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UUSI YARIS ACTIVE 5ov. 17.851 €
UUSI YARIS-mallisto alkaen Autoverollinen kokonaishinta Toimituskulut Kokonaishinta toim.kuluineen CO2-päästöt EU-yhd. kulutus

1.0 VVT-i Life 15 357,82 € 600 € 15 957,82 € 99 g/km 4,3 l/100 km
1.5 VVT-i Active 5ov. 17 251,04 € 600 € 17 851,04 € 109 g/km 4,8 l/100 km
Launch Edition 17 900,09 € 600 € 18 500,09 € 109 g/km 4,8 l/100 km
Hybrid Launch Edition 20 890,11 € 600 € 21 490,11 € 75 g/km 3,3 l/100 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. 

Uudella Yaris Hybridillä ajat jopa puolet ajasta sähköllä ja ajaminen on koko ajan hauskaa. Launch Edition -mallissa ovat vakiona mm. 
suomenkielinen navigointi, 15” kevytmetallivanteet, peruutuskamera, vakionopeussäädin, kaksialueinen automaatti-ilmastointi, 
etusumuvalot, sähköiset lasinnostimet eteen ja taakse sekä aktiiviset Toyota Safety Sense -turvallisuusvarusteet: automaattinen 
hätäjarrutus, liikennemerkkien tunnistus, kaistavahti ja automaattiset kaukovalot. 

50 % SÄHKÖAJOA – 100 % HAUSKUUTTA

UUSI YARIS HYBRID  
ON TÄÄLLÄ
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UUSI TOYOTA

ESIMERKKILASKELMA: TOYOTA YARIS 1.5 Dual VVT-i Active 5ov. 17 851,04 € (sis. toimituskulut 600 €).  
TOYOTA JOUSTO Kk-erä 226,05 € (sis. 4 v. huollot). Rahoitusaika 48 kk. Kilometrit 60 tkm. Käsiraha 15 % (2 677,66 €). Suurempi viimeinen osamaksuerä/taattu hyvityshinta 7 465,00€. Korko 2,95 %.  
Käsittelymaksu 9 €/kk. Perustamiskustannus 180 €. Todellinen vuosikorko 4,39 %. Luototettava määrä 15 173,38 €. Luoton ja kustannusten yhteismäärä 15 173,38 € + 1 965,99 € = 17 139,37 €. 
Edellyttää hyväksytyn luottopäätöksen ja kaskovakuutuksen. Luoton myöntäjä Toyota Finance Finland Oy, Korpivaarantie 1, Vantaa. 

UUSI YARIS + 4 V. HUOLLOT TOYOTA JOUSTOLLA ESIM. 226 €/kk

Edut koskevat uusia asiakastilauksia (ei autovuokraamokäyttöön tehtyjä tilauksia) ja ovat voimassa rajoitetun ajan. Kuvan auto erikoisvarustein.
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JULKAISIJA 

Toyota Auto Finland Oy,
Korpivaarantie 1,  

PL 12, 01451 Vantaa,  
puh. (09) 85 181  

tiedotus@toyota.fi
Ilmestyy neljä kertaa vuodessa 

PÄÄTOIMITTAJA 
Janne Hällfors

TIEDOTUSPÄÄLLIKKÖ 
Kalle Kalaja

TOIMITUS
Fokus Media Finland Oy

Sisältöpäällikkö 
Eeva-Maria Lidman 

AD, Tomi Metsä-Heikkilä 
Hämeentie 153, 00560 Helsinki 

www.fokusmedia.fi

OSOITELÄHDE
Ajoneuvoliikennerekisteri, 

Liikenteen turvallisuusvirasto 
Trafi, ja Toyota Auto Finland 

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

Kuortaneenkatu 1,  
00520 Helsinki

ILMOITUSMYYNTI
Toyota, tiedotusosasto, 

puh. (09) 85 181 

PAINOPAIKKA 
Hansaprint, Turku 2017

ISSN 1238-9102

Lehden autokuvissa saattaa
esiintyä varusteita yms.,  

jotka eivät kuulu Suomeen 
tuotaviin malleihin. 

KANSIKUVA 

Susanna Kekkonen
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AURIS HYBRID
VAHVASTI VARUSTELTU 
EDITION-MALLISTO

AURIS 
TOURING SPORTS
HYBRID BLACK EDITION 
31.990 €
Erikoismallissa vakiona mm. 
portaaton automaattivaihteisto, 
17” kevytmetallivanteet, avaimeton 
Smart Entry & Start lukitus- ja 
käynnistysjärjestelmä, älykäs 
pysäköintijärjestelmä, navigointi, 
peruutuskamera, kosketusnäytöllinen 
mediakeskus, aktiiviset Toyota Safety 
Sense -turvallisuusvarusteet ja 
Bi-LED -ajovalot sekä 
Black-ulkonäköpaketti.

AURIS 
TOURING SPORTS
HYBRID ACTIVE EDITION 
28.990 €
Erikoismallissa vakiona mm. 
portaaton automaattivaihteisto, 
16” kevytmetallivanteet, 
navigointi, peruutuskamera, 
kosketusnäytöllinen mediakeskus, 
aktiiviset Toyota Safety Sense 
-turvallisuusvarusteet ja 
Bi-LED -ajovalot.

AURIS 
TOURING SPORTS
HYBRID EDITION 
25.990 €
Erikoismallissa vakiona mm. 
portaaton automaattivaihteisto, 
15” kevytmetallivanteet, 
automaatti-ilmastointi, 
vakionopeussäädin, Bluetooth®, 
nahkaverhoiltu ohjauspyörä ja 
LED-päiväajovalot.

ESIMERKKILASKELMA: Auris Touring Sports 1.8 Hybrid Edition 25 989,52 € (sis. toimituskulut 600 € )

TOYOTA JOUSTO Kk-erä 311 € (sis. 4 v. huollot). Rahoitusaika 48 kk. Kilometrit 60 tkm. Käsiraha 15 % (3 898,43 €).
Suurempi viimeinen osamaksuerä/taattu hyvityshinta 11 142 €. Korko 2,95 %. Käsittelymaksu 9 €/kk.
Perustamiskustannus 180 €. Todellinen vuosikorko 3,94 %. Luototettava määrä 22 091,09 €.
Luoton ja kustannusten yhteismäärä 22 091,09 € + 2 594,14 € = 24 685,23 €. Edellyttää hyväksytyn 
luottopäätöksen ja kaskovakuutuksen. Luoton myöntäjä Toyota Finance Finland Oy, Korpivaarantie 1, Vantaa.

TOYOTA JOUSTO -RAHOITUKSELLA 
MYÖS HUOLLOT EDULLISESTI
Auris Touring Sports Hybrid Edition 
+ 4 v. huollot 311 €/kk

Takuu 3 vuotta/100.000 km, korin puhkiruostumattomuustakuu 12 vuotta, hybridijärjestelmän takuu 5 vuotta/100.000 km. Toyota Hybridiakkuturva 
10 vuotta/350.000 km. Edut koskevat uusia asiakastilauksia (ei autovuokraamokäyttöön tehtyjä tilauksia) ja ovat voimassa rajoitetun ajan.

 Autoverollinen Toimitus- Kokonaishinta CO2- EU-yhdistetty
Malli kokonaishinta kulut toim.kuluineen päästöt kulutus 

Auris Touring Sports Hybrid Edition 25 389,52 € 600 € 25 989,52 € 81 g/km 3,5 l/100 km
Auris Touring Sports Hybrid Active Edition 28 388,03 € 600 € 28 988,03 € 83 g/km 3,6 l/100 km
Auris Touring Sports Hybrid Black Edition 31 392,13 € 600 € 31 992,13 € 92 g/km 3,9 l/100 km

55451_Toyota_AurisHybridEdition_Tplus_210x270.indd   1 31.5.2017   10.22



AURIS HYBRID
VAHVASTI VARUSTELTU 
EDITION-MALLISTO

AURIS 
TOURING SPORTS
HYBRID BLACK EDITION 
31.990 €
Erikoismallissa vakiona mm. 
portaaton automaattivaihteisto, 
17” kevytmetallivanteet, avaimeton 
Smart Entry & Start lukitus- ja 
käynnistysjärjestelmä, älykäs 
pysäköintijärjestelmä, navigointi, 
peruutuskamera, kosketusnäytöllinen 
mediakeskus, aktiiviset Toyota Safety 
Sense -turvallisuusvarusteet ja 
Bi-LED -ajovalot sekä 
Black-ulkonäköpaketti.

AURIS 
TOURING SPORTS
HYBRID ACTIVE EDITION 
28.990 €
Erikoismallissa vakiona mm. 
portaaton automaattivaihteisto, 
16” kevytmetallivanteet, 
navigointi, peruutuskamera, 
kosketusnäytöllinen mediakeskus, 
aktiiviset Toyota Safety Sense 
-turvallisuusvarusteet ja 
Bi-LED -ajovalot.

AURIS 
TOURING SPORTS
HYBRID EDITION 
25.990 €
Erikoismallissa vakiona mm. 
portaaton automaattivaihteisto, 
15” kevytmetallivanteet, 
automaatti-ilmastointi, 
vakionopeussäädin, Bluetooth®, 
nahkaverhoiltu ohjauspyörä ja 
LED-päiväajovalot.

ESIMERKKILASKELMA: Auris Touring Sports 1.8 Hybrid Edition 25 989,52 € (sis. toimituskulut 600 € )

TOYOTA JOUSTO Kk-erä 311 € (sis. 4 v. huollot). Rahoitusaika 48 kk. Kilometrit 60 tkm. Käsiraha 15 % (3 898,43 €).
Suurempi viimeinen osamaksuerä/taattu hyvityshinta 11 142 €. Korko 2,95 %. Käsittelymaksu 9 €/kk.
Perustamiskustannus 180 €. Todellinen vuosikorko 3,94 %. Luototettava määrä 22 091,09 €.
Luoton ja kustannusten yhteismäärä 22 091,09 € + 2 594,14 € = 24 685,23 €. Edellyttää hyväksytyn 
luottopäätöksen ja kaskovakuutuksen. Luoton myöntäjä Toyota Finance Finland Oy, Korpivaarantie 1, Vantaa.

TOYOTA JOUSTO -RAHOITUKSELLA 
MYÖS HUOLLOT EDULLISESTI
Auris Touring Sports Hybrid Edition 
+ 4 v. huollot 311 €/kk

Takuu 3 vuotta/100.000 km, korin puhkiruostumattomuustakuu 12 vuotta, hybridijärjestelmän takuu 5 vuotta/100.000 km. Toyota Hybridiakkuturva 
10 vuotta/350.000 km. Edut koskevat uusia asiakastilauksia (ei autovuokraamokäyttöön tehtyjä tilauksia) ja ovat voimassa rajoitetun ajan.

 Autoverollinen Toimitus- Kokonaishinta CO2- EU-yhdistetty
Malli kokonaishinta kulut toim.kuluineen päästöt kulutus 

Auris Touring Sports Hybrid Edition 25 389,52 € 600 € 25 989,52 € 81 g/km 3,5 l/100 km
Auris Touring Sports Hybrid Active Edition 28 388,03 € 600 € 28 988,03 € 83 g/km 3,6 l/100 km
Auris Touring Sports Hybrid Black Edition 31 392,13 € 600 € 31 992,13 € 92 g/km 3,9 l/100 km

55451_Toyota_AurisHybridEdition_Tplus_210x270.indd   1 31.5.2017   10.22
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Peukuta Facebookissa
# TOYOTA SUOMI

Seuraa Twitterissä
# TOYOTA SUOMI

KOLEAN KEVÄÄN hellittäes
sä sään lämpeneminen tuntui poik

keuksellisen mukavalta. Ehdin jo vapun 
jälkeen räntäsadetta katsellessani ihmetel
lä, miksi meidän suomalaisten täytyy asua 
näin tylsissä olosuhteissa? Ehkä neljä vuo
denaikaa ovat kuitenkin rikkaus, vaikka ne 
ovatkin lähestyneet tunnelmaltaan toisiaan 
viime vuosina.

Kesällä liikumme tavallista enemmän, 
 olipa kyseessä lapsi, opiskelija, työikäinen 
tai eläkevuosistaan nauttiva henkilö. Auton 
rooli muuttuu toisenlaiseksi, kun matka 
suuntautuu arkiajojen sijaan kohti  rakasta 
kesämökkiä, sukulaisperhettä tai loma
kohdetta. Jopa ne, jotka eivät itse omis
ta  autoa, hyppäävät tuttavan kyytiin, jotta 
matkanteko taittuu sujuvasti.

Ajoreitin suunnittelu ja matkatavaroi
den pakkaaminen ovat tavallaan osa loma
matkaa. Omassa perheessämme nettiä on 
jo selattu ahkerasti, jotta Norjaan suun
tautuvan seikkailumme suunnitelmat oli
sivat ennen juhannusta selvillä. Koetam
me  ottaa opiksi aiemmista kesäreissuista  

JARI-MATTI Latvala 
on paitsi täysiverinen 
kilpa-autoilija, myös 
aito Toyota-mies 
(s. 14).

HYBRIDIAUTOT kas-
vattavat suosiotaan. 
Lue, miten jarrutus-
energiaa otetaan  
talteen (s. 22). 

Kuva JUHA SALMINEN

Hyvin suunniteltu on puoli matkaa 

Kallen 
vinkit

Pääkirjoitus

ja muistaa, ettemme tarvitse tavaraa mu
kaan parinkaan viikon matkalle kovin 
suuria määriä.  

Yksi oleellinen asia on hoitaa vielä työ 
ja arkiasiat kuntoon, etteivät ne vaivaa le
poa kaipaavaa lomailijaa. Nykyisellä työ
rytmillä tämä ei ole itse kullekaan ko
vin helppoa, mutta ainakin yksi mittari 
kertoo jo nyt, että asiat ovat toimistol
lamme hyvin: Toyota on selkeästi koko 
 alkuvuoden myydyin henkilöautomerkki 
 Suomessa. Tästä kiitos kuuluu teille, sekä 
uskollisille että uusille asiakkaillemme. 

Mukavia tapaamisia ja kesäkilometrejä 
Toyotan parissa!

Tiedotuspäällikkö
Kalle Kalaja 
kalle.kalaja@toyota.fi

Kesä on viimein käsillä! 
Huolehdi myös auton 
rantakunnosta ja käytä hetki 
auton perusteellisempaan 
puhdistukseen ja varaa 
huolto ajoissa. Laaja 
palveluverkostomme palvelee 
tarvittaessa myös lähellä 
lomapaikkakuntaasi!

VAIHDA VAPAALLE!   
Suomessa riittää  
nähtävää, ja yksi hyvä 
vierailukohde on  
laadukas automuseo, 
tai vaikka useampikin 
(s. 44).



Ajassa

Keskikesän juhla avaa suomalaisten lomakauden.  
Muista varata matkantekoon aikaa ja ota mukaan hyvät 
mökkituliaiset, uimahousut ja pelastusliivit!

23.–24.6. 
JUHANNUS 

AUTOILIJAN KALENTERI 16.6.–6.10.2017
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Pori Jazz Lepaa  Maxpo  

Eukonkannon  
MM-kisat 

Tangomarkkinat 

Jo 52. kertaa 
järjestettävä 
musiikkitapahtuma 
kerää eri tyylilajien 
huippunimiä 
maahamme. Koko 
kaupunki sykkii 
riemua ja hyvää 
tunnelmaa, joten Pori 
on ylipäätään erityisen 
hyvä matkakohde 
heinäkuun puolivälissä. 
www.porijazz.fi 

Lepaalla Hämeen  
ammattikorkeakoulun  
tiloissa ja puistossa  
pidettävässä puutarha-, 
viher- ja kiinteistöalan 
näyttelyssä on esillä alan 
työvälineitä, palveluja  
ja tietysti ajokalustoa. 
Näyttelyssä on opas-
tettuja kierroksia, semi-
naareja ja ohjelmaa  
jokaisena näyttely-
päivänä. lepaa.fi

Hyvinkään lentokentällä  
järjestetään maan-
rakennus- ja ympäristön-
hoitokoneiden mega-
tapahtuma, joka  
esittelee alan koneita  
kaikissa  kokoluokissa. 
maxpo.messukeskus.fi

Milloin viimeksi kävit Sonka-
järvellä? Eukonkannon  

MM-kisojen ympärille järjes-
tetään paljon kivaa oheis-

ohjelmaa musiikin ja viihteen 
 saralta. eukonkanto.fi 

Seinäjoki tarjoaa taas elämyksiä kaikille tanssin ja tan-
gon ystäville. Varsinaisen laulukilpailun ohella tapahtu-
massa esiintyy lukuisia artisteja. 
tangomarkkinat.fi  

Neste Rally 
Finland
Toyota-leiri  huokuu 
Suomi-fiilistä, kun 
 TOYOTA  GAZOO 
 RACING  kilpailee 
kotiseudullaan, 
suomalaiskuljetta jien 
tahdittamana.  Tietoa 
 Jyväskylän ympäris-
tössä ajettavasta ral-
lista löytyy  kattavasti 
nesterally finland.fi  
 Tulkaa sankoin jou-
koin mukaan!

27.–30.7.

5.–9.7.

13.–15.7. 17.–19.8. 7.–9.9.

30.6.–1.7. 

* Seuraava  
Toyota+ ilmestyy 6.10.2017

Toyotan  
tavara-autot  
esittäytyvät  
kahdessa  

tapahtumassa:
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Ajassa 

HELSINGISSÄ toukokuussa järjestetyis-
sä Taitaja2017-kisoissa alle 21-vuotiaat 
tulevaisuuden huippuosaajat ja ammat-
tilaiset kilpailivat SM-mitaleista yli vii-
delläkymmenellä eri ammattialalla. Koko 
kilpailun voiton ja Taitajien taitaja -tit-
telin vei Lapin matkailuopiston Noora 
Latvakoski. 

”En voi uskoa tätä todeksi. Työ, jonka 
olen tehnyt, palkittiin. Ja kerrankin siitä 
palkittiin kunnolla”, Noora nauroi. Pal-
kinnoksi Noora sai Toyota C-HR Hybri-
din vuodeksi käyttöönsä. 

Taitajien Taitajan valitsee Skills Finland 
ry:n nimeämä raati lajikohtaisten voitta-
jien joukosta. Valintakriteereiden mukaan 
Taitajien Taitaja on oman lajinsa ehdotto-

Noora Latvakoski on 
Taitajien taitaja
Taitaja2017-kisoissa punnittiin yli 50 eri ammattialan  
osaajan paremmuus.

Y H T E I ST YÖ

Otsikko

Mikä  
auton osa?

Tämä pistoke  
kuuluu nykyaikaisen 
Toyotan varusteisiin.  
Onko se:

A:  Uuden Yarisin lohkoläm-
mittimen sähkökaapeli

B:  Prius Plug-inin lataus-
pistoke

C:  Land Cruiserin veto-
koukun sähköpistoke

Vastaus: Prius Plug-inin 
 Mennekes Type II -lataus-
kaapelin pistoke.

masti paras. Hän on ylpeä omasta osaa-
misestaan ja ammatistaan sekä ammatil-
lisesta koulutuksestaan. Lisäksi hän on 
luonteeltaan ulospäinsuuntautunut, hyvä 
oman alansa ja ammatillisen koulutuksen 
edustaja. 

Nooran valintaa tuomaristo peruste-
li hänen positiivisuudella, ahkeruudella, 
ammattitaitoisuudella ja työelämälähtöi-
sellä otteella.

Taitaja2017 oli Suomen itsenäisyyden 
100-vuotisjuhlavuoden ammatillisen kou-
lutuksen päätapahtuma. Helsingin mes-
sukeskuksessa vieraili tapahtuman aikana 
lähes 100 000 kävijää. Noin 500 kilpailijaa 
mitteli 50:ssä eri lajissa. T+

Hybridiversioiden 
osuus Toyota C-HR:n 
myynnistä Suomessa 
vuonna 2017.

LU KU

77%

K

Teksti ja kuva HENNA JOKINEN

Noora Latvakoski voitti Toyota 
C-HR:n käyttöönsä vuodeksi.



10 TOYOTA+10

Ajassa 

HELSINGISSÄ toukokuussa järjestetyis-
sä Taitaja2017-kisoissa alle 21-vuotiaat 
tulevaisuuden huippuosaajat ja ammat-
tilaiset kilpailivat SM-mitaleista yli vii-
delläkymmenellä eri ammattialalla. Koko 
kilpailun voiton ja Taitajien taitaja -tit-
telin vei Lapin matkailuopiston Noora 
Latvakoski. 

”En voi uskoa tätä todeksi. Työ, jonka 
olen tehnyt, palkittiin. Ja kerrankin siitä 
palkittiin kunnolla”, Noora nauroi. Pal-
kinnoksi Noora sai Toyota C-HR Hybri-
din vuodeksi käyttöönsä. 

Taitajien Taitajan valitsee Skills Finland 
ry:n nimeämä raati lajikohtaisten voitta-
jien joukosta. Valintakriteereiden mukaan 
Taitajien Taitaja on oman lajinsa ehdotto-

Noora Latvakoski on 
Taitajien taitaja
Taitaja2017-kisoissa punnittiin yli 50 eri ammattialan  
osaajan paremmuus.

Y H T E I ST YÖ

Otsikko

Mikä  
auton osa?

Tämä pistoke  
kuuluu nykyaikaisen 
Toyotan varusteisiin.  
Onko se:

A:  Uuden Yarisin lohkoläm-
mittimen sähkökaapeli

B:  Prius Plug-inin lataus-
pistoke

C:  Land Cruiserin veto-
koukun sähköpistoke

Vastaus: Prius Plug-inin 
 Mennekes Type II -lataus-
kaapelin pistoke.

masti paras. Hän on ylpeä omasta osaa-
misestaan ja ammatistaan sekä ammatil-
lisesta koulutuksestaan. Lisäksi hän on 
luonteeltaan ulospäinsuuntautunut, hyvä 
oman alansa ja ammatillisen koulutuksen 
edustaja. 

Nooran valintaa tuomaristo peruste-
li hänen positiivisuudella, ahkeruudella, 
ammattitaitoisuudella ja työelämälähtöi-
sellä otteella.

Taitaja2017 oli Suomen itsenäisyyden 
100-vuotisjuhlavuoden ammatillisen kou-
lutuksen päätapahtuma. Helsingin mes-
sukeskuksessa vieraili tapahtuman aikana 
lähes 100 000 kävijää. Noin 500 kilpailijaa 
mitteli 50:ssä eri lajissa. T+

Hybridiversioiden 
osuus Toyota C-HR:n 
myynnistä Suomessa 
vuonna 2017.

LU KU

77%

K

Teksti ja kuva HENNA JOKINEN

Noora Latvakoski voitti Toyota 
C-HR:n käyttöönsä vuodeksi.

11TOYOTA+ 11

SUOMALAISET ajavat paljon, kes-
kimäärin 16 000 kilometriä vuodes-
sa. Mutta kiinnostaako meitä autoilun 
ympäristöystävällisyys?

Enenevässä määrin, ilmenee Lii-
kenteen turvallisuusvirasto Trafin teet-
tämästä tutkimuksesta. Sen mukaan 
suomalaisten halu pienentää autoilun 
ympäristökuormitusta on parantunut.

Moni suomalainen voisi hankkia 
ympäristöystävällisen auton, jos hinta 
olisi halvempi tai ainakin samanhintai-
nen kuin muut autot.

Muita suomalaisten suosimia tapo-
ja vihertää autoilua ovat tutkimuksen 
mukaan esimerkiksi autoilun vähen-
täminen, julkisen liikenteen käytön 
lisääminen ja taloudellinen ajotapa. 
Julkista liikennettä ja taloudellista ajoa 
suosivat varsinkin naiset.

Vähemmistö olisi valmis maksa-
maan autoilusta enemmän esimerkiksi 
veroja. Tietullit ja ruuhkamaksut eivät 
nekään kiinnosta.

Suomalaiset tulevat vihreässä autoi-
lussa muiden perässä. Suomi on harvo-

Teksti SAMI TAKALA kuva ISTOCK

Autoilun 
vihertäminen 
kiinnostaa
Suomalaiset olisivat 
valmiita vaihtamaan 
 ympäristöystävälliseen 
autoon, jos hinnat olisi-
vat nykyistä halvempia, 
kertoo tuore tutkimus.

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

3 Sointuu sisustukseen.
Millefiori Go Sandalo Berga-
motto tuoksuu santelipuulle 
ja laventelille. Raikastin kiin-
nitetään auton tuuletusriti-
lään klipsillä. Tuoksun vah-
vuutta voi säätää ja raikasti-
men voi myös sulkea.  
(9,90 eur, stockmann.fi).

Otsikko

Tyylikäs

3 x  
ilma raikkaaksi

1 Raikasta ja tee hyvää! 
Kekkonen-ilmanraikastin 
tuoksuu omenalle. Tuotteen 
hinnasta menee 0,30 eur 
 hyväntekeväisyyteen Uuden 
Lastensairaalan hyväksi   
(4,90 eur, hyvantuulenpuoti.fi).

2 Klassikon kesätuoksu.  
Wunder-Baum on ilmanraikas-
tinten klassikko. Bubble gum 
-tuoksu tuo makeutta matkaan. 
Tarjolla kymmeniä eri tuoksuja 
(1,50 eur, karkkainen.com).

Ilmanraikastimella saat 
tunnelmaa automat-
koille. 

ja Euroopan maita, joissa ei ole lainkaan 
tienkäyttömaksuja, selviää teknologian 
tutkimuskeskus VTT:n tutkimuksesta.

Autoliiton viestintäpäällikkö Jukka 
Tolvanen sanoo, että esimerkiksi Nor-
jassa on sähköautobuumi, jota ovat 
vauhdittaneet muun muassa verohel-
potukset.

Tolvasen mukaan Norjassa sähkö-
autosta ei tarvitse maksaa auto- eikä 
arvonlisäveroa. Sähköautolla ajaes-
sa välttyy myös tietulli- ja lauttamak-
suilta, ja ekoautoille on maksuttomia 
pysäköinti- ja latauspaikkoja.

Muualla tienkäyttömaksut ovat ylei-
siä. Esimerkiksi tukholmalaiset ovat 
pulittaneet ruuhkamaksuja yli kym-
menen vuotta. Maksuista järjestettiin 
kansanäänestys, ja ne ovat vähentäneet 
autoilua. Sama tapahtui Milanossa.

Singapore siirtyi ruuhka maksu-
järjestelmään jo vuonna 1975. Lon-
toossakin ruuhkamaksuja ehdittiin 
pohtia 1960-luvulta lähtien, ennen 
kuin ne otettiin käyttöön vuonna 
2003. T+

Hauska

Väripilkku

K

Lue Toyota-kuskien parhaat autoniksit  
ja ota kikat käyttöön! Toyotaplus.fi  
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Ajassa 

Toyota Auto Finland ja Toyo-
ta Finance Finland valitsevat 
vuosittain jälleenmyyjäver-
kostosta Vuoden Autosihtee-
rin. Valintakriteereinä ovat 
erinomainen ammattitaito, 
positiivinen asenne ja hyvä 
yhteistyö sekä maahantuon-
nin että Toyota Rahoituksen 
kanssa. 

Tämän vuoden Autosih-
teeriksi valittiin Satu Helin 
Varsinais-Suomen Auto-Cen-
teristä, Raisiosta. 

Satu oli yllättynyt saamas-
taan huomionosoituksesta, 
koska on omien sanojensa 
mukaan tehnyt autosihteerin 
töitä Raisiossa ”vasta” vajaat 
kymmenen vuotta. Onnea 
Satu!  

Vuoden 
Autosihteeriksi 
Satu Helin

PA L K I T T U

ASIAKKAAN asettaminen etusijalle  
on aina ollut Toyotan toiminnan keskipis-
teessä. 

Toyota palkitsi toukokuussa 45 Toyota-
jälleenmyyjää 33 markkina-alueelta osoi-
tuksena ensiluokkaisesta toiminnastaan 
asiakassuositteluun liittyen, sekä myynti- 
että huoltotoiminnoissa. 

Yhteensä 2 300 jälleenmyyjäliikkeen 
toimintaa tarkasteltiin arviointiprosessissa, 
joka mittasi asiakassuosittelua ja liiketoi-
minnan tehokkuutta. Suomesta palkinnon 
sai Salon Passeliauto. 

Toiminnassaan parhaiten onnistuneet 
palkittiin toukokuussa Antwerpenissa. 

Palveluksessanne!
Toyota Ichiban 2017 -palkinto Salon Passeliautolle.

Toyota kerää aktiivises-
ti asiakaspalautteita toi-
mintansa parantamisen 
hengessä. Tammi–maalis-
kuussa 2017 vastanneiden 
joukosta arvottiin viisi voit-
tajaa: 
Saila Lehtonen, Forssa
Timo Väänänen, Vantaa
Kaija Lindström, Hyvinkää
Antti Lehtonen, Raisio
Henry Tani, Kotka.

Onnea 
voittajille!

1 Tammelantori 
Kukkia, vihanneksia, marjo-
ja, kalaa ja lihaa. Kahviloita, 
lounasravintoloita ja tietysti 
Tapolan mustaa makkaraa. 
Mitä et Tammelantorilta saa, 
sitä et tarvitse! Tampereen 
monipuolisimmalle torille 
kannattaa tulla kauem paakin. 
Avoinna arkisin klo 6–14 ja 
lauantaisin klo 6–15.
, Pinninkatu 23

2 Lappeenrannan 
 kauppatori 
Perinteikäs kauppatori  
sijaitsee kaupungin ydinkes-
kustassa. Torilla käyskentelyn  
jälkeen voi piipahtaa  
viereiseen kauppahalliin. 
Avoinna ma–la klo 7–14,
iltatori kesällä ma–pe  
klo 14–18, sunnuntaisin  
kirpputori klo 7–14.
, Snellmaninkatu 14

3 Salon tori 
Suomen parhaana palkittu  
tori. Perinteisen torimyynnin  
lisäksi Salon torilla on  
runsaasti erilaisia tapahtumia, 
kuten suositut kesätorstaiset 
Iltatorit, jotka tuovat paikalle 
kotimaisia esiintyjiä, torimyy-
jiä, lettukahviloita, vanhan  
tavaran myyjiä sekä lasten 
kirpputorin. 
, Horninkatu 11   

3 x kesätori 
Kesätori on parhaimmillaan paikkakunnan yhteinen olohuone.  
Torilla tavataan tuttuja, kahvitellaan ja nautitaan kesästä. 

Salon Passeliauton toimitusjohtaja  
Antero Jokinen (toinen oikealta) vastaanotti 
palkinnon toukokuussa Antwerpenissa.
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Askarruttaako
rahoitus?  
Carita Österberg vastaa  
lukijoiltamme tulleisiin rahoitusta  
koskeviin kysymyksiin. 

Heräsikö 
kysymyksiä?

Lähetä meille viesti  
toyota.rahoitus@

toyota.fi

2.

4.

3.
1.

Olen kiinnostunut 
uudesta Toyota Yarisista, 
mutta nykyisestä 
autostani on vielä pari 
vuotta rahoitusta jäljellä. 
Voinko vaihtaa autoni 
uuteen vai pitääkö minun 
maksaa ensin nykyinen 
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KU K A?

Asiakaspalvelupäällikkö 
Carita Österberg

Missä? Toyota Finance  
Finland  Oy Vantaa

Ura Toyotalla  vuodesta 2010



Minun Toyotani

Miksi Toyota Corolla GT AE86?
”Siitä autosta koko ralliurani lähti 
käyntiin. Toukokuun alussa 16  
vuotta sitten aloin ajaa nuorten  
luokan Rallisprintiä Kalajoella. Olin 
silloin 16-vuotias. Kiersin vuoden 
aikana 26 kilpailua, joista voitin 24. 
Kaksi kertaa olin toisena.”

Millaisessa käytössä auto  
on nyt?
”Corolla GT on entisöitynä mootto-
riurheilumuseossani JM-Rally Parc 
Ferméssä Tuurissa. Vaikka auto ei ole 
enää käytössä, istahdan pari kertaa 
vuodessa sen rattiin. Siitä tulee aina 
hyvä fiilis.”

Mikä Corolla GT:ssä on parasta?
”Auton vahvuus on 1600-kuutioi-
nen, 16-venttiilinen moottori. Siinä 
on erittäin hyvä teho-painosuhde. Se 
tuottaa yli 200 hevosvoimaa, ja auto 
painaa noin 950 kiloa. Mitä enem-
män moottorissa on voimaa, sitä 
enemmän auto kiihtyy, ja mitä kevy-
empi auto, sitä parempi pysähtyvyys. 
Myös ajotuntuma on hyvä.”

Ralliautoilijan  
suosikki

Ralliautoilija Jari-Matti Latvalalla on tallissaan vanhoja  
Toyotia harrasteautoina. Rakkain niistä on Toyota Corolla 

GT AE86 vuodelta 1984. Teksti SAMI TAKALA kuva MIKKO LEHTIMÄKI

• Jari-Matti Latvala, 32, ajaa MM-rallia 
TOYOTA GAZOO Racing WRC-tiimissä.• Asuu Pohjois-Helsingissä avopuoli-
sonsa, tv-kasvo Maisa Torpan kanssa. 
Harrastaa suunnistusta kesäisin ja 
hiihtoa talvella. Innokas mökkeilijä ja 
vesiurheilun ystävä.• Isä Jari Latvala on myös ralliautoilija. 
Hän on voittanut urallaan muun muassa 
rallin Suomen mestaruuden.

KU K A?

Jari-Matti Latvala

Paras muistosi Corolla GT:stä?
”Paras fiilis oli, kun iso kierrosluku-
mittari hipoi 9 000:ää kierrosta. Sil-
loin auton ääni oli parhaimmillaan, 
kirkas ja kiekuva. Korkeilla kierrok-
silla tunsi, että nyt mennään!”

Montako Toyotaa tallissasi on?
”Ralliautoja on nyt 12, ja vielä on 
pari autoa tulossa. Toyotia on kolme: 
Corolla GT:n lisäksi Corolla WRC 
ja Celica GT. Corolla WRC on enti-
nen Carlos Sainzin auto. Hän ajoi 
sillä rallia vuonna 1999, ja sillä myös 
rakensin omaa ralliuraani. Auto vei 
minua urallani merkittävästi eteen-
päin.”

Miten alun perin päädyit  
Toyotaan?
”Nuorten luokan Rallisprintin sään-
töjen puitteissa Corolla GT AE86  
oli paras auto, joka oli saatavissa:  
se oli nopein takavetoinen auto. 

Paljonko ajat vapaa-ajalla?
”Siviiliajoa tulee 50–60 000 kilo-
metriä vuodessa. Osallistun myös 

Historic Rallyyn vanhoilla autoilla. 
Harrastus alkoi vuonna 2009 Ford 
Escortilla, ja myöhemmin siirryin 
Audi Quattroon. Nyt on rakenteilla  
Toyota Celica. Toyota on minulle 
läheisin, koska aloitin sillä ralliurani. 
Minulle merkitsi paljon, kun Toyota 
palasi rallin MM-sarjaan pitkän  
tauon jälkeen.” T+

Toyota Corolla 
GT AE 86, 
vm 1984,

museoituna 
Tuurissa.
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Jari-Matti Latvala aloitti 
ralliuransa  Corollan 
puikoissa vuonna 2001. 
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Uusi Yaris lanseerattiin Suomessa toukokuun  
alussa. Vahvasti uudistunut suosikkimalli on saanut 
huippunykyaikaisen bensiinimoottorin  ja kattavam-
man turvavarustelun. Suosittu hybridiversio on entistä 
taloudellisempi ja tehokkaampi. 

Teksti KALLE KALAJA kuva OTTO VIRTANEN



TOYOTA+16

Uusi Yaris lanseerattiin Suomessa toukokuun  
alussa. Vahvasti uudistunut suosikkimalli on saanut 
huippunykyaikaisen bensiinimoottorin  ja kattavam-
man turvavarustelun. Suosittu hybridiversio on entistä 
taloudellisempi ja tehokkaampi. 

Teksti KALLE KALAJA kuva OTTO VIRTANEN

TOYOTA+ 17

Suosikin 
vahva 

paluu
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OYOTA YARISTA REKISTERÖITIIN viime 
vuonna Suomessa 3 254 kappaletta ja Euroo-
passa yli 208 000 kappaletta. Hyvien myyn-
tilukujen taustalla ovat hauskan yleisolemuk-
sen ohella alhaiset omistamisen kustannukset, 
Toyotan laadukkuus ja hyvä jälleenmyyntiarvo. 
Tämän vuoksi Yaris vetoaa  laajaan asiakaskun-
taan. Hybriditekniikka on ollut jo aiemmin yksi 
Yarisin valteista, ja Euroopassa noin 40 pro-
senttia myynnistä on hybridejä. 

Uuden Yarisin ajettavuus, varustelu ja muo-
toilu ovat harpanneet reilusti eteenpäin. Paran-
nuksiin käytettiin massiiviset 90 miljoonaa 
euroa, jonka myötä Yaris on saanut yli 900 
 uutta osaa.

Taloudellisuutta ja tehokkuutta 
Uudistuneessa Yaris Hybridissä yhdistetyn ajon 
kulutus on 3,3 litraa sadalla kilometrillä ja hii-
lidioksidipäästöt vain 75 grammaa kilometriä 
kohden. Ajomelun vaimentamiseen on kiinni-
tetty paljon huomiota, ja tämän huomaa koe-
ajossa helposti. Ajo-ominaisuudet ja ohjattavuus 
ovat parantuneet iskunvaimentimien ja sähköisen 
ohjaustehostimen hienosäädöillä. 

Toyotan pitkä kokemus hybrideistä on aut-
tanut tuotekehityksessä myös uusia bensiini-
moottoreita suunniteltaessa. Uusi 1,5 litran 
bensiinimoottori on arkiajossa jopa 12 prosent-
tia edeltäjäänsä taloudellisempi, mutta se tarjo-
aa  silti 10 prosenttia paremmat teho- ja vään-
tölukemat. Huipputeho on 82 kW (111 hv) ja 
maksimivääntö 136 Nm. Taloudellisuuden ja 
tehokkuuden yhdistelmän mahdollistaa uusi 
venttiilinohjauksen VVT-iE-järjestelmä (Vari
able Valve Timing  intelligent Electric Motor).

Eurooppalaista muotoilua 
Yarisia on valmistettu Ranskan Valenciennes-
sa vuodesta 2001. Ulkonäkö ja sisusta ovat saa-
neet uuden ilmeen Toyotan Nizzassa sijaitse-
vassa ED2-muotoilukeskuksessa. Ensimmäistä 
kertaa täysin Euroopassa toteutetut tuotepa-
rannukset ja -uudistukset otetaan sellaisenaan 

T

Uusi Yaris on tyylikäs Toyota -perheen 
edustaja, johon yhä useampi valitsee 
hybriditekniikan.
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etusäleikköä. Ulkonäkö on korostetun kolmi-
ulotteinen ja auto näyttää asettuvan tukevasti 
tien pintaan. 

Sivusta katsottuna uusi Yaris on entistä  
menevämmän näköinen. Korin pituutta on 
korostettu uusilla keulan ja perän muotoiluilla. 
Tavaratilan luukun päälle ulottuvat takavalot ja 
ilmeeltään uudistunut takaosa luovat tunteen 
kokoaan pidemmästä autosta, ja kokonaisvai-
kutelma on tarkkaan hiottu. Rallipolkuja vuo-
den alusta valloittanut Yaris WRC on monin 
tavoin massiivisempi, mutta uusi Yaris on ollut 
ulkonäöltäänkin mielekäs lähtökohta kehittää 
rallin MM-sarjan osakilpailuvoittoihin kykene-
vä kilpa-auto.

FA K TAT:

Autotyyppi: Pienten  
perheautojen kestosuosikki
Moottorit: 1,0 VVT-I, 1,5  
Dual VVT-iE, 1,4 D-4D ja 1,5 Hybrid
Vaihteisto: Käsi- ja automaatti-
vaihteistot
Vetotapa: Etuveto
Suurin teho ja vääntö: 
Suurin teho: 51 – 82 kW (69 – 111 hv)

MITAT:
Pituus: .................................. 3 945 mm
Leveys: ..................................1 695 mm
Korkeus: ............................... 1 510 mm

TALOUDELLISUUS:
Kulutus, yhdistetty  
ajo (alkaen): ...................... 3,3 l/100 km 
CO2-päästöt, yhdistetty  
ajo (alkaen): ............................. 75 g/km
Hinta alkaen: .........................15 958 euroa  
(sis. toimituskulut)

käyttöön myös Japanissa myytävään Vitz-sisar-
malliin. 

”Toyota on tunnettu rationaalisena brändinä, 
mutta halusimme uuden Yarisin vetoavan tuntei-
siin niin, että auto olisi aiempaa dynaamisempi. 
Meidän piti ymmärtää markkinoita syvällises-
ti saavuttaaksemme asettamamme tavoitteet”, 
Toyotan projektijohtaja Serkan Karaman 
sanoi Yarisin lanseerauksen yhteydessä.  

Yarisin laatumielikuvaa on jalostettu ulko-
näön ja sisätilojen yksityiskohdilla sekä uusil-
la pirteillä värivaihtoehdoilla. Myös hallinta-
laitteita ja niiden käytettävyyttä on parannet-
tu. Uudenlainen puskuri nivoutuu saumatto-
masti ajovalojen ympärille ja kehystää leveää 
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Sisältäkin uusi
Uuden Yarisin mittaristossa on 4,2 tuuman 
TFT-näyttö, joka tuo muun muassa digitaa-
lisen nopeusmittarin ja navigoinnin opas-
teet suoraan kuljettajan näkökenttään. Muita 
uudistuksia ovat potkurimaiset tuuletusvent-
tiilit, sinisenä loistavat mittariston ja painik-
keiden taustavalot sekä entistä helppokäyttöi-
semmät multimediajärjestelmän ohjaus- 
painikkeet. Active-varustelusta lähtien koje-
taulun keskiosaa hallitsee Touch-mediakeskus 
seitsemän tuuman kosketusnäytöllä, sisältäen 
peruutuskameran.

Yarisin kaksivärisissä Style-malleissa ulkovä-
rit saavat niihin sopivat sisätilat. Värit näkyvät 
lähes kaikilla pinnoilla ohjauspaneelissa, ovien 
yksityiskohdissa sekä istuimien verhoiluissa.

Vielä turvallisempi
Toyotan sitoutuminen yhä turvallisempien 
autojen valmistukseen näkyy Yarisin varustelus-
sa: kaikissa malliversioissa on vakiona Toyota 
Safety Sensen aktiiviset turvallisuusvarusteet. 
Varustukseen kuuluu törmäyksiä ennakoiva 
Pre-Collision-järjestelmä automaattisella hätä-
jarrutustoiminnolla, kaistavahti ja automaat-
tiset kaukovalot. Active-varustelusta lähtien 
kokonaisuus täydentyy kätevällä liikennemerk-
kien tunnistusjärjestelmällä.

Pre-Collision-törmäyksenestojärjestelmä 
tarkkailee edessä olevia ajoneuvoja ja varoittaa 
kuljettajaa mahdollisesta törmäysvaarasta. Jär-
jestelmä lisää jarrutusvoimaa hätäjarrutustilan-
teissa. Tarvittaessa järjestelmä tekee itsenäisesti 
automaattisen hätäjarrutuksen. 

3  X  VA R U S T E

1  Aurinkoverhot  
takasivuikkunoihin  

(93 euroa).

2  Tavaratilan  
tavaraverkko (79 euroa).

3  Tarra  
etu- ja takahelmaan 
(punainen, sininen ja 

limenvihreä: 215 euroa).

Mittaristossa on 4,2 tuuman 
selkeä TFT-näyttö. Style-
paketti tuo lisäväriä sisustan 
yksityiskohtiin.



TOYOTA+20

Sisältäkin uusi
Uuden Yarisin mittaristossa on 4,2 tuuman 
TFT-näyttö, joka tuo muun muassa digitaa-
lisen nopeusmittarin ja navigoinnin opas-
teet suoraan kuljettajan näkökenttään. Muita 
uudistuksia ovat potkurimaiset tuuletusvent-
tiilit, sinisenä loistavat mittariston ja painik-
keiden taustavalot sekä entistä helppokäyttöi-
semmät multimediajärjestelmän ohjaus- 
painikkeet. Active-varustelusta lähtien koje-
taulun keskiosaa hallitsee Touch-mediakeskus 
seitsemän tuuman kosketusnäytöllä, sisältäen 
peruutuskameran.

Yarisin kaksivärisissä Style-malleissa ulkovä-
rit saavat niihin sopivat sisätilat. Värit näkyvät 
lähes kaikilla pinnoilla ohjauspaneelissa, ovien 
yksityiskohdissa sekä istuimien verhoiluissa.

Vielä turvallisempi
Toyotan sitoutuminen yhä turvallisempien 
autojen valmistukseen näkyy Yarisin varustelus-
sa: kaikissa malliversioissa on vakiona Toyota 
Safety Sensen aktiiviset turvallisuusvarusteet. 
Varustukseen kuuluu törmäyksiä ennakoiva 
Pre-Collision-järjestelmä automaattisella hätä-
jarrutustoiminnolla, kaistavahti ja automaat-
tiset kaukovalot. Active-varustelusta lähtien 
kokonaisuus täydentyy kätevällä liikennemerk-
kien tunnistusjärjestelmällä.

Pre-Collision-törmäyksenestojärjestelmä 
tarkkailee edessä olevia ajoneuvoja ja varoittaa 
kuljettajaa mahdollisesta törmäysvaarasta. Jär-
jestelmä lisää jarrutusvoimaa hätäjarrutustilan-
teissa. Tarvittaessa järjestelmä tekee itsenäisesti 
automaattisen hätäjarrutuksen. 

3  X  VA R U S T E

1  Aurinkoverhot  
takasivuikkunoihin  

(93 euroa).

2  Tavaratilan  
tavaraverkko (79 euroa).

3  Tarra  
etu- ja takahelmaan 
(punainen, sininen ja 

limenvihreä: 215 euroa).

Mittaristossa on 4,2 tuuman 
selkeä TFT-näyttö. Style-
paketti tuo lisäväriä sisustan 
yksityiskohtiin.

TOYOTA+ 21

Automaattiset kaukovalot tunnistavat vas-
taantulevan liikenteen, edellä ajavien ajoneu-
vojen valot ja ympäristön valaistuksen. Järjes-
telmä vaihtaa automaattisesti lähi- ja kaukova-
loihin välttääkseen häikäisyä ja helpottaakseen 
kuljettajaa pimeällä. Kaistavahti puolestaan 
tunnistaa kaistamerkinnät ja varoittaa kuljet-
tajaa äänimerkillä ehkäisten autoa ajautumas-
ta vahingossa väärälle kaistalle. Liikennemerk-
kien tunnistusjärjestelmä tuo muun muas-
sa voimassa olevan nopeusrajoituksen mitta-
riston TFT-näytölle. Uudet varusteet todella 
helpottavat ajamista sekä lisäävät turvallisuus-
tasoa.

Suomessa uudesta Yarisista on tarjolla neljä 
varustelutasoa: Life, Active, Style ja Premium 
sekä rajoitetun ajan tarjolla oleva Launch Edi-
tion. Malliston hinnat alkavat 15 358 euros-
ta ja Active-varustelun hinnat 17 133 eurosta. 
Malliston edullisimman hybridin saa omak-
seen 19 908 eurolla, mikä tekee Yarisista Suo-
men edullisimman hybridiauton. T+

Reaalitietoa koeajoista
Auton kulutus- ja päästötiedot ovat nousseet yhä 
tärkeämmäksi valintakriteeriksi auton hankinnas-
sa. Siksi mahdollisuus auton taloudellisuuden 
tarkasteluun omalla ajotavalla ennen ostopää-
töstä on nähty Toyota-liikkeissä tärkeäksi. Toyota 
on ottanut koeajoautoissaan käyttöön Suomes-
sa kehitetyn tiedonkeräykseen käytettävän älyk-
kään Driveco-työkalun. 

Driveco-yksikön keräämät koeajotiedot autta-
vat havainnollistamaan hybriditeknologiaa ja sen 
hyötyjä. Järjestelmä kerää tietoja koeajon mat-
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* Pre-Collision 
-törmäyksenesto-
järjestelmä
tarkkailee edessä  
olevia ajoneuvoja ja  
varoittaa kuljettajaa  
törmäysvaarasta.



TOYOTA+22

Bensiinimoottori

Näin toimii hybridi
Hybriditeknologia yhdistää polttomoottorin ja sähkömoottorin. 
Teknologian hienous on siinä, että se ottaa talteen  
energiaa esimerkiksi jarrutuksessa. 

Infografiikka

Hybridiauto lähtee liikkeelle 
aina pehmeästi sähkömoot-
torilla. Pelkällä sähköenergi-
alla voi ajaa taajamanope-
uksissa, ja hetkittäin myös 
maantieajossa. 

L I I K K E E L L E L Ä H TÖ

Tasaisessa ajossa auto vaih-
telee sähkö- ja bensiinimoot-
torien vetovastuita, aivan 
kuten tandempyöräilijät. 
Moottorit voivat osallistua 
yhtäaikaa auton liikuttami-
seen. Sopivissa tilanteissa 
auto  ottaa polttomoottorin 
tuottamaa voimaa sähkönä 
talteen ajoakustoon. Tyypilli-
sellä ajokerralla polttomoot-
tori voi olla sammutettuna 
jopa yli puolet ajoajasta 
ilman ulkopuolista lataustar-
vetta.

TAVA L L I N E N  A J O

Ajoakusto

Polttoainesäiliö

Sähkömoottori

Teksti KALLE KALAJA kuva JUKKA FORDELL
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Hybridi 
numeroina

FA K TA

P O H JA P I I R R U ST U S

Kaksi moottoria, kaksi 
energiavarastoa. Koska 
akku tarjoaa ajoenergiaa, on 
polttoainetankki tavallista 
pienempi. Akku latautuu 
jarrutusenergialla yhden 
bensiinitankkausvälin  aikana 
jopa satoja kertoja. Jarrutus-
energia karkaa tavallisessa 
autossa lämpönä taivaan 
tuuliin.

Vaativissa kiihdytystilan-
teissa molemmat moottorit  
ovat käytössä täysipai-
noisesti. Siksi hybridiauto 
tarjoaa hyvää suorituskykyä, 
vaikka se on poikkeuksellisen 
polttoainetaloudellinen.

TÄYS K I I H DY T YS

M O OT TO R I JA R R U T U S

Hybriditekniikan 
perusvahvuus on 
kiihdytykseen käytetyn 
energian talteenotto 
jarrutus- ja moottorijar-
rutustilanteissa. Auton 
vauhtia hidastettaessa 
sähkömoottori lataa 
sähköä automaattisesti 
akustoon. Seuraavassa 
kiihdytyksessä energi-
aa kulkee taas toiseen 
suuntaan.

Ensimmäisen Priuksen 
 esittelystä tulee tänä 

vuonna kuluneeksi

Ensimmäisen 
sukupolven Priuksen 

CO2-päästöt olivat  
114 g/km.  

Vuonna 2017 ne ovat 
70 g/km, vaikka  
Priuksen koko ja 

kokonais teho ovat 
kasvaneet.

70g/km

Suomessa on 
myynnissä 

Toyotan Hybridi-
mallia.

Tänä vuonna yli

Toyotan valmistamia  
hybridiautoja on 
myyty maailman-

laajuisesti yli 

8

5000
suomalaisasiakasta  

hankkii uuden  
Toyota-hybridin.

miljoonaa kappaletta. 



Huollon varaat helpoiten osoitteessa 
toyotahuoltovaraus.fi

VARMISTA TASAINEN TOIMINTA 

TOYOTA GENUINE  
MOTOR OIL

Luotettavimmatkin moottorit toimivat pidempään häiriöttä, kun niitä huoltaa 
huippuluokan moottoriöljyllä. Toyota Genuine Motor Oil on kehitetty juuri Toyotan 

autoille ja siksi se on parasta moottorillesi. Näin varmistat, että autosi pysyy 
suorituskykyisenä, taloudellisena ja vähäpäästöisenä koko elinikänsä.

Toyotaasi suunnitellut tuotteet löydät vain Toyota-huollosta.
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Vempaimet

Tien päälle. 
Tankkaa kahvi  
termosmukiin  
ja jatka matkaa! 
Mukia saa valkoi-
sena ja mustana.  

Kuumaa vai kylmää? 
Kajo-terästermos-
pullossa on kuminen 
pidike, joka helpot-
taa otteen pitämistä. 
Mukana pikakorkki ja 
muki. Tilavuus 75cl. 

Turvallisesti  
sateella. Sateen-
varjo, jossa heijas-
timet ja kahvassa 
punainen  
huomiovalo sekä 
ledlamppu.  

Koko 
 viikonlopuksi.   
Isoon Kajo-
nailon kassiin 
mahtuu monen 
päivän matka-
tavarat.  

Aina mukana!  
Näppärä ostos - 
kori, joka taittuu  
pieneen tilaan.  

Marcus Grönholm

Tommi Mäkinen

Hannu Mikkola

Luottovaruste.  
Tukevasta  
materiaalista  
valmistettu  
lippalakki  
toimii aina.   

Kaikki sivun tuotteet Toyota-jälleenmyyjiltä.  
Tarkista saatavuus ja hinnat Toyota-liikkeestäsi.

Jari-Matti Latvala 

Teksti KALLE KALAJA kuvat LEHTIKUVA JA LAURA RIIHELÄ

Valmiina pikataipaleelle?
Suomen rallin voittajalegendat viitoittavat tietä 

heinäkuussa Jyväskylässä järjestettävälle rallitapahtumalle. 
Kannusta Toyotan talli voittoon hyvissä varusteissa.  

Markku Alén
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RELACOMIN tietoliikenneasentaja  
Janne Osmala pyöräyttää uuden 
Toyota Proacen yhtiön päävaraston 
eteen aurinkoisena kevätaamuna Van-
taalla. Edessä näyttäisi olevan keikka-
kalenterin perusteella normipäivä.

”Se tarkoittaa noin 10–15 keikkaa  
kehäteiden sisäpuolella. Enimmäk-
seen ne ovat laajakaistakytkentöjä  
ja muita vastaavia asennustöitä”, 
Osmala kertoilee täyttäessään auton-
sa varaosalaatikoita ja tarkistaessaan 
mukana olevia työkaluja.

”Nämä kannattaa katsoa heti 
aamulla kuntoon, niin ei tarvitse  

Pyörien päällä saapuu apu monelle suomalaiselle.  
Arjen sankarit asentavat laajakaistayhteyksiä, pitävät 
huolta pihoista ja huoltavat ovia. 

kyydissä
Päivä Proacen 

turhaan ajella edestakaisin. Tosin  
täytyy tunnustaa, ettei ajelu  
näin uudella autolla niin hirveästi 
harmittaisi”, mies vitsailee.

Ensimmäisen keikan Osmala kuit-
taa Helsinkiin ja Käpylän suuntaan, 
josta jatkamme Malmille kytkentä-
töihin keskuskaapille. Sieltä matka 
jatkuu Vantaalle Vapaalaan. 

Matka taittuu tottuneissa käsissä 
jouhevasti ja vasta muutaman viikon 
ikäiselle ajokille ropisee roimasti 
mukavuus- ja käytettävyyspisteitä.

”Tämä on ajettavuudeltaan ihan 
henkilöauton tasoa. Todella hiljainen  
ja mukava. Lisäksi varustelusta  
löytyy muun muassa vakionopeuden-
säädin, automaatti-ilmastointi, 
nopeudenrajoitin sekä todella hyvin 
toimiva bluetooth. Tehoakin riittää 
eli tällä ei jää maantielläkään jalkoi-
hin”, Osmala kehuu.

Kätevä ja kompakti
Kokeneen asentajan työpäivästä iso 
osa kuluu ratin takana. Työkohteet 
ovat ympäri Helsinkiä ja sen lähiym-

päristöä. Työvuosia on takana  
kolmisenkymmentä, joten käytössä 
on ollut monenlaista ajopeliä. 

Relacomilla on kaikkiaan noin 
300 autoa. Uusia Proaceja yritys 
on hankkinut asennus- ja huolto-
töihin sopivalla varustuksella 
kevään aikana nelisenkymmentä  
kappaletta. Valinnan ratkaisivat 
auton kokonaistaloudellisuus,  
toimintavarmuus sekä kattava 
huoltoverkosto.

”Olin näitä vaihtoehtoja itsekin 
arvioimassa ja valitsemassa. Proace 
oli työkaluna ja työympäristönä  
selkeä ykkönen.”  

Työlistalle kirjautuu vielä muu-
tama asennustyö ja yhdellä keikalla 
on käväistävä perinteiseen malliin 
myös pylväässä.

”Nämä ne ovat päivän koho-
kohtia, kun tuulee ja vihmoo  
räntää. Yhteydet on kuitenkin  
saatava kuntoon kelillä kuin kelillä, 
ennen ei kotiin lähdetä”,  
Osmala toteaa pylväskenkiä  
kiinnittäessään. 

Teksti TIMO SORMUNEN kuvat JUNNU LUSA

Piuhat kiinni 
ja yhteydet 
kuntoon
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Valmiina päivän töihin.  
Janne Osmalan Proace on täytetty  
varaosilla ja työkaluilla.
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PALVELUOHJAAJA Tomi Lahden 
puhelin herää eloon heti aamusta 
Lassila & Tikanojan varikolla Helsin-
gin Pasilassa.

”Selvä juttu, käydäänpä hoitamas-
sa”, kuittaa Lahti ja loikkaa ketterästi 
Toyota Proacen ohjaimiin.

Syvänsinisen pakun keula  
suuntautuu kohti Itä-Helsinkiä.

”Siellä on kauppareissulle lähtenyt  
rouva unohtanut avaimet kotiin. 
Mennään päästämään hänet sisälle”, 
selvittää Lahti pikaista työkomen-
nusta.

Proace jättää keskustan ruuhkaiset 
valtaväylät kokeneissa käsissä näppä-
rästi taakseen.

”Kilsoja kertyy parhaina viikkoina  
jopa 700, joten kiireisinä päivinä  
tämä on melkoista korttelirallia. 
Ohjaustehostimesta ja peruutus-
tutkasta on näissä hommissa ihan 
oikeasti hyötyä”, hän selvittää.

Reilun vartin päästä olemme jo 
määränpäässä. Ovenavauksen ja  
työkuittausten jälkeen otamme suun-
naksi Pihlajanmäen, jossa taloyhtiön 
isännöitsijä odottelee aamupäiväksi  
buukattua kerrostalon kiinteistö-
katselmusta.

”Ihan arkisia rutiinitöitä nämäkin”, 
Lahti tuumaa, nappaa mukaansa  
asiaankuuluvat dokumentit ja  
lähtee kättelemään isännöintiyhtiön 
edustajaa.

Ketterä työkaveri
Ympäristö- ja kiinteistöhuoltoyritys  
Lassila & Tikanojalla on pitkät  
Toyota-perinteet. Tätä nykyä  
tuotanto- ja työsuhdekäytössä on 
lähes 300 paketti-, lava- ja henkilö-
mallista Toyotaa.

Takavuosina Hiace oli yksi perus-
työkaluista. Nyt pakettiautorivistöön 
ovat ilmestyneet myös Proacet. Valin-
nassa painoivat Toyotan luotettavuus 
ja kustannustehokkuus. Myös kattava 

valtakunnallinen huoltoverkosto  
on ollut tärkeä kriteeri, sillä L&T:llä 
on toimintaa ympäri Suomea.

”Tällä kelpaa kyllä pyöritellä, sillä 
työympäristö ei juurikaan eroa hen-
kilöautosta”, kehaisee monia muita-
kin Toyota-malleja kieputtanut Lahti. 

Käymme vielä hakemassa Pasilan 
varikolta sopivat työkalut ja -koneet 
iltapäivän kiinteistönhuoltotöihin. 
Tiedossa on parkkipaikkojen, jalka-

Kiinteistöt 
kuntoon

käytävien ja viheralueiden siivousta, 
jossa Lahti on miehistönsä apuna.

Kun pääsemme siivottavan alueen 
viereen ja saamme auton takaovet 
auki, kohdalle osuu tälle keväälle tyy-
pillinen sankka räntäkuuro.

”Tämmöistä se välillä on, mut-
ta eihän näille ilmoille mitään voi. 
Työt on tehtävä, satoi tai paistoi”, 
hän pohtii käynnistäessään hiekan-
puhdistinta. 

Monta työkeikkaa on jo  
takana. Päivän päätteeksi 
Tomi Lahti siivoaa  
viher-alueita tiiminsä kanssa. 
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”JAAHA, ovi olisi pientä laittoa  
vailla”, toteaa kirkkonummelaisen 
Mesvac Oy:n huoltoasentaja Arno 

tukseen suoraan omalta tabletilta.  
Papereita ei 40-vuotiaaksi varttu-
neessa Mesvacissa ole pyöritelty 
enää kymmeneen vuoteen: kaikki 
tiedonkulku on digitaalista.

Toyota on sen sijaan ollut luotet-
tavuutensa ja taloudellisuutensa  
ansiosta automerkki, josta on pidetty  
tiukasti kiinni 1980-luvulta asti. 
Samalla paikallisesta Toyota-kaup-
piaasta on kasvanut kalustokump-
pani, joka ymmärtää myös asiak-
kaansa liiketoiminnan tarpeet  
ja tarjoaa niihin sopivat joustavat  
leasing-ratkaisut.

”Se käy kalliiksi, jos tällainen 
auto on useamman päivän pois tien 
päältä. Vaan eipä Toyotat pajalle 
mene kuin kolaroitaessa tai määrä-
aikaishuoltojen aikaan”, Pylvänen 
naurahtaa ja kiepauttaa ajokkiaan 
ulos liikenneympyrästä. 

Työt valmiiksi yhdellä käynnillä
Allamme on alkukeväästä käyttöön 
otettu Proacen pisin malli 5-ovisena  
versiona, johon Mesvacin koko 80 
huoltoauton kalusto on asteittain  
päivittymässä. Pellin alla muri-
see hieman perusmallia vahvempi, 
120-hevosvoimainen dieselmoot-
tori.

”Tämä on todella mukava ajettava  
ja lisäpotku on tarpeeseen. Isom-
man koneen ansiosta tätä ei tarvitse 
koko ajan polkea, joten ajo on myös 
taloudellisempaa. Varusteista voisi  
erikseen mainita Webaston, joka  
on talvikeleillä todella hyvä lisä. 
Kun on vaihtanut oveen osia hyises-
sä pakkaskelissä, niin on mukava  
istahtaa lämpimään ohjaamoon”, 
Pylvänen selvittää matkalla.

Kilometrejä autoihin kertyy 
keski määrin 25 000 vuosittain. 
Huoltotyöt ovat muuttuneet entistä 
enemmän erilaisten sähkö- ja elekt-
roniikkavikojen korjaamiseksi, mikä 
näkyy myös Pylväsen varaosahyl-
lyissä. Raudan sijasta kyydissä on 
entistä enemmän erilaisia sähkö-
komponentteja.

”Jokainen kohde pyritään saa-
maan kerralla kuntoon ja aikataulut 
ovat kireitä. Siksi myös auton oltava  
sellainen, joka toimii aina varmasti”,  
Pylvänen tiivistää kääntäessään 
auton nokan päivän päätteeksi kohti 
Kirkkonummea. T+

Varaosa
varasto 
pyörillä

Pylvänen testaillessaan espoolaisen 
yrityksen hieman nihkeästi liikkuvaa 
nosto-ovea.

Mies nykäisee auki Proacen toisen 
sivuoven, jonka takaa paljastuu ällis-
tyttävän monipuolinen varaosa- ja 
työkaluvalikoima. 

”Tavaraa on tosiaan mukana  
noin tuhannen kilon verran. Ja 
ohjaamo hoitaa konttorin virkaa”, 
mies selvittää.

Oikeat osat löytyvät hetkessä eikä 
asennuskaan kauan kestä. Vielä oven 
testiajo ja työkalut paikalleen, sen  
jälkeen työkuittaus ja tehtävä lasku-

Mesvacin Arno Pylväsen  
auton tavaratila kantaa hurjan 
määrän työkaluja. Ohjaamo 
toimii konttorina.  



Miten rahoittaisin 
uuden auton?
Toyota Jousto -sopimus on turvallinen tapa 
rahoittaa uuden auton hankinta: auton ostaja 
tietää heti kaupantekohetkellä, mikä auton arvo 
vähintään on, kun rahoitussopimus päättyy.

2. Miksi valitsisin  Toyota 
Jousto -sopimuksen 
muiden rahoitusvaihto-
ehtojen sijasta?
”Toyota Joustossa on fiksu 
kuukausierä. Taatun hyvitys-
hinnan vuoksi voimme taata, 
että sopimuksen lopussa 
auton arvo on aina vähintään 
saman verran kuin jäljellä 
oleva velka. Tavallisissa osa-
maksusopimuksissa näkee 
joskus, että uuden auton 
ostaja on päätynyt maksa-
maan vaikka 40 000 euron 
arvoista autoa 200 euron 
kuukausierällä. Tällöin on 
riskinä, että sopimuksen lo-
pussa autosta on enemmän 
velkaa kuin auton arvo on. 
Tällaista riskiä ei ole Toyota 
Jousto -sopimuksessa. Siinä 
asiakkaan ei toisaalta tarvitse 
suotta maksaa liian suurta 
kuukausierää, vaan rahaa jää 
muuhunkin elämiseen.”

1. Mikä on Toyota 
Jousto?
”Toyota Jousto on osa-
maksusopimus, jossa 
kuukausierä mää-
räytyy sopimuksen 
pituuden ja arvioitujen 
ajokilometrien mu-
kaan. Sopimuskausi 
voi olla kaksi, kolme 
tai neljä vuotta, ja 
sopimuksen lopussa 
autolla on aina taattu 
hyvityshinta.”

Toyota- 
vaihtoautot  

löydät osoitteesta  
toyota.fi/ 

vaihtoautot 

Teksti SAMI TAKALA kuva ISTOCK
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10 000 euron arvoisesta 
autosta voi ottaa 5 000 euroa 
tilille ja käyttää 5 000 euroa 
käsirahana uuteen autoon.”

8. Mitä lisäpalveluita 
Toyota Jousto 
-sopimukseen saa?
”Toyota Jousto -sopimukseen 
saa paketoitua Toyota Rahoi-
tuskaskon ja Toyota Huoltoso-
pimuksen. Nämä lisäpalvelut 
helpottavat ennakoimaan 
kuluja. Rahoituskasko on 
hinnoiteltu edulliseksi. Esimer-
kiksi Auris-kokoluokan autoon 
noin 40-vuotiaalle kuljettajalle 
rahoituskaskon kuukausi-
maksu on vain 44 euroa eli 
runsaat 500 euroa vuodessa. 
Tämä sisältää sekä liikenne- 
että täyskaskovakuutuksen, 
eivätkä bonukset vaikuta hin-
taan. Huoltosopimus sisältää 
määräaikaishuollot.”

3. Paljonko hyvityshinta 
on käytännössä?
”Taattu hyvityshinta 
lasketaan Toyota Jousto 
-sopimusta tehdessä. 
Siihen vaikuttaa auton malli, 
sopimusaika ja kilometrit. Jos 
taattu hyvityshinta on sopi-
muksen lopussa esimerkiksi 
12 000 euroa ja viimeinen 
suurempi maksuerä myös 
12 000 euroa, asiakas voi 
halutessaan palauttaa auton 
meille ja jättää viimeisen erän 
maksamatta. Riski esimer-
kiksi autoveroon liittyvistä 
muutoksista ja auton arvon 
kehityksestä on Toyotalla, ei 
asiakkaalla.”

4. Mitä vaihtoehtoja 
on, kun Toyota Jousto 
-sopimus päättyy?
”Asiakas voi vaihtaa auton 
uuteen. Monet tekevät 
Toyota Jousto -sopimuksen 
kolmeksi vuodeksi, koska 
haluavat ajaa autolla, jossa 
on takuu voimassa. Vaihto 
uuteen onnistuu taatun hyvi-
tyshinnan vuoksi. Jos asiakas 
ei palauta autoa sopimus-
kauden päättyessä, toinen 
vaihtoehto on, että hän pitää 
auton, jolloin teemme uuden 
maksusuunnitelman viimei-
sestä erästä.”

5. Voiko autoa vaihtaa 
kesken sopimuskauden?
”Kyllä. Auton voi 
 myydä tai vaihtaa 
aivan normaaliin 
tapaan. Jos autosta 
on velkaa jäljellä 
esimerkiksi 10 000 
euroa ja autoliike 
hyvittää autosta 13 
000 euroa, 3 000 
euroa toimii käsi-
rahana uutta  autoa 
ostaessa. Autoliike 
huolehtii loppulainan 
eli esimerkiksi 10 000 
euron maksamisesta 
takaisin rahoitus-
yhtiölle.”

6. Mihin autoihin Toyota 
Jousto -sopimus on 
saatavilla?
”Toyota Jousto -sopimuksen 
voi valita rahoitusvaihtoeh-
doksi kaikkiin uusiin Toyotan 
henkilö- ja tavara-autoihin.”

7. Paljonko tarvitsen 
käsirahaa Toyota Jousto 
-sopimuksessa?
”Käsirahaksi suositellaan 
kymmentä prosenttia uuden 
auton hinnasta, mutta käsi-
rahaa ei välttämättä tarvita, 
jos asiakkaalla on vakituinen 
työsuhde ja luottotiedot 
kunnossa. Usein asiakkaalla 
on vaihtoauto, jolloin käsira-
haa on jo tavallisesti 20–30 
prosenttia. Vaihtoautoa ei 
tarvitse käyttää kokonaan 
käsirahana, vaan esimerkiksi 

Kysymyksiin  
vastasi Toyota  
Rahoituksen  

kehityspäällikkö  
Matti Tanninen 

* Monet tekevät 
osamaksusopimuksen 
kolmeksi vuodeksi, 
koska haluavat ajaa autolla, 
jossa on takuu voimassa.
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Liikenteessä

Ryhdikkäänä 
ratissa 
Oletko huomannut, että auton istuimessa  
on paljon säätömahdollisuuksia? Hyvään ajoasentoon 
kannattaa kiinnittää huomiota. Oikea  
asento ehkäisee rasitusvaivoja, ja ajaminen  
on turvallisempaa. 

N Ä I N  SÄ Ä DÄT  
I ST U I M E N  O I K E I N

1 Säädä vartalon ja reiden 
kulma yli 90 asteen. Kurk-

kaa hieman sivulle ja tarkista, 
että kulma on oikea.

2 Varmista, että yllät 
helposti ohjauspyörään 

niin, että käsivartesi ovat kou-
kussa. Pidä olkapäät alhaalla, 
rentoina ja lähellä selkänojaa.

3 Tue ristiselkä hyvin. 
Alaselän tuki on oikein 

säädetty, kun selkäranka py-
syy tuettuna luonnollisessa 
asennossa.

4 Tarkista, että istuimen 
reunan ja polvitaipeen 

väliin jää tilaa noin kahden 
kolmen sormen verran. 
Säädä istuinosaa tarpeen 
mukaan. 

Teksti NOORA VALKONEN  piirros JUKKA FORDELL 
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AUTOJEN PENKIT on tehty ihmistä 
varten: niiden säädöt ovat usein moni-
puoliset ja jokainen kuski voi löytää 
itselleen parhaimman ajoasennon  
vartalon mittasuhteista riippumatta. 

Hyvä ajoasento on mukava ja  
rento sekä sellainen, että pystyt vai-
vatta käsittelemään ohjauspyörää, 
polkimia ja vaihteita. Istuma-asen-
non kulma on tällöin yli 90 asteen ja 
alaselkä tuettu. Se pitää niskaa  
myöten asennon ryhdikkäämpänä. 
Voit säätää kuljettajan istuinta joko 
sähköisesti tai manuaalisesti.

Jos säädöt eivät ole kunnossa,  
selkä sekä niska- hartiaseutu voivat 
jäykistyä ja kipeytyä. Selän välilevy-
kin saattaa olla turhan paineen alla.

Huono asento on myös turvalli-
suusriski. Jos olet esimerkiksi liiaksi 
makaavassa asennossa, et välttämättä 
näe autosta kunnolla kaikkiin suun-
tiin. Niskatuen olisi hyvä jäädä  
parisen senttiä pään taakse, jotta  
se suojaa parhaiten äkkinäisissä 
törmäys tilanteissa. 
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6 terveysvinkkiä paljon 
ajaville
1. Säädä aina istuin optimaaliseen asentoon. 
Oikean ajoasennon tärkeys korostuu enti
sestään, jos ajat paljon. Tarkenna ajan myötä 
asentoasi.
2. Pidä tunnin ajon jälkeen tauko. Nouse sil
loin autosta ja jaloittele. Se virkistää ja palaut
taa istumisesta. 
3. Joka tauolla ei tarvitse ottaa pullakahvia. 
Syö terveellisesti ja säännöllisesti, se lisää 
hyvinvointia ja ylläpitää hyvää vireystilaa.
4. Älä tartu rattiin väsyneenä. Keskittymis
kyky ja tilanteiden ennakointi ei ole silloin 
parhaimmillaan.
5. Venyttele välillä. Nosta hartiat korviin ja 
alas sekä taivuta päätä sivulta sivulle. Pyöristä 
ja ojenna selkäsi.
6. Harrasta vapaaajallasi liikuntaa. Riittävä lii
kunta pitää krempat loitolla ja kohentaa yleis
kuntoa. Valitse itsellesi sopivin tapa liikkua. 
Se voi olla hyötyliikuntaa tai vaikka lenkkeilyä. 

Asiantuntija: Tuotepäällikkö, erityisasiantuntija 
Mika Nyberg, Työterveyslaitos

5 Säädä välimatka pol-
kimiin niin, että jalkasi 

ovat hieman koukussa. Sinun 
pitäisi pystyä painamaan pol-
kimia pohjaan helposti. 

6  Nosta istuin riittävän 
korkealle, jotta näet 

 esteettömästi kaikkiin 
suuntiin.

7 Huomioi niskatuki – sen 
on hyvä jäädä noin kaksi 

senttiä pään taakse. Kämme-
nen tulisi mahtua takaraivon 
ja niskatuen väliin.

Kysy lisää istuinten säädöistä 
automyyjältäsi.  
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TOYOTA VAKUUTUS 
AINA OIKEA LIIKKUMISEN TURVA

VALITSE SINULLE SOPIVIN  
MONIPUOLINEN JA KATTAVA LIIKKUMISEN TURVA.

Kaskovakuutuksen turvat Täyskasko Osakasko
Sijaisautopalvelu m

Korkeampi lunastuskorvaus m

Lasiturva m

Pysäköintiturva l

Törmäysturva l

Luonnonilmiöturva l

Henkilöturva l l

Lemmikkiturva l l

Hinaus- ja matkakulut l l

Eläinkolariturva l l

Ilkivalta-, Varkaus- ja Paloturva l l

Vastuuturva ulkomaille l l

Oikeusturva l l

Liikennevakuutus l l

m = Valinnaiset lisäturvat

MYÖS EDULLISESTI  
KUUKAUSIERISSÄ  
ALKAEN 38 €/kk.
Toyota Vakuutuksen voi yhdistää  
Toyota Rahoituksen rahoitustuotteisiin,  
niin uusiin kuin käytettyihin Toyota- ja  
Lexus-merkkisiin autoihin.  
Toyota 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

Monipuolinen ja kattava Toyota Vakuutus sisältää 
liikennevakuutuksen ja sinulle sopivimman kasko- 
turvan. Valitse suppeampi Osakasko tai kattava 
Täyskasko, joita voit täydentää lisäturvilla. Vakuutus 
kattaa autosi ja kaikki siihen asennetut alkuperäiset 
lisä- ym. varusteet ja se sisältää mm. oikeusturvan.

Liikennevakuutuksen bonuskertymä on Suomen 
nopein: 30 % kaikkiin autoihin aloittelijallekin,  
ja 80 % maksimibonuksen voi saavuttaa jopa  
viidessä vuodessa.

Vakuutuksen myöntää If Vahinkovakuutusyhtiö Oy.

Aina oikea liikkumisen turva. 
toyota.fi/vakuutus



Henkilö

teksti LAURA KYTÖLÄ kuvat JUSSI VIERIMAA 

Sanojen 
salapoliisi
Kakolasta Puolalanpuiston 
kautta olutravintola Uuden  
Apteekin tiskille. Kirjailija  
Reijo Mäen Turku on  
Vares-tarinoita täynnä. 

Dekkarikirjailija Reijo  
Mäki hakee aineksia romaanei
hinsa kaupunkikävelyiltä.
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KEVÄÄN kylmyys kohmettaa kir-
jailija Reijo Mäen sormia, kun hän 
roikkuu kuvaajan pyynnöstä Turun 
Kakolan vankilan ikkunakaltereissa.

Vuonna 1858 valmistunut Kako-
la tarjoaa innoittavaa perspektiiviä 
rikos historiaan: Täällä ovat istuneet 
niin murhamies Matti Haapoja ja 
pankkiryöstäjä Matti ”Volvo” Mark-
kanen, kuin myös monet Mäen luo-
mat fiktiiviset konnat.

Kylmien kaltereiden takana on 
oikeasti lusittu viimeksi kymmenen 
vuotta sitten. Turun keskusvankila 
muutti Kakolanmäeltä vuonna 2007. 
Nyt grynderit mylläävät vankilaan 
luksusasuntoja sloganilla ”Kotini on 
linnani”.

Myyntilauseen kaksoismerkitys 
muistuttaa Mäen yksityisetsivä Jussi 
Vareksen seikkailuista kertovien kir-
jojen leukailuista. Sanojen vääntely 
ja kirjoittaminen on Mäen mukaan 
hänelle kuin toinen luonto. 

”Kutsun sitä aivosähköhäiriöksi. 
Pääni syöttää jatkuvasti sanojen spi-
raaleita, toisen tyyppisiä tapoja sanoa 
asioita”, Mäki kuvailee. 

Hän huvittaa itseään kirjoituspro-
sessin aikana keksimällä hahmoille 
erikoisia nimiä. Kalseassa komeudes-
sa kylpevältä Kakolanmäeltä kirjailija 
on hakenut useasti innoitusta tuotan-
toonsa. Tänä keväänä Vares-kirjojen 
sarja sai jatkoa 28:lla teoksella Kako-
lan kalpea. Kirjan nimi viittaa mäel-
lä sijaitsevan kurituslaitoksen sijas-
ta tarinan roistoon. Se sisältää myös 
tuttua sanaleikkiä, Mäki kertoo.

”Tarinan konnaduo Empola ja 
Lampinen tunnetaan Turun alamaa-
ilmassa nimellä pehmopaperivaljakko 
Embo ja Lambi.” 

Mäen ensivierailu Kakolan muu-
rien sisään tapahtui 90-luvun alus-
sa, kun kirjailija kutsuttiin puhumaan 
vangeille. Vierailusta tarttui dekkari-
tarinoihin elämänmakuisia hahmo-
ja ja värikkäitä äänenpainoja, evästä 
aivosähköhäiriölle.

Tarina syntyy kävellen
Mäen työmetodeihin kuuluu kirjan  
kehittelyvaiheessa raaka jalkatyö, käys-
kentely ympäri kotikaupunki Turkua. 
Povitaskussa kulkevat mukana tär-
keimmät työvälineet: lehtiö ja kynä.

Tällaisella tarinankehittelykävelyl-
lä löytyi sattumalta myös vakituinen 
kotiosoite yksityisetsivä Varekselle.

Hurautamme Kakolanmäeltä alas 
kaupunkiin katsomaan Vareksen koti-
pihaa. Puolalanpuiston laidalla, Länti-

sen Pitkäkatu 16:n jyrkkien portaiden 
alla on Vareksen kaksion sisäpiha.

”Jokin pihapiirin rosoisuudes-
sa pisti silmään ja ajattelin että tämä 
kortteeri sopii hulttiomaisen Varek-
sen imagoon”, kirjailija kuvailee.

Portaita kohti suuntaava talon 
asukas pahoittelee, että häiritsee 
kuvaamista. Täällä on taidettu tottua 
Vares-turisteihin.

Ensin on rikos
”Otettaisiin sellaiset ilmaiset kah-
vit”, Mäki ilmoittaa reteästi Vares-
turismin ykköspaikan, olutravinto-
la Uuden Apteekin tiskillä. Täällä 
Vares-kirjojen hahmot usein päivys-
tävät, ja Apteekin ylähyllylle Jussi 
Vares haluaa tuhkansakin kuoltuaan.

Mäki on kahvinsa ansainnut. Tar-
joilijan arvion mukaan Mäen tuotan-
to tuo turisteja Apteekkiin varsinkin 
viikonloppuisin. Kirjailijan työhuone 
tämä ei kuitenkaan ole. Työpöytä on 
kotona tai työhuoneella ja sen ääres-
sä hän istuu kurinalaisesti kahdek-
sasta lounasaikaan. Ennen varsinai-
sen kirjoittamisen aloittamista hän 
kuitenkin piirtää.

”Ensin on aina rikos”, Mäki selven-
tää. Rikoksen aikajana tärkeine tapah-
tumineen piirtyy isolle paperiarkille.

Arkin alareunaan hän tekee hah-
motelman tarinan henkilöistä. Koko 
komeus kiinnitetään työhuoneen sei-
nään nuppineuloilla. Juuri uskotta-
van rikostarinan rakentaminen on 
Mäen mukaan se työläin osuus. Dia-
logi on helppo. ”Kiitos aivosähköhäi-
riön”, Mäki tuumaa.

Betoniviidakkosatuja aikuisille
Mäki viihtyy omissa tarinoissaan. 
”Kliseisesti voin sanoa kirjoittava-
ni sellaisia kirjoja, joita itse haluai-
sin lukea. Aikuisten betoniviidakko-
satuja.”

Hän on kirjoittanut vuodesta 
1985 teoksen vuodessa, joskus kaksi-
kin. Usein yli 400-sivuiset kirjat syn-
tyvät kahdeksan kuukauden kirjoi-
tusrupeamissa. Tällä hetkellä Mäki 
kirjoittaa jo kovaa kyytiä seuraavaa 
kirjaansa, se ilmestyy ensi keväänä. 
Tahti on kova.

Toisaalta. ”Mitä sitten tekisin, 
ellen kirjoittaisi?”, Mäki kysyy.

Varekset alkoivat varsinaisesti 
myydä vasta 1990-luvun puolivälis-
sä, kun dekkareista tuli yleisemmin-
kin buumi. Silti vakituisen pankki-
työn vuonna 1993 jättänyt Mäki ei 
ole katunut. Ei, vaikka ensimmäisinä 
vuosina elämä täyttyi näkkileivästä ja 
kaurapuurosta.

”Kirjoitusprosessin aikana tulee 
välillä epätoivon hetkiä, mutta vielä 
ei ole tullut sitä hetkeä, että homma 
ei innostaisi”, Mäki sanoo ja kopaut-
taa Apteekin puista pöytää.

Kuin käsikirjoitettuna pöytään 
astelee nimikirjoitusta pyytävä rouva. 

”Kenelle laitetaan?”, Mäki kysyy 
tottuneesti ja raapaisee nimensä 
 tuopinaluseen. T+

• Koulutukseltaan kauppa
tieteiden maisteri.• Työskenteli Postipankissa 
markkinointitehtävissä. Siirtyi 
vapaaksi kirjailijaksi vuonna 1993.• Esikoisromaani Enkelipölyä 
ilmestyi vuonna 1985, ensimmäi
nen yksityisetsivä Jussi Varek
sesta kertova kirja Moukanpeliä 
ilmestyi 1986. Uusin Vareskirja 
Kakolan Kalpea  ilmestyi  touko
kuussa. • Teoksia on käännetty useille 
kielille ja niiden pohjalta on tehty 
sekä elokuvia että näytelmiä.
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rikos historiaan: Täällä ovat istuneet 
niin murhamies Matti Haapoja ja 
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ÄLÄ HUOLI.  
AUTOSI ARVO EI KUTISTU.

TOYOTA JOUSTOTOYOTA ENNAKKOLUOTTOPÄÄTÖS TOYOTA RAHOITUSKASKO

TOYOTA JOUSTO -RAHOITUKSEEN SISÄLTYY AINA TAATTU HYVITYSHINTA.
Toyota takaa jo ostohetkellä, paljonko saat autostasi vähintään sopimuksen lopussa. Voit rauhassa käyttää autoasi ja  

päättää vasta sopimuskauden lopussa vaihdatko, pidätkö vai palautatko autosi liikkeeseen. Ja mikäli saat autostasi paremman 
hinnan muualta, voit myös vapaasti myydä autosi itse ja pitää loppuvelan kuittaamisen jälkeen erotuksen itselläsi.

Jo yli 3000 asiakasta on ostanut autonsa Toyota Jousto -rahoituksella.  
Katso lisätietoja www.toyotajousto.fi tai kysy lähimmältä Toyota-jälleenmyyjältäsi.



MEKAANIKON HOMMAT  vetivät 
magneetin lailla Konstaa puoleensa 
jo pikkupoikana. ”Karkasin kotipi-
hasta polkupyörällä viiden kilometrin 
päähän isän autokorjaamolle”, Kons-
ta kertoo ja nauraa. Kaarinalaisella 
Autokorjaamo Testipisteellä on vuo-
sien kuluessa tullut tutuksi asiakkai-
den lause, joka alkaa: ”Mä muistan, 
kun olit pieni...” 

Vakituiset asiakkaat tulevat osaksi 
elämää. Luottamusta kuvaa se, että 
kiireisinä kausina tutut asiakkaat 
ovat valmiita joustamaan aikataulu-
toiveiden kanssa.

”Autonasentajavuosien jälkeen 
olen siirtynyt hallin puolelta töiden 
vastaanottoon. Tekniikkakin kiin-
nostaa yhä, mutta asiakaspalvelu on 
enemmän minun juttuni”, Konsta 
sanoo.  

Kun Konstan huoltoneuvojames-
taruus oli ratkennut, eräs tuttu asia-
kas ajoi ohi, avasi ikkunaa, huikkasi 
onnittelut voitosta ja nosti peukkua.

Hyvä tyyppi

Teksti MINNA TAKKUNEN kuva JUNNU LUSA 

Rauhallinen 
taitaja
Toyotan Huoltoneuvoja
mestari 2017  kisan  voittanut 
Konsta Hiiri hallitsee niin 
 autojen tekniikan kuin 
 vaihtelevat asiakastilanteet. 

”Tekniikkakin
 kiinnostaa, mutta 

asiakaspalvelu 
on minun
 juttuni.”

TOYOTA+40
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puolella lisätöiden tarve, hän ottaa 
yhteyttä asiakkaaseen.

Tilannetaju tulee tarpeen erilais-
ten ihmisten kanssa. ”Asiakkaita on 
osattava lukea.”

Konsta arvioi rauhallisuuden ja 
positiivisuuden vahvoiksi puolikseen. 
Parhaat hetket ovat niitä, kun ovella 
on matkaansa jatkamassa tyytyväinen 
asiakas. Ammattiylpeys on työn suo-
la. ”Se, että hoitaa hommat mahdol-
lisimman hyvin.”

Fredin ja Friidun kanssa radalle
Vapaa-ajalla Konstan akkuja lataavat 
perheen koirat. Mikä juuri tanskan-
doggeissa on sitä jotakin? ”Ne ovat 
luonteikkaita, ilmeikkäitä ja ihmis-
rakkaita. Tanskandoggien iso koko 
korostaa persoonallisuudenkin piir-
teitä.”

Fredin ja Friidun piirteet pääsevät 
parrasvalojenkin tutkailtaviksi, sil-
lä lenkittämisen lisäksi Konsta reis-
saa avovaimonsa kanssa koiranäytte-
lyissä. 

Autoilu yhdistyy kätevästi koira-
näyttelyharrastukseen. Hiljattain per-
he pakkautui nelipyöräiseen ja otti 
suunnaksi Imatran, kolmelta aamu-
yöllä. ”Koiraharrastus on tuonut pal-
jon myös ystävyyssuhteita.”  T+

Mestarit areenalla
Konstan pitkältä ajalta kerty-
nyt auto-osaaminen pääsi keväällä 
perinpohjaiseen syyniin Toyota Auto 
Finlandin Huoltoneuvojamestari-
kilpailussa. Netissä tehdyn karsin-
takokeen läpäissyt kahdeksan kärki 
suoritti kisatehtäviä vaativilla ras-
teilla. Taitoja ja tietoja punninneissa 
kisatehtävissä testattiin muun muas-
sa teknistä raportointia, hybridiau-
toa ostavan asiakkaan palvelemista 
ja multimediataitoja.

Osaajat olivat kärppänä. Konsta 
kertoo, että vastaanottotarkastuk-
seen liittyviä taitoja mitanneen ras-
tin tulokset tekivät vaikutuksen tuo-
maristoon, sillä jokainen kisaaja oli 
havainnut autoon sijoitetun, toiseen 
automalliin tarkoitetun, hivenen 
väärän kokoisen kangasmaton. 

Alkujännityksen laannuttua muu-
tamien tehtävien jälkeen Konstalla 
oli tuntuma, että siihenastinen kisa 
oli edennyt nappiin. Koko päivän 
kestäneen rupeaman toisella puolis-
kolla hän ei enää ollut niin varma. 
Voitto heltisi lopulta.

Jos Konsta evästäisi autoural-
la nyt aloittelevaa itseään, mitä hän 
sanoisi? ”Itseltään voi toki vaatia 
parasta, mutta ei välttämättä kanna-
ta olla itselleen aina niin kriittinen.”

Ilolla ja ammattiylpeydellä
Konstan päivä lähtee tyypillises-
ti käyntiin aamuvarhaisella koirien 
ulkoiluttamisen parissa ja kahvitte-
luhetkellä lähileipomossa. Tanskan-
doggit Fredi ja Friidu pitävät huolta 
hapensaannista. Töihin lähtiessään 
hän ottaa kuitenkin moottorin alle. 
Hieman nolostellen Konsta kertoo 
kulkevansa parin kilometrin työmat-
kan autolla.

Kalenteri sanelee töiden vastaan-
ottamiset ja luovuttamiset. Konsta 
tarkistaa muun muassa, onko järjes-
telmään varattu huolto oikeanlainen 
sekä arvioi asiakkaalle työhön kulu-
van ajan. Kun huoltoon tuodus-
sa autossa huomataan korjaamon 

Toyota mittaa 
verkostonsa 

ammattilaisten 
osaamista 

säännöllisesti 
Mestarikilpailuilla. 

”Tilannetajua 
 tarvitaan ja   

asiakkaita on 
osattava 
lukea.”

KU K A

• IKÄ: 28 • AMMATTI: Huoltoneuvoja
Toyotalla töissä vuodesta 2005.• KOTI JA PERHE: Asuu Kaarinas-
sa. Perheeseen kuuluu avovaimo 
ja kaksi tanskandoggia.• HARRASTUKSET: Koiranäytte-
lyissä reissaaminen ja kuntosali. 

Konsta Hiiri
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OTA MIELENRAUHA JA MUKAVUUS  
LOMALLE MUKAAN

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

Auris  
Touring Sports 58,50 €
No. PZ434-E5301-PJ, PZ434-E5302-PJ

TABLETTITELINE 
NISKATUKEEN, esim. 
Avensis 140,60 € 
Vm. 2015-. 
No. PZ017-00006-01 + PZ22B-0K004-M2

AURINKOSUOJAT 
alkaen, esim. 
Avensis 75 € 
Vm. 2008-. No. PZ49H-T33A0-BW
Kysy hintaa omaan Toyota-malliisi.

TEKSTIILIMATTO- 
SARJA, ESIM. 
Yaris 85,50 € 
Vm. 07/11-, no. PZ410-B035B-BA 

Avensis 105 € 
Vm. 10/11-, no. PZ410-T035H-BA

Helppo irrottaa ja puhdistaa.

Suojaa lattioiden verhoilua. Pehmeän 
tekstiilin ylellinen tuntuma. Kuljettajan 
puoleisessa matossa lattiakiinnitys. (Hinnat eivät sisällä asennusta.)

POLKUPYÖRÄTELINEET
Taakka- 
telineeseen

1 polkupyörälle. Oikealle puolelle asennettava,  
no. PZ403-00632-00. 

112 €
1 polkupyörälle. Vasemmalle puolelle asennettava,  
no. PZ403-00631-00. 

Vetokoukkuun 1-2 polkupyörälle. No. PZ41B-00500-00. 299 €

Taakkateline Esim. Avensis Wagon, no. PZ403T6611GA. 259 €
Vetokoukku 
(irrotettava)

Esim. Corolla, no. PZ408E355300. 
Kysy myös asennustarjousta sisältäen 
sähkösarjan!

311 €

TOYOTA KORJAAMOLUOTTO tuo auton omistamiseen  
lisäturvaa ja mielenrauhaa. Korjaamoluotto on edullinen  
tapa rahoittaa huolto-, korjaus- tai lisävarustekustannuksia  
ja jaksottaa kulut sopivan pieniin osiin pidemmälle ajalle.  
Voit hakea luotollesi päätöksen valmiiksi jo ennakkoon. 
Lue lisää toyota.fi/korjaamoluotto

55451_Toyota_Lomailu_kuljetus_TPlus_420x270.indd   1 22.5.2017   16.29
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AURINKOSUOJAT 
alkaen, esim. 
Avensis 75 € 
Vm. 2008-. No. PZ49H-T33A0-BW
Kysy hintaa omaan Toyota-malliisi.

TEKSTIILIMATTO- 
SARJA, ESIM. 
Yaris 85,50 € 
Vm. 07/11-, no. PZ410-B035B-BA 

Avensis 105 € 
Vm. 10/11-, no. PZ410-T035H-BA

Helppo irrottaa ja puhdistaa.

Suojaa lattioiden verhoilua. Pehmeän 
tekstiilin ylellinen tuntuma. Kuljettajan 
puoleisessa matossa lattiakiinnitys. (Hinnat eivät sisällä asennusta.)

POLKUPYÖRÄTELINEET
Taakka- 
telineeseen

1 polkupyörälle. Oikealle puolelle asennettava,  
no. PZ403-00632-00. 

112 €
1 polkupyörälle. Vasemmalle puolelle asennettava,  
no. PZ403-00631-00. 

Vetokoukkuun 1-2 polkupyörälle. No. PZ41B-00500-00. 299 €

Taakkateline Esim. Avensis Wagon, no. PZ403T6611GA. 259 €
Vetokoukku 
(irrotettava)

Esim. Corolla, no. PZ408E355300. 
Kysy myös asennustarjousta sisältäen 
sähkösarjan!

311 €

TOYOTA KORJAAMOLUOTTO tuo auton omistamiseen  
lisäturvaa ja mielenrauhaa. Korjaamoluotto on edullinen  
tapa rahoittaa huolto-, korjaus- tai lisävarustekustannuksia  
ja jaksottaa kulut sopivan pieniin osiin pidemmälle ajalle.  
Voit hakea luotollesi päätöksen valmiiksi jo ennakkoon. 
Lue lisää toyota.fi/korjaamoluotto

55451_Toyota_Lomailu_kuljetus_TPlus_420x270.indd   1 22.5.2017   16.29



TOYOTA+44

Vaihda vapaalle

Kesäpä
ivä

Kangas
alla

Vaihda vapaalle

Lasten liikennepuistossa  
voi ajaa polkuautolla mielikuvi-
tuksellisiin suuntiin. 

Leivoskahvit  
kruunaavat  
museopäivän.

Tämän Toyota Corollan  
voi voittaa omakseen arvalla.

Mobilian alueella  
on uimaranta  
ja lasten leikkipuisto.
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Teksti SANNA-KAISA HONGISTO   
kuvat MARJAANA MALKAMÄKI 

Lomailija löytää Pirkanmaan 
harjumaisemista kaksi 
kiinnostavaa automuseota. 
Kesäpäivä vierähtää leppoisasti 
vanhojen autojen parissa.

Leila Suutarinen myy pienoismalleja 
isoille ja pienille keräilijöille 
Vehoniemen automuseossa.
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TIE KAARTAA männikköistä rin-
nettä ylös harjun päälle. Vehoniemen 
automuseon sijainti on suorastaan 
kuninkaallinen. Roineen armaiset 
aallot liplattavat kaukana alhaalla. 

Museokahvilassa vastaan tulee 
heti tyypillisiä kävijöitä. Heikkilän 
perheen toi vapaapäivänä automuse-
oon kolmivuotiaan Olavin autohar-
rastus. Autokuvioiseen pipoon son-
nustautunut poika on vanhempineen 
juuri asioinut museopuodissa.

”Maasturin nappasin mukaan”, 
pikkumies kertoo ja pitelee käsissään 
pienoismallia, joka on vielä paketissa.

Isä Antti-Jussi Heikkilän mukaan 
juuri kaupassa myytävät pikkuautot 
kiinnostivat lasta eniten. Toki perhe 
kiersi mielellään myös vanhojen auto-
jen näyttelyn. Museoon oli helppo tul-
la, koska sisäänpääsy oli ilmainen.

Museon emäntä Leila Suutari-
nen kertoo munkkikahvien äärellä, 
että Vehoniemen automuseo tekee 
rahaa pääasiassa kahvilatoiminnalla. 

”Vapaa pääsy on nostanut kävi-
jämääriä. Paikalle voi poiketa ohi 
 ajaessaan.”

Suutarinen pyörittää vanhempien-
sa perustamaa paikkaa yhdessä tyttä-
rensä kanssa. 

”Isäni oli harrastanut vanhoja 
autoja 1950-luvun lopulta alkaen. 
Hänellä oli aina ollut haave automu-
seosta. Perustamisesta tuli taloudel-
lisesti mahdollista, kun vanhempani 
myivät kaksi omistamaansa kuljetus-
liikettä”, Suutarinen kertoo. 

Liikkumista varten
Avarassa näyttelyhallissa kiiltelee 
parikymmentä iäkästä autoa. Jouk-
koon mahtuu muun muassa Suomen 
vanhin ajokuntoinen Rolls Royce, 
Suomen vanhin rättisitikka sekä vuo-
simallin 1928 Chevrolet-kuorma-
auto, jonka tuulilasin puiset ikkunan-
puitteet tuovat mieleen mökkisaunan 
ikkunaluukut.  

Konepeltien lomassa käyskennel-
lessään voi kuvitella mielessään, mil-
tä kylänraitilla on näyttänyt aikoi-
naan, kun nämä kaarat ovat olleet lii-
kenteessä. Pääsevät ne toisinaan yhä 
haukkaamaan kilometrejä, kun Suu-
tarinen ulkoiluttaa niitä harrasteajo-
neuvojen tapahtumissa. 

Museon kierrettyämme hyppääm-
me oman auton kyytiin. Avomallia 
tai rättikattoa ei oikeastaan tule ikä-
vä, koska päivä on viileä.

Harjun alla poikkeamme tienvar-

teen Kaivannon Keitaalle, joka tar-
joaa hiukopalaksi grilliruokaa oma-
tekoisen majoneesin kera. Terassilla 
istujaa suojaa eksoottinen järviruo-
kokatto. 

Lounaspaikaksi hyvä vaihtoeh-
to on myös Tilisanssi, joka sijaitsee 
Kangasalan keskustassa kivikirkon 
kupeessa. Buffet-lounasta saa läpi 
kesän alle yhdeksällä eurolla. Kult-
tuurinnälkäinen voi samalla poike-
ta viereisessä Kangasala-talossa, jos-
sa toimii esimerkiksi kuvanveistäjä 
Kimmo Pyykön nimikkomuseo.

Piipaa-autojen lumoissa
Matka jatkuu valtakunnalliseen tie-
liikennemuseoon Mobiliaan, jossa 
kävijän ottavat vastaan uimaranta, 
lasten leikkipuisto sekä liikennepuis-
to. Heti käy selväksi, että lapsiper-
he saa Mobiliassa kulumaan vaikka 
kokonaisen kesäpäivän. 

Sisätilojen näyttelyt puhuttelevat 
kaikenikäisiä. Erillisessä rakennukses-
sa on esillä klassikkoajoneuvoja. Viime 
kesänä avautunut Rallimuseo kokoaa 
ralliautoilun historiaa, ja Suomi tur-
vassa 100 vuotta -teemanäyttely esit-
telee luotettavuutta uhkuvia kotimai-
sia hälytysajoneuvoja. 

* Mobilia juhlistaa 
Toyotan 80-vuotista 
taivalta tämän kesän 
näyttelyssä.

Vaihda vapaalle

Mobilian myyntipäällikkö  
Petri Niemenmaa tunnelmoi 
Corollan ratissa. 

Tänä kesänä Mobilia esittelee  
hälytysajoneuvoja.
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• Parkanon seudun  
automuseo: Kesän 2017 
teema näyttelyssä itäautoja. 
psmry.fi

• Espoon automuseo: 
Esillä noin 100 auton ja 50 mopon 
kokoelma. Kesällä rompetoreja ja 
kokoontumisajoja. 
espoonautomuseo.com

• Uudenkaupungin auto-
museo: Yli sadan auton  
näyttely. Lisänä veteraanimopoja 
ja moottoripyöriä. Saab-merkillä 
oma osastonsa. Avoinna ympäri 
vuoden. 
matkailu.uusikaupunki.fi/ 
automuseo

• Oulun automuseo:  
Näyttelyautoja 1900-luvun alusta. 
Kesän teemana Suomi  
100 -autot.  
oulunautomuseo.fi 

• Automuseo Myllyn  
Vanhat Autot: Yli 200 ajoneu-
voa, joista suurin osa on henkilö-
autoja. Lisäksi myös moottori-
pyöriä, mopoja sekä traktoreita ja 
kuorma-autoja. 
automuseo.info

P O I K K E A  AU TO M U S E O O N !

Tiesitkö, että Helsingissä oli polii-
siauto käytössä jo vuonna 1906 ja 
paloauto vuodesta 1909? Lasten suo-
sikki on nykyaikainen mutta eläk-
keelle jäänyt poliisiauto, jonka kyy-
tiin saa kiivetä. 

Kesällä Mobilian näyttelyissä pää-
see opastetulle kierrokselle keskiviik-
koisin. Opastus sisältyy museokäyn-
nin hintaan, joka on aikuisilta 12 
euroa. Lapsille museo on ilmainen.

Toyota juhlii Mobiliassa
Tänä kesänä Mobilia juhlistaa myös 
80-vuotiasta Toyotaa esittelemällä 
maailman suurimman autonvalmis-
tajan perhe- ja ralliautoja. Myynti-
päällikkö Petri Niemenmaa viittoo 
tietä kulissien taa, pesuhalliin, missä 
näyttelyyn pääsyä odottaa vuosimal-
lin 1967 Toyota Corolla. 

”Corolla oli pieni perheauto, jol-
laisille oli kysyntää 1960-luvun Suo-
messa”, Niemenmaa kertoo ja istah-
taa valkoisen kaunottaren ratin taa. 

Vanhoissa autoissa huomio kiin-
nittyy ennen muuta muotoiluun. 
Takavuosina eri merkkien autot 
poikkesivat toisistaan paljon. Nyky-
päivään tultaessa autojen ulkonäkö 
on samanlaistunut. 

”Nykyisin suunnittelua ohjaavat 
ennen muuta turvallisuus sekä pyrki-
mys pienentää polttoaineen kulutus-
ta”, Niemenmaa pohtii.

Pesuhallista palaamme aulaan, 
missä on jo esillä toinen Toyo-
ta Corolla. Se on vuosimallia 1971. 
Museokävijä voi voittaa sen omak-
seen, jos sattuu olemaan onnettaren 
suosiossa. Arvonta-aikaa on syys-
kuun puoliväliin, ja arvan hinta on 
viisi euroa.

Nokka kohti Tamperetta
Päivän kokemuksia voi pysähtyä pures-
kelemaan vielä Kangasalan keskustan 
konditoria Paakariin. Mikäli vatsa kur-
nii, voi kivuta ulkoportaat ylös ravinto-
laan, mistä saa tasokasta ruokaa kesäl-
lä myös lounasajan jälkeen.

Jos museot sytyttivät innostuk-
sen veteraaniajoneuvoihin, kannattaa 
suunnata kohti lähellä sijaitsevaa Tam-
peretta. Vanhojen autojen kokoontu-
misia järjestetään kesäisin joka kes-
kiviikko Tampereen Särkänniemen 
kupeessa Mustalahden satamassa. Sin-
ne voi kesäturistikin poiketa vaikka jää-
telötötterölle.

Oma elämyksensä on myös Tam-
pereen rantatunneli, joka on nyt käy-

tössä ensimmäistä kesää. Loisteputki-
lamppujen valojuova imaisee autoilijan 
pimeyteen, mutta reilun kahden kilo-
metrin maanalaisen matkan jälkeen 
tie käy taas kesän ympärivuorokauti-
seen valoon.  T+

Vehoniemen näkötornista  
on hieno näköala  
Roineelle.

Upeat autovanhukset 
kiiltelevät  
Vehoniemessä.



NAUTI PUHTAASTA ILMASTA 
MYÖS AUTOSSA.

Huollon varaat helpoiten osoitteessa 
toyotahuoltovaraus.fi

ILMASTOINTILAITTEEN HUOLTO
Katso hinta ja varaa huolto 
osoitteessa toyotahuoltovaraus.fi
Tarkastuta ilmastoinnin kunto joka toinen vuosi.
Kylmäaineen käsittelyyn liittyy aina terveydellinen ja 
ympäristöllinen riski, siksi ilmastointilaitteen huolto on 
luvanvaraista. Huollata autosi ilmastointilaite Toyota-
merkkihuollossa.

PUHDAS SISÄILMA LISÄÄ AJOMUKAVUUTTA  
JA LIEVENTÄÄ ALLERGIAOIREITA.

RAITISILMASUODATTIMET
TEHOKAS AKTIIVIHIILISUODATIN  
henkilöautoon esim. 27 €  No. 87139-YZZ10. 

VAKIOMALLINEN SUODATIN  
henkilöautoon alk. 17,60 € 
Hiace vm. 96–›  39,80 €  No. PF6089.

Helppo ja nopea asentaa. Saatavilla useimpiin  
Toyota-malleihin. Hinnat eivät sisällä asennuskuluja.  

Toimiva ilmastointi pitää auton sisäilman lämpötilan ja kosteuden sopivana. Helteillä ilmastointi laskee lämpötilan miellyttävälle tasolle,  
ja muulloin kuivaa tehokkaasti sisäilmaa pitäen ikkunat kirkkaina. Raitisilmasuodatin puhdistaa auton sisätiloihin johdetun korvausilman ja 

kerää itseensä valtavan määrän pölyä ja siitepölyä. Raitisilmasuodattimet tulisi tarkistaa ja vaihtaa tarvittaessa kaksi kertaa vuodessa.
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Paula Noronen Kolumni

AJONEUVON valinta on monimut-
kainen prosessi, jota ei kannata jättää 
pelkästään asiantuntijoiden harteille. 
Sopivan menopelin löytämisessä  
voi hyödyntää nimittäin myös  
tähtimerkkejä, joten tässä avuksenne: 
Suuri ajoneuvohoroskooppi.

Härkä on voimakastahtoinen  
nautiskelija, jolla on jalat syvällä ”elä-
män mudassa”. Hän on kärsivällinen, 
mukavuudenhaluinen mutta ehkä hiu-
kan hidas. Härän ajoneuvo on traktori.

Kaksoselle luontaista ovat puhe-
liaisuus ja vilkkaus. Hän on karismaat-
tinen, mutta kärsii myös keskittymis-
kyvyttömyydestä. Kaksonen innos-
tuu helposti, mutta kyllästyy nopeasti. 
Kaksosen ajoneuvo on moottoripyörä.

Rapu on herkkä ja intuitiivinen 
koti-ihminen. Turvallisuushakuinen 
rapu vetäytyy kuorensa alle, mutta 
väläyttelee välillä muille osaamistaan 
ja piilevää karismaansa. Ravun ajo-
neuvo on höyryauto.

Suuri ajoneuvohoroskooppi

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

Leijona täyttää karismallaan  
niin ison kuin pienenkin tilan. Keski-
pisteenä viihtyvä leijona rakastaa  
intohimoisesti ja äänekkäällä tunteella.  
Hän on johtajatyyppi. Leijonan  
ajoneuvo on urheiluauto.

Neitsyt on pikkutarkka ja hyvin 
järkevä. Hän on suunnitelmallinen 
nero, jonka seurassa on turvallista olla. 
Neitsyen ajoneuvo on asuntoauto.

Vaaka on ikuinen joko-tai-tasapai-
nottelija, joka etsii rauhaa ja harmoniaa.  
Hän on nopeasti innostuva, mutta 
haluaa säilyttää elämässään balanssin 
– siinä harvoin onnistumatta. Vaa’an 
ajoneuvo on mönkijä.

Skorpioni on erittäin intuitiivinen 
ja draamanhakuinen. Hän tekee juuri  
kuten päättää, hinnalla millä hyvänsä.  
Skorpioni näkee ihmisten sisälle  
ja tietää mitä haluaa. Skorpionin  
ajoneuvo on avoauto.

Jousimies on suora ja rehellinen. 
Erakkoluonteinen jousimies on hyvin 

tiedonjanoinen, mutta myös turvalli-
suudenhakuinen. Jousimiehen  
ajoneuvo on farmariauto.

Kauris on ahkera ja kunnian-
himoinen koti-ihminen. Hän on 
hyvin tarkka omista rajoistaan ja 
ihmisistään ja pitää omistaan huolen. 
Kauriin ajoneuvo on linja-auto.

Vesimies on kapinallinen uudistaja. 
Vaihtelunhaluinen vesimies on luova 
ja omaperäinen. Vesimiehen ajoneuvo 
on tuunattu pakettiauto.

Kalat on hyvin luova, mutta syvissä 
vesissä virran mukana kelluva henkilö. 
Hän on myötätuntoinen mukava  
sielu, jolle muiden ihmisten  
hyvinvointi merkitsee paljon.  
Kalan ajoneuvo on aura-auto.

Oinas on itsepäinen ja ylpeä. 
 Helposti hankalaksi muuttuva  
oinas on myös kiihkeä, levoton  
ja kunnianhimoinen oman tiensä  
 kulkija. Oinaan ajoneuvo on 
tasapaino skootteri. T+

Kuva CARL BERGMAN
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Laituri, kesämökki,  
festarit.  Missä vietit 

mieleenpainuvimman kesä-
hetkesi? Keräämme luki-
joiden kesäkuvia ja arvom-
me osallistuneiden kesken 
 Toyota-autonhoitotuotteita. 

Toimi näin: Mene osoit-
teeseen  Toyotaplus.fi. 
Lataa kuva ja kirjoita kuvalle 
kuvateksti. Jätä yhteys tietosi 
(nimi, sähköposti ja puhe-
linnumero). Julkaisemme 
kesäkuvia tässä lehdessä, 
Toyotaplus.fi:ssä ja Toyotan 
somessa. Lähetä kuva  1.9. 
mennessä, niin osallistut 
arvontaan. 

Ikuista 
kesähetki

Lähetä oma 
kesäkuvasi ja 

osallistu arvontaan  
toyotaplus.fi



• 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.
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