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VALITSE AINUTLAATUINEN CROSSOVER

TOYOTA C-HR HYBRID

Toyota C-HR Hybrid on täydellinen yhdistelmä huomiota herättävää muotoilua, 
edistyksellistä hybriditekniikkaa ja ajamisen nautintoa.  

Tervetuloa kokemaan crossoverin kyvyt ja ketteryys nyt erinomaisesti 
varustellussa kokonaisuudessa.

Malli Autoverollinen kokonaishinta Toimituskulut Kokonaishinta toim.kuluineen CO2-päästöt EU-yhd. kulutus

C-HR Hybrid Active 30 315,31 € 600 € 30 915,31 € 86 g/km 3,8 l/100 km
C-HR Hybrid Style 34 469,01 € 600 € 35 069,01 € 87 g/km 3,9 l/100 km



TOYOTA – HYBRIDIEN HALLITSIJA:
Jo 20 vuotta hybriditekniikan edelläkävijyyttä. Yli 10 miljoonaa myytyä hybridiä. 
74 % osuus myydyistä hybrideistä Suomessa. Suomen laajin hybridimallisto.

Takuu 3 vuotta/100.000 km, korin puhkiruostumattomuustakuu 12 vuotta, 
hybridijärjestelmän takuu 5 vuotta/100.000 km. Toyota Hybridiakkuturva 10 vuotta/350.000 km. 
Toyotan osuus Suomen hybridimyynnistä perustuu Trafin tilastoon ensirekisteröidyistä hybridimalleista vuonna 2016.
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Malli
Autoverollinen  
kokonaishinta Toimituskulut

Kokonaishinta 
toim.kuluineen CO2-päästöt EU-yhd. kulutus

Yaris 1.5 Hybrid Active 5ov 20 393,41 € 600 € 20 993,41 € 75 g/km 3,3 l/100 km
Yaris 1.5 Hybrid Style 5ov 23 097,86 € 600 € 23 697,86 € 82 g/km 3,6 l/100 km
Yaris 1.5 Hybrid Premium 5ov 24 415,79 € 600 € 25 015,79 € 82 g/km 3,6 l/100 km

VALITSE HAUSKUUS JA TYYLIKKYYS

TOYOTA YARIS HYBRID

Yaris Hybridin edistyksellisen hybriditeknologian ansiosta ajat jopa 
puolet ajasta sähköllä. Mutta uusi Yaris on paljon muutakin kuin 
taloudellinen: se on turvallinen, hiljainen ja erittäin hauska ajaa. 

Huippuunsa viedyn ajomukavuuden kruunaavat 
sähäkkä muotoilu ja tyylikkäät yksityiskohdat.

Kuvan auto 
erikoisvarustein.

Takuu 3 vuotta/100.000 km, korin puhkiruostumattomuustakuu 
12 vuotta, hybridijärjestelmän takuu 5 vuotta/100.000 km. 
Toyota Hybridiakkuturva 10 vuotta/350.000 km. 
Toyotan osuus Suomen hybridimyynnistä perustuu Trafin tilastoon 
ensirekisteröidyistä hybridimalleista vuonna 2016.

TOYOTA – HYBRIDIEN HALLITSIJA:
Jo 20 vuotta hybriditekniikan edelläkävijyyttä. Yli 10 miljoonaa myytyä hybridiä. 
74 % osuus myydyistä hybrideistä Suomessa. Suomen laajin hybridimallisto.
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Peukuta Facebookissa
# TOYOTA SUOMI

Seuraa Twitterissä
# TOYOTA SUOMI

Pääkirjoitus

TOYOTA on maailmanlaajuinen 
Olympia- ja Paralympiakomite-

oiden yhteistyökumppani. Tähän liit-
tyen lanseerasimme Suomessakin Start 
Your Impossible -liikkeen, joka kuvastaa 
 Toyotan merkittävää liikkuvuuskumppa-
nuutta näiden urheiluinstituutioiden 
kanssa.

Miksi liikkeen nimessä mainitaan sana  
mahdoton? Urheilussa olympia- ja para-
lympiatason saavuttaminen vaatii monia-
laista itsensä ylittämistä, sekä henkisesti  
että fyysisesti. Tämä on kenen tahansa 
sovellettavissa. Meillä kaikilla on asioita  
tai haaveita, jotka tuntuvat mahdotto-
milta. Niiden ei tarvitse liittyä välttämät-
tä liikuntaan tai urheiluun, vaikka usein 
hyvinvointiin liittyvät asiat nivoutuvat-
kin niiden ympärille.
 
Kun todella päättää tehdä jotain ja 
asettaa selkeät tavoitteet, asiat tapahtu-
vat kuin itsestään. Muutama vuosi sitten 
työkaverini patisteli minut sitoutumaan 
treeniohjelmaan, joka tähtäsi puolima-
ratonin juoksemiseen. Mietin asiaa het-
ken ja tein päätöksen, josta olen edelleen 
ylpeä: vaikka en koskaan ole ollut erityi-
sen liikunnallinen, sitouduin harjoitte-
luun. Ruksasin jokaisen lenkin jälkeen 
keittiön  seinään kiinnitetystä paperista  

yhden kohdan tyytyväisenä. Ja niinpä 
juoksin  puolimaratonin neljän kuukau-
den kulut tua, voittaen itseni. Saan edel-
leen nauttia  elämänmuutoksesta,  joka 
 alkoi aika mahdottomalta tuntuneen 
haasteen  vastaanottamisesta.

Tähän lehteen haastateltujen Leo-Pekka  
Tähden ja Matti Suur-Hamarin tari-
noista löytyy vaiheita, joissa mahdotto-
masta on tehty mahdollista. Siihen on 
vaadittu päättäväisyyttä, joka on sittem-
min johtanut urheilumenestykseen.

Vuodenvaihteessa tehdään uudenvuo-
denlupauksia, joilla tähdätään ryhdik-
kyyteen tai elämäntapojen parantami-
seen. Kuukauden karkkilakon sijaan mi-
nunkin kannattaisi ehkä sitoutua johon-
kin pitkäjänteisempään asiaan, jolla on 
vaikutusta elämänlaadun parantamiseen.

Nyt on kuitenkin aika rentoutua ja 
unohtaa arjen kiireet. Annetaan aikaa  
perheelle ja läheisille ja keskitytään 
pyhien  mukavaan viettoon.

Turvallista ja rauhallista joulun aikaa!

Tiedotuspäällikkö
Kalle Kalaja 
kalle.kalaja@toyota.fi

Kuva JUHA SALMINEN

Tee mahdottomasta mahdollista 

Tutustu Toyotan 
ensimmäisen globaalin 
yhteistyökampanjan 
suomalaissisältöön 
osoitteessa toyota.fi/
mobilityforall.

Kallen 
vinkit

YLELLINEN  
MAASTOAUTO
 vie aina mukavasti 
perille (s. 16).

TODELLINEN TÄHTI 
jatkaa yhä huippu
tasolla (s. 32).

LÖYLYÄ LISÄÄ 
vähän erilaisissa 
paikoissa (s. 44).



Ajassa

Joulupukin lahjakuljetukset osuvat tänä 
vuonna sunnuntaille. Kovimmat tieruuhkat 
kasaantuvat siten edeltävälle perjantaille. 
Varaa reilusti ajoaikaa ja huolehdi ajoissa 
auton toimintavarmuudesta.

24.12.
JOULUAATTO

AUTOILIJAN KALENTERI 15.12.2017–29.3.2018
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31.12.

• Vuosi vaihtuu 

Talvi-
paralym-
pialaiset

Talviolympialaiset

Taas on uusi vuosi edessämme. 
Nyt on hyvä hetki miettiä, miten vuosi 

2017 sujui. Vuosi vaihtuu mukavasti 
hyvässä seurassa – ehkäpä realistisia 

uudenvuodenlupauksia tehden? 

Toyota on 
mukana globaalina 
paralympialaisten 
yhteistyökumppanina 
kannustamassa 
Suomen paralympia-
joukkuetta sekä 
Toyotan urheilija-
 tiimin urheilijoita. 

Toyota-viikonloppunäyttely 
Järjestämme vuoden 2018 ensimmäisen viikon
loppunäyttelyn 13.–14.1. Tervetuloa tutustumaan 
näyttelyn huipputarjouksiin, sekä koeajamaan 
Suomen laajin hybridimallisto.

Helmikuun paukkupakkasilla  
on mukava harrastaa penkki
urheilua ja ottaa kaikki irti 
suomalaisurheilijoiden 
suorituksista EteläKorean 
Pyeongchangissa pidettä
vissä talviolympialaisissa.

9.–18.3.

13.–14.1.9.–25.2.

Rallin MMsarjan uusi kausi starttaa 
Monte Carlosta. Tommi Mäkisen 
luotsaama TOYOTA GAZOO Racing  
lähtee vahvasti liikkeelle Yaris WRC:llä.

25.–28.1. 
Monte Carlo WRC 2018 
-sarjan starttikisa 

* Seuraava  
Toyota+ ilmestyy 29.3.2018
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TOYOTA on maailmanlaajuinen Olympia- 
ja   Paralympiakilpailuiden yhteistyökump-
pani. Juuri lanseerattu ”Start Your Impos-
sible” -liike näkyy vahvasti Toyotan vies-
tinnässä ja kannustaa ihmisiä tarttumaan 
mahdottomiltakin vaikuttaviin haasteisiin. 
Liikkuvuuden mahdollistaminen ja suju-
voittaminen ovat tärkeässä roolissa Toyo-
tan vastatessa nopeasti muuttuvan maail-
man haasteisiin. 

Nettisivuilta MobilityForAll.com löytyy  
paljon tietoa aiheesta sekä kannustavia 
esimerkkejä siitä, miten ennakkoluulo-
ton haasteisiin tarttuminen voi muuttaa 
ihmisten elämää.

Paralympialaisten 
ja olympialaisten 
kumppanina

YHTEISTYÖ 

Mikä  
auton osa?

Toyota julkaisi lokakuun lopulla Tokion 
autonäyttelyssä useita ennakkoluulottomia 
konseptiajokkeja, joista useat on tarkoitus 
tuoda tosikäyttöön Tokion Olympialaisissa 
2020. Helppokäyttöisyyden lisäksi ympä-
ristöystävällisyys on niiden avainominai-
suuksia. 

Suomessa Toyotan yhteistyö Olympia- 
ja Paralympiakomiteoiden kanssa tulee 
esiin paitsi näkyvyydessä ja autokumppa-
nuudessa, myös paikallisissa hankkeissa ja 
suomalaisurheilijoiden tukemisessa. T+

Mikä tehtävä kuvan 
osalla on moottorissa?
Onko se: 

A:  Muodostaa moottorin 
öljynpaineen

B:  Kierrättää jäähdytys
nestettä

C:  Säätää venttiilien 
 ajoitusta

Vastaus: Toyotan Dual VVT-i 
-toimilaite vastaa venttiilien 
oikeanlaisesta ajoituksesta.

Mahdottomiltakin tuntuvat haasteet ovat usein voitettavissa. 
Toyota haluaa osaltaan mahdollistaa liikkumista.

Toyota RAV4:n ensimmäisen 
sukupolven ketterä edustaja  
toimi autosuunnistuksen 
SM 2017 tittelin voittaneiden  
Anssi Karppisen ja Timo 
 Saarisen ajokkina. 
Hienosti suunnistettu! 

Autosuunnistuksen  
SM-kultaa RAV4:llä

Ajassa
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3 Baggun muoto perustuu 
ikoniseen muovikassiin. Vuo
dessa Baggun käyttö korvaa 
noin 300-700 kertakäyttö
kassia. Sopii vaikka lahjaksi. 
(18 eur, katoko.fi).

Otsikko

Vihreä valinta

Väripilkku

3x 
kestokassi

1 Näy pimeällä 
Reilunkokoinen, heijasti
mellinen pellavainen kassi 
on valmistettu Suomessa.  
(59 eur, salmiakstudio.fi).

2 Ympäristön asialla 
Smyckekuosi on kaukaa kuin 
kaunis vedenalainen kukka. 
Jokaisesta eurosta menee 
10 senttiä Itämeren suojeluun. 
(9,95 eur, finlayson.fi).

Tyylikäs

Kestävässä kassissa 
kannat ostokset ja 
tuliaiset tyylillä.

VÄHINTÄÄN 10 VUOTTA vanhan  
auton romuttaja saa ensi vuonna 
1500 euron palkkion, kun hän ostaa 
uuden auton. Romutettavan auton 
tulee olla ollut omistuksessa yli vuo-
den ja ostettavan auton CO2-pääs-
töjen alle 110 g/km. Jos romuauton 
vaihtaa lataushybridiin, hyvitystä saa 
2000 euroa.

Romutuspalkkion tarkoituksena on 
saada autokanta uusiutumaan uusiin, 
vähäpäästöisiin autoihin. Ensimmäi-
nen, vuonna 2015 järjestetty romu-
tuskampanja oli menestys. Kokeilu 
nuorensi ja vihersi Suomen verrattain 
vanhaa autokantaa ennakoitua enem-
män, selviää palkkiokokeilun seuran-
tatutkimuksesta.

Tutkimuksen mukaan ensirekiste-
röintien määrä kasvoi 2,4 prosent-
tia    romutuspalkkiovuonna. Palkkiolla  
hankituilla autoilla hiilidioksidi päästöt 
olivat noin 12 prosenttia  pienemmät 
kuin samaan aikaan rekisteröidyillä  
muilla uusilla autoilla.

Romutettujen autojen keski-ikä oli 
19 vuotta. Niiden tilalle tuli  

8 000 uutta autoa. 

Arviolta  yli puolet hankituista autoista 
olisi jäänyt autokauppaan ilman palk-
kiota.

Yksi tai kaksi romutuspalkkiokam-
panjaa ei vielä muuta autokantaa riit-
tävästi, sanoo Trafin tietojohtaja Juha 
Kenraali.

”Jos haluamme reagoida isoihin 
ilmastotavoitteisiin, vanha kalusto 
pitää saada nopeasti pois.”

Noin puolet Suomen autoista 
on yli 10 vuotta vanhoja. Kenraalin  
mukaan käytössä pitäisi olla jokin 
pysyvä kannustin vaihtaa vanha auto 
uuteen. Toinen vaihtoehto on tehdä 
vanhalla autolla ajamisesta nykyistä 
kalliimpaa.

”Ongelma on, että monet vanhoilla  
autoilla ajavat eivät pysty ostamaan  
uutta autoa. Uusi auto pitäisi pystyä  
hankkimaan tai saada käyttöön  
nykyistä helpommin tai jousta-
vammin.” T+

Teksti SAMI TAKALA kuva JUNNU LUSA

Romutuspalkkiota saa taas ensi vuonna. Edellinen 
romu tus kampanja houkutteli tuhannet autoostoksille.

Romuttamalla 
alennusta autosta

TUTKITTU JUTTU

Lue lehteä myös digitaalisesti Toyotaplus.fi  
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1 Arktiset Markkinat 
Lapin yliopiston Arktinen 
keskus järjestää joulun alla 
perinteiset markkinat. Tämän 
vuoden teemana on pohjoi
nen käsityö. Markkinoihin 
kuuluu myös käsityöpolku, 
joka johdattelee tutustumaan 
lähistön käsityöpuoteihin. 
, 15.–17.12. klo 10–18
Arktikum, Pohjoisranta 4, 
Rovaniemi

2 Tampereen Joulutori
Joulutori järjestetään jo 
10. kerran. Käsityöläisiltä  
löydät  laadukkaat käyt
töesineet,  korut, lahjat ja 
lelut.  Tuoksut  ja tunnelma  
houkuttelevat niin glögi
ravintolaan kuin munkki
kahvilaankin. Torilla  on joka 
päivä myös ohjelmaa. 
, 2.–22.12. alkaen klo 10
Keskustori 10, Tampere
 

3 Teurastamo
Teurastamon Joulumark
kinat järjestetään jälleen 
ravintola Kellohallissa, 
Mokon tilassa sekä ulkona 
Teurastamon pihaalueella. 
Mukana on viitisenkymmen
tä yrittäjää ja käsityöläistä 
sekä suosittu Suklaarasia
tapahtuma.
, 16.–17.12. Teurastamo, 
Työpajankatu 2, Helsinki

3 x joulutorille
Herkkuja ja käsintehtyjä lahjoja voi hankkia tunnelmallisilta toreilta. 

Toyota EcoRun kilpailujen 
finaali käytiin Vesijärven 
Autolla Lahdessa lokakuus
sa. Osallistujat valikoituivat 
eri autoliikkeiden karsin
noista.  Kilpailureitti ajettiin 
Auris Hybridillä mahdolli
simman taloudellisesti. 

Ajossa tuli pitää vaadittu 
keskinopeus, joten se vas
tasi normaalia liikenneryt
miä. Lopulta parhaimmaksi 
ajopariksi haarukoitui Terho  
Havumäki ja Timo Savi-
laakso. Finaali ajettiin sekä 
Auris Hybridillä että käsi
vaihteisella Yaris 1,33:lla. 
Voitto irtosi näiden keski
kulutustuloksella 3,85 l/km. 
Onnittelut!l

Voittotulos 
3,85l/km

E C O R U N

LAAJASSA  IRO Researchin tutkimuk-
sessa selvitettiin suomalaisten asenteita 
autoiluun, polttoaineisiin ja auton hankin-
taan liittyen. Tulokset kertovat, että tule-
vaisuudessa hybridiautoista tulee Suomen 
suosituin autotyyppi. Tänä vuonna Suo-
messa myydyistä autoista lähes joka kym-
menes on hybridi. Kolmannes vastanneis-
ta uskoo ajavansa hybridiautoa kymmenen 
vuoden kuluttua. Dieselkäyttöisellä autol-
la uskoo ajavansa enää kuusi prosenttia 
vastaajista.

Hybridit lisääntyvät
Joka kolmas suomalainen 
uskoo ajavansa kymmenen  
vuoden päästä hybridi
autoa. Toyotahybridejä 
myydään tänä vuonna 
yli 7 000.

LU KU

Suomalaisautoilijoista 
kokee autovalinnal
laan olevan tärkeä 
vaikutus ympäristöön. 
LÄHDE: IRORESEARCH

38%

Tärkeimmiksi hybridiauton ostomotii-
veiksi kerrotaan kokonaisedullisuus (vero-
tus ja polttoainekulut) ja alhaisemmat 
päästöt. Noin puolet suomalaisista myös 
kokee hybridiautojen edustavan nykyaikaa 
ja uusinta teknologiaa. T+

Ajassa
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Heräsikö 
kysymyksiä?

Lähetä meille viesti  
toyota.rahoitus@ 

toyota.fi

KU K A?

Carita Österberg 
Asiakaspalvelupäällikkö 
Missä? Toyota Finance  

Finland  Oy Vantaa
Ura Toyotalla  vuodesta 2010

1.
2.

4.

3.

Palkanmaksupäiväni on 
muuttunut ja tarvitsisin 
maksuaikaa seuraavaan 
erään. Onko tämä 
mahdollista?
Kirjautumalla My Finance 
-palveluun osoitteessa 
myfinance.toyota.fi voit 
tarkastella sopimuksesi tie-
toja, tehdä eräpäivän siirron 
kuukauden sisään ja katsoa 
muun muassa loppuvelkasi 
saldon. Nämä kaikki voit 
tehdä  veloituksetta. Jos 
haluat muuttaa eräpäivän 
pysyvästi, ole yhteydes-
sä asiakaspalveluumme. 
 Pysyvästä vaihdosta veloi-
tamme palveluhinnaston 
mukaisen hinnan.

Kysy 
rahoituksesta!

Carita Österberg vastaa 
auton rahoitusta koskeviin 

kysymyksiin. 

Lähetä rahoitusta koskevat 
kysymyksesi osoitteeseen 
toyota.rahoitus@toyota.fi 

Olen miettinyt uuden 
auton hankintaa ja vertaillut 
rahoitus vaihtoehtoja. Miksi 
minun kannattaisi ottaa 
Toyota Jousto -rahoitus 
tavallisen osamaksun sijaan?
Rahoitus kannattaa miettiä aina 
omaan tilanteeseen sopivaksi. 
Toyota Joustossa on monia etuja, 
joiden vuoksi se on usein paras 
vaihtoehto uuden auton hankinnas-
sa. Suurin etu on, että sopimuksen 
lopussa voimme taata asiakkaalle 
auton hyvityshinnan. Tämä tar-
koittaa, että voit olla varma autosi 
arvosta sopimuskauden lopussa 
ja sinun on myös helpompi vaihtaa 
auto uudempaan niin halutessasi.  
Käy laskemassa itsellesi Jousto-
tarjous osoitteessa toyotajousto.fi

Suunnittelen auton hankkimista 
rahoituksella, mutta miten toimin, 
jos jossakin kuussa tulee yllättäviä 
menoja?  Onko rahoituksen aikana 
mahdollista pitää maksuvapaita 
kuukausia?
Toyota Jousto -sopimuksella pystyy pitämään 
maksuvapaan kuukauden kerran vuodessa 
hintaan 20 euroa, ja siksi suosittelen jousta-
vaa Toyota Jousto -rahoitusta. Tavallisessa 
osamaksussa ei ole maksuvapaita kuukausia, 
mutta jos yllättäviä menoja tulee, kannattaa  
olla yhteydessä asiakaspalveluumme. 
 Katsomme aina kokonaistilannetta yhdessä 
ja pyrimme löytämään joustavan ratkaisun.

En ole kovin kiinnostunut 
autojen tekniikasta, enkä 
aina oikein ymmärrä 
autoni sielunelämää. 
Millaisia helppoja tapoja 
olisi pitää huolta autosta?
Voit tehdä autoosi Toyota 
Huoltosopimuksen. Valitta-
vana on huoltosopimus, joka 
kattaa määräaikaishuollot tai 
laajempi Huoltosopimus Plus, 
joka kattaa määräaikaishuolto-
jen lisäksi myös luonnollisesta 
kulumasta aiheutuvien osien 
vaihdot ja korjaukset. Huolto-
sopimukseen sekä Huoltoso-
pimus Plussaan saa lisättyä 
erilaisia lisäpalveluja, esimer-
kiksi renkaiden kausivaihdon. 
Huoltosopimuksella saat 
hoidettua huollot kätevästi 
ja pystyt myös ennakoimaan 
autoilun kuluja paremmin.
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Minun Toyotani

Miksi valitsit Toyota Auris 
 Hybridin?
”Mietin vuoden päivät, millä autolla  
jatkan työtäni, kun liikennepalvelu-
laki tulee voimaan ensi heinäkuussa.  
Auton pitää olla toimintavarma ja 
kuluttaa vähän polttoainetta. Jokai-
nen Toyotalla ajava työkaveri sanoi 
samaa: mitään ei ole hajonnut, ja 
kulutus on hyvin maltillinen. Aiem-
massa taksiautossani kaikki kulut 
 olivat Aurisia suuremmat.”

Miten Auris sopii taksiksi?
”Koeajolla mietin, onko Auris koko-
luokaltaan sopiva taksiautoksi. Käy-
tin itseäni mittapuuna ja istahdin 
takapenkille. Ajattelin, että jos minä 
mahdun takapenkille, mahtuu tänne  
valtaosa asiakkaista. Olen melkein 
180-senttinen.”

Kuinka hyvin on mahtunut?
”Koskaan ei ole tila loppunut kes-
ken. Autoon on mahtunut kolme 
minun kokoistani karpaasia matkata-
varoineen. Joskus joutuu etupenkkiä 
siirtämään, mutta niin joutui edelli-
sessäkin autossani. Myös tavaratila 
on riittänyt. Kuljetan paljon rollaat-
toreja ja pyörätuoleja.”

Millaisia ovat olleet asiakkaiden 
reaktiot Toyota-taksista?
”Moni on tykännyt pirteän punai-
sesta väristä. Osa on kertonut, että 
omistaa itsekin Toyotan tai van-
hemmilla on Toyota. Kestävyyttä ja 
edullisia ylläpitokuluja on kehuttu.  
 Toisaalta moottoritienopeuksilla 
rengas melu kasvaa.”

Mitä Aurisiin liittyvää muistoa 
et unohda?
”Sähkömoottorin hiljaisuus on 
hauska. Asiakkaat ovat yllättyneet, 
kun olen tullut selän taakse hiljaa 
hiipien. Yhdet asiakkaat vein mökille  
Rymättylään ja hiekkatiellä avasin 
ikkunat. He ihmettelivät, kun ren-
kaiden alta kuului vain pieni rapina, 
kuin polkupyörällä etenisi. Panoraa-
makatto on myös aiheuttanut häm-
mästystä. Yksi nuoripari ihasteli täh-
titaivasta ja piteli toisiaan kädestä 
kiinni.”

Miten hybridi on vaikuttanut 
käyttökuluihin?
”Nyt kun olen päässyt hybridin 
makuun, pois en vaihtaisi. Kaupun-
kialueella ajan usein pelkällä sähköl-
lä. Polttoainekulut ovat vähentyneet 

huomattavasti. Auris on tuonut sääs-
töä kuukauden polttoainekuluihin yli 
450 euroa. Veroissa säästän noin 600 
euroa vuodessa.”

Mitä auto kertoo omistajastaan?
”Kyllä se jonkinlaisesta sosiaalisesta  
statuksesta kertoo. Kun puhutaan 
isoista saksalaisista automerkeistä, 
siinä on tietynlaista näyttämistä, että 
rahaa on. Toyotan imago ei herätä 
aggressioita. Jos puhutaan fiksuista 
autoilijoista, mielestäni Toyota-kul-
jettajat voi laskea siihen joukkoon.” T+

Turkulainen taksiautoilija Petri Meriläinen vaihtoi Toyotaan, 
koska työkaverit kehuivat merkkiä luotettavaksi. Työauton 
käyttökulut ovat pudonneet huimasti. Teksti SAMI TAKALA kuva ROBERT SEGER

Ammattiautoilijan 
luottoapuri

Toyota 
Auris Touring 
Sports Hybrid

Vuosimalli 2016
Ajettu noin 
91 000 km

KU K A?

Petri Meriläinen

•  Petri Meriläinen, 49, on ajanut 
 ammatikseen 28 vuotta. Taksi -
autoilijana kymmenen vuotta.• Asuu Turun keskustan tuntumassa. 
Perheeseen kuuluu vaimo, 
12-vuotias tytär ja koira.• Harrastaa muun muassa uintia, 
 lenkkeilyä ja mökkeilyä.
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Petri Meriläisen Auris on 
saanut asiakkailta  kehuja 

pirteän punaisesta väristä ja 
avarasta kattoikkunasta.  
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Edustavan   
 etevä 
   etenijä

Toyota-malliston huipulla komeilee neli-
vetoinen maastoauto, jonka vahva maine on 
jalostunut yli 65-vuotisen historian aikana. 
Toyota Land Cruiser uudistuu upeasti  
vuodelle 2018. Noustaanpa kyytiin!

Teksti KALLE KALAJA kuvat TOYOTA
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Teksti KALLE KALAJA kuvat TOYOTA
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OYOTA LAND CRUISER erottuu 
segmentissään yksilöllisenä maasto-
autona, jossa yhdistyvät huippulaatu, 
kestävyys ja luotettavuus. Lyömättö-
mät neliveto-ominaisuudet, hienos-
tunut tunnelma ja matkustusturvalli-
suus ovat vuoden 2018 uutuusmallin 
vahvuuksia.

Ensimmäiset Land Cruiserit val-
mistettiin Japanin kotimarkkinoille 
vuonna 1951. Seuraavien sukupolvi-
en mallit muuttuivat karusta armei-
ja-autosta ensin laajempaan työkäyt-
töön soveltuvaksi, sittemmin mallis-
ton lippulaivaksi. 

Suomessa Land Cruiser tuli 
tutuksi 60-luvun lopulla, kun BJ40- 
ja FJ40 -sarjan mallit saapuivat maa-
han. Siitä lähtien pätevä maastoau-
to on vankistanut Toyotan asemaa 
maamme automarkkinoilla. Malli on 
ollut yksi kokoluokkansa suosikeista  

Suomessakin, ja teillämme liikkuu  tällä 
hetkellä noin 5 000 Land Cruiseria. 

Maailmanvalloittaja
Land Cruiser on laajimmalle mark-
kina-alueelle levittäytynyt Toyota-
malli: sitä myydään yli 190 maassa. 
Huippuluokan maasto-ominaisuudet 
ovat tuoneet sille kivenkovan mai-
neen yhtenä maailman vahvimmista 
ja kestävimmistä nelivetoautoista. Se 
on segmenttinsä markkinajohtaja yli 
kymmenessä Euroopan maassa.

Uusi Land Cruiser on entistä 
nykyaikaisempi vankalla ulkonäöl-
lään sekä hienostuneemmalla ja laa-
dukkaammalla sisustallaan. Dynaa-
minen kyvykkyys ja käyttäjäystäväl-
lisyys ovat parantuneet sekä tie- että 
maastoajo-olosuhteissa. Todella har-
va auto soveltuu niin monipuoliseen 
käyttöön kuin Land Cruiser.

FA K TA

Autotyyppi: Luotettavuu
deltaan legendaarinen 
 maastoauto
Moottori: 2,8 litran D-4Ddiesel 
 
Vaihteistot: Käsi ja 
automaatti vaihteistot
Vetotapa: Neliveto  
Suurin teho: 130 kW (177 hv) 
Suurin vääntö: 420 Nm

MITAT:
Pituus: ....................4 840  mm
Leveys: ....................1 890  mm
Korkeus:.................. 1 885  mm 
Suurin vetomassa: 3 000 kg 
(jarrullinen) 

TALOUDELLISUUS:
Kulutus, yhdistetty  
ajo (alkaen): ....... 7,4 l/ 100km
CO2-päästöt, yhdistetty  
ajo (alkaen):  ...........194 g/ km
Hinta alkaen:  ..68 364 euroa

Toyota Land Cruiserin eri malleja vuosilta 
1951, 1972, 1989 ja 1993. Vahvuus ja luotet-
tavuus ovat säilyneet halki vuosien.
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Edustuskelpoinen 
matkustusmukavuus 
– myös tieverkoston 

ulkopuolella.

Land Cruiser on oikea 
maastoauto, jonka etemiskyky 
hämmästyttää. Tarkasti toimivat 
avustusjärjestelmät pystyvät 
maksimoimaan rengaspidon 
erilaisilla ajoalustoilla.

Toyota 
Safety Sense 

-turvavarustelu 
täydentää 

kokonaisuuden.

Uudistunut, 
silti helposti 

tunnistettava 
ulkonäkö.
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3  X  L Ä H I K U VA

1 Selkeän mittariston värinäyt-
töön voi tuoda ajotilanteeseen 
sopivaa informaatiota. 

2 Keskikonsolin näyttävä 
multimediajärjestelmä,  helppo-
käyttöiset ilmastoinnin säätimet 
ja erilaiset ajotilojen valitsimet 
tuovat modernia tunnelmaa.

3 Keulan uusi ilme  henkii voimaa, 
itsevarmuutta ja  perinteitä.

Helppo, hauska ja hienostunut
Kuljettajan paikalle istuttaessa viih-
tyvyyttä korostavat hyvä ergonomia 
ja hallintalaitteiden käytännöllinen 
sijoittelu. Uutta kojetaulua hallitsee 
suurikokoinen 8-tuuman näytöllä 
varustettu Toyota Touch®2 with Go 
-multimediajärjestelmä. Optitron-
mittariston keskellä on 4,2-tuuman 
monitoiminäyttö, jota ohjataan oh- 
jauspyörän painikkeilla. Vaikka hie-
nostuneita ominaisuuksia ja varustei-
ta on aiempaa enemmän, onnistuu 
keskeisten toimintojen käyttö talvikä-
sineilläkin.

Vaikka Land Cruiser on ulkomi-
toiltaan tavallista henkilöautoa suu-
rempi, sen hallitseminen on yllättä-
vän helppoa. Liikennettä on helppo 
seurata normaalia korkeammalta. 
Suurista ikkunoista näkee joka suun-
taan hyvin, ulkomitat on helppo arvi-
oida ja kameratekniikka auttaa tark-
kuutta vaativissa ajoympäristöissä.

Matkustusmukavuutta parantavat 
esimerkiksi tuuletetut etuistuimet, 
lämmitettävät takaistuimet ja lämmi-
tettävä tuulilasi. 

Suomessa Land Cruiserin voi-
manlähteenä on 130 kW/177 hv 
tehoinen 2,8 D-4D -dieselmoottori. 
Life-varustetaso on saatavilla myös 

käsivaihteistolla, tätä runsaammin 
varustelluissa versioissa voiman-
siirrosta vastaa aina 6-nopeuksinen 
automaatti.

Turvallisuus on osa laadukasta 
kokonaisuutta. Toyota Safety Sense 
-järjestelmän varusteet ovat tarjolla 
myös Land Cruiseriin. Törmäyksiä 
ennakoiva, jalankulkijat huomioi-
va Pre-Collision System, adaptiivi-
nen vakionopeussäädin, kaistavahti, 
automaattiset kaukovalot, kuolleen-
kulman varoitin ja liikennemerkki-
en tunnistusjärjestelmä ovat saata-
villa joko tietyssä varustetasossa tai 
lisävarusteena. Turvavarusteiden 
toiminnasta kerrotaan tarkemmin 
tämän lehden turvatekniikka-artik-
kelissa.

Kestää kovaa käyttöä
Vertaansa vailla olevien maasto-
ominaisuuksien mahdollistajana 
toimii erittäin kestävä, rankoissakin 
oloissa alkuperäismitoissaan säi-
lyvä erillisrunkorakenne. Helposti 
huollettava ja ylläpidettävä ratkaisu 
paitsi kestää vaurioitta, myös hillit-
see korin liikkeitä ja takaa kuljet-
tajalle hyvän auton hallittavuuden. 
Runkorakenteen ja jousituksen 
yhteispeli tekee Land Cruiserilla  

* Ajoalustan tarjoamaa pitoa hyödynnetään 
automaattisesti niin, että eteneminen onnistuu 
pehmeän tasaisesti myös umpihangessa, 
upottavilla metsäautoteillä tai vaikka 
niljakkeisilla kallioilla.

1

2

3
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liikkumisen matkustajille miellyt-
täväksi, vaikka reitti ulottuisi kauas 
maanteiden ulkopuolelle. Malli tun-
netaankin erittäin vahvana kumppa-
nina, jolla ajetaan usein huomatta-
vasti pidempiä ajomääriä kuin taval-
lisella autolla.

Jopa kokemattomat kuljettajat saa-
vat Land Cruiserista maastossa pal-
jon irti. Nykyaikaiset avustusjärjes-
telmät tekevät siitä yhden teknisesti 
kehittyneimmistä, turvallisimmista 
ja helppokäyttöisimmistä nelivetoau-
toista maailmassa. Ajoalustan tarjoa-
maa pitoa hyödynnetään automaat-
tisesti niin että eteneminen onnistuu 
pehmeän tasaisesti myös umpihan-
gessa, upottavilla metsäautoteillä tai 
vaikka niljakkeisilla kallioilla. Halut-
taessa Land Cruiser ryömii teiden 

ulkopuolella eteenpäin kuljettajan 
koskematta kaasupolkimeen. 

Muut maastoautomallit eivät voi 
tarjota samaa ainutlaatuista yhdis-
telmää maastoajon kyvykkyydestä 
ja maantieajon dynamiikasta. Land 
Cruiserin vahva katuolemus ja kor-
keatasoinen varustelu tekevät siitä 
premium-tasoisen 4x4-auton hou-
kuttelevalla sekoituksella liikkumisen 
vapautta, mukavuutta ja viimeistelyä.

Minne tahansa oletkaan menossa, 
Land Cruiser vie sinut perille. Ja tuo 
sieltä takaisin. T+

TUTUSTU TARKEMMIN: WWW.TOYOTA.FI/
AUTOT/LAND-CRUISER  

* Maastoominaisuuksien mahdollistajana 
toimii kestävä, rankoissakin oloissa alkuperäis
mitoissaan säilyvä erillisrunkorakenne. 

1 Liukukelkka
Tavaratilan kuormaus helpot

tuu lastausalustalla (329 €)

3  X  VA R U S T E

2 Puolikorkea 
koiraverkko

Parhaan ystävän reviirin 
varmistaja (363 €)

3 Sivupeilien 
kromikoriste

 Ripaus lisätyylikkyyttä 
(218 €)

Hinnat sisältävät asennuksen, 
mutta vaihtelevat jälleenmyyjä
kohtaisesti. Varmista aina varus

teiden saatavuus ja lopullinen 
hinta Toyotajälleenmyyjältäsi.
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Talvi-
olympialaiset 

numeroina

Lämmittele helmikuussa 
alkaviin talviolympialaisiin 

tuhdilla tietopaketilla.

Kuvitus JUKKA FORDELL
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FA K TA

13
mitalia Sarajevosta vuonna 1984.

1998

Suomen suurin mitalisaalis 
talviolympialaisista on 

Talviolympialaisten vanhin 
kultamitalisti on ollut Ison-Britannian 
54-vuotias Robin Welsh curlingissa 
vuonna 1924. Veikko Hakulinenkin 

voitti hiihtokultaa vielä 

35
-vuotiaana

Marja-Liisa Hämäläisellä 
on suomalaisista eniten 

henkilökohtaisia kultamitaleja 
Hän voitti kolme kultaa vuonna

Sarajevossa.

Vuonna 2014 
Sotshissa tehtiin 

osallistujaennätys  

Suomi otti pronssia, 
kun naisten jääkiekko 

debytoi olympialaisissa 
vuoden 

1984

2 748
urheilijan voimin. 

kisoissa Naganossa.  

Lähde: Suomen Olympiakomitea ja 
Suomen Urheilumuseon tietopalvelu



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

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

www.toyotajousto.fi

Toyota Jousto. Parempi tie uuteen autoon.

3. 
TAATTU 
HYVITYSHINTA

1. 
PIENI 
KÄSIRAHA

2. 
SOPIVA
KUUKAUSIERÄ
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Vempaimet

Joulupuu on 
rakennettu!
Kuusen alta löytyy tänä 
vuonna Toyota-teemaisia 
paketteja koko perheelle.  
Kuva ERIK AHO

1. KERÄILYKAPPALE. Toyota Gazoo Racing 
-ralliauton pienoismalli, 46,10  eur. 
2.  SÄÄSTÄ SÖPÖSTI. Muovinen pienois-
säästöporsas, 10,50  eur.  
3. SIISTISTISTI TAVARATILASSA. 
Nailoninen säilytyslaatikko, jossa on 
lokerot  pikkutavaroille ja  kylmäsäily-
tykseen, 33,20 eur.
4. LÄMMINTÄ PIENELLLE. Pehmoinen nalle 
ja huopa lapsen kaveriksi automatkoille, 
20,40 eur.
  

5. TUNNUSTA VÄRIÄ! Toyota Gazoo 
Racing WRC -tiimipipo, 26,55 eur.  
6.  NÄPPÄRÄSTI  OLALLE.  Toyota Gazoo 
Racing WRC -nyörikassi, 20,50 eur. 
7.  GOLFIN YSTÄVÄLLE.  Kolmen golfpallon 
setti Toyota-logoilla,  15,25 eur.

8.  KAHVIN PAIKKA. Toyota Gazoo Racing 
-tiimimuki vahvaa posliinia, 19,45 eur.      

Tuotteet ovat saatavilla Toyota-jälleen-
myyjäliikkeissä. Valikoima  saattaa 
 vaihdella liikkeittäin.  
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Liikenteessä



Teksti TIMO SORMUNEN kuva GETTY IMAGES
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AUTO on monessa perheessä asunnon jälkeen 
seuraavaksi tärkein ja myös kallein hankin-
ta. Käänne on kuitenkin jo käsillä. Jo tulevalla 
vuosikymmenellä auto on vain yksi lenkki lii-
kenteeseen ja liikkumiseen liittyvässä palvelu-
ketjussa, ennakoi Arto O. Salonen.

Salonen on tunnettu etenkin kestävän kehi-
tyksen eksperttinä, joka pureutuu tällä hetkellä 
liikkumisen ja siihen liittyvän palvelutuotannon 
muutostuuliin Liikenneviraston, Trafin, Liiken-
ne- ja viestintäministeriön sekä Metropolian 
tutkimuksessa. Työ on vienyt hänet kuin huo-
maamatta todella suuren globaalin murroksen 
äärelle, jossa liikkumiseen liittyvät palvelut näh-
dään omaa autoa kustannustehokkaampana ja 
ympäristöystävällisempänä vaihtoehtona.

”Tämä muutos etenee vääjäämättä. On mie-
lenkiintoista nähdä, missä ja milloin liikkumis-
palvelut lyövät itsensä lopullisesti läpi. Se voi 
tapahtua Euroopassa, Yhdysvalloissa tai kehit-
tyvissä maissa, joissa elintason kohotessa loi-
kitaan suoraan eri teknologiasukupolvien yli”, 
Salonen toteaa.

Pyörät pyörimään yhteiskäytöllä
Taustalla vaikuttavia globaaleja draivereita ovat 
tutkijan mukaan kiihtyvä kaupungistaminen, 
kestävän kehityksen periaatteet sekä liikenteen 
päästöt, jotka esimerkiksi Suomessa on pudo-
tettava puoleen vuoteen 2030 mennessä.  Yksi 
vauhdittaja on myös jakamistalous. 

”Keskiverto perheauto seisoo käyttämät-
tä 90 prosenttia käyttöiästään eli se on todel-
la tehoton investointi. Palveluliiketoiminnan ja 
yhteiskäytön avulla pyörät saadaan pyörimään 
huomattavasti tehokkaammin ja loppukäyt-
täjän kannalta myös edullisemmin”, Salonen 
tähdentää.

Varsinkin kaupungissa asuvista merkittävä 
osa olisi jo nyt valmis käyttämään jonkinlaista 
liikkumisen kokonaispalvelua erilaisine yhteis-
käyttöratkaisuineen, jos se vain olisi riittävän 
helppoa ja vaivatonta.

”Palvelun pitää kuitenkin toimia asiakkaan 
kannalta kitkattomasti ja yhden luukun peri-
aatteella. Tällä hetkellä ketjussa on liian monta 
toimijaa ja porrasta”, tutkija toteaa.

Sujuvat ja saumattomat 
matkaketjut ovat totta jo 

tulevalla vuosikymmenellä.

Omistamisesta 
yhteiskäyttöön
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Nykymeno alkaa muutenkin tulla tiensä  
päähän, sillä ruuhkat käyvät useimmissa 
kaupungeissa entistä sietämättömämmiksi. 
Tämä raja alkaa lähestyä myös Helsingissä.

”Käytännössä matkanteko kaupunkien  
keskustoissa vie autolla saman ajan kuin 
sata vuotta sitten hevoskärryillä. Hyvällä 
syyllä voi kysyä, onko tämä lopulta edistys-
tä”, Salonen sanoo. 

Suomessa ainesta testilaboratorioksi
Tuleva muutos leikkaa autonvalmistajien 
perinteistä tuotantovolyymiä, mutta avaa 
samalla aivan uusia liiketoimintamahdolli-
suuksia. Perinteinen "osta ja omista" -filo-
sofia muuttuu ostopalveluksi, jossa kalustoa 
käytetään mahdollisimman tarkasti, tehok-
kaasti ja asiakkaan tarpeita vastaavasti. 

”Tänään tarvitsen pakettiautoa ja huo-
menna pientä kaupunkikassia. Viikonloppu-
na voisin puolestaan ajaa yhden päivän vaik-
kapa tila-autolla ja sen jälkeen matkustaa 
taas muutaman päivän bussilla tai junalla”, 
Salonen selvittää.

Jatkossa tulovirrat koostuvat monista pie-
nistä puroista ja palveluostoista. Palvelun on 
kuitenkin toimittava yksinkertaisesti, nope-
asti ja varmasti myös kotikulmilla.

”Toyotan kaltaiset autojätit ovat tämän 
trendimuutoksen jo oivaltaneet. Voittaja on 
se, joka rakentaa palveluketjun ensimmäise-
nä aukottomaksi.”

 Suomella on Salosen mukaan todella  
hyvä sauma nousta alan kansainväliseen kär-
keen, sillä tarjolla on oivallinen testikent-
tä MaaS (Mobility as a Service) -palvelujen 
testaamiselle koko maan mittakaavassa kau-
pungeissa, taajamissa ja haja-asutus alueilla.

”Meillä on turvallinen yhteiskuntara-
kenne, toimiva infrastruktuuri sekä paljon 
tämän alan osaamista ja tutkimusta”, tutkija  
listaa. T+

MaaS (Mobility as a Service) on pyörinyt kirjainlyhen-
teenä ja yhtenä tulevaisuudenvisiona alan toimijoiden 
puheissa ja esitelmissä jo vuosien ajan.

Nyt nämä visiot alkavat konkretisoitua ja kehityksen 
kärjessä on helsinkiläinen MaaS Global Oy ja sen Whim!-
sovellus. Mobiilisovellus yhdistää julkisen liikenteen, 
taksit, yhteiskäyttöautot, autovuokrauksen ja jopa kau-
punkipyörät helppokäyttöiseksi kokonaisuudeksi, josta 
jokainen voi valita itselleen kulloinkin parhaiten sopivan 
vaihtoehdon joko kerta-, tai kuukausimaksua vastaan. 
Sovellus sisältää myös reittioppaan.

Tällä hetkellä palvelu rajoittuu julkiseen liikenteeseen, 
takseihin ja vuokra-autoihin. Keväällä 2018 mukana ovat 
myös yhteiskäyttöautot ja kaupunkipyörät. 

Maas Globalin tavoitteena on laajentaa palvelu jo lähi-
vuosina kymmeniin maihin eri puolille maailmaa.

Maas Globalin sovellus on herättänyt runsaasti kiin-
nostusta kansainvälisten sijoittajien joukossa. Yksi mer-
kittävimmistä sijoittajista on Toyota Financial Services. 
 

 

MaaS Global tuo liikkumis-
palvelut älypuhelimeen

* Perinteinen ”osta ja 
omista” -filosofia muuttuu  
ostopalveluksi, jossa 
kalustoa käytetään 
mahdollisimman  
tehokkaasti ja asiakkaan  
tarpeita vastaavasti.
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Tasaeristä tasapainoa talouteen. 
Toyota Korjaamoluotto

KAIKKI  
JÄRJESTYY.

Haluatko autoosi lisävarusteita, uuden rengassarjan tai vaikka  
korikorjaamon palveluita, joita autovakuutuksesi ei kata? 

Toyota Korjaamoluotto on edullinen tapa rahoittaa ja jakaa mitä tahansa huolto-, korjaus- 
ja lisävarustekustannuksia. Korjaamoluotto-sopimus on helppo tehdä kaikissa 

valtuutetuissa Toyota-liikkeissä esimerkiksi huollon yhteydessä.

Hae luotollesi ennakkopäätös ja lue lisää: toyota.fi/korjaamoluotto

54190_Toyota_TPlus_Korjaamoluotto_210x270.indd   1 12.9.2017   10.56
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1. Miksi onnettomuus-
tapauksessa korikor-
jaamon valinnalla on 
 merkitystä?
”Kun käyttää Toyota-
merkkikorjaamoa, voi 
 varmistua siitä, että auton 
korjauksessa käytetään 
alkuperäisiä varaosia ja 
korjauksen tekee merkki-
kohtaisen koulutuksen 
saanut ammattilainen.”

2. Miten voin valita  
 korjaamon kolarin 
 jälkeen, jos maksajana 
on vakuutusyhtiö?
”Vahingon sattuessa                          
kannattaa ottaa yhteyttä 
lähimpään Toyota-korjaa-

Auton korjauttaminen Toyota- 
korjaamossa takaa, että turva-
varusteet toimivat kuten pitää 
ja takuu säilyy. 

Miksi auto 
kannattaa korjauttaa 
Toyota-liikkeessä?

Teksti SAMI TAKALA kuva ISTOCK 

moon, joka avustaa tarvit-
taessa vahinkoilmoituksen  
tekemisessä vakuutus-
yhtiölle. Korikorjaamot 
tekevät vaurioarvioinnin 
ja lähettävät korjauslas-
kelman vakuutusyhtiölle. 
Käytännössä kaikki korja-
ukset hoituvat Toyota-ver-
koston kautta. Ei ole väliä, 
minkä vakuutusyhtiön 
 asiakas on.”

3. Miksi kolaroitu Toyota  
kannattaa korjauttaa 
Toyota-liikkeessä?
”Toyotan korikorjaamo-
verkosto on valtakunnalli-
nen. Meillä on 43 korikor-
jaamoa, eli aina löytyy kor-
jaamo läheltä. Varaosien 
saatavuus on taattu ja osat 
suunniteltu Toyota-autoi-
hin. Meiltä saa myös han-
kittua sijaisauton. Tarvitta-
essa korjauksen tai vakuu-
tuksen omavastuuosuuden  
voi rahoittaa Toyota 
 Korjaamoluotolla.”



Kysymyksiin  
vastasi Toyotan  

jälkimarkkinointi-
johtaja  

Jussi Mäkelä.
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4. Tunteeko Toyota-liike 
autoni paremmin kuin 
muut korjaamot?
”Ehdottomasti. 
Toyota-liikkeessä 
on merkkikohtaisesti 
 koulutettu henkilöstö, 
joka tuntee Toyotan 
kaikki eri mallit ja 
tekniikan. Esimerkiksi  
uusien aktiivisten 
 turvallisuusvarus-
teiden, kuten etäisyys-
tutkalla varustetun 
vakionopeussäätimen 
tai automaattisen 
hätäjarrutusjärjes-
telmän, korjaaminen 
edellyttää vahvaa 
merkkikohtaista 
 osaamista.”

5. Mitä hyötyä Toyota-
korjaamon käytöstä on 
laadullisen varmuuden 
lisäksi?
”Väärillä osilla tai mene-
telmillä korjattu auto 
voi olla turvallisuusriski.  
Toyota  edellyttää uusien  
ja alkuperäisten turva-
varusteiden käyttöä korja-
uksessa. Esimerkiksi vää-

rin asennettu tai viallinen 
turvatyyny ei kolaritilan-
teessa välttämättä toimi 
kuten on suunniteltu. Vain 
oikeilla menetelmillä ja 
osilla tehty korjaus varmis-
taa takuun säilymisen kor-
jauksen jälkeen.”

6. Eroaako Toyota-
korjaamon käyttäminen  
hinnnoiltaan muista 
 korjaamoista?
”Hinnoittelu on kilpailu-
kykyinen ja noudattaa alan 
yleistä tasoa. Toyota-ver-
kosto käyttää hinnoittelun 
tukena CABAS-laskenta-
järjestelmää, jonka auto- ja 
vakuutusala ovat yhteisesti 
hyväksyneet vaurioarvioin-
nin työkaluksi.”

7. Voiko Toyota- 
korjaamolta saada  
 sitovan hinta-arvion  
 ennen työn teettämistä? 
”Kyllä. Aina ennen työn 
aloittamista tehdään  
 vaurion arviointi. 
Silloin  saa hinta-arvion, 
joka  toimitetaan myös 
vakuutus yhtiölle. Jos autoa 

korjattaessa  havaitaan, 
että jotain on rikki enem-
män kuin alun perin arvi-
oitiin, olemme yhteydessä 
asiak kaaseen ja vakuutus-
yhtiöön.”

8. Mitä käytännön 
asioita minun pitää 
huomioida, jos auton  
kolarikorjaus tulee 
ajankohtaiseksi?
”Toyota-korikorjaamosta  
saa apua niin pienis-
sä tuuli lasivaurioissa 
kuin isoissa kolareis-
sa. Jos auto ei ole 
ajokelpoinen, kan-
nattaa ottaa yhteyttä  
Toyota Infoon, puh. 
0800 13663. Se on 
Toyota-autoilijoille 
tarkoitettu maksuton 
palvelunumero.  Sieltä 
saa apua vuoro kauden 
ympäri, jos matka  
odottamatta  katkeaa ja 
tarvitaan  vaikka hinaus-
liikkeen palveluja. Myös 
toyotavauriot.fi-sivustolta 
saa tietoa oikeaan menet-
telyyn kolaritilanteessa.” T+
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tähden-
Teksti LAURA KYTÖLÄ kuvat JANI LAUKKANEN 

KUN ON DOMINOINUT yhtä lajia 
maailman parhaana jo 12 vuot-
ta, luulisi että se on vaatinut suuria 
uhrauksia. Ratakelaaja Leo-Pekka  
Tähti, 34, on napsinut urallaan 
muun muassa viisi paralympiakul-
taa, kolme MM-kultaa ja viisi EM-
kultaa.

Uhrauksia ei Vuoden Urheilijan 
tittelin tammikuussa pokannut Tähti 
ole kuitenkaan joutunut mielestään 
tekemään. Urheilu on lapsuudessa 
löytynyt intohimo, jota synnynnäinen 
paraplegia eli alaraajahalvaus ei ole 
estänyt.

”On ollut pikemminkin kova halu 
todistaa. Muuten minulla ei ole tarve 
korostaa itseäni, hoidan jutut tekojen 
kautta”, Tähti kertoo.

Yksi sellainen todistamisen teko 
tapahtui yhdeksänvuotiaana, kun 
lasten pihapeleissä tennispallo lensi 
rivitalon katolle.

”Kun kukaan muu ei sitä lähtenyt 
hakemaan, niin minä kiipesin katolle 
käsivoimilla”, Tähti muistelee.

Samoilla käsivoimilla hän kela-
si viime kesänä 100 metrin maail-
manmestariksi Lontoon parayleisur-
heilun MM-kisoissa. Siitäkin huoli-
matta, että vasen kyynärpää oli vam-
mautunut ja kelaustuolista katkesi 
alkukiihdytyksen jälkeen tasapainoa 
antava selkäremmi.

Jos tämä ei ole sisua, niin mikä 
sitten? 

Huipulle pääseminen on kovin 
vaatimattoman oloisen, mutta Suo-
men kaikkien aikojen menestyneim-
män vammaisurheilijan mukaan ollut 
monien sattumien summa. ”Olen 
onnekas, perhe on ollut kannustava 
ja minua on kuskattu harjoituksiin. 
Kotikaupungissani Porissa on myös 
ollut hyvät olosuhteet talviharjoitte-
luun sisähallissa.”

Urheilu-ura alkoi pyörätuolikori-
pallolla 11-vuotiaana, mutta ratake-
laajan ura lähti rullaamaan 15-vuoti-
aana, vähän sattumalta.

Tähti syttyy maratonilla
Se alkoi kahden 15-kesäisen pojan 
päähänpistosta.

”Päätimme kaverini kanssa osallis-
tua vuonna 1998 Euran maratonil-
le puolimaratonin matkalle”, Tähti 
muistelee.

Alkoi koko kevään kestänyt kova 
treenaus.

”Kaveri juoksi ja minä painoin 
mukana pyörätuolilla kymmenen 
kilometrin lenkkejä pari kolme ker-
taa viikossa. Aika raskastahan se oli 
lykkiä tavallisella pyörätuolilla”, Täh-
ti muistelee.

Kun maratonin aika koitti, Tähti 
voitti kaverinsa kymmenellä minuu-
tilla.

Ratakelaaja Leo-Pekka Tähteä siivittää tahto todistaa.

Ei mikään 

lento

Henkilö



Vuoden Urheilijaksi 2016 
valittu Leo-Pekka Tähti aloitti 
ratakelauksen 15-vuotiaana. 
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”Se aika oli tärkeä juttu”, Tähti 
nauraa. Maratonkaveria ei sen sijaan 
kuulemma juuri silloin naurattanut.

Samalla maratonilla oli mukana 
myös maajoukkuetason ratakelaajia. 
He bongasivat lupaavan nuorenmie-
hen.

”Parin päivän päästä puhelin soi ja 
porvoolainen kelaaja tarjosi vanhan 
kelaustuolinsa runkoa kokeiltavaksi.”

Toki ratakelaukseen tarkoitettu, 
pyörätuolia kevytrakenteisempi tuoli 
kiinnosti. Kelaustuoli siirtyi Porvoos-
ta Poriin.

”Siitä se lähti. Aloin tehdä kelaus-
tuolilla pitkiä lenkkejä pyöräteillä.”

Uuden tekniikan omaksumiseen 
meni noin kuukausi.

”Kelaustuolin nopeasti pyörivää 
vannetta ei puristeta koko kädellä 
kuten pyörätuolissa, vaan sitä iske-
tään peukalon tyvellä. Lajiin kuulu-
vat hansikkaat, joita taiteilin aluksi 
itse sitomalla urheiluteippiä näppylä-
hanskojen päälle. Vielä siihen aikaan 
hanskoja ei Suomesta saanut”, Täh-
ti selventää. Todisteeksi hän esittelee 
treenistä muhkeiksi palluroiksi kas-
vaneita peukalon tyviään.

Urheilijan kehitys oli nopeaa. Tek-
niikka hioitui pitkillä lenkeillä, joihin 
nykyään lyhyen matkan kiihdyttäjä-
nä tunnettu Tähti oli nuorempana 
mieltynyt. Ammattiura ei kuitenkaan 
ollut heti mielessä.

”En alkanut heti tavoitella kuuta 
taivaalta. Ajattelin vain, että olisi kiva 
päästä joskus edustamaan Suomea 
arvokisoihin.”

Jo seuraavana vuonna,1999, 
parayleisurheilun maajoukkueen 
päävalmentajat bongasivat nuoren 
miehen paraurheilun SM-kisoista ja 
Tähti valittiin parayleisurheilun maa-
joukkueeseen 16-vuotiaana.

”Kehitys pysähtyy 
 tyytyväisyyteen”
Parin vuoden kuluttua Tähti sai hen-
kilökohtaiseksi valmentajakseen 
Juha Flinckin.

”Flinck kysyi heti ensimmäisessä  
tapaamisessa, aletaanko treenata 
pikamatkoille vai maratoneille.”

Tähden valinta olivat pikamatkat.
”Piti saada uutta haastetta. Olin 

siihen mennessä kelannut jo 15 täys-
pitkää maratonia ja nähnyt yksinäi-
sen puurtamisen pyöräteillä. 

Viikkoharjoitusmäärät nousivat 
200 kilometriin.”

Jo ensimmäisissä paralympialai-
sissaan, Ateenassa 2004, Tähti voitti 
kaksi kultaa, 100 ja 200 metrin pika-
matkoilla.

Miten hän on pysynyt lajin hupul-
la näin pitkään?

”Voimalauseeni on: ´Kehitys 
pysähtyy tyytyväisyyteen´”, Tähti 
sanoo.

”Koska ratakelaamisen harjoitte-
lu on paljolti yksinäistä puurtamista, 
käytän mielikuvaharjoittelua moti-
voidakseni itseni koviin treeneihin. 

Kuvittelen esimerkiksi viereeni kil-
pailijan.”

Tulevaisuudessa Tokio 2020 
ja  valmentaminen
Nykyään Tähti jakaa aikansa 
Suomen  ja Espanjan, leipälaji ratake-
lauksen ja kakkoslaji pyörätuolikori-
pallon kesken. Hän pelaa talvisin vii-
dettä kauttaan Malagassa pyörätuoli-
koripallojoukkueessa.

”Koripallo on hyvä vastapaino ja 
tukee päälajia. Lajeissa on samankal-
taisia elementtejä”, Tähti sanoo.

Tulevaisuutta urheilun jälkeen on 
silti mietittävä.

”Ratakelaajan ura alkaa loppua 
nelikymppisenä. Olen tyytyväinen, 
jos voin jatkaa uraani Tokion para-
lympialaisiin 2020 asti. Minulla on 
niin menestyksekäs ura takana, että 
jos huomaan ettei enää ole saumaa 
voittaa, niin toivon ymmärtäväni 
lopettaa”, Tähti pohtii.

Urheilu-uran jälkeistä uraansa hän 
on jo miettinyt. Viime vuonna Täh-
ti suoritti valmentajan ammattitut-
kinnon.

Keväästä asti valmennettavana on 
ollut ratakelaajalupaus Jesse Antti-
la, 17.

”Teräväpäinen nuorimies, muis-
tuttaa itseäni saman ikäisenä”, Tähti 
sanoo. T+

* ”En alkanut heti 
tavoitella kuuta 
taivaalta. Ajattelin, 
että olisi kiva päästä 
joskus edustamaan 
Suomea arvokisoihin.”

Henkilö
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KU K A? 

Leo-PekkaTähti

•  Syntynyt 1983 Porissa•  Ammattiurheilija, joka kilpailee 
ratapyöräkelauksen T54-luokassa 
pikamatkoilla • Saavuttanut urallaan 21 
arvokisamitalia • Pelaa myös pyörätuoli-
koripalloa sopimuspelaajana 
Espanjan pääsarjassa pelaavassa 
Malagan joukkueessa• Koulutukseltaan datanomi ja 
valmentaja• Vuoden Urheilija 2016 

Leo-Pekka Tähti on yksi Toyotan 
Start Your Impossible –liikkeen 

yhteistyön suomalaisista urheilija-
kasvoista. Hän tekee jatkossa treeni-

matkansa RAV4 Hybridin ratissa.
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Tekniikka&Design

Uusien autojen varustelussa esiintyy erilaisia kirjainlyhenteitä. 
Kokosimme turvatekniikoihin liittyvät lyhenteet yhteen ja 
kerromme, miten uudet tekniikat auttavat autoilijaa. 

Turvatekniikat tutuksi

Teksti MANU TUPPURAINEN kuvitus JUKKA FORDELL

P C S  –  P R E  C O L L I S S I O N  SYST E M  E L I 
TÖ R M ÄY KS E N E STOJÄ R J E ST E L M Ä

Tämä toiminto tarkkailee kameroiden ja 
sensoreiden avulla edessä olevaa tietä. 
Se päättelee, onko törmäys väistämätön 
ja aktivoi joukon turvaominaisuuksia ja 
varoituksia ennen törmäystä. Ajoneuvon 
havaitessaan järjestelmä antaa ääni- ja 
valovaroituksen. Jos etäisyys edessä 
olevaan ajoneuvoon pienenee yhä ja 
törmäys näyttää väistämättömältä, 
turvavöiden törmäyskiristimet toimivat 
ja törmäystä edeltävä jarrutus aktivoituu 
automaattisesti. Toiminnosta käytetään 
myös nimeä Pre-Crash-turvajärjestelmä. 

AC C  –  A DA P T I V E  C R U I S E  C O N T R O L  E L I 
M U K AU T U VA  VA K I O N O P E U S SÄ Ä D I N

Mukautuva vakionopeussäädin säätää 
nopeutta tutkan avulla pitäen etäi-
syyden edellä ajavaan ajoneu-
voon vakiona. Ajaminen on 
turvallisempaa ja pitkätkin 
ajomatkat liikennetilan-
teesta riippumatta 
pysyvät rentoina.

P C S P D   -  P R E  C O L L I S I O N  SYST E M 
W I T H  P E D E ST R I A N  D E T E C T I O N  E L I 
TÖ R M ÄY KS E N E STOJÄ R J E ST E L M Ä 
JA L A N KU L K I JAT U N N I ST U KS E L L A 

Pihatiellä leikkivät lapset ja samaan aikaan 
pihasta starttaava auto eivät ole välttämättä 
hyvä yhdistelmä. Pre-Collision Plus -järjestelmä 
tarkkailee edessä olevaa tietä ajoneuvojen ja 
jalankulkijoiden varalta. Jos tilanne vaikut-
taa uhkaavalta, järjestelmä varoittaa ja 
tehostaa jarrutusta – ääritapauk-
sessa se jarruttaa itse.
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A H B  –  AU TO M AT I C  H I G H  B E A M  E L I 
AU TO M A AT T I S E T  K AU KOVA LOT

Kuskin ei enää tarvitse ajaessaan huolehtia kauko-
valojen vaihtamisesta. Automaattiset kaukovalot 
hoitavat homman puolestasi. Järjestelmä käyttää 
tuulilasiin asennettua kameraa tunnistamaan val-
litsevan valon määrän. Se erottaa valonlähteet kirk-
kauden, värin, sijainnin, muodon ja liikkeen avulla. 
Ajoneuvon kaukovalot vaihtuvat automaattisesti 
kaukovaloilta lähivaloille, kun järjestelmä 
havaitsee edellä ajavan tai vastaantulevan 
ajoneuvon.

BSM - BLIND SPOT MONITOR 
eli kuolleen kulman varoitin 

varoittaa merkkivalolla sivu-
peilissä jos auton sivulla oleva 

ajoneuvo on katveessa.
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Kohti  
onnettomuustilastojen 
pyöreää nollaa

Aktiivisen turvallisuuden varusteet,  
kuten jalankulkijan tunnistava 
peruutus vahti, jalankulkijan tunnistava 
ja tarvittaessa väistöliikkeen tekevä pre 
collision -järjestelmä sekä kaistavahti  
ohjausavustuksella tulevat kaikkiin 
Toyota-malleihin muutaman vuoden 
kuluessa ja kuuluvat malliston vakio-
varustukseen vuoden 2020 paikkeilla. 

”Onnettomuuksia ehkäisevät jär-
jestelmät ovat merkittävä osa Toyotan 
strategiaa kohti aikakautta, jolloin auto 
ei olisi enää osapuolena liikenneon-
nettomuudessa. Pyrimme Toyotalla 
ehkäisemään kaikenlaisia liikenne-
onnettomuuksia ja tavoitteenamme 
on, että autoilu Toyotalla ei aiheuttaisi 
tulevaisuudessa yhtään liikenneon-
nettomuutta”, sanoo tiedotuspäällikkö 
Kalle Kalaja.

L DA  –  L A N E  D E PA RT U R E  A L E RT  E L I 
K A I STA N VA I H TOVA R O I T I N

Herpaantuiko huomio? Kaistanvaihto-
varoitin huomaa tilanteen ja varoittaa, 
jos auto on siirtymässä pois kaistal-
taan ilman suuntavilkkua. Järjestelmä 
käyttää kameroita kaistamaalausten 
tunnistamiseen maantienopeuksissa.

R S A  –  R OA D  S I G N  AS S I ST 
E L I  L I I K E N N E M E R K K I E N 
T U N N I ST U S JÄ R J E ST E L M Ä 

Etkö huomannut ohi vilahtanutta 
liikennemerkkiä? Ei huolta, automaat-
tinen liikennemerkkien tunnistus-
järjestelmä tarkkailee voimassa 
olevia nopeusrajoituksia ja ohitus-
kieltoja. Se tunnistaa ne kameran 
avulla ja näyttää rajoitukset kuljettajalle 
mittaristossa. Järjestelmä antaa halut-
taessa ääni- ja valovaroituksia, mikäli 
kuljettaja ei noudata rajoituksia.



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. Korvaus ei alenna bonusta.   

Sujuva korvauspalvelu, Toyota-liikkeen ammattitaito ja aidot Toyota-osat tarkoittavat 
sinulle mielenrauhaa autoiluun. Voit hyödyntää liikennevakuutusbonuskertymäsi 
aina 80 %: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 Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike.

Sinulle sopivin vakuutus Toyota-liikkeestä!

AINA OIKEA LIIKKUMISEN TURVA.

Aina oikea liikkumisen turva. 
toyota.fi/vakuutus

TOYOTA VAKUUTUS.
LASIVAHINGON SATTUESSA 
LASITURVA  AUTTAA 
– BONUKSIA ALENTAMATTA.
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Hyvä tyyppi 

Lumilautailija Matti Suur-Hamari valmistautuu 
Pyeongchangin paralympialaisiin ja haluaa opettaa muille, 

että rinteessä voi pitää hauskaa rajoitteista riippumatta.

Melkein 
kahdella jalalla

Teksti ja kuva JUHO PAAVOLA 

”Päätin, 
että en voisi 

käyttää vammaani 
teko syynä 

mihinkään.” 



TOYOTA+ 41

EHKÄ on niin, että ne menesty-
vät, jotka ymmärtävät katsoa asioi-
ta myönteisesti – silloinkin, kun voisi 
olla aivan toisin.

”Kerran vedin harjoituksissa 
oikein kunnon pannut ja katsoin, 
että varmasti meni nilkka poikki. 
Tällaisessa hiilikuitujalassa on kui-
tenkin se hyvä puoli, että hyllystä voi 
hakea uuden”, Matti Suur-Hama-
ri sanoo.

Maailmalla eturivin vammaisur-
heilijoihin ja Suomen paralympia-
joukkueeseen kuuluva Suur-Hamari 
törmäsi moottoripyörällään elokuus-
sa 2009 henkilöauton kanssa. Heti 
kolaripaikalla Suur-Hamari tunsi, 
että nyt kävi pahasti.

Jalka jouduttiin amputoimaan hie-
man polven alapuolelta. Sairaalas-
sa nuoren miehen pää oli tyhjä mut-
ta kysymyksiä täynnä. Voisiko vielä 
kävellä, pitääkö rullata tuolilla, miten 
voisi urheilla? 

Jo sairaalassa toipuessaan Suur-
Hamari löysi Youtubesta nykyisen 
kilpakumppaninsa Evan Strongin  
skeitti- ja laskuvideot. Maailman-
mestaruuksia lumilautacrossissa voit-
tanut Strong oli niin ikään menettä-
nyt jalkansa moottoripyöräonnetto-
muudessa. 

”Itselläni oli vahva lumilautataus-
ta. Ajattelin sairaalassa, että jos joku  
pystyy tekemään tuollaista, en voisi 
käyttää vammaani tekosyynä mihin-
kään.”

Se oli hyvä päätös. Haastattelua 
edeltävänä päivänä Suur-Hamari on 
saapunut Suomeen paralympiajouk-
kueen harjoitusleiriltä Italian Stelvi-
osta ja yöpynyt kaverinsa luona Hel-
singissä ennen paluulentoa kotiin 
Kuusamon Rukalle. 

Siellä Imatralta lähtenyt Suur-
Hamari on asustellut viime talvet.

”On kätevää, kun on työpaikka 
omalla takapihalla.”

Ahkera harjoittelu näkyy tuloksis-
sa. Tänä vuonna Suur-Hamari nap-
pasi banked slalomin MM-kullan 
ja uusi vuoden 2015 lumilautacros-
sin maailmanmestaruutensa. Vuoden 

2016 meriitteihin kuuluivat suurta-
pahtuma X-Gamesin ja maailman-
cupin voitot. 

Hän myöntää, että menestys adre-
naliinin täyteisessä lajissa tuntuu 
mahtavalta. 

”Mutta en minä silti itseäni 
mitenkään peilistä katsele, että wow, 
tuo on maailman paras. Kisassa tul-
laan alas 70 kilometriä tunnissa ja 
erot ovat sekunnin sadasosia. Ehkä 
silti olen tehnyt jotakin oikein.”
 
Tähtäimessä Pyeongchang
Alkava kausi on tärkeä. Kevättalvella 
Etelä-Korean Pyeongchangissa jär-
jestettävät paralympialaiset ovat kau-
den päätavoite. Neljä vuotta aiem-
min Sotshin kisat menivät pipariksi. 
Tuloksena oli yhdestoista sija.

”Vielä silloin minua jännitti kisois-
sa aivan sairaasti, ja se näkyi laskus-
sa. 'Sipuli' ei kestänyt, ja kun droppa-
sin portista, tuntui etten ollut lumilla 
ennen laskenutkaan.”

Tärkeä osa harjoittelussa onkin 
ollut juuri psyykkisellä puolella. 
Suur-Hamari arvioi, että kisasuori-
tus perustuu 95-prosenttisesti mie-
leen. Rento keskittyminen ratkaisee, 
kuka huippulaskijoista pystyy jalosta-
maan harjoitustuntinsa painekattilas-
sa huippusuorituksiksi.

Suur-Hamari on keskittynyt 
monen vammaisurheilijan tavoin 
vahvistamaan heikompaa eli vam-
mautunutta jalkaansa. Tällä tavalla 
lihasmassa sekä kyky hahmottaa pro-
teesia ovat kasvaneet.

”Ei se ikinä tule samalle tasolle 
kuin toinen jalka, mutta minulla alkaa 
olla jo aika kaksijalkainen olo. Oike-
aan suuntaan ollaan siis menossa.”

KU K A?

Matti Suur-Hamari

• IKÄ: 31• AMMATTI: Lumilautailija• KOTI JA PERHE:  Sinkkumies 
kiertää maailmaa lumilauta 
kaina lossa. Suomessa koti on 
tällä hetkellä Kuusamon Rukalla.• HARRASTUKSET: Lumilauta 
on harrastus, työ ja rakkaus. 
Vapaapäivinä Suur-Hamari 
antaa mielen ja kehon levätä 
kalastamalla ja samoilemalla.

Esimerkin voimalla
Mutta mitä sitten? Lumilautailun 
suola on siinä, että laskea voi monel-
la eri tavalla. Suur-Hamari on muka-
na Lumilautaliiton Kaikki Snoukkaa 
-projektissa. Sen tarkoitus on opet-
taa, että erilaisten vammojen ja rajoit-
teidenkin kanssa voi urheilla. Apuväli-
neistä ja avustajista on moneksi.

”Tietämättömyys voi pitää pois 
rinteestä. Näytämme ihmisille, että 
olipa vamma mikä tahansa, menoa 
voi soveltaa ja pitää lumella hauskaa 
kavereiden kanssa. Se on lumilautai-
lun perusidea, vasta sitten voivat tulla 
jotkin kilpailut.”

Omat mahdollisuudet on helpom-
pi nähdä, kun huippu-urheilija seisoo 
vierellä. 

”Minua ei tällaiseen projektiin 
juuri tarvinnut houkutella. Muistan 
hyvin, minkälaisen inspiraation sain 
sairaalassa nähdessäni videoita Eva-
nista laskemassa. Minulle paras jut-
tu on se, jos pystyn jakamaan saman 
tunteen jollekin toiselle, joka on nyt 
samassa tilanteessa.” T+

* ”Tietämättömyys 
voi pitää pois rinteestä. 
Näytämme, että olipa 
vamma mikä tahansa, 
menoa voi soveltaa.” 



Esimerkkihinnat eivät sisällä asennusta.

Tasaeristä tasapainoa talouteen. 
Toyota Korjaamoluotto

SUKSI- JA LUMILAUTAPIDIKE
Max. 4:lle suksiparille tai 2:lle lumilaudalle.

Esim.  104 €

TAAKKATELINEET
Esim. Auris Touring Sports -kattokaiteisiin 292 €

SISÄLÄMMITTIMET
Esim. nykyaikainen, pieni mutta tehokas 

Defa Termini™ II, teho 1400W  70 €

SUKSI-/TAVARABOXI
Esim. 420 litraa, 220x70x40 cm  399 €

TEHOKKAAT LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT
Kysy lisää lähimmästä Toyota-huollosta.

MOOTTORIN ESILÄMMITYS 
KANNATTAA JO +5 C:N 
LÄMPÖTILASSA.

100 % enemmän mukavuutta, 
71 % vähemmän päästöjä 
ensimmäisen 20 minuutin aikana 
kylminä päivinä. Esilämmitetty 
moottori ja kirkkaat ikkunat 
takaavat turvallisen, sujuvan ja 
miellyttävän lähdön.

On sitten pakkasta, lauhaa, lunta 
tai loskaa, aidot Toyota-lisävarusteet 
tekevät matkanteosta mukavampaa. 
Voit rahoittaa varusteita myös 
Korjaamoluotolla – kysy lisää jälleenmyyjältäsi!

TERVETULOA TALVI.
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Tarja Tuovilalle (vas.) ja Riitta-
Maija Miettiselle avannnossa 
käyminen ja saunominen ovat 
ihana keino rentoutua. 

Vaihda vapaalle
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Saunan lämpöön

Monen mielestä parhaat löylyt saa omassa 
kotisaunassa tai mökillä. Me nappasimme 

pyyhkeet kainaloon ja hurautimme 
vaihtelun vuoksi yleiseen saunaan.

Teksti LEENA FILPUS kuvat SUSA JUNNOLA, MARIA OLIN-BOLIN ja ROBERT SEGER 

”TÄÄLLÄ PÄÄSEE keskustelemaan 
kaikesta maan ja taivaan väliltä tui-
ki tuntemattomien kanssa. Saa olla 
ihan hiljaa tai osallistua. Yleiseen 
saunaan voi tulla juuri sellaisena 
kuin on.”

Muun muassa näin kuvailivat sau-
naelämystään Kotkan Kipakan, Van-
taan Kuusijärven ja Turun Ruissalos-
sa sijaitsevassa Saukkorannan sau-
nojat.

Saunan hyvää tekevä vaikutus 
on suomalaiselle kokemusperäisesti 
itsestäänselvää. Nyt se on todistettu 
myös tieteellisesti. Itä-Suomen yli-
opiston yli 20 vuoden seurantatut-
kimuksen mukaan useita kertoja vii-
kossa saunovat kärsivät vähemmän 
kohonneesta verenpaineesta kuin 
harvemmin saunovat. Heillä on myös 
pienempi sydänkuoleman ja demen-
tian riski. Isoimmat hyödyt saavat 
4–7 kertaa viikossa saunovat.

Ei kun saunaan!

Savusaunan syliin
Kuusijärvellä Sipoonkorven kansal-
lispuiston kupees sa savusaunan läm-
möstä pääsee pulahtamaan järveen 
kuin jossain kaukana. Matkaa Hel-
singin keskustaan on silti vain pari-
kymmentä kilometriä.

Ensin iskee epäilys. Parkkipaikka 
on suuri ja autoja paljon. Mahtaako  
saunaan edes mahtua? Ei hätää, 
moni Kuusijärvelle tulija livahtaa 

Kuusijärven savusauna 
lämpiää koivuhaloilla. 

suoraan metsän siimekseen lenkki-
poluille. Sitä paitsi laajassa pihapii-
rissä saunojat hajaantuvat tehokkaas-
ti. Kahteen savusaunaan ja kaikkiaan 
neljään sähkösaunaan mahtuu paljon 
porukkaa.

Saunamaksut hoituvat pääraken-
nuksessa, jossa on myös kahvila. Siel-
lä ensikertalaisia opastetaan ystä-
vällisesti paikan tavoille. Miehille ja 
naisille on omat puolensa. Vaatteet 
kannattaa vaihtaa päärakennuksessa, 
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jossa tavarat saa lukollisiin kaappei-
hin. Sieltä löytyvät myös suihkut ja 
sähkösaunat, kaksi miesten ja kaksi 
naisten puolella.

Pienemmässä savusaunassa kuuti-
sen saunojaa mahtuu mukavasti lau-
teille, isompi porukka joutuu jo tii-
vistämään. Suuressa savusaunassa 
lauteita on useammalla korkeudella. 
Aivan oven vieressä on vielä penkki 
kepeimpien löylyjen ystäville.

Löylyt ovat pehmeät, mutta ylem-
millä lauteilla on kuuma. Vakikävijä 
opastaa ottamaan takapuolen suo-
jaksi laudan saunan eteisestä. Oma 
peflettikin kannattaa olla mukana, 
jos haluaa varmistaa, ettei takamus 
nokeennu. Sekasaunoissa kylvetään 
uima-asuissa.

Saunasta kannattaa ehdottomasti  
käydä myös uimassa, vaikka kylmä 
vesi hirvittäisi. Pienen pulahduksen 
jälkeen olo on euforinen.

Kuusijärven sauna, 
Kuusijärventie 3, Vantaa, 
cafekuusijarvi.fi/saunat

Saunaidylli merinäköalalla
Turun Ruissalossa metsän kainalosta 
löytyy Saukkorannan puulämmittei-
nen sauna meren rannalla. Pumppu 
pitää avannon avoinna läpi talven.

Silta on rajana. Sen ylitettyään 
astuu omaan maailmaansa, keskelle  
luontoa. Tie kiemurtelee metsän 
sylissä halki Ruissalon. Kohta näkyy 
kyltti oikealle: Talviuintikeskus. Vielä  
hiekkatietä kilometri ja edessä on 
paratiisi.

Pihapiirissä on vanha, keltainen 
hirsihuvila, avantouintiseura Saaron-

Kotkan Kipakan kahvilavuorossa 
oleva Matti Killi vaihtaa kuulumisia Kari 
Sorvalin (vas.) ja Pertti Innasen kanssa.

"Nyt on maailma taas pistetty 
paikoilleen", Tarja Tuovila (vas.) 
ja Riitta-Maija Miettinen toteavat 
uinnin ja saunomisen jälkeen.

Vaihda vapaalle
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Historiallinen saunakokemus
Kotkan Hovisaarelta löytyy kau-
pungin viimeinen yleinen sauna. 
Moni sen löylyissä kylpevä on käynyt 
samassa saunassa jo lapsena.

Se maaginen kolina, kun mummot 
sekoittivat läkkipeltiämpäreihin sopi-
via pesuvesiä!

”Ja me lapset juoksimme pesu-
kaivon ympäri, emmekä tietenkään 
kuunnelleet, kun äidit kielsivät juok-
semasta. Silloin täällä ei ollut vielä  
suihkuja, mutta muuten sauna  on 
tunnelmaltaan kuin ennen”, Kati 
Turoma ja Arja Flink muistelevat  
lapsuutensa saunareissuja 50- ja 
60-luvuilla Kotkan Hovinsaarella 
sijaitsevaan yleiseen saunaan.

Pitkälle sotien jälkeen kaupunki-
kodeissa oli kylpyhuoneita ja saunoja 
harvassa. Ihmiset kävivät kylpemässä 
yleisissä saunoissa. Kotkassakin sau-
noja oli useita. Saunaseura Kipakan 
ylläpitämä sauna on niistä ainoana 
jäljellä.

Sauna on esteettisyydessään vailla  
vertaa. Pukuhuoneen kalustus on 
alkuperäinen, kauniisti kunnostettu.  
Pesuhuoneen kirkkaanpunainen 
pesukaivokin on paikoillaan. Osa 
vakiokävijöistä sekoittaa pesuvetensä  
edelleen siinä. Niin on tehty aina 
ennenkin!

Hämärässä löylyhuoneessa on 
muhkea kiuas, joka lämpiää öljyllä. 

”Se palaa niin puhtaasti, ettei 
haise.  Lämmitys kestää kolmisen 
tuntia, sitten kiuas antaa hyvät löylyt 
viitisen tuntia”, kertoo tänä perjan-
taina lämmitysvuorossa oleva Matti  
Killi.

Saunojia käy viikoittain 20–30, ja 
heistä valtaosa on miehiä. Toisinaan 
naisia ei käy yhtäkään, joten naisille 
on varattu  lyhyempi saunomisaika. 

Sauna ehti olla pois käytöstä pari-
kymmentä vuotta, kunnes muutama 
innokas päätti avata sen uudelleen 
vuonna 2000. Alun perin miehille ja 
naisille oli omat puolet, nyt käytössä 
on vain toinen saunoista. Vapaaeh-
toisvoimin pyörivä yleinen sauna on 
varsinainen kulttuuriteko.

Saunaseura Kipakka, 
Saarenkatu 4, Kotka, 
saunaseurakipakka.fi T+

niemen Saukkojen tukikohta. Siellä 
maksetaan saunamaksu, kahvilasta 
saa pientä purtavaakin. 

Sitten pieni matka rantaan ja 
pukuhuoneeseen vaihtamaan uima-
asu. Pikapesulle mereen, sillä sau-
nassa ei ole suihkuja tai muuta pesu-
mahdollisuutta. Ja ei kun löylyyn. 

Puulämmitteisessä sekasaunassa 
riittää tilaa isommallekin porukalle. 
Lauteita on kolmessa tasossa, jokai-
selle saunojatyypille sopiva sija. Riva-
kammista löylyistä pitävät kiipeävät 
heti ylimmälle orrelle.

”Tämä on ihana matka mennei-
syyteen, oma riittinsä. Arjen stressi 
huuhtoutuu mereen ja sieltä noustes-
sa on toinen ihminen. Olo on kevyt 
ja saunahetki muuttuu pakostakin 
nauruterapiaksi”, turkulaiset Riitta- 
Maija Miettinen ja Tarja  Tuovila 
sanovat.

Ystävykset yli 30 vuoden takaa 
vakuuttavat, että Saukkorantaan on 
satunnaisenkin saunojan hyvä tulla. 
Saunomassa ja uimassa käy paljon 
vakioporukkaa, mutta tunnelma ei 
ole silti sisäänpäinlämpiävä. 

”Täällä on kannustava ja mukava 
ilmapiiri. Voi jutella muiden kanssa 
tai olla itsekseen. Täällä käy monen 
ikäisiä, miehiä ja naisia suurin piir-
tein saman verran.”

Pihapiirissä on grillipaikka, jossa  
voi nauttia eväitä ja paistaa makka-
raa. Kylmällä kaudella pääraken-
nuksen takkatuli houkuttaa jäämään 
vielä  hetkeksi.

Saukkorannan sauna, 
Tammirannantie 39, Turku, 
saaronniemensaukot.fi

Yleisessä saunassa on 
juttuseuraa. Aira Sulinille (vas.), 
Airi Polviselle, Arja Flinkille, Irma 
Enckelmanille ja Kati Turomalle 
Kipakan sauna on tärkeä paikka. 

Kipakan saunan pesukaivo   
on peräisin 50-luvulta.



TOYOTA-TUOTTEET JA -PALVELUT MERKITSEVÄT SINULLE  
VARMUUTTA, LUOTETTAVUUTTA JA MIELENRAUHAA.

AKKULATURIT 

Defa 4A/12V No. A450020 132 €
Defa 4A/12V voidaan liittää Defan 
moottorinlämmittimen yhteyteen.

Defa SmartCharge No. A701515 65 €
Tunnistaa automaattisesti akun koon ja sopeuttaa 
latauksen akun varaustilaan, kokoon ja lämpötilaan. 
Kaikille lyijy-, AMG- ja hyytelöakuille. Sopii myös 
ulkokäyttöön, suojausluokka IP65.

Huollon varaat helpoiten osoitteessa 
toyotahuoltovaraus.fi

AITO TOYOTA-AKKU   
HERÄTTÄÄ AUTOSI HENKIIN  
KAIKISSA OLOSUHTEISSA.

Dieselmoottorilla
Avensis 2.0  77 Ah. No. 28800-YZZHY 136 €
Avensis 2.2 90 Ah. No. 28800-YZZHE 168 €
Corolla 77 Ah. No. 28800-YZZHY 136 €
Yaris 70 Ah. No. 28800-YZZHD 118 €

Bensiinimoottorilla
Avensis  60 Ah. No. 28800-YZZHA 95,50 €
Corolla 52 Ah. No. 28800-YZZHL  82,50 €
Yaris 52 Ah. No. 28800-YZZHL 82,50 €
Hintaesimerkit eivät sisällä vaihtotyötä. 

AITO TOYOTA-AKKU. TAKUU 3 VUOTTA!
Jopa 30 % pidempi käyttöikä. Huoltovapaa, ei nesteen 
lisäyksiä. Kysy mallikohtaista tarjousta!

AKUN TESTAUS 5 €
Testauksen hinta hyvitetään uuden 
Toyota-akun hinnasta.
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Paula Noronen Kolumni

VIELÄ MUUTAMA vuosi sitten  
yleisnimitys liikenteessä töppää-

jälle oli ”akka ratissa”. Nykyään tör-
mää yhä harvemmin mokailevaan 
akkaan, koska hölmöilijöitä löytyy 
kaikista sukupuolista ja yhteiskunta-
luokista. Tässä vaarallisimmat kuski-
tyypit:

DALAI LAMA –KUSKI on hyvin 
rauhallinen autoilija. Hän ajaa mie-
luiten reilusti alle nopeusrajoitus-
ten ja vihaa turhia ohituksia. Tästä 
johtuen hänen perässään ajaa pit-
kiä letkoja, mutta Dalai Laman mie-
lestä liikenteessä on turha hötkyil-
lä ja tukkirekan perässä voi hyvin 
körötellä kiireettä sata kilometriä. 
Tämän kuski tyypin edustaja on myös 
televisiosta tuttu. Näyttelijä Eli-
na Knihtilä  esitti Ranuan kummit 
-ohjelmassa ”naisten autokerhon” 
jäsentä, joka tyypillisenä Dalai Lama 
-kuskina opetti, että vihreäksi vaihtu-
va liikenne valo on vain  ”lupa men-
nä, ei pakko!”. Rauhallisen ja hötkyi-
lemättömän kuljettajan kantti toki 
 kestää muiden, malttamattomampien 
autoilijoiden raivokkaan tööttäilyn.

PERHEENÄIDIT JA ISIT edustajat  
yksiä liikenteen vaarallisimmista kus-
kityypeistä. Heidän keskittymisen-
sä ei ole vuosiin ollut liikenteessä, 
vaan siinä mitä autossa tapahtuu. Ja 
autossahan tapahtuu! Liikenteeseen 
keskittymisen sijaan isit ja äidit hoi-
tavat keskimäärin noin kahdeksaa 
muuta asiaa kuten: 1. Vaipanvaihtoa 
2. Lasten ruokahuoltoa 3. Satukirjo-
jen lukemista 4. Ipadien kanssa sää-
tämistä  5. Lasten riitojen selvittelyä 
6. Pissavahinkojen putsaamista 
7. Harrastusaikataulujen venkslaa-
mista 8. Askarteluavun antamista. 

Tämän kuskityypin auto muistut-
taa sisältä enemmän ongelmajätelai-
tosta kuin autoa.

KAIKKI MUUT OVAT AHTERISTA 
PAITSI MINÄ -KUSKI. Tämä autoi-
lijatyyppi ajaisi kaikkein mieluiten 
yksin ilman muuta liikennettä. Vali-
tettavasti kanssakulkijoita on, joten 
tämän kuljettajaryhmän edustajilla  
voi olla suuriakin ongelmia veren-
paineensa ja vihanhallintansa kans-
sa. Suurimman ärsytysreaktion saa 
yleensä aikaan kuskityypin edessä 

kulkeva autoilija, jonka jokainen lii-
ke on jollain tavalla väärä. Jos tämän 
kiukkuryhmän edellä ajava kulkee lii-
an hitaasti ja varoo oikealta käänty-
viä, hän on ”ylivarovainen idiootti”. 
Jos taas etunenässä olevan kaasujalka 
on kovin raskas, hän voi kuulla ole-
vansa ”hullu idiootti, jollaisten takia 
kaikki ovat vaarassa”. Kaikki muut 
ovat ahterista, paitsi minä -kuskeja  
on mahdotonta miellyttää. Paitsi 
pysymällä pois liikenteestä.

JOTAIN SATTUU KUITENKIN 
-KULJETTAJA. Tämä kuskityyppi  
jännittää ajamista ja pelkää tekevänsä  
virheitä. Mokaamisen pelkääminen 
voi aiheuttaa vaaratilanteita, kun 
huomio on epäolennaisissa asioissa.  
Sukulaisrouva ajoi suoraa tietä, joka 
jossain vaiheessa kääntyi jyrkästi 
vasemmalle. Hän ei kääntynyt, vaan 
ajoi edessä olevaan ojaan. Tämän 
kummallisen ratkaisun syytä kysyttä-
essä rouva vastasi: ”Päätin ajaa tahal-
lani ojaan, koska jossain vaiheessa se 
olisi kuitenkin tapahtunut. Näin sain 
sen pois päiväjärjestyksestä.” Tyypilli-
nen ryhmänsä edustaja. T+

Vaaralliset kuskityypit

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

Kuva CARL BERGMAN



TOYOTA+50

JÄRJESTIMME 
Toyotaplus.fi:ssä kilpailun, jossa 

lukijamme saivat äänestää kaikkien  

aikojen kauneinta Toyota-mallia. 

Äänestyksen voitti Toyota Celica 

vuosimallia 1971. 

Arvoimme kaikkien äänestäneiden  

kesken Toyota-autonhoito tuot teita. 

Palkintoja voittivat Mika Kuusi

vaara,  MarjaLeena Raittimo ja 

Samuel Kuitula. Onnea voittajille!
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Toyota Celica 1971 on lukijoi demme 
mielestä kaunein Toyota-malli. 

TOYOTA MALLISTOON saatiin  
loppuvuodesta 1971 todellinen  
namupala, Celica. Se ei ollut 
 merkin ensimmäinen urheiluauto, 
 olivathan 2000GT ja 800 Sport 
kertoneet jo 1960-lopulla Toyotan  
kyvystä tuottaa vauhdikkaita ja 
 linjakkaita automalleja.

Celica oli kuitenkin ripauksen 
lähempänä tavallista autoa kuin 
Toyotan aiemmat urheilumallit – 
myös hinnaltaan. Ulkonäkö poik-
kesi selkeästi valtavirrasta, ja maa-
hantuoja ei säästellyt sanojaan sil-
loisen Automies-asiakaslehden 
ensiesittelytekstissä:

”Miehet ja naiset, jotka pitävät 
rajuista otteista, jalorotuisista lin-
joista ja jalopuun ja nahan himme-
ästä hohteesta, tuskin voivat välin-
pitämättöminä sivuuttaa Toyotan 
uusinta kaunotarta, Celicaa. Tuskin 
kukaan muukaan.”

Malli sai Suomessa hyvän vas-
taanoton ja sitä myytiin nopeasti  
satoja kappaleita. Perusmallis sakin 
oli yli sata hevosvoimaa,  jotka 
takasivat alle tuhatkiloiselle  autolle 
mainion suorituskyvyn. Myöhem-
min mallisto laajeni kattamaan 
isommilla moottoreilla varustet-
tuja versioita. Tämä takasi  menes-
tyksen myös kilparadoilla  ympäri 
maailman. Ensimmäisen  sukupol-
ven Celicoista  tuli jo 1980-luvulla  
suosittuja harraste autoja, jotka 
ovat arvokkaita etenkin alkuperäis-
kuntoisina.

Celicaa valmistettiin 36 vuotta,  
yhteensä seitsemän autosukupol-
vea vuoteen 2006 asti. Nykyään 
mallin seuraajana  toimii GT86, 
jossa on paljon alkuperäisen  
 Celican perusominaisuuksia, 
 takavetoauton  ajamisen riemusta 
lähtien. T+ 

Kauniita linjoja 
ja hevosvoimia



PAKETOITUA MIELENRAUHAA.  
TOYOTA GENUINE PARTS. 
Aidot Toyota-varaosat pitävät Toyotasi aina parhaassa 
kunnossa. Niiden avulla Toyotasi palvelee sinua luotettavasti 
kaikissa tilanteissa ja varmistat autosi hyvän 
jälleenmyyntiarvon. 

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. 

KELLONTARKKA  
HUIPPUTUOTE.

Huollon varaat helpoiten osoitteessa 
toyotahuoltovaraus.fi


