri
Teresa Välimäki ajaa Toyota Priuksella,  

koska haluaa tehdä vihreitä valintoja myös  
autoilussa. Teksti SAMI TAKALA kuva SUSANNA KEKKONEN

• Teresa Välimäki, 42, on kokki,  
ruokakirjailija ja yrittäjä.• Pyörittää terveellisiä kulhoruokia 
valmistavaa Super Bowl -ravintolaa  
Helsingin Hietalahden kauppahallissa 
sekä ruoka-alan suunnittelu- ja tuotan-
totoimisto Helsinki Food Companya.• Hänellä on 17- ja 15-vuotiaat lapset 
aiemmasta avioliitostaan keittiömestari 
Hans Välimäen kanssa. Asuu Helsingissä.

KU K A?

Teresa Välimäki

Miten hybridi eroaa muista  
ajamistasi autoista?
”Tuntuu, että Prius kulkee kuin 
itsestään. Se on hiljaisempi ja kulut
taa vähemmän bensaa kuin edelliset 
autoni. Lisäksi se on tilava. Yaris kävi 
ahtaaksi. Poikani oli kavereidensa 
kanssa kuin sillit suolassa takapen
killä, kun kuskasin heitä koripallo
treeneihin.”

Kerääkö autosi katseita?
”Ensimmäinen Priukseni keräsi  
katseita enemmän. Silloin hybridejä 
ei ollut liikenteessä yhtä paljon kuin 
nyt. Tuntemattomat ihmiset tulivat 
kyselemään, millaista autolla on ajaa 
ja miten se toimii.”

Mikä autoon liittyvä  
muisto on jäänyt mieleesi?
”Kolhin entisen Priukseni, kun hain 
poikaani treeneistä. Hän oli raivona:  
kiukutteli ja sanoi, ettei voi tulla  
autoon, koska olen pilannut sen.  
Sen jälkeen en ole runnellut  
autoani, mutta joku muu kolhaisi 
samaa Priusta kadunvarressa.”

Mikä Toyotassa on parasta?
”Luotettavuus ehdottomasti.  
Koskaan ei ole tullut mitään vikaa 
eikä ole tarvinnut tehdä isompaa 
remonttia.” T+

Toyota Prius 
Vuosimalli 2010

Ajettu 101 000 km
Hybridi 

TOYOTA+14

Teresa Välimäkeä viehättää  
Priuksen ekologisuus, 
hiljaisuus sekä tilavuus.
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Nopeammin

Uusi Prius Plug-in tarjoaa mukavaa 
ajamista sähkö- ja bensiinienergian voimin 
poikkeuksellisen yksilöllisellä olemuksella.

TOYOTA+16



Nopeammin

Uusi Prius Plug-in tarjoaa mukavaa 
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poikkeuksellisen yksilöllisellä olemuksella.
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Hybrideillä on vahva asema Toyotan henkilöauto- 
myynnissä Suomessa. Viime vuonna  hybridejä  
rekisteröitiin runsaat 4200 kappaletta.  Toyotan kattava  
hybridimallisto täydentyy  jälleen, kun uusi ladattava 
Prius Plug-in saapuu keväällä Suomeen. Teksti PEKKA KARVINEN kuvat TOYOTA

Nopeammin pidemmälle

TOYOTA+ 17



TOYOTA TOI VUONNA 2012 
ensimmäisenä autonvalmistajana 
myyntiin verkkovirralla ladattavan 
hybridiauton. Uuden sukupolven 
Toyota Prius Plug-in sai Euroopan 
ensi-iltansa syyskuussa 2016 Pariisin 
autonäyttelyssä. 

Tehdas on reagoinut tehokkaas-
ti asiakkailta neljän vuoden aikana 
saatuun palautteeseen, ja siksi täy-
sin uusi malli ei ole ainoastaan mer-
kittävästi kehittynyt, vaan ylittää 
myös oman luokkansa raja-aitoja. 
Uutuusmallin verkkolatausmahdol-
lisuus madaltaa ennestään energia-
tehokkaan hybriditekniikan talou-
dellisuutta ja pakokaasupäästöjä. 

Auton voi ladata helposti tavalli-
sessa ulkopistorasiassa, ja halutes-
saan arkiajot voi ajaa pelkällä sähkö-
energialla. Sähkönsaannista ei tar-
vitse stressata, koska latausenergian 
loputtua auto toimii yhtä taloudel-
lisesti kuin parhaat Toyota-hybridi-
autot. Bensiinillä voi ajaa yli     tuhat 
kilometriä ilman tankkausta tai 
la tausta. 

Oma olemuksensa
Prius Plug-inin toteutuksen kulma-
kivenä toimii uusi TNGA-alustara-
kenne (Toyota New Global Architec-
ture). Malli poikkeaa ulkonäöltään 
viime keväänä lanseeratun Priuksen 
ulkonäöstä selvästi. Keulan profii-

li on matalampi, etupuskurin viisteet 
ovat voimakkaammat ja neljästä yksi-
köstä koostuvat ajovalot matalan vii-
rumaiset. Takaosassa huomio kiinnit-
tyy tuplakuplan muotoiseen takala-
siin, jonka muoto jatkuu takaspoile-
rissa. Takavalojen bumerangimainen 
muotoilu on yksilöllinen osa Prius 
Plug-inin ulkonäköä.

Sisätiloissa katseen vangitsee kes-
kikonsolin 8-tuumainen infotain-
ment-näyttö. Mittaristo antaa kul-
jettajalle tietoa toiminnoista kahden 
4,2-tuumaisen TFT-näytön avulla. 
Tunnelma on tavallista modernimpi, 
kuten auton luonteeseen sopii. Taval-
lista suurikokoisempi akku madaltaa 
hieman tavaratilaa, jolloin sen vetoi-
suus on 360 litraa. Muunneltavuutta 
parantavat takaistuimien alaslasket-
tavat selkänojat.

Ulkonäköön oman lisämausteen-
sa antaa Solar-versioon kuuluva 
aurinkokennokatto, joka lataa akus-
toa auton ollessa pysäköitynä. Kenno 
pystyy lataamaan vuorokauden aikana 
akustoon noin viiden kilometrin ajo-
matkaan tarvittavan energian. Vuosi-
tasolla tämä tarkoittaa noin tuhannen 
kilometrin ajomatkaa aurinkosäh-
köllä. Taajamassa asuva voi ajaa lähi-
kauppaansa pelkän aurinkoenergian 
voimin. Ajon aikana aurinkokenno 
lataa 12 voltin akkua energiatehok-
kuuden maksimoimiseksi.

FA K TA

Autotyyppi: Maailman 
kokeneimman hybridiauto
valmistajan uutuus niille, 
jotka haluavat hyödyntää 
ajamiseensa myös sähkö
verkosta ladattua energiaa
Moottori: 1,8 litran bensii
nimoottori ja kaksi sähkö
moottoria
Vaihteisto: Automaatti
vaihteisto 
Vetotapa: Etuveto
Suurin teho ja vääntö:  
90 kW (122 hv), sähkö
moottorit yht. 68 kW (92 hv) 

MITAT:
Pituus: ....................4 645  mm
Leveys: ....................1 760  mm
Korkeus:.................. 1 470  mm 

TALOUDELLISUUS:
Kulutus, yhdistetty  
ajo (alkaen): ....... 1,0 l/ 100km
CO2-päästöt, yhdistetty  
ajo (alkaen):  .............22 g/ km
Hinta alkaen:  ..39 898 euroa 

1 Bumerangin muotoiset 
takavalot erottavat  
lataushybridimallin  
Prius-veljen ulkonäöstä.

2 Lataaminen on helppoa. 
Sähköautoissa yleisesti 
käytetyllä Mennekes-
pistokkeella akusto täyttyy 
kahdessa tunnissa.

3 Ajo- ja kaukovalot on 
toteutettu neljällä led-yksi-
köllä. Ne säätyvät yksitellen 
parhaan mahdollisen näky-
vyyden varmistamiseksi. 

4 Sisätiloissa laadukkaat 
materiaalit, yksityiskohdat  
ja varusteet luovat nykyai-
kaisen tunnelman. 

4  X  L Ä H I K U VA

* Uutuusmallin voi ladata helposti tavallisessa  
ulkopistorasiassa, ja halutessaan arkiajot voi  
ajaa pelkällä sähköenergialla. Sähkönsaannista  
ei tarvitse stressata, koska latausenergian  
loputtua auto toimii yhtä taloudellisesti kuin  
parhaat Toyotahybridiautot. 
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kikonsolin 8-tuumainen infotain-
ment-näyttö. Mittaristo antaa kul-
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Tunnelma on tavallista modernimpi, 
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Takaosaa hallit-
see tuplakuplan 

muotoinen 
takaikkuna.

TNGA-alusta   - 
rakenne mahdol-
listaa turvallisen 

korirakenteen, hyvät 
ajo-ominaisuudet ja 

tehokkaan tilan-
käytön.

Ilmanvastus-
kerroin on 

huomattavan 
alhainen,  

0,25.

Kaksi yhdessä: 
hybridiauto, jolla 

voi ajaa kaikki tyy-
pillisimmät arkiajot 

sähkövoimalla.

Matkustamossa 
on tarjolla 

neljä viihtyisää 
istumapaikkaa.

Täysin uusi lataushybridi  
on koeajettavissa toukokuussa 
Toyota-jälleenmyyjäliikkeissä.
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Tehokkaampi sähkökokemus 
Priuksen uudessa latausratkaisus-
sa hybridiyksikön molemmat sähkö-
moottorit osallistuvat auton liikut-
tamiseen, jolloin suurin sähköajoon 
saatavilla oleva teho on kasvanut 83 
prosenttiin ollen nyt 68 kW (92 hv). 
Puhtaan sähköajon toimintamat-
ka on kasvanut yli 50 kilometriin, ja 
sähköajon maksiminopeus on 135 
kilometriä tunnissa. Sähköllä ajetta-
essa voimaa on hyvin käytössä vielä 
moottoritienopeuksissakin. Ensim-
mäisissä lehdistötesteissä toimitta-
jat saavuttivat yhdellä latauksella rei-
lusti luvattua pidemmän ajomatkan 
 sähköllä.

Akkukapasiteettia on kaksinker-
taistettu 8,8 kWh:n, mutta akun 
massa on kasvanut vain puolella (nyt 
120 kg). Suurin latau s    teho on kasva-
nut 3,3 kilowattiin, eli 65 prosenttia 
aiempaa suuremmaksi. Tämän ansi-
osta akun voi ladata täyteen Menne-
kes-pistokkeella kahdessa tunnissa ja 
normaalilla 16A-ulkopistokkeella rei-
lussa kolmessa tunnissa. 

Sähköajon käytettävyyttä lisää 
ilmalämpöpumppu, jonka  avulla 
matkustamoa voidaan lämmittää 
energiatehokkaasti polttomoottoria 
käynnistämättä kymmeneen pakkas-
asteeseen saakka. Latauksen aikana 
akustoa lämmitetään pakkaskeleil-
lä niin, ettei niiden tarjoama kapasi-

teetti pienene merkittävästi talviolo-
suhteissakaan.

Kuljettaja voi valita kuhunkin ajo-
tilanteeseen sopivimman ajoase-
tuksen kolmesta eri vaihtoehdos-
ta (Normal, Eco ja Power). Tämän 
lisäksi hybriditekniikan toimintata-
vaksi voi valita normaalin hybridi-
toiminnan (HV), puhtaan sähköajon 
(EV), sähköajon kaupunkinopeuk-
silla (EV City) tai akuston latauksen 
ajon aikana (Battery Charge Mode). 
Viimeksi mainittu toimii tehokkaasti. 
Koeajossa varaustila kasvoi noin pro-
sentilla yhden ajokilometrin aikana, 
eli kahden kilometrin aikana sähkö-
ajon kapasiteettia saatiin noin kilo-
metri lisää.

Suomessa Prius Plug-in mallia saa 
Active- ja Solar-varustelulla. Sola-
rissa aurinkokennokin osallistuu 
sähköntuotantoon. Active-varuste-
tasoon on saatavilla Teknologia- ja 
Premium-lisävarustepaketit. Hinnat 
alkavat 39 898 eurosta, joten Prius 
Plug-in on tällä hetkellä Suomen 
edullisin lataushybridi. T+

LUE LISÄÄ:  
WWW.TOYOTA.FI/AUTOT/PRIUS-PLUGIN 

3  X  VA R U S T E

1  Mahtuu mukaan  
Harrastusten vaatimaa 

kuormauskapasiteettia voi 
täydentää taakkatelineillä 

(322 eur). 

2 Naarmuitta kyytiin 
Takapuskurin suojalevy pitää 

ulkonäön viimeisteltynä  
(124 eur).

3  Onko tilaa?  
Peruutustutka neljällä 

sensorilla tuo varmuutta 
pysäköinteihin (480 eur).

* Puhtaan sähköajon toimintamatka  
on kasvanut yli 50 kilometriin, ja sähköajon  
maksiminopeus on 135 kilometriä tunnissa.  
Sähköllä ajettaessa voimaa on hyvin  
käytössä vielä moottoritienopeuksissakin.
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Geneva Motor Show 2017

MAALISKUUN toisella viikolla ava
tussa Geneven autonäyttelyssä näh
tiin poikkeuksellisen räväköitä Toyo
tia. Pääroolissa paistatteli kokoluok
kansa suosikki Yaris, joka uudistuu 
monipuolisesti tänä keväänä. Yli 
30 prosenttia Suomessa myytävistä 
Yariseista on hybridiversioita. 

Auton takaosa on saanut koko
naan uudenlaisen ilmeen, sisustaa 
on päivitetty ja varustusta paran
nettu. Turvallisuutta täydentää 
vakiovarusteinen Toyota Safety 
 Sense järjestelmä, joka pitää sisäl
lään törmäyksiä ennakoivan Pre
Collisionjärjestelmän automaatti
sella hätäjarrutustoiminnolla, kaista
vahdin ja automaattiset kaukovalot. 

Tehoa  
ja rohkeita 
linjoja

Activevarustelusta lähtien koko
naisuus täydentyy liikennemerkkien 
tunnistusjärjestelmällä.

Rallipeli ja sähköajokki 
Yaris GRMN on yli 210hevos
voimainen aito urheiluversio, joka 
täydentää tarjontaa kuluvan vuo
den loppupuolella. Osastolla oli 
esillä myös TOYOTA GAZOO 
Racing WRC tiimin Suomessa 
kehitetty Yariskilpuri, jolla Jari- 
Matti  Latvala avasi hienosti rallin 
MM sarjakauden. 

iTRIL Concept on  Toyotan visio 
taajamaajokista.  Toyota Motor 
Europen kehittämässä, yh tiön 
nizza laisessa ED2designkeskuk

Teksti ja kuvat KALLE KALAJA

sessa muotoillussa sähköajokissa 
nähtiin useita innovaatioita, jotka 
ilmentävät Toyotan pyrkimystä teh
dä yhä parempia ja ympäristöys
tävällisempiä liikenteen sovelluk
sia. Konseptimallin toimintamatka 
yhdellä latauksella on yli 200 kilo
metriä. 

iTRIL kertoo myös pääjohtaja 
Akio Toyodan määrittämästä yhtiön 
sitoutumisesta tuoda intohimoa ja 
ajonautintoa kaikkiin tulevaisuuden 
Toyotoihin.  T+

i-TRIL Concept on Toyotan 
näkemys sähkötoimises-
ta taajama-ajokista. Entistä 
tehokkaammin kuljettajaa 
tulkitsevan auton koria kallis-
tetaan käännöksissä. Ajami-
nen on tulevaisuudessakin 
hauskaa.

Kun monet muut  
automerkit esittelivät vasta 
hahmotelmiaan vedyn  
hyödyntämisestä autoilussa, 
Toyota toi näytille erikois-
maalatun version poltto-
kennoauto Miraistaan.
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TOYOTA GAZOO Racing 
oli laajasti esillä Genevessä. 
Yleisö sai ottaa ohjaamo-
tuntumaa World Endurance 
Championship -luokan kilpa-
autossa.

1 Uskaliaat konsepti - 
mallit entistä  
vahvemmissa rooleissa.

2 Teho- ja suoritus- 
arvot pitkästä aikaa  
näyttävästi esillä.

3 Konservatiivisetkin 
 automerkit esittelevät vety-  
ja hybridisovelluksiaan.

G E N E V E N  T R E N D I E N  
T O P  3 

Uusi Yaris oli osaston tähti.  
Ulkonäön, sisustuksen  
ja varustelun uudistukset  
varmistavat suosikin  
menes tyksen. Voimanlähde-
tarjontaa raikastaa huippu -
nykyaikainen 1,5 litran ben-
siini moottori.

Rallin MM-sarjan tälle 
kaudelle uusitut säännöt 
mahdollistavat Yaris WRC:n 
lennokkaat aerodynaamiset 
ratkaisut. 

Yaris GRMN vastaa  
vauhdinnälkäisten toiveisiin:  
mekaanisesti ahdettu  
1,8 litran moottori tuottaa yli 
210 hevosvoimaa. Myös ajet-
tavuus ja jarrutekniikka ovat  
urheiluautomaisella tasolla.



Toyota Vakuutus tarjoaa monipuolisen ja kattavan turvan autoiluun.  
Se sisältää liikennevakuutuksen ja aina sinulle sopivimman kaskoturvan.

Täyskaskoon voit liittää LASITURVAN, josta korvataan auton ikkunaan  
suoraan kohdistuneesta iskusta aiheutunut sellainen vahinko, joka vaikuttaa  
auton liikenneturvallisuuteen. Lasin korjaus korvataan ilman omavastuuta, lasin 
vaihdossa on 200 euron omavastuu. Iskemävaurio kannattaakin korjauttaa heti,  
ettei se pääse laajenemaan. Avustamme vahinkoilmoituksen laadinnassa.  

Sujuva korvauspalvelu, Toyota-liikkeen ammattitaito ja aidot Toyota-osat  
tarkoittavat sinulle mielenrauhaa autoiluun. Voit hyödyntää liikennevakuutus- 
bonuskertymäsi aina 75 %:iin asti ja Täyskaskoon 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, esim. Lasiturvalla.

Tutustu lisää toyotajousto.fi

Vakuutuksen myöntää If Vahinkovakuutusyhtiö Oy.

Sinulle sopivin vakuutus Toyota-liikkeestä!

AINA OIKEA LIIKKUMISEN TURVA.

Aina oikea liikkumisen turva. 
toyota.fi/vakuutus

TOYOTA VAKUUTUS.
LASITURVA KORVAA AUTON IKKUNAAN  
SUORAAN KOHDISTUNEESTA ISKUSTA  
AIHEUTUNEITA VAHINKOJA. 
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Vempaimet

1. AINA MUKANA. Tähän tiedot 
Toyotan pyörätelineestä 
(326 eur, Toyota).

2. ILMAA RENKAISIIN.  Teräs-
runkoinen Cannondale-  
jalkapumppu on varustettu 
ilmanpainemittarilla  
ja luistoa estävillä jalka-
tyynyillä (44,90 eur).  

3. JANOISTEN SANKARI.  
Shimanon Unzen 2 -juoma-
reppu pitkille maastolenkeille  
(89 eur). Teksti EEVA LIDMAN Kuva JUHO KUVA

Pyörien 
päällä
Kevät tulee ja maastoon 
pääsee kohta. Pyöräily-
kausi alkaa varusteiden  
päivityksellä. 

23 4

5

1

6

Kohtien 2 –6 tuotteet Velosport.fi 

4. KENKIEN AATELIA. Sidin 
Drako -pyöräilykengissä on 
runsaasti ominaisuuksia 
vaativaan maastopyöräilyyn 
(355 eur).  

5. JALAT KUIVINA.  Sealskinzin 
vedenpitävä ja hengittävä 
pyöräilysukka (useita värejä 
52 eur).  

6. PÄÄN SUOJAKSI.  Virta-
viivainen ja pelkistetty Giro 
Hex -pyöräilykypärä suojaa 
tärkeimmän (useita varejä, 
109 eur). 

Maastopyörä on toimituksen 
kuvausrekvisiittaa.
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Toyota on vahvoilla, kun ajopeliltä halutaan  
kestävyyttä, käytännöllisyyttä ja toimintavarmuutta  

vaativissa olosuhteissa. Nämä ominaisuudet  
ovat tärkeitä myös luonnonpuistossa ja  

ja paloasemalla. Teksti TIMO SORMUNEN kuvat VALTTERI HIRVONEN ja ARTTU MUUKKONEN

Valtion 
palveluksessa

Toyota Hilux liikkuu sulavasti 
Nuuksion kansallispuiston maisemissa.
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NUUKSION kansallispuistossa Espoossa patikoi-
jaa voi kohdata yllättävä näky, kun kapealla polulla 

vastaan huristelee uutuuttaan kiiltävä neliveto-Hilux. Ratin 
takana on Metsähallituksen puistomestari Teemu Laine. 
Hän veivaa Hiluxin sujuvasti läpi sellaisistakin paikoista, joi-
hin keskivertokuskin ei uskoisi autolla edes pääsevän.

”Osa ajoreiteistä on vuosisatojen takaisia kärrypolkuja. 
Tämä auto on niin uusi, että pitää pikkuisen varoa kaik-
kein kapeimpia paikkoja. Ensimmäisistä naarmuista tulee 
työkavereilta kuittailua, vaikka ei autoa silkkihansikkain 
tarvitsekaan käsitellä”, Laine naurahtaa pyöräyttäessään 
 Hiluxin polttopuutäydennystä odottavalle nuotiopaikalle.

Nuuksion kansallispuiston metsänvartijoilla on ollut 
Hiluxeja jo vuosikaudet, joten auto ja sen suorituskyky 
ovat tulleet miehistölle tutuiksi. Samalla lava-autojen 

Tiettömien teiden kulkija klassikko on ottanut paikkansa luotettuna työkaverina, 
joka ei jätä kuskiaan koskaan pulaan.

”Mukavuus ja varustelu ovat parantuneet jokaisessa malli-
versiossa. Tässä uusimmassa on lisäksi automaattivaihteisto, 
joka lisää ajomukavuutta. Pohjimmiltaan tämä on kuitenkin 
työkalu, jonka on toimittava luotettavasti kaikkina vuodenai-
koina ja kestettävä kovaakin rynkytystä”, Laine muistuttaa.

Puistomestarin työpäivään voi mahtua polttopuiden kul-
jetusta, luonnonhoitotöitä, pikkuautollaan ahdinkoon jää-
neen nuorisoporukan auttamista tai luontoreittien tarkistuk-
sia. Perässä voi olla mönkijä tai moottorikelkka, joka pärähtää 
käyntiin, kun ajaminen autolla käy mahdottomaksi. 

”Perinteisellä nelivetomaasturilla pääsisi varmaan vielä-
kin pahemmista paikoista. Sellaisen takatilaan ei kuitenkaan 
mielellään lastaa öljyisiä moottorisahoja ja bensakanisterei-
ta. Lava-autossa ne kulkevat vaivattomasti. Lisäksi lastaami-
nen ja purkaminen käyvät helposti”, Laine toteaa. 

 www.luontoon.fi/nuuksio

Puistomestari  Teemu Laine   
tekee  Kattilan 

kodalla polttopuita.
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Toyota on vahvoilla, kun ajopeliltä halutaan  
kestävyyttä, käytännöllisyyttä ja toimintavarmuutta  

vaativissa olosuhteissa. Nämä ominaisuudet  
ovat tärkeitä myös luonnonpuistossa ja  

ja paloasemalla. Teksti TIMO SORMUNEN kuvat VALTTERI HIRVONEN ja ARTTU MUUKKONEN

Valtion 
palveluksessa

Toyota Hilux liikkuu sulavasti 
Nuuksion kansallispuiston maisemissa.
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POHJOIS-KARJALAN Pelastuslaitok-
sen autokantaan tuli viime vuonna selkeä 

Toyota-painotus, kun Joensuun paloaseman hal-
liin ilmestyi neljä uutta farmari-Aurista. Yksi niiden 
vakiokäyttäjistä on valmiuspäällikkö Markus  
Viitaniemi, jonka kirkkaanpunaiseen Aurikseen 
on ehtinyt kertyä runsaat 13 000 ajokilometriä.

”Auriksessa on juuri ne ominaisuudet, joita täs-
sä työssä osaa arvostaa. Auto on näppärä ajetta-
va kaupungissa, mutta sillä taittaa kevyesti myös 
pidempää matkaa. Ykkösasia on kuitenkin toimin-
tavarmuus. Näissä hommissa auton pitää käyn-
nistyä ja viedä turvallisesti perille kaikissa olosuh-
teissa”, Viitaniemi tiivistää.

Auristen käyttö painottuu pitkälti taajama-
ajoon Joensuussa tai sen lähiympäristössä. Välillä 
poiketaan myös oman toimialueen äärilaidoille, 
joskus jopa eri puolille Suomea.

”Työtehtäviini kuuluu erilaisia tarkastus- ja kou-
lutuskäyntejä. Joskus kohdalle osuu myös häly-
tysajoja, jolloin mukaan on saatava muutakin kuin 
pieni matkalaukku ja läppäri. Tarvittavat suoja- ja 
turvavarusteet on helppo lastata tilavaan taka-
konttiin”, valmiuspäällikkö kiittelee.

Maantieajossa kiitosta saavat pieni  kulutus, 
hallintalaitteiden selkeä toimintalogiikka ja 
konstailemattomat ajo-ominaisuudet. Pisteenä 
i:n päällä on vakionopeussäädin.

”Se tuo matka-ajoon mukavuutta, kun  täältä 
Joensuusta lähtee koulutuskeikalle vaikkapa 
 Tampereelle”, Viitaniemi lisää.

Pelastuslaitoksen tunnuksilla varustetut palo-
autonpunaiset Aurikset erottuvat Joensuun talvi-
sessa katukuvassa ensisilmäyksellä. Erikoiskohte-
lua saa vain silloin, kun hälytyslaitteet ovat päällä.

”Toisaalta tämän auton kanssa on tien pääl-
lä myös esimerkkinä. Virka-autolla ei passaa 
ajella ylinopeutta tai pysäköidä kieltoalueille”, 
 Viitaniemi naurahtaa.

 www.pkpelastuslaitos.fi

Toyota Auris 
Vuosimalli 2016

Mittarissa 13 000  
kilometriä.

”Paloaseman autojen pitää 
olla toimintavarmoja”,  
sanoo Markus Viitaniemi. 

Koulutuskeikkoja ja 
tulipalokiireitä
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Vuosimalli 2016
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Toyota palaa MM-ralliin! Varaa huhtikuun aikana toyotahuoltovaraus.fi-sivulta huolto, 
joka tehdään toukokuun loppuun mennessä. Voit voittaa yhden kolmesta lippupaketista 
kahdelle hengelle Jyväskylän Neste Oil Rallyyn 27.–30.7.2017. Nähdään erikoiskokeilla!

Huollon varaat helpoiten osoitteessa
TOYOTAHUOLTOVARAUS.FI

TOYOTA-HUOLLOSSA  
SÄILYTÄT AUTOSI ARVON PARHAITEN
Merkkihuollossa Toyotasi huolletaan valmistajan tarkoittamalla 
tavalla ja aidoilla Toyota-osilla, joten sen ominaisuudet säilyvät 
alkuperäisellä tasolla ja jälleenmyyntiarvo korkeana.

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. 

AINA EDULLINEN AKTIIVI HUOLTO  
– TOYOTALLESI RÄÄTÄLÖITYÄ PALVELUA
Toyota Aktiivi Huolto on yli 6-vuotiaille Toyota-autoille räätälöity 
merkkihuolto kilpailukykyiseen hintaan.

Näet nopeasti hinnan ja ajankohtaiset 
tarjouksemme.

Huollon varaat helpoiten osoitteessa 
toyotahuoltovaraus.fi

VARAA HUOLTO – VOITA RALLILIPUT!
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Millaisen 
käytetyn  
auton  
ostaisin?
Vaihtoauto on järkevä  
valinta, jos auton tarvitsee 
nopeasti. Käyttövarmuutta  
saa Toyotan Titaani-takuulla.

1. Minkälainen  
vaihtoautovalikoima  
Toyotalla on?
”Vaihtoautojen 
myynti on tärkeä osa 
liiketoimintaamme. 
Kun asiakas ostaa 
uuden auton, 
vaihdossa autoliike 
saa yleensä käytetyn 
auton. Vaihdossa 
tulevat autot 
ovat usein hyviä: 
suomalaiset vaihtavat 
autoa noin kolmen 
vuoden välein. 
Toyotan vaihtoautojen 
tarjonta vaihtelee 
4300 – 4700 auton 
välillä, ja kaikkien 
liikkeiden autot 
ovat yhdessä 
verkkopalvelussa.”

3. Millainen käytetty  
auto kannattaa ostaa?
”Toyotan Titaani-vaihtoautot 
ovat tavallista laadukkaam-
pia käytettyjä autoja. Ne ovat 
alle seitsemän vuotta van-
hoja Suomi-autoja, joiden 
mittarilukema on enintään 
160 000 kilometriä. Autot 
ovat käyneet läpi tarkastus- 
ja kunnostusohjelman, jossa 
mahdolliset viat on korjattu 
ja tarvittavat osat vaihdettu. 
Varsinkin käytetyt hybridit 
ovat suosittuja.”

2. Mitä hyviä puolia  
käytetyissä autoissa on?
”Käytettyjä autoja on aina 
hallissa, joten auton saa heti 
mukaansa. Uusia autoja on 
liikkeissä rajoitettu määrä ja 
niillä on toimitusaika, jonka 
pituus vaihtelee muun muas-
sa värin ja halutun varuste-
lutason mukaan.  Samalla ra-
halla, jolla saa uuden pienen 
auton, saa yleensä isomman 
käytetyn auton.”

Kysymyksiin  
vastasi Toyotan  
rent- ja palvelu-
tuotepäällikkö  

Seppo Saxholm.

Teksti SAMI TAKALA kuva ISTOCKTOYOTA+30
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7. Millaisia palveluja  
Toyota-liikkeet tarjoavat 
vaihtoauton ostajalle?
”Ei ole merkitystä, 
onko asiakas uuden 
vai käytetyn auton 
ostaja. Palvelut ovat 
kaikille samat. Meillä 
on esimerkiksi kattava 
valtakunnallinen 
palveluverkosto, 
joka sisältää 
laadukkaat varaosa- 
ja huoltopalvelut. 
Maakunnissa 
autoliikkeet käyvät 
usein jopa viemässä 
auton asiakkaalle.”

8. Voiko vaihtoauton  
ostaa osamaksulla?
”Kyllä voi. Tarjoamme saman-
laiset rahoitusmahdollisuu-
det uuden ja käytetyn auton 
ostajalle. Toyotalla on oma 
rahoitusyhtiö, joka tarjoaa 
rahoituspalveluja asiakkaille. 
Luottopäätöksen ja auton 
saa heti.”

4. Mitä Titaani-takuu 
tarkoittaa?
”Toyotan Titaani-ohjelman 
tarkoituksena on tarjota 
vaihtoauton ostajalle vas-
taavanlainen omistamisen 
ilo kuin uudessa autossa. 
Titaani-vaihtoautoilla on 
kahden vuoden takuu ilman 
kilometrirajoitusta. Jos 
autoon tulee vika, se korja-
taan. Takuuseen kuuluvat 
kaikki mekaaniset osat, kuten 
moottori, polttoainelaitteet, 
vaihteisto ja laakerit. Kuluvat 

osat, kuten jarrupalat, kytkin 
ja maalipinta, eivät kuulu 
takuun piiriin.”

5. Mitä ehtoja  
takuulla on?
”Asiakkaan vastuulla on 
huoltaa autoa maahantuojan 
huolto-ohjelman mukaisesti 
merkkiliikkeessä. Kilpailevat 
toimijat noudattavat valmis-
tajan eli autotehtaan huolto-
ohjelmaa. Maahantuojan 
huolto-ohjelma on tarkempi. 
Siinä on huomioitu esimer-

kiksi Suomen sääolosuhteet. 
Pitkä kostea talvi ja teiden 
suolaus vaikuttavat auton 
käytettävyyteen.”

Toyota- 
vaihtoautot  

löydät osoitteesta  
toyota.fi/ 

vaihtoautot 

* Käytettyjä autoja on 
aina hallissa, joten auton 
saa heti mukaansa.
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KOLME VUOTTA sitten Tommi 
Mäkinen sai erikoistehtävän. Erään-
laisia konsultin hommia, vaikkei ter-
mi Mäkistä miellytä. Innokkaana ral-
likuskina tunnettu Toyotan pääjohta-
ja Akio Toyoda halusi Mäkiseltä ajo-
koulutusta.

Japanin rallikaupungin Hokkaidon 
teillä tuttavuus syveni. Mäkinenkin 
kertoi itsestään, rallista ja firmastaan, 
joka rakentaa ja ylläpitää ralliauto-
ja. Asiakkaina ovat rallikuskit ympäri 
maailman.

Otollisessa maaperässä asiat alka-
vat kasvaa, ja pian Toyoda pyysi 
Mäkistä rakentamaan hänelle auton. 
Pääjohtaja ajoi rallia Toyota ”kasi-
kutosella” ja halusi siitä nelivetoisen 
version.

Mäkisen pajalla Puuppolassa kää-
rittiin hihat. Mäkinen nouti naapuri-
liikkeestä GT86-mallin Toyotan, joka 
purettiin palasiksi. Työ jatkui viikkoja 

Rallipolkujen 
kapellimestari  
Tommi Mäkinen on ensimmäinen suomalainen  
WRC-sarjan tallipäällikkö. Kollegoistaan hänet erottaa luja  
kokemus ajamisesta ja ralliautojen rakentamisesta. 
Teksti ANNA-MARIA WASENIUS  kuva JUNNU LUSA

kaikessa hiljaisuudessa, kunnes punai-
nen auto esiintyi Jyväskylän Neste Oil 
Rallissa  kesällä 2014. Mäkinen ajoi ja 
vierellä istui Akio Toyoda. Herrat otti-
vat tuntumaa Ouninpohjan kuului-
saan erikoiskokeeseen.

Paljon työtä ja vähän aikaa
Tapahtumaketju huipentui vuoden 
alussa, kun Toyota palasi WRC-sar-
jaan 17 vuoden tauon jälkeen talli-
päällikkönään Tommi Mäkinen. Kol-
me osakilpailua on ajettu ja menes-
tys on yllättänyt monet. Puuppolassa 
nuppiluku on kasvanut alle kymme-
nestä 120:een.

Rallitiimin Järvi-Suomen pääma-
jasta saapuu haastatteluun kiireinen, 
mutta hyväntuulinen mies.

”Toyotan päätös syntyi melko pian 
Jyväskylässä ajetun rallin jälkeen. 
Monia keskusteluja tietenkin käytiin, 
mutta jossain vaiheessa löytyi hyvä 

yhteisymmärrys”, Mäkinen istahtaa 
kertomaan.

Rallin nelinkertaisen maailman-
mestarin meriitit ovat toki kiistatto-
mat. Mäkinen arvioi, että ajopuolen 
ansioiden lisäksi Tommi Mäkinen 
Racingin parissa hankittu kokemus 
ralliautojen kehittämisestä on paina-
nut tallipäällikön valinnassa. 

Kun autonvalmistaja palaa pitkän 
tauon jälkeen WRC-sarjaan, työtä on 
paljon ja aikaa vähän. Mäkisen teh-
tävänä oli koota kumppanit ja kehit-
tää Toyota Yaris WRC puolessatoista 
vuodessa. Sen hän teki.

Mäkisen tiimissä viisaus ei asu 
yhdessä päässä. ”Joku olisi saatta-
nut valita toisia kumppaneita, mutta 
itse pidän joukkoani erittäin vahva-
na. Toimimme tiiminä ja arvioimme 
ratkaisuja yhteisvoimin. Meillä ei ole 
yhtä pääsuunnittelijaa tai mielipidet-
tä ylitse muiden”.
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Tähän asti työ on ollut tuotekehi-
tystä. ”Olemme rakentaneet ralliau-
ton nopealla aikataululla. Nyt autot 
pitää saada maailmalle, ja samalla 
tuotekehitys jatkuu tauotta huollet-
tavuuden, luotettavuuden ja nopeu-
den parantamiseksi. Tässä riittää 
 haastetta.”

Penkin ja ratin välissä
Rallitiimi on yritys, jossa kaikille  
täytyy löytää oikeat tehtävät. Projek-
tin pitää edistyä ja tiedon kulkea. Tii-
minvetäjän rooli korostuu kokonai-
suuden äärellä, kun tuotekehityksen 
suuntia valitaan tai tärkeitä asioita 
käydään isolla joukolla läpi.

Ralliautot ovat kokonaisuuden vaa-
tivin osa-alue. Se, että Mäkinen on 
ajanut paljon ja rakentanut erilaisia 
autoja, erottaa hänet muista vastaa-
vassa asemassa olevista henkilöistä.

”Tällä alalla tieto ja osaami-
nen välittyvät tehokkaasti penkin ja 
ratin välissä”, Mäkinen naurahtaa. 
”Ymmärrän, mitä kuljettajat halua-
vat ja miten he ajattelevat”. 

Juuri tästä syystä hän ajoi itse 
ensimmäisiä testejä, jotta oppisi tun-
temaan auton. Mäkinen huoma-
si nopeasti, että hän ja tallin ykkös-
kuljettaja Jari-Matti Latvala pitä-
vät samanlaisista autoista. Ajattelu 
käy yksiin, eikä asioita tarvitse puhua 
kahta kertaa. Sellainen on melkein 
korvaamatonta, kuten jokainen tiimi-
työtä tekevä tietää.

”Hyvä ralliauto rakennetaan par-
haista komponenteista ja hyvällä 
kokonaissuunnittelulla. Mutta silti 
auto ei ole vielä läheskään valmis, sil-
lä kokonaisuuden paketoimiseen on 
äärettömästi vaihtoehtoja. Juuri tästä 

ohella tiimi teki jatkuvaa kehitystyö-
tä. Miehet lensivät autojen luo, kom-
ponentteja kuljetettiin, testituloksia 
siirrettiin valmistajille, ja aina kun osia 
valmistui, uusi testikierros pyörähti 
käyntiin.

”Saimme valtavasti tuloksia”, 
Mäkinen sanoo tyytyväisenä.

Hyvällä tiellä  
Tallipäällikkö on saanut joukkonsa toi-
mimaan saumattomasti. ”Kun ihmisil-
le antaa vastuuta, he löytävät parhaat 
tekemisen mallit”, Mäkinen pohtii.

Hänen unelmatiimiinsä kuuluvat 
järjestys, huippuauto ja huippupo-
rukka. Jokaisella ammattilaisella on 
selkeä toimenkuva ja asiat tehdään 
huolella. Työn kautta tiimi hitsautuu 

TOYOTA GAZOO Racingin tekninen 
johtaja Koei Saga (vas.) ja Tommi  Mäkinen 
Ruotsin rallissa helmikuussa. 

syystä ajokokemus oli vahvuutemme, 
kun lähdimme testaamaan”, Mäki-
nen selittää.

Mäkinen muutti Toyotan testioh-
jelmaa radikaalisti. Tavallisesti tiimi 
pakkaa autot ja tavarat rekkoihin, ja 
matkustaa viikoksi testaamaan autoa. 
Testin jälkeen tulokset analysoidaan 
ja niiden perusteella suunnitellaan 
seuraava testikerta.

Jos Toyotan tiimissä olisi toimit-
tu samoin käytettävissä olevan ajan 
puitteissa, kaksi kolmannesta kullan-
arvoisista testeistä olisi jäänyt aja-
matta. Niinpä Mäkinen lähetti mon-
ta palloa ilmaan. Toyota rakensi neljä 
testiautoa ja kokosi kolme testitiimiä. 
Kaksi autoa lennätettiin maailmal-
le ja yksi pidettiin kotona. Päätestien 

* ̋ Tällä alalla tieto  
ja osaaminen välittyvät 
tehokkaasti penkin  
ja ratin välissä. Ymmär-
rän, mitä kuljettajat 
haluavat ja miten he 
ajattelevat.˝
TOMMI MÄKINEN
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Tähän asti työ on ollut tuotekehi-
tystä. ”Olemme rakentaneet ralliau-
ton nopealla aikataululla. Nyt autot 
pitää saada maailmalle, ja samalla 
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äärettömästi vaihtoehtoja. Juuri tästä 

ohella tiimi teki jatkuvaa kehitystyö-
tä. Miehet lensivät autojen luo, kom-
ponentteja kuljetettiin, testituloksia 
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”Saimme valtavasti tuloksia”, 
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Tallipäällikkö on saanut joukkonsa toi-
mimaan saumattomasti. ”Kun ihmisil-
le antaa vastuuta, he löytävät parhaat 
tekemisen mallit”, Mäkinen pohtii.

Hänen unelmatiimiinsä kuuluvat 
järjestys, huippuauto ja huippupo-
rukka. Jokaisella ammattilaisella on 
selkeä toimenkuva ja asiat tehdään 
huolella. Työn kautta tiimi hitsautuu 

TOYOTA GAZOO Racingin tekninen 
johtaja Koei Saga (vas.) ja Tommi  Mäkinen 
Ruotsin rallissa helmikuussa. 

syystä ajokokemus oli vahvuutemme, 
kun lähdimme testaamaan”, Mäki-
nen selittää.

Mäkinen muutti Toyotan testioh-
jelmaa radikaalisti. Tavallisesti tiimi 
pakkaa autot ja tavarat rekkoihin, ja 
matkustaa viikoksi testaamaan autoa. 
Testin jälkeen tulokset analysoidaan 
ja niiden perusteella suunnitellaan 
seuraava testikerta.

Jos Toyotan tiimissä olisi toimit-
tu samoin käytettävissä olevan ajan 
puitteissa, kaksi kolmannesta kullan-
arvoisista testeistä olisi jäänyt aja-
matta. Niinpä Mäkinen lähetti mon-
ta palloa ilmaan. Toyota rakensi neljä 
testiautoa ja kokosi kolme testitiimiä. 
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le ja yksi pidettiin kotona. Päätestien 

* ̋ Tällä alalla tieto  
ja osaaminen välittyvät 
tehokkaasti penkin  
ja ratin välissä. Ymmär-
rän, mitä kuljettajat 
haluavat ja miten he 
ajattelevat.˝
TOMMI MÄKINEN
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”Haluamme kutsua fanit tutus-
tumaan lajiin lähemmin ja  saada 
aikaan hyvää mieltä. Ralli kaipaa 
tiimirajat ylittävää yhteistyötä ja 
 showta”.

Lento lähtee pian. Mäkinen mat-
kustaa ensin Ranskaan, ja jatkaa siel-
tä Meksikon Guanajuaton osakil-
pailuun, jossa rallia ajetaan ohuessa 
vuoristoilmassa autoa koettelevassa 
kuumuudessa. Vuoden aikana Mäki-
nen tiimeineen ja Yaris WRC matkaa-
vat lumilta vuoristoon ja asfalteille. 
Heinäkuun lopulla heidät voi jälleen 
nähdä Ouninpohjan sora teillä. T+

P.S. Meksikossa Toyota sijoittui sijoille 
6 ja 7. Tiimin kotisivut:  
www.toyotagazooracing.com

itse ohjautuvaksi, tietoa vaihtavaksi 
kokonaisuudeksi, jossa luotettavuus 
ja laatukontrollointi itävät jokaisen 
sisällä.

Puuppolan tiimi, viralliselta nimel-
tään TOYOTA GAZOO Racing 
WRT, on hyvällä tiellä. Jari-Matti 
Latvala ajoi kauden ensimmäisessä 
MM-osakilpailussa Monte Carlossa 
toiseksi ja voitti seuraavan Ruotsis-
sa järjestetyn MM-rallin. Alkukauden 
onnistumiset ovat enemmän kuin 
Mäkinen uskalsi itsekään toivoa.

Menestyksen lisäksi Mäkinen 
haluaa rallille uutta yleisöä. Sen 
vuoksi Toyotan tiimi on rakentanut 
huoltoparkkiinsa kaksi laajaa vie-
rasaluetta, joista toinen on varattu 
faneille. 

• Tallipäällikkö ja maanviljelijä• Nelinkertainen ralliautoilun 
maailmanmestari• 24 osakilpailuvoittoa, joista 
neljä peräkkäistä Monte Carlosta• Lopettanut kilpauran 2003 ja 
perustanut Tommi Mäkinen Ra-
cingin, joka rakentaa ja ylläpitää 
ralliautoja• Maa- ja metsätalousyrittäjä 
yhteistyössä serkkunsa Tuomas 
Mäkisen kanssa• Tallipäällikkö TOYOTA GAZOO 
Racing WRC -tiimissä, jonka 
pääpaikka on Mäkisen kotitila 
Puuppolassa lähellä Jyväskylää.

Tommi Mäkinen, 52

KU K A?

Jari-Matti Latvala  ohjasi Toyotan  
Yarisin Ruotsin rallin voittoon.  
Tiimi otti ykkösijan vastaan  riemukkaasti.

Mäkisen unelmatiimiin  
kuuluvat järjestys, huippuauto 
ja huippuporukka. 
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Muotoilun 
ytimessä
Toyotan ED2-designkeskuksessa  
Nizzassa piirretään muotoja  
Toyota-malleille. Auton muotoilu-
prosessi on vuosien pitkäjänteinen työ.
Teksti HELENA LIIKANEN-RENGER  kuva TOYOTA
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BONJOUR! Tervetuloa Toyotal-
le! Kaksi rennon tyylikkäästi pukeu-
tunutta miestä tervehtii hymyillen. 
Kaukana ovat muodollisuus ja rans-
kalaiseen toimistoon istuvat puvun-
takit. Tunnelma on leppoisan välitön. 
Olemme Toyotan designkeskuksessa 
Sophia Antipoliksessa lähellä Nizzaa. 

Jaromir Cech ja Shinsuke 
Ohmori ovat Toyotan Euroopan-
markkinoille tulevien automallien 
sisätilojen muotoilijoita.  Tsekkiläi-
nen Cech on työskennellyt Ranskas-
sa 12 vuotta, japanilaisen Ohmorin 
viimeisin Euroopan työrupeama on 
kestänyt puoli vuotta.

Ranskan designkeskus on yksi 
Toyotan monista muotoilukeskuk-
sista maailmalla. Vastaavia on Japa-
nin lisäksi muun muassa Australiassa, 
Yhdysvalloissa, Kiinassa ja Brasilias-
sa. Etelä-Ranskan designkeskuksessa 
työskentelee automuotoilijoiden lisäk-
si väri- ja materiaalisuunnittelijoita. 

”Asiakkaiden tarpeet ja maku-
mieltymykset ovat eri puolilla maa-
ilmaa erilaisia. Erinomainen tuote 
voi olla myös universaali, mutta eri 
alueilla on omat mieltymyksensä ja 
sääntönsä, jotka pitää huomioida”, 
Cech kertoo. 

Maantieteellinen sijainti näkyy 
niin automallien ulko- kuin sisätilois-
sakin. Miellyttävä kuljettajakokemus 
on monen osatekijän summa. 

”Auton ulkokuori on koukku, joka 
nappaa asiakkaan huomion, mutta 
sisustus sinetöi sopimuksen. Jos autol-
la on upea ulkonäkö, mutta sisätilat 
osoittautuvat epämukaviksi tai mate-
riaalit epämiellyttäviksi, asiakas lähtee 
muualle”, Jaromir Cech sanoo.

Uniikki muotoiluprosessi
Jokaista Toyotan automallia edeltää 
vuosien suunnittelutyö. ”Varsinaisen 
suunnittelutyön voisi sanoa kestävän 
kolmisen vuotta. Auton lopullinen 
muoto syntyy Toyotan sisäisen kilpai-
lutuksen kautta”, Ohmori kertoo. 

Ennen muotoilutyön aloittamis-
ta määritellään, millaista tunnelmaa 
tulevan auton halutaan ilmeellään 
viestivän.

”Toyotan muotoiluprosessi on 
uniikki. Toyotalla tehdään monta eri-
laista muotoiluehdotusta ennen kuin 

päästään varsinaiseen kilpailuvaihee-
seen, jossa auton design päätetään,” 
Cech kertoo.

Esimerkiksi Toyota C-HR:n kohdal-
la käytiin läpi kaksi eri muotoiluvaihet-
ta ennen varsinaista kilpailuprojektia. 
Ensimmäisessä, eli kokeellisessa vai-
heessa luonnosteltiin tulevan tuotteen 
arvoja. Seuraavassa, eli edistyneessä 
projektissa konseptia hiottiin pidem-
mälle ja myös insinööriosasto valmis-
teli oman suunnitelmansa. Tässä vai-
heessa tehtiin myös virallinen päätös 
tulevan tuotteen suuntaviivoista. Vasta 
sitten oli kilpailuprojektin vuoro.

Eri projektitasoja hyödynnetään 
tulevan autokonseptin linjojen löytä-
miseksi. Tuloksia hiotaan myös fokus-
ryhmähaastatteluissa kerättyjen tieto-
jen perusteella.

”Asiakkaiden kuuntelu on tärkeä 
osa Toyotan yrityskulttuuria. Meidän 
pitää ymmärtää ja ylittää loppuasiak-
kaan odotukset”, Cech sanoo.
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Kun suuntaviivat ovat löytyneet, 
varsinainen kilpailu voi alkaa. Uuden 
automallin muotoilukilpailuun osal-
listuvat Toyotan designkeskukset eri 
puolilta maailmaa. 

Jokaisella autolla on  
oma luonteensa
Muotoilijoille annetuissa suuntavii-
voissa määritellään jokaiselle auto-
mallille oma kohderyhmäkuljettajan-
sa, hänen elämäntyylinsä ja avain-
sanat, jotka kuvaavat tulevan tuot-
teen luonnetta. Esimerkiksi Toyota 
C-HR:n suunnittelussa kuvitteellise-
na kuljettajana oli italialainen mies 
nimeltä Valentino, jonka ”raskas työ, 
raskaat huvit” -elämäntyyli inspiroi 
muotoilijaa työssään. 

”Tämä on käytännöllinen lähes-
tymistapa muotoiluprosessille. Jokai-
sella Toyotan automallilla on oma 
luonteensa, minkä pitää näkyä.  Näin 
erotumme muista automerkeistä, joi-
den mallit saattavat tyylillisesti muis-
tuttaa pitkälti toisiaan”, Cech toteaa. 

Suunnittelussa sisä- ja ulkotiloihin 
pyritään löytämään yhteneväisiä tee-
moja ja muotoja. Esimerkiksi Toyota 
C-HR:n ulkokuoren timanttimaiset 
muodot toistuvat sisustuksessa.

Uudet ratkaisut ovat aina toivottu-
ja. Jaromir Cechin mukaan Toyotan 
innovatiivisuuden näkee jo, kun kat-
soo merkin vanhoja malleja. 

”Esimerkiksi Toyota Celica on 
edelleen hyvin ajaton, eikö vain?”

Eurooppa-trendi näkyy 
Kuljettajalähtöisessä sisätilasuunnitte-
lussa automallien maantieteelliset erot 
saattavat olla hyvin käytännöllisiä.

”Japanilaiset haluavat, että kuljet-
tajan lähellä on nenäliinalaatikko tai 
muuta säilytystilaa. Eurooppalaiset 
arvostavat enemmän esteettistä yleis-
vaikutelmaa ja materiaaleja”, Shinsu-
ke Ohmori kertoo. 

Tämäkin tosin vaihtelee, esimer-
kiksi Japanissa eurooppalaisten auto-
jen tyyliä arvostetaan paljon.  Paitsi, 
että ne miellyttävät silmää, kalliit 
tuontiautot nähdään ylellisinä.  

Eurooppa-trendi on huomattu 
myös Toyotalla. Esimerkiksi Yarisiin 
Nizzassa tehdyt uudistukset otetaan 
käyttöön myös Japanissa myytävässä 
Vitz-sisarmallissa. 

”Olen aina ajatellut, että Yarisia 
pitäisi markkinoida Japanissa koti-
maisena autona ranskalaisella koske-
tuksella”, Cech sanoo.   

Kuljettajien toiveet ja lainsäädäntö 
vaikuttavat suunnitteluun, mutta myös 
käyttöympäristöllä on merkitystä. 

”Esimerkiksi Toyota Prius voi tun-
tua Euroopassa hieman raskaalta, 
mutta Japanin puitteissa se on täy-
dellinen. Minusta valolla on hyvin 

suuri merkitys”, Cech pohtii.
”Ehkä myös ympäröivä arkkiteh-

tuuri vaikuttaa siihen, miten auto 
nähdään”, Ohmori sanoo. 

Kaikkiin Toyotan malleihin pyri-
tään maantieteellisestä sijainnis-
taan huolimatta sisällyttämään jotain 
japanilaista, jota Cech kutsuu J-fac-
toriksi. Siihen muotoilijat ovat yllät-
täen hakeneet inspiraatiota muun 
muassa Pohjois-Euroopasta. 

”Olemme huomanneet, että Skan-
dinavia on eräänlainen japanilaisen 
ja eurooppalaisen kulttuurin koh-
tauspaikka. Muotokielissä on paljon 
samaa, mutta pohjoismainen design 
istuu japanilaista paremmin euroop-
palaisen autoilijan makuun.”

Onko sitten jotain, mitä muotoili-
jat itse kaipailevat omilta synnyinseu-
duiltaan? 

”Eipä oikeastaan”, Ohmori sanoo 
mietiskellen.

”On. Kun joskus jääkiekkoa pää-
sisi pelaamaan”, Cech naurahtaa 
Rivieran auringon lämmittämässä 
kokoushuoneessa. T+

* ̋ Olemme huoman-
neet, että Skandinavia 
on eräänlainen japani-
laisen ja eurooppalai-
sen kulttuurin  
kohtauspaikka.˝
JAROMIR CECH

Jaromir Cechin (vas.) ja Shinsuke Ohmorin kädenjälki näkyy Euroopan 
markkinoille tulevien Toyotien muotokielessä. 
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Kun suuntaviivat ovat löytyneet, 
varsinainen kilpailu voi alkaa. Uuden 
automallin muotoilukilpailuun osal-
listuvat Toyotan designkeskukset eri 
puolilta maailmaa. 

Jokaisella autolla on  
oma luonteensa
Muotoilijoille annetuissa suuntavii-
voissa määritellään jokaiselle auto-
mallille oma kohderyhmäkuljettajan-
sa, hänen elämäntyylinsä ja avain-
sanat, jotka kuvaavat tulevan tuot-
teen luonnetta. Esimerkiksi Toyota 
C-HR:n suunnittelussa kuvitteellise-
na kuljettajana oli italialainen mies 
nimeltä Valentino, jonka ”raskas työ, 
raskaat huvit” -elämäntyyli inspiroi 
muotoilijaa työssään. 

”Tämä on käytännöllinen lähes-
tymistapa muotoiluprosessille. Jokai-
sella Toyotan automallilla on oma 
luonteensa, minkä pitää näkyä.  Näin 
erotumme muista automerkeistä, joi-
den mallit saattavat tyylillisesti muis-
tuttaa pitkälti toisiaan”, Cech toteaa. 

Suunnittelussa sisä- ja ulkotiloihin 
pyritään löytämään yhteneväisiä tee-
moja ja muotoja. Esimerkiksi Toyota 
C-HR:n ulkokuoren timanttimaiset 
muodot toistuvat sisustuksessa.

Uudet ratkaisut ovat aina toivottu-
ja. Jaromir Cechin mukaan Toyotan 
innovatiivisuuden näkee jo, kun kat-
soo merkin vanhoja malleja. 

”Esimerkiksi Toyota Celica on 
edelleen hyvin ajaton, eikö vain?”

Eurooppa-trendi näkyy 
Kuljettajalähtöisessä sisätilasuunnitte-
lussa automallien maantieteelliset erot 
saattavat olla hyvin käytännöllisiä.

”Japanilaiset haluavat, että kuljet-
tajan lähellä on nenäliinalaatikko tai 
muuta säilytystilaa. Eurooppalaiset 
arvostavat enemmän esteettistä yleis-
vaikutelmaa ja materiaaleja”, Shinsu-
ke Ohmori kertoo. 

Tämäkin tosin vaihtelee, esimer-
kiksi Japanissa eurooppalaisten auto-
jen tyyliä arvostetaan paljon.  Paitsi, 
että ne miellyttävät silmää, kalliit 
tuontiautot nähdään ylellisinä.  

Eurooppa-trendi on huomattu 
myös Toyotalla. Esimerkiksi Yarisiin 
Nizzassa tehdyt uudistukset otetaan 
käyttöön myös Japanissa myytävässä 
Vitz-sisarmallissa. 

”Olen aina ajatellut, että Yarisia 
pitäisi markkinoida Japanissa koti-
maisena autona ranskalaisella koske-
tuksella”, Cech sanoo.   

Kuljettajien toiveet ja lainsäädäntö 
vaikuttavat suunnitteluun, mutta myös 
käyttöympäristöllä on merkitystä. 

”Esimerkiksi Toyota Prius voi tun-
tua Euroopassa hieman raskaalta, 
mutta Japanin puitteissa se on täy-
dellinen. Minusta valolla on hyvin 

suuri merkitys”, Cech pohtii.
”Ehkä myös ympäröivä arkkiteh-

tuuri vaikuttaa siihen, miten auto 
nähdään”, Ohmori sanoo. 

Kaikkiin Toyotan malleihin pyri-
tään maantieteellisestä sijainnis-
taan huolimatta sisällyttämään jotain 
japanilaista, jota Cech kutsuu J-fac-
toriksi. Siihen muotoilijat ovat yllät-
täen hakeneet inspiraatiota muun 
muassa Pohjois-Euroopasta. 

”Olemme huomanneet, että Skan-
dinavia on eräänlainen japanilaisen 
ja eurooppalaisen kulttuurin koh-
tauspaikka. Muotokielissä on paljon 
samaa, mutta pohjoismainen design 
istuu japanilaista paremmin euroop-
palaisen autoilijan makuun.”

Onko sitten jotain, mitä muotoili-
jat itse kaipailevat omilta synnyinseu-
duiltaan? 

”Eipä oikeastaan”, Ohmori sanoo 
mietiskellen.

”On. Kun joskus jääkiekkoa pää-
sisi pelaamaan”, Cech naurahtaa 
Rivieran auringon lämmittämässä 
kokoushuoneessa. T+

* ̋ Olemme huoman-
neet, että Skandinavia 
on eräänlainen japani-
laisen ja eurooppalai-
sen kulttuurin  
kohtauspaikka.˝
JAROMIR CECH

Jaromir Cechin (vas.) ja Shinsuke Ohmorin kädenjälki näkyy Euroopan 
markkinoille tulevien Toyotien muotokielessä. 

JOS VAHINKO  
SATTUU...

• Helppo ja nopea vaihtaa.
• Toimivat äänettömästi.
• Saatavana 350–700 mm pitkinä.
• Kestävät erinomaisesti öljyä, kemikaaleja, hiekkaa, jäätä ja pakkasta.  
• Paino jakautuu tasaisesti koko pituudeltaan ja varmistaa tasaisen jäljen.

Toyotan uudet UNI WIPER  
-pyyhkimensulat ovat varmaa  
Toyota-laatua ja niiden muotoilu takaa  
entistäkin vahvemman rakenteen ja  
pienemmän ilmanvastuksen.

Aito laatu, uusi design.

UUTTA!

TOYOTA UNI WIPER 
-PYYHKIMENSULAT.

Hinnat alk.

14,60 €
No. 85212-YZZTA 

350 mm.

MILLOIN PYYHKIMET KANNATTAA VAIHTAA?
Tuulilasiin jää raitoja. Sulka hypähtelee ja pitää ääntä. Huono puhdistusjälki, lasiin jää likaa.

Voi johtua sulkaan tarttuneista roskista tai  
mikroreunan kulumisesta. 

Puhdista ensin sulka ja sen reuna.  
Jos tämä ei auta, vaihda sulka.

Syynä voi olla tuulilasissa oleva vaha,  
muu lika tai vika sulassa. 

Puhdista ensi tuulilasi ja sulan reuna.  
Jos tämä ei auta, vaihda sulka.

Pyyhkimen varsi tai sulan reuna ovat  
vahingoittuneet tai kuluneet.

Vaihda sulka.

Kun vaihdat tuulilasinpyyhkimen sulat, pidä kiinni sen metalliosasta, ettet vaurioita sulan kumista reunaa.

56727_Toyota_PyyhkimenSulat_210x270_TPlus_1_17.indd   1 24.2.2017   15.26



RAISION Toyota Auto-Centerissä 
käy jatkuva kuhina. Liike palkittiin 
2016 Toyotan vuoden jälleenmyyjä-
palkinnolla. Merkittävistä myyntilu-
vuista yhdessä tiiminsä kanssa vas-
taa automyyjä Sari Koistinen. Sarin 
erityinen vahvuus on pelkäämätön 
puhelimen käyttäminen.

”Vaikka olen tehnyt paljon myyn-
tityötä, saatan silti toisinaan yllät-
tyä kuinka yksittäinenkin puhelu 
voi johtaa kauppoihin. Hiljattain 
esimerkiksi yksi kuulumisten tie-
dustelun merkeissä soitettu puhelu 
tutulle asiakkaalle johti parin viikon 
sisällä ostopäätökseen”, Sari kertoo. 

Ennen Toyotalla aloittamistaan 
Sari myi muun muassa tablettitieto-
koneita yrityksille. Kuopiosta kotoi-
sin olevan Sarin työhistoriasta löytyy 
myös puhelinmyyntiä. Sosionomin 
opinnot jäivät, kun myyntityö vei 
mennessään. 

”Viihdyn hyvin alalla. Olen myös 
kouluttanut myyjiä. Olen vähän sel-
lainen soittamisen sanansaattaja.” 

Sarin esimies Tiitus Unhola ker-
tookin Sarin tsemppaavan myös 
muita tarttumaan puhelimeen. 

Hyvä tyyppi

Teksti MINNA TAKKUNEN kuva JUSSI VIERIMAA

Määrätietoinen 
myyjä
Automyyjä Sari Koistinen osaa  
aktivoida asiakkaita ja samalla  
kuunnella yksilöllisiä toiveita.  
Työtiimissään hän on puhelimeen  
tarttumisen sanansaattaja.

”Viihdyn  
työssäni.  

Olen myös 
kouluttanut 

myyjiä.” 

TOYOTA+40
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Pokemoneja ja askelkuvioita 
Sari naurahtaa autojen myymisen ole-
van ”sukurasite”, hänen isänsä on ollut 
automyyjä koko ikänsä. Muistiin on 
jäänyt isän sydämellinen ja rauhallinen 
olemus asiakkaiden kanssa. 

Isä ja tytär ovat huomanneet 
ammattia koskevissa keskusteluissaan, 
että vaikka ihmiset eivät ole muuttu-
neet, ostokäyttäytyminen on muuttu-
nut niin, että päätös on usein jo tehty, 
kun asiakas saapuu liikkeeseen. Netis-
tä löytyy nykyään runsaasti tietoa osto-
päätöksen rakentamiseen.

Monipuolinen liikkuminen vapaa-
ajalla 7-vuotiaan pojan kanssa pitää 
Sarin energisenä. ”Pojassa riittää 
vauhtia.” Talvella äiti ja poika ovat 
muun muassa metsästäneet Pokemo-
neja ja luistelleet. 

Sari heittäytyy myös lattaritans-
sien rytmeihin niin tanssijana kuin 
tanssin ohjaajana. Hän on tanssinut 
kouluikäisestä asti eri tanssilajeja aina 
kilpatanssia myöten.

”Tanssiminen on henkireikäni. Ihmi-
nen on kokonaisuus. Kun on hyvä olo 
vapaa-ajalla, se näkyy myös työssä.” T+

Tilaa ja tietoa asiakkaalle
”Hyvä myyjä on aktiivinen, mut-
ta jokainen on eri tavalla aktiivinen. 
En usko teeskentelyyn ja automyyjän 
rooliin. Riittää, että on oma itsensä 
asiakkaiden kanssa. Paras palaute on 
se, että asiakas tulee takaisin.” 

Olennaista on löytää itselle luon-
teva tapa toimia. 

Sari pyrkii antamaan asiakkaalle 
tilaa olla oma itsensä. Tilannetaju ja 
erilaisten ihmisten yksilöllinen lähes-
tyminen ovat tärkeitä.

”Toiset tekevät päätöksen tunteel-
la, toiset faktojen varassa. Kaiken 
tarvittavan tiedon antaminen asiak-
kaalle on tärkeää.”

Esimerkiksi hybridimallit ja 
automaattivaihteisto herättävät 
usein kysymyksiä. Epäilevän asi-
akkaan luottamuksen saaminen on 
työvoitto.

”Toyotalla tukena ovat pitkältä 
ajalta tilastot ja koeajotiedot. Kun 
kerron faktoja, kauppa usein nytkäh-
tää eteenpäin.” 

Sitkeää tekemistä  
myös hiljaisina aikoina
Päivään mahtuu monenlaisia teh-
täviä niin koneen ääressä kuin ratin 
takana. Sari hoitaa tilauksia ja luo-
vuttaa autoja, tarkistaa että autojen 
varustelut täsmäävät ja vastaa asiak-
kaiden yhteydenottoihin. Sari huo-
lehtii myös, että autot ovat omil-
la paikoillaan, tarvittavilla tiedoilla 
varustettuna. ”On tärkeää olla tarkka 
ja huolellinen.”

Entä miten huippumyyjä kirittää 
itseään hiljaisempina aikoina? 

”On psyykattava itseään. Hiljaisen 
kauden ei saa antaa mennä oman 
pään sisään niin, että alkaa epäillä 
itseään. Alan kovassa kilpailutilan-
teessa pärjää hyvällä asiakaspalvelul-
la. Sillä voi ja pitää erottua.” 

Teksti MINNA TAKKUNEN kuva JUSSI VIERIMAA

”Paras  
palaute on  

se, että asiakas  
tulee  

takaisin.”

”En usko 
automyyjän  

rooliin. Riittää,  
että on oma itsensä 

asiakkaiden 
kanssa.”

KU K A

• IKÄ: 29 • AMMATTI: Automyyjä. Toyotalla 
töissä vuodesta 2014. • KOTI JA PERHE: Asuu Kaarinassa 
7-vuotiaan poikansa kanssa, on 
parisuhteessa. • HARRASTUKSET: Lattaritanssit, 
musiikin kuuntelu, lenkkeily. 

Sari Koistinen

TOYOTA+ 41



KESÄTIET ODOTTAVAT
AIDOILLA TOYOTA-TUOTTEILLA  
PIDÄT PARHAITEN HUOLTA AUTOSTASI

LAADUKKAAT TOYOTA-AUTONHOITOTUOTTEET
Autoshampoo 5,30 €   
Lasinpuhdistusaine 7,30 €   
Autovaha 9,30 €   
Vanteenpuhdistusaine 9,70 €
Sisätilan puhdistus- ja hoitoaine 9,10 €   
Verhoilun puhdistusaine 8,10 €

PIENIIN MAALIPINNAN VAURIOIHIN
Aito Toyota-korjausmaali alk. 10,90 €
StickerFix-korjaustarrasarja 40,20 €

TOYOTA PROTECT.  
KESTÄVÄ SUOJAKÄSITTELY. 

MAALIPINNALLE ALK. 249 €
SISÄVERHOILULLE ALK. 49 €

TAVARATILAN  
SUOJAPOHJAT, ESIM.
YARIS  50,50 € 
Vm. 07/2011-.  
No. PZ434-B1302-PJ/PZ434-B1303-PJ 

AVENSIS WAGON 58,50 € 
Vm. 11/2008-. 
No. PZ434-E5301-PJ/PZ434-E5302-PJ

KUMIMATOT ETEEN, 
ESIM. 
Yaris 74 € 
Vm. 07/11- No. PZ49K-B0356-RJ 

Avensis 87 € 
Vm. 10/11-. No. PZ49L-T035A-RJ

Mallikohtaiset suojapohjat suojaavat auton verhoilua. Helppo irrottaa ja puhdistaa.
Jämäkät kumimatot suojaavat lattiaa.  
Muotoiltu lattian mukaan. Kuljettajan puoleisessa matossa lattiakiinnitys.
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TOYOTA+44

Vaihda vapaalle

Hengästyttävän 
hauska 
kurapäivä

Kahdeksanpaikkaisella Toyota 
Proace Versolla koko seurue liikkuu 
mukavasti yhdessä.

Trampoliini toimii aina, kaikenikäisille. 
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Tarvittavat suojavarusteet 
löytyvät paikan päältä.  
Pois tieltä, isi yrittää osua 
palloon! Huteja tuli monta!

Teksti KALLE KALAJA kuvat TOMI NUOTSALO 

Sateinen sunnuntai kuluu  
vauhdikkaasti sisäpuistossa  
leikkien ja liikkuen. Testasimme 
kaksi erilaista kohdetta.  

Sisäliikunta on hyvää vasta
painoa digiajanvietolle. Voltteja 
treenatessa unohtuu Pokemon.

Ellinoora ja Riti jaksoivat 
tahkota vauhdikasta liuku
mäkeä pitkään.
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Vaihda vapaalle

ULKONA ON SATEISTA ja kerran-
kin kalenterissa on sunnuntain koh-
dalla tyhjää. Tuttavaperheen kanssa 
on puhuttu jo pitkään tapaamises-
ta. Päätämme yllättää lapset ja lähteä 
porukalla aktiviteettipuistoon. Valit-
semme kohteiksi Huimalan ja Super-
parkin. Porukka autoon ja menoksi! 

Kaarramme ensimmäiseksi Hel-
singin Konalassa, kauppakeskus Ris-
tikon yläkerrassa sijaitsevaan Huima-
laan. Liukuportaiden päässä aukeaa 
viidakkomainen tunnelma. Tila on 
todella suuri ja korkea. Lattiapinta-
alaa on lähes 4 000 neliömetriä. Pie-
nemmät lapset ryntäävät heti ran-
nekkeiden oston jälkeen kiipeilylaby-
rinttiin, jossa syke nousee nopeasti. 
Uskaltaudun itse mukaan ja joudun 
nopeasti pallotykkien lataajaksi ja nii-
den maalitauluksi. 

Haluamme kaikki kokeilla pitkää 
sisäliukumäkeä, jossa neljä liukujaa voi 
laskea vierekkäin. Laskumaton kanta-
minen kahden portaikon kautta yläta-
santeelle palkitaan huimalla laskulla, 
jonka jälkeen on helppo todeta reflek-
sinomaisesti: ”Uudestaan!” Siispä mat-
to kainaloon ja takaisin portaita ylös.

Huimalan ylimmässä kerroksessa 
on mahdollista minigolffata, ja pien-

tä lisämaksua vastaan voi testata 20 
metriä korkeaa kiipeilyseinää, vaije-
riliukuja ja yllättävänkin monipuolis-
ta, aiemmin luonnonpuissa harras-
tamaamme High Ropes -köysirata-
seikkailua. Se tuntuu hurjemmalta 

sisätiloissa katon rajassa. Vai alkaako 
itsesuojeluvaistoni aktivoitua?

Hetken hengähdys
Sisääntulokerroksessa voi pitää haus-
kaa ilman jatkuvaa puuskutustakin. 
Tarjolla on muun muassa erilaisia 
pelejä ja sähköautorata. 

Jalkapalloilun, trampoliinitemppu-
jen ja vaahtomuovikuutioihin pomp-
pimisen jälkeen on aika testata Hui-
malan ravintolan tarjontaa. Tilava 
ravintolatila on keskellä hallia, joten 
vanhempien on mahdollista ottaa het-
ki omaa aikaa ainakin vähän isompien 
lasten riehuessa omatoimisesti. Ruo-
kalista noudattaa tyypillistä lasten toi-
vevalikoimaa ja annosten koko yllät-
tää positiivisesti.

Ruokailun jälkeen otamme nopean 
loppukirin suosikkilajeissa ennen siir-
tymistä eteenpäin kohti toista peuhua-
reenaa. Kotimatkalle emme olisikaan 
vain pari tunnin visiitin jälkeen saaneet 
jälkikasvua kovin helposti suostuteltua. 

Lisää vauhtia
Vantaan Superpark sijaitsee keskeisel-
lä paikalla Tammistossa, myymälähal-
lien kupeessa. Helpon pysäköinnin jäl-
keen astelemme ovista sisään ja hallin 

Samalla autolla
Aktiivisen sunnuntaimme ajok-
kina oli hiljattain esitelty tila-auto 
Proace Verso, johon mahtuu 
8-henkinen seurue vaivatta. Omat 
lapsemme ovat jo 12- ja 14-vuo-
tiaat, mutta tuttavaperheen 5- ja 
7-vuotiaat tarvitsivat turvalliseen 
matkustamiseen koroketta ja 
turva istuinta. Ne oli helppo asen-
taa paikalleen suurikokoisista 
sivuliukuovista. Uutuusmalli on 
muunneltavuudeltaan, tilavuudel-
taan ja varustelultaan harkinnan 
arvoinen vaihtoehto perheautok-
si.  Hinnat alkavat 32 839 eurosta.

Seinäkiipeilyllä viimeistellyn Huimalavierailun jälkeen 
suunnistimme Vantaan Superparkiin.
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Vaihda vapaalle
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porukalla aktiviteettipuistoon. Valit-
semme kohteiksi Huimalan ja Super-
parkin. Porukka autoon ja menoksi! 

Kaarramme ensimmäiseksi Hel-
singin Konalassa, kauppakeskus Ris-
tikon yläkerrassa sijaitsevaan Huima-
laan. Liukuportaiden päässä aukeaa 
viidakkomainen tunnelma. Tila on 
todella suuri ja korkea. Lattiapinta-
alaa on lähes 4 000 neliömetriä. Pie-
nemmät lapset ryntäävät heti ran-
nekkeiden oston jälkeen kiipeilylaby-
rinttiin, jossa syke nousee nopeasti. 
Uskaltaudun itse mukaan ja joudun 
nopeasti pallotykkien lataajaksi ja nii-
den maalitauluksi. 

Haluamme kaikki kokeilla pitkää 
sisäliukumäkeä, jossa neljä liukujaa voi 
laskea vierekkäin. Laskumaton kanta-
minen kahden portaikon kautta yläta-
santeelle palkitaan huimalla laskulla, 
jonka jälkeen on helppo todeta reflek-
sinomaisesti: ”Uudestaan!” Siispä mat-
to kainaloon ja takaisin portaita ylös.

Huimalan ylimmässä kerroksessa 
on mahdollista minigolffata, ja pien-

tä lisämaksua vastaan voi testata 20 
metriä korkeaa kiipeilyseinää, vaije-
riliukuja ja yllättävänkin monipuolis-
ta, aiemmin luonnonpuissa harras-
tamaamme High Ropes -köysirata-
seikkailua. Se tuntuu hurjemmalta 

sisätiloissa katon rajassa. Vai alkaako 
itsesuojeluvaistoni aktivoitua?

Hetken hengähdys
Sisääntulokerroksessa voi pitää haus-
kaa ilman jatkuvaa puuskutustakin. 
Tarjolla on muun muassa erilaisia 
pelejä ja sähköautorata. 

Jalkapalloilun, trampoliinitemppu-
jen ja vaahtomuovikuutioihin pomp-
pimisen jälkeen on aika testata Hui-
malan ravintolan tarjontaa. Tilava 
ravintolatila on keskellä hallia, joten 
vanhempien on mahdollista ottaa het-
ki omaa aikaa ainakin vähän isompien 
lasten riehuessa omatoimisesti. Ruo-
kalista noudattaa tyypillistä lasten toi-
vevalikoimaa ja annosten koko yllät-
tää positiivisesti.

Ruokailun jälkeen otamme nopean 
loppukirin suosikkilajeissa ennen siir-
tymistä eteenpäin kohti toista peuhua-
reenaa. Kotimatkalle emme olisikaan 
vain pari tunnin visiitin jälkeen saaneet 
jälkikasvua kovin helposti suostuteltua. 

Lisää vauhtia
Vantaan Superpark sijaitsee keskeisel-
lä paikalla Tammistossa, myymälähal-
lien kupeessa. Helpon pysäköinnin jäl-
keen astelemme ovista sisään ja hallin 

Samalla autolla
Aktiivisen sunnuntaimme ajok-
kina oli hiljattain esitelty tila-auto 
Proace Verso, johon mahtuu 
8-henkinen seurue vaivatta. Omat 
lapsemme ovat jo 12- ja 14-vuo-
tiaat, mutta tuttavaperheen 5- ja 
7-vuotiaat tarvitsivat turvalliseen 
matkustamiseen koroketta ja 
turva istuinta. Ne oli helppo asen-
taa paikalleen suurikokoisista 
sivuliukuovista. Uutuusmalli on 
muunneltavuudeltaan, tilavuudel-
taan ja varustelultaan harkinnan 
arvoinen vaihtoehto perheautok-
si.  Hinnat alkavat 32 839 eurosta.

Seinäkiipeilyllä viimeistellyn Huimalavierailun jälkeen 
suunnistimme Vantaan Superparkiin.
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• Reippailuhalli  
Huimala:
Ajomiehentie 1, Helsinki
Avoinna: joka päivä klo 
10 – 20
Ranneke:    
Aikuiset lasten kanssa  
ja alle 1-vuotiaat veloituksetta
Lapset alle 3 vuotta 10 €
Lapset yli 3 vuotta 20  €

• Superpark Vantaa: 
Tammiston kauppatie 13, 
Vantaa
Avoinna: joka päivä  
klo 11 – 20
Ranneke:  
Alle 4-vuotiaille ilmainen
Päivälippu 19 €
Kuukausikortti 59 €

T E STAT U T  KO H T E E T

* ”Tunnelma on  
kuin kymmenien lajien  
yhteistreeneissä.”

todellinen koko valkenee vasta silloin 
– täällähän voisi pitää messut! Super-
park on selvästi liikunnallisempi paik-
ka, tunnelma muistuttaa kymmenien 
lajien yhteistreenejä. Siksi lipunmyyn-
nin yhteydessä saatu ensikertalaisten 
opastustuokio antoi varmuutta ottaa 
tilat turvallisesti haltuun. 

Vantaan Superpark jakaantuu kol-
meen alueeseen: Seikkailualueella voi 
ajaa erikokoisilla polkuautoilla, las-
kea liukumäkeä, pomppia trampolii-
neilla ja kiipeillä erilaisilla pinnoilla, 
aina loivista jyrkkiin nousuihin. Game 
Arenalla voi harjoitella erilaisia pelejä 
kuten korista, lätkälämäreitä ja pesä-
pallon lyöntiä. Tutkilla mitatut isku-
nopeudet tekevät lajeista hauskan 
haastavia, olipa kyseessä aloittelija tai 
kokeneempi harrastaja. Myönnet-
täköön, että 12-vuotias Lauri voitti 
minut pesäpallon lyöntinopeudellaan.

Freestyle Hallissa pääsee kokeile-

maan ja treenaamaan esimerkiksi per-
mantoliikkeitä, scoottausta eli vauhdi-
kasta potkulautailua, rullalautailua ja 
parkouria. 

Superparkin asiakkaat ovat selke-
ästi tulleet oleilemaan tiloihin pidem-
mäksi aikaa. Lippujen hinnoittelukin 
kannustaa tähän, tarjolla on erilaisia 
kausikortteja aktiivikävijöille. Tun-
nelma on liikunnallinen, jopa vahvan 
urheilullinen. Vaikka täältäkin löytyy 
tekemistä kaikenikäisille, tuntui Hui-
mala sopivammalta pikkuväelle. Vas-
taavasti liikunnalliset teini-ikäiset viih-
tynevät Superparkissa paremmin. 

Annostus: yksi päivässä
Tavalliselle perheelle sisäaktiviteet-
tipaikat ovat hinnoittelultaan sellai-
sia, että niissä käynti ei varmasti ole 
jokaviikkoista herkkua. Yritysten net-
tisivuilta saa onneksi selkeästi tietoa 
kunkin kohteen laite- ja välinetarjon-
nasta, joten sisään astellessa tietää 
mitä odottaa. Rahalle saa vastinet-
ta, koska molemmissa käymissäm-
me kohteissa saa kulutettua helpos-
ti kokonaisen päivän. Selkeän liikun-
nallinen tekeminen on ehdottomasti 
hyvää vastapainoa esimerkiksi tieto-
konepelaamiselle ja somettelulle.

Yritykset tarjoavat hyvin monen-
laisia tapahtumapaketteja aina lasten 
synttärikutsuista yritysten tiimi- ja 
virkistyspäiviin. Sopivalle, puuhak-
kaasta tilaisuudesta nauttivalle aikuis-
porukallekin sellaista voi varmasti 
suositella.  

Vaikka me olimmekin tällä kertaa 
tuntosarvet koholla liikenteessä, tulee 
kahdesta kohteesta yhdelle päivälle 
helposti positiivinen yliannostus. Mil-
loin mennään ajan kanssa jompaan-
kumpaan uudestaan? T+

Monipuolinen lajivalikoima 
sai Laurin toivomaan 
synttärijuhlia tällaisessa 
paikassa.

Petri verestää  
lämäystaitojaan,  
Viljami valmistautuu.  
Tutkan lukema kertoo  
kunkin suorituksen  
onnistumisesta.



TOYOTA RAHOITUS  
TEKEE AUTOHAAVEISTASI TOTTA.

TOYOTA JOUSTO

Toyota Rahoitus tarjoaa sinulle useita yksilöllisiä rahoitusvaihtoehtoja, joista löydät aina itsellesi sopivan.  
Tutustu leasingpalveluihimme sekä suuren suosion saavuttaneeseen uuteen Toyota Joustoon, jossa Toyota takaa autollesi selkeän hyvitysarvon 

sopimuskauden loppuun – vaikka autoverotus muuttuisi.
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Paula Noronen Kolumni

JÄNNITIMME puolisoni kanssa 
tulevaa automatkaa. Neljän tunnin 
ajomatkalle osallistuisi lisäksemme 
kaksi alle kouluikäistä ikiliikkujaam-
me, joille viisikin minuuttia ruoka-
pöydässä on kuin vuosi vankilassa. 
Tuntikausien töröttäminen autossa 
on tylsää aikuisellekin, joten paljon-
ko voi vaatia levottomalta taaperolta?

Digitaaliset vempeleet ovat tietys-
ti pelastus numero yksi, mutta liikaa 
käytettynä ne tuntuvat lisäävän lasten 
levottomuutta, joten päätimme pit-
kittää iPadien esiin kaivamista. Tämä 
on hyvä hetki palata omaan lapsuu-
teeni 80-luvulle, jolloin pitkäpiimäi-
set automatkat oli kestettävä ilman 
pädeja ja älypuhelimia. Tämä ruokki 
minua ja isosiskoani keksimään moni-
puolista tekemistä matkalle.

Näin automatkoilla viihdyttiin 
ennen: ikkunan veivaaminen auki ja 

Tylsä autoreissu

Helsinkiläinen  Paula Noronen 
 on kirjailija, kolumnisti, koomikko  
ja käsikirjoittaja – huumoriin  
erikoistunut media-ammattilainen.

kiinni. Nykyjonnet eivät tiedä, että 
ennen sähköikkunoiden tuloa käy-
tettiin käsivoimia. Tämä kivikauti-
nen veivaamisjäänne oli tietysti hyvää 
ajanvietettä. Jos kyllästyi pelkkään 
rullailuun, niin hiusten tuulettelu 
tai oman sormen väliin jättäminen 
toi ylimääräistä jännitystä ja kasvatti 
kivunsietokykyä. 

Minkä tahansa asian bongailu. 
Pisteitä sai joko eläimistä, autojen 
merkeistä, väreistä tai rekisterinu-
meroista. Tämä tuttu ikisuosikki on 
edelleen perheiden ajantappolistal-
la. Sinänsä mielenkiintoinen harras-
tus aiheutti usein myös riitaa, koska 
kukaan ei osannut sanoa, mihin leh-
mälauma loppui ja mistä uusi alkoi.

Huurutaide oli helppoa, koska sen 
ajan autojen ilmanvaihto oli surkea. 
Tässä leikissä takaikkunaan puhal-
lettiin suuri huurualue, johon saattoi 
tehdä sormin erilaisia taideteoksia. 

Luovuuden lisäksi lapsi oppi, että 
elämässä mikään ei ole pysyvää, kun 
hetki sitten piirretty kissa valui vete-
nä alas.

Jos näistä ei löytynyt  tekemistä 
niin sitten turvauduttiin levyraa-
tiin, yhdyssanojen jatkamiseen toisil-
la sanoilla, laiva on lastattu -leikkiin 
tai jännittävään Arvaa kuka pieraisi? 
-tietovisaan. 

Mutta nyt takaisin 2010-luvulle ja 
pitkään automatkaamme. Se meni 
oikein hyvin, varsinkin kun kaivoim-
me Mäntsälän Tuuliruusun kohdalla 
pelikoneet esille ja annoimme vihais-
ten lintujen viihdyttää lapsiamme 
loppumatkan. T+

Kuva CARL BERGMAN
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Niksikisa

Kauppakassit 

valmiiksi!

Säilytä autossa vakiopaikalla 

muutamaa kestokassia,  

jotta saat aina ostokset pakat-

tua tukevasti ja ekologisesti. 

Myös kirjastosta lainattu kirja-

kasa kulkee näin siististi kotiin.

Älä heitä pois tyhjiä kahvallisia 
 lasinpesunestekanistereita. 
Kun leikkaat puukolla kanisterin 
toisen sivun irti, saat siitä 
näppärän säilytyslaatikon 
autotalliin. 

Roskasta käyttöesine 
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Onko sinulla autoi-
luun liittyvä  näppärä 

 niksi? Kerro se meille ja osal-
listu arvontaan. Voit voittaa 
 keväisiä Toyota-autonhoito-
tuotteita. 

Toimi näin: Mene osoit-
teeseen  Toyotaplus.fi. Kerro 
niksisi ja yhteys tietosi (nimi, 
sähköposti ja puhelinnume-
ro). Julkaisemme autoniksejä 
tässä lehdessä, Toyotaplus.
fi:ssä ja Toyotan somessa. 
Lähetä niksi 15.5.  mennessä, 
niin osallistut arvontaan. 

Niksit 
kiertoon!

Jaa niksi ja  
osallistu arvontaan  

toyotaplus.fi

Auton sisätilat pysyvät siisteinä 

ja raikkaina, kun käsillä on aina 

kompakti roskapussi johon 

kaikki jätteet parkkikuiteista 

banaaninkuoriin laitetaan. 

Varsinaisten autoroskapus-

sien ohella  pakastepussitkin 

 soveltuvat tähän käyttöön.

Uutta tai vierasta autoa tankatessa auton polttoai-neen täyttöluukun puolen voi tarkistaa kuljettajan paikalta nousematta autosta. Tavalli-sesti se selviää mittaristossa olevan tankin symbolin vie-ressä olevasta nuolesta.

Vasemmalla vai oikealla?

Matkaroskis



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

TOYOTA.FI/RENGASPALVELU
Vertaile autoosi sopivia renkaita, valitse ja tilaa parhaat 
sekä varaa samalla aika vaihdolle esimerkiksi seuraavan 
huollon yhteydessä. Näet samalla hinnan ja muut  
rengaspalvelut, -tuotteet sekä huoltopalvelut. Rengas-
palvelun löydät osoitteessa toyotahuoltovaraus.fi  
sekä Toyota-liikkeiden ja Toyotan nettisivuilta. 

Renkaat ja rengaspalvelut: 
toyota.fi/rengaspalvelu

KESÄRENKAAT TOYOTAN TÄYDEN 
PALVELUN RENGASLIIKKEESTÄ

Huollon varaat helpoiten osoitteessa 
toyotahuoltovaraus.fi

MUISTATHAN TARKISTAA RENKAIDEN KUNNON.
Laki edellyttää kulutuspinnan syvyydeksi talvirenkaissa vähintään 3 mm 
ja kesärenkaissa vähintään 1,6 mm, mutta turvallisen pidon kannalta 
urasyvyyden tulisi olla talvirenkaassa noin viisi millimetriä ja kesärenkaassa 
noin neljä millimetriä. Nastarenkaissa nastojen määrä renkaiden välillä  
ei saa vaihdella enempää kuin 25 %.

Pääsiäisen jälkeinen maanantai.
Nastarenkaita voi käyttää muunakin aikana,  
jos sää tai keli sitä edellyttää.  

Kysy myös renkaiden rahoittamista Toyota Korjaamoluotolla, esim.:
Rengassarja 556 € KYSY LISÄÄ!
Toyota Korjaamoluotolla 54,33 €/kk
Esimerkkilaskelma • Rahoitettava luoton määrä 556 €. Takaisinmaksuaika 12 kk. 
Käsittelykulu 8 €/kk. Luoton ja kustannusten yhteismäärä 556 € + 96 € = 652 €.  
Todellinen vuosikorko 35,2 %. Edellyttää myönteisen luotto- 
päätöksen. Luotonmyöntäjä Toyota Finance Finland Oy,  
Korpivaarantie 1, Vantaa. Hintoihin sisältyy alle asennus  
ja renkaiden kierrätysmaksu.
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