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Peukuta Facebookissa
# TOYOTA SUOMI

Seuraa Twitterissä
# TOYOTA SUOMI

Pääkirjoitus

Pekan vinkit 

TOYOTAN AMMATTI
OPPILAITOS on koulut
tanut ammat tilaisia jo 
vuodesta 1977 (s. 36).

ESAPEKKA LAPPI 
valmiina Yaris WRC:n 
kanssa kotiralliin 
Jyväskylässä (s.14).

MERITUULI VÄNTSI
retkeili AT33- Hiluxilla   
(s. 32).

SE ON TÄÄLLÄ TAAS. Sen  pitäisi 
olla vasta ovella,  häämöttämässä 

huomisessa, mutta se on täällä jo nyt. 
Nimittäin kesäinen lämpö. Erityisen 
lämmin toukokuu helli maatamme ja 
 herätti lämmöstä nauttivassa  kansassa 
huolen – jos nyt on lämmintä, kuinka 
on  kesä–heinäkuun laita? Onko juhan-
nuksena lunta maassa? Koska kannattaa 
pitää  kesäloma? Jos nyt on hyvä, voiko 
huomenna enää olla niin? 

Me suomalaiset olemme erittäin hyviä 
huolehtimaan tulevasta. Se on tietenkin 
myös viisautta, mutta pitääkö meidän 
 ottaa kaikki maailman murheet kontol-
lemme. Jos Leijonat pärjäävät MM-tur-
nauksessa, kuinka käy seuraavan  pelin? 
Nyt nälkäinen joukkueemme voitti, 
 mutta seuraavan häviävät ihan varmasti. 
Tuttuja sanoja varmasti monelle.

Autoalan murroksesta puhutaan pal-
jon, ja aihetta on käsitelty tämänkin leh-
den sivuilla. On totta, että alalla on koet-
tu suuria muutoksia ja ainoa vakiona säi-
lyvä asia on kiihtyvä muutos. Tämän 
mantran toistamista tukevat näkyvyyt-
tä saaneet uutiset muun muassa diesel-
moottorien, vaihtoehtoisten voimalinjo-
jen ja liikkuvuuspalveluiden ympärillä. 
Viimeisimpänä keskustelunaiheena ovat 

virallisiin kulutus- ja päästölukemiin liit-
tyvät muutokset. 

Keskustelu herättää  luonnollisesti  
myös epävarmuutta, varsinkin  meissä 
suomalaisissa. Kannattaako autoa yli-
päänsä enää ostaa? Ja millaisella moot-
torilla? Olenko valmis jakamaan autoilu-
kokemukseni muiden, jopa minulle tun-
temattomien ihmisten kanssa? Ihan 
kaikkiin kysymyksiin ei ole valmiita 
 vastauksia, vaan tulevaisuus tuo niihin 
vastauksen aikanaan. 

Yksi asia on kuitenkin varma jo nyt: 
 Toyotan hybridimalleilla ajetaan jo par-
haimmillaan yli puolet ajasta ja kolman-
nes matkasta sähköllä. Hybridimme ovat 
vastedeskin taloudellisia ja toimintavar-
moja tarjoten juuri sitä ajamisen muka-
vuutta ja omistamisen mielenrauhaa, 
 mitä muuttuvassa maailmassa tarvitaan. 
Toyotan hybrideillä voidaan selättää niin 
Suomen kylmä talvi kuin paahtavat hel-
teet, vaikka lämpötilat heittäisivätkin 
 välillä volttia.

Aurinkoista kesää ja mukavia kesälomia! 

Tiedotuspäällikkö
Pekka Karvinen
pekka.karvinen@toyota.fi

Kesä on ihmisen parasta aikaa

”Kesä on hyvää aikaa ajaa 
tunteella. Jätetään kilpaileminen 
kuitenkin rallikuskeille!”

TOYOTA+ 7Kuva OTTO VIRTANEN
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Ajassa

AUTOILIJAN KALENTERI 15.6.–18.10.2018

Tiet täyttyvät kohta juhannusliikenteestä. Jotkut  
matkaavat kesämökille, toiset festareille, ja on niitäkin,  
joilla on monta määränpäätä. Päämäärä on toki tärkeä, 
mutta mitäs jos valmistautuisit tänä juhannuksena 
entistä paremmin matkantekoon. Varaa siis tien 
päälle reilusti aikaa, viritä huumorimieli ruuhkaan 
ja nautiskele keskikesän auringosta, joka antaa  
valoa matkustamiseen vuorokauden ympäri.
  

22.–24.6. 
JUHANNUS

TOYOTA+8
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26.–29.7.

Suopotku-
pallon  
MM-turnaus
Hyrynsalmen  
Vuorisuolla kisataan 
19. kerran suopotku-
pallon MM-tittelistä. 

* Seuraava Toyota+  
ilmestyy 18.10.2018

Neste Ralli Finland
 

Urheilun monilajitapahtuma Vantaalla, jossa 
tuhannet urheilijat kisaavat lajiensa  SM-mitaleista. 
Menossa mukana myös  Toyota. 
sm-viikko.fi

19.–22.7. 
Seinäjoen vauhtiajot
Radalla kisaavat muun muassa V1600-luokka, 
 Legends-autot sekä Touring Cars -luokka. 
Artistien kattaus on vakuuttava, kun lavalle 
nousevat muun muassa Apulanta, 
Elastinen, Sanni, Juha  Tapio, 
Kolmas Nainen ja 
Michael Monroe. 

Malja kesälle! 
Sekoita kesäpäivän kunniaksi 
viilentävä mansikkajuoma. 

13.–14.7. 

5.–8.7. 
SM-viikko 

Tule mukaan kannustamaan  
Toyotan tiimi kotikisan voittoon.

Tarvitset: 
+ 1 l limellä maustettua 
   kivennäisvettä 
+ 200 g mansikoita 
+ Koristeeksi mintunlehtiä

Sekoita mansikat ja kivennäisvesi 
tehosekoittimessa. Kaada seos suoraan 
laseihin ja lisää juomaan pari kokonaista 
jäätynyttä mansikkaa. Jäiset mansikat pitävät 
juoman kylmänä. Koristele mintunlehdillä. 

TOYOTA+ 9
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Ajassa

Toyotan tuotekehitysosasto 
on kehittänyt täysin uuden
tyyppisen, vähemmän neo
dyymiä tarvitsevan magnee
tin autojen sähkömootto
reihin. 

Tarve sähkömoottoreille 
niin hybridi kuin täyssähkö
autojen tuotannon kasvaes
sa lisää luonnollisesti myös 
niihin tarvittavien raakaai
neiden kysyntää. Neodyymi 
on harvinainen  alkuaine, jon
ka käyttöä halutaan kestävän 
kehityksen  nimissä vähentää.

Koska  sinä olet  viimeksi 
 tarkastellut omia liikenne
tapojasi ja  ajorutiinejasi? 

Liikenneturva on lansee
rannut uuden Näe ihminen 
liikenteessä kampanjan au
toilijoille sekä muille tienkäyt
täjille. Liikenneturvan verkko
sivuilla voi haastaa itsensä 
30 päivän ajaksi kokeilemaan 
 jotain sellaista uutta tapaa tai 
vanhan tavan muuttamista, 
mikä tekee teillä liikkumisen 
sujuvammaksi ja turvallisem
maksi. Liikenteessä kaikkien 
 tulisi  muistaa ennakoitavuus 
ja muutenkin selkeä liikenne
käyttäytyminen.  
liikenneturva.fi

Innovaatio 
hybrideihin ja 
sähköautoihin

Haaste 
autoilijoille 

Keväällä järjestetyn Para School Day 
powered by Toyota -kiertueen tapahtu-
missa lapsilla ja nuorilla oli mahdollisuus 
päästä tutustumaan ja kokeilemaan kou-
lupäivän aikana erilaisia vammaisurheilu-
lajeja. 

Kiertue alkoi Kuusamosta, jossa oppi-
laat saivat kokeilla eri talviparalympialaje-
ja, kuten kelkkahiihtoa, lumilautailua sekä 
curlingia. Paikan päällä oli myös tuore 
lumilautailun paralympiamitalisti, Toyotan 
yhteistyöurheilija Matti Suur-Hamari 
sekä kelkkahiihtäjä Sini Pyy. 

Matin ja Sinin huikeat tarinat inspiroi-
vat ja motivoivat osallistujia sekä näyttivät, 
mitä periksiantamattomuudella ja kovalla 
työllä voi saavuttaa. 

”Para School Day on todella tärkeä 
tapahtuma, jossa nuoret pääsevät tapaa-

maan vammaisurheilijoita. Näin lapsille 
ja nuorille saadaan vietyä tietoisuutta sii-
tä, että erilaistakin urheilua on olemassa”, 
Suur-Hamari sanoi. 

Toyota haluaa tarjota liikkumisen tuo-
maa iloa, yhteenkuuluvuutta ja vapautta 
myös automaailman ulkopuolella. 

”Uskomme vakaasti liikkumisen eri 
muotojen kuuluvan yhteisiin oikeuksiin ja 
haluamme olla mukana kehittämässä kai-
kille ihmisille uudenlaisia tapoja liikkua”, 
sanoo Toyotan markkinointijohtaja Mikko 
Kekäläinen.  

Para School Day Toyota -kampanjalla 
Toyota tukee lasten ja nuorten monipuo-
lista liikuntaa sekä yhdenvertaisuutta, ja 
tavoitteena on, että kiertue saisi jatkoa.  

Kevään kiertue tutustutti yli 3 600 kou-
lulaista vammaisurheilulajeihin. T+

Liikkumisen iloa 
Toyota ja Paralympiakomitea tutustuttivat koululaisia 
vammaisurheilulajeihin Para School Day -kiertueella.

TOYOTA+10
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Lue lehteä myös digitaalisesti Toyotaplus.fi  

KOLMISENKYMMENTÄ prosent-
tia kuljettajista vilkuilee ajaessaan 
kännyk kää satunnaisesti tai usein ja 
ainakin silloin, kun puhelin piippaa, 
selviää Liikenneturvan tekemästä 
kyselytutkimuksesta.

Vilkuilijoita useampi, nelisenkym-
mentä prosenttia autoilijoista, ei juuri 
koskaan katso kännykkään ollessaan 
ratissa. Hyvä niin, sillä tutkimusten 
mukaan kännykän käyttö moninker-
taistaa riskin joutua onnettomuuteen.

Kännykän käyttö muun 
 muassa   heikentää autoilijan 
tarkkaavaisuutta, rajoittaa 
auton hallintalaitteiden 
käyttöä, johtaa ajono-
peuden vaihteluihin ja 
haittaa kaista-ajoa.

Kännykkä vie huomion 
pois liikenteestä useiksi 

sekunneiksi, kun ajatus ja katse har-
hailevat tuulilasista ja peileistä puhe-
limeen. Riski joutua onnettomuuteen 
kasvaa, koska liikenteessä tilanteet 
muuttuvat nopeasti eikä kuljettaja 
ehdi reagoida niihin ajoissa.

Tutkimusten mukaan kännykän 
käyttö pidentää ihmisen reaktio-
aikaa 0,5 sekunnilla, ja kännykällä 
on vaiku tusta keskimäärin kolmessa 
 kuolemaan   johtavassa liikenneonnet-
tomuudessa vuosittain.

Liikenneturva suosittelee, ettei 
kuljettaja soita puheluja ajaessaan 
eikä vastaa, vaikka puhelin  soisi. 
Jos puhelimeen on ihan  pakko  
puhua ajaessa, pitää käyttää 
hands free -laitteita.  Kännykän  
pitäminen kädessä ja puhumi-
nen kaiuttimeen ei ole oikea 
 ratkaisu. T+

3 Korjaa kiveniskemä! 
Jos autosi tuulilasi vaurioituu, 
ota yhteyttä Toyota-korjaa-
moon ja kysy lisää korjaus-
mahdollisuuksista. Kiven-
iskemän saa korjattua hel-
posti  ilman tuulilasin vaihtoa. 
Jos sinulla on tuulilasivakuu-
tus, saat kiveniskemän 
korjauksen veloituksetta. 

3x 
tuulilasi 
kuntoon 

1 Itikat irti! 
Toyotan Glass Cleaner pois-
taa tehokkaasti kaupunkipö-
lyn, hyönteisten jäljet, rasvan 
ja muut vaikeat liat (7,40 e, 
Toyota jälleenmyyjät). 

2 Kotimainen 
Korrek Lasipesu on tehokas 
ja käyttövalmis puhdistusaine 
 lasi-, peili-, muovi- ja akryyli-
pinnoille. Kaikki Korrekin 
tuotteet ovat kotimaisia.

Pidä tuulilasi puhtaana 
ja varmista näkyvyys.Vilkaisu kännykkään 

voi johtaa kolariin
Tutkimuksen mukaan autoilijat 

tiedostavat jo kännykän käyttöön 
liittyvät riskit liikenteessä. 

Silti moni näprää kännykkää. 

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

Teksti SAMI TAKALA kuva ISTOCK

TOYOTA+ 11
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Ajassa

1 Lietveden maisematie 
Yli viisi kilometriä  pit kä  
 Lietveden maisematie 
 kiemurtelee läpi saarien, 
 luotojen ja kalliopengerrys-
ten. Pysähdy kahville kuului-
salle Lietveden kesäkioskil-
le ja sen näköalatasanteel-
le, josta voit ihailla kaunista 
maisemaa Saimaalle. 

1 Saariston Rengastie 
Hieno rengasreitti kattaa noin 
250 kilometrin matkan Turus-
ta, Naantalin, Kustavin, Iniön, 
Houtskarin, Korppoon, Nau-
von ja  Paraisten kautta takai-
sin Turkuun. Kauniit saaris-
tomaisemat yhdistyvät mie-
lenkiintoisiin nähtävyyksiin, 
ja lauttasiirtymät saarelta toi-
selle tuovat matkaan oman 
mausteensa. 

1 Seututie 970
Karigasniemeltä 
 Utsjoelle   kulkeva seutu-
tie on  palkittu Suomen 
 hienoimpana.  Suomen ja 
Norjan rajassa  kulkevalla 
tieosuudella saa  nauttia 
maisemista alhaalla  
Tenon jokilaaksossa 
sekä  vaarojen rinteillä. 

3 x maisematie
Kesällä voi vain ajella ilman määränpäätä upeista maisemista nauttien. 

World Endurance Champion-
ship -sarjan (WEC) ensimmäi-
nen osakilpailu  Belgiassa  
Span radalla oli  TOYOTA 
 GAZOO Racing -tiimin juhlaa. 
Toyotan kuljettaja kolmikko 
Sébastien Buemi,  Kazuki 
Nakajima ja  Fernando 
Alonso ajoivat  yhteensä  
163 kierrosta. Toiselle sijal-
le, 1,444 sekunnin aikaerolla 
ajoi kuljettajakolmikko Mike 
Conway, Kamui Kobayashi 
ja José María López. Kolmas 
sija meni Rebellion-tiimille 
yli kahden kierroksen erolla 
 TOYOTA GAZOO Racing -tii-
min autoihin. 

WEC-sarja koostuu yhdek-
sästä kuusi tuntia kestävästä 
osakilpailusta, jossa autojen 
kestävyyttä ja nopeutta koe-
tellaan äärioloissa.

Kaksoisvoitto  
WEC-radalla

AU TO U R H E I LU

LUKU

autoilijoista on sitä 
mieltä, että kiitosten 
ja kehujen saaminen 
muilta autoilijoilta 
kannustaa hyvään 
liikennekäyttäytymi-
seen. 
LÄHDE: LIIKENNETURVA

87%

Haluamme hankkia 
Toyota Proacen 
yrityksemme käyttöön. 
Mitä eri rahoitusvaihto
ehtoja on tarjolla?
Toyota Jousto Pro on osa-
maksupohjainen vaihtoehto, 
jossa yrityksellä ei ole riskiä 
auton jälleenmyyntiarvosta 
sopimuksessa määritetyn 
taatun hyvityshinnan vuoksi. 
Autokaluston pitkäaikai-
seen vuokraukseen sovel-
tuu Toyota Huoltoleasing 
ja Toyota Rahoitusleasing. 
Huoltoleasingin etuja ovat 
sen helppous ja kustannus-
ten ennakoitavuus. Kiinteään 
kuukausihintaan sisältyy 
muun muassa määräaikais-
huollot, rengaskustannukset, 
korjaukset ja kuluvien osien 
uusimiset.

Minulla on työsuhdeauto, 
voinko lähteä sillä 
ulkomaille ja tarvitsenko 
erillisen luvan?
Kyllä, vaikka rajalla ei aina 
lupaa kysyttäisikään, on 
maastavientilupa tärkeä, 
mikäli kävisi niin ikävästi, että 
joudut matkalla esimerkik-
si liikenneonnettomuuteen. 
Maastavientiluvan voit 
 pyytää Toyota Rahoituk-
sen asiakaspalvelusta tai 
My Finance -palvelusta.

Kysymyksiin vastasi 
Toyotan asiakas-
palvelupäällikkö  
Carita Österberg 

Kysy rahoituksesta 
Lähetä kysymyksesi 

osoitteeseen 
toyota.rahoitus@

toyota.fi 

TOYOTA+12
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Miksi minun kannattaa päivittää 
 autoni navigointilaite?  
Ajantasaisella  karttaohjelmistolla   
  varustettu navigointi on yksi 
autoilijan parhaimmista kavereista 
tien päällä. Suomen tiestö muuttuu 
vuosittain; uusia teitä rakennetaan, 
vanhoja suljetaan tai linjataan 
 uudelleen. Mikäli auton navigointi-
laitteen karttaa ei päivitetä vastaa-
maan muutoksia, voi tulla tilanne, 
jossa navigointi laitteesta ei enää 
ole hyötyä. 

Kun päivität karttaohjelmiston 
säännöllisesti uuteen versioon 
saat myös hyödyllisen V-Trafficin 
liikennetietopalvelun ajan tasal-
le. Palvelu toimii maksuttomana 
kaikissa  Toyota Touch & Go- tai 
Toyota Touch with Go -navigointi-
laitteissa. Kun navigointi on päällä, 
ajantasaiset liikennetiedot ja  tiedot 
mahdollisista poikkeamista tulevat 
navigoinnin näytölle, mikäli ne 
kohdistuvat suunnitellulle reitille. 
Tällaisia poikkeamia ovat muun 
muassa  tietyöt, ruuhkat, kolarit ja 
eläinvaroitukset. 

Kun  ylläpidät navigoinnissa 
mahdollisimman uusia karttoja, voit 
varmistaa ajantasaisten liikenne-
tietojen oikean näkyvyyden myös 
jatkossa. Näin matkanteko säilyy 
mahdollisimman mukavana ja 
 ennen kaikkea turvallisena. 

Ohje-videon navigoinnin 
 päivitykseen löydät osoitteesta 
toyota.fi/multimedia

Lukijoidemme kysymyksiin 
vastaa Toyotan tuote -
spesialisti Kasper Halsas.

Navigointi  
ajan tasalle

KU K A? 
 

Kasper Halsas 
 

Missä? 
Toyota- 

maahantuonti, 
Vantaa 

 
Ura  

Toyotalla 
vuodesta 2012

TOYOTA+ 13
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Minun Toyotani

Millainen ralliauto Toyota Yaris 
WRC on?
”WRC on rakennettu ajettavaksi 
monipuolisissa olosuhteissa. Vahva
vääntöinen moottori, olosuhteita vas
taavaksi säädetty alusta ja kisakäyt
töön tehdyt renkaat tekevät autosta 
helpommin käsiteltävän kovassakin 
vauhdissa. Auton aerodynamiikka 
helpottaa ajoa etenkin kovavauhti
silla erikoiskokeilla.”

Mikä Yaris WRC:ssä on parasta?
”Ehkä poikkeuksellisen autosta tekee 
juuri aerodynamiikkapaketti. Sen 
avulla ilmanvastus painaa autoa tien 
pintaan ja mahdollistaa entistäkin 
kovemman vauhdin.”

Mitä ominaisuutta arvostat 
 eniten Yaris WRC:ssä?
”Alusta, iskunvaimennus ja jousitus 
ovat auton käyttäytymisessä todel
la tärkeitä. Parhaallakaan moottorilla 
ei välttämättä pötkitä pitkälle ilman 
kunnon alustaa. Jos auto on vakaa ja 
alusta ottaa iskut hyvin vastaan, kul
jettaja voi nauttia ajosta.”

Miten ralli-Yaris ja tavallinen 
Yaris eroavat toisistaan?
”Ralliauton käyttö on aivan erilaista 

Toyotan rallitallissa ajava Esapekka Lappi on 
voittanut Yaris WRC:llä maailmanmestaruuden. 

Edessä on taas kotikisa ja Yaris valmiina sorateille.

Vahva voimanpesä

Toyota Yaris WRC
Vuosimalli 2017

Voittanut 
Jyväskylän 
MM-rallin.

Teksti SAMI TAKALA kuva LEHTIKUVA

KU K A?

Esapekka Lappi 

• Esapekka Lappi, 27, ajaa MM-sarjaa 
Toyotan tehdastallissa Toyota Yaris 
WRC:llä.• Voittanut muun muassa yhden 
MM-osakilpailun Jyväskylän  rallissa  
viime vuonna WRC-luokassa ja 
maailmanmestaruuden ralliautoilun 
kakkosluokassa eli WRC2-sarjassa 
vuonna 2016.• Aloitti ralliuransa kartingista • Asuu perheineen Pieksämäellä. 
Käyttöautona on Toyota C-HR -hybridi.

kuin siviiliauton. Ralliauto on  kovalla  
koetuksella joka kilometrillä, ja se 
huolletaan perusteellisesti muuta
man erikoiskokeen välein. Siviiliau
tona Toyota taas on tunnettu kestä
vyydestään, ei niinkään pajalla seiso
misesta.”

Mitä moni ei tiedä Yaris WRC:stä?
”Yksi suurimmista haasteista ralliau
ton rakentamisessa on painon kanssa 
kamppailu. Autoilla on minimipai
no, ja kaikki rakentaminen perustuu 
siihen, ettei minimipainoa ylitettäisi, 
koska paino syö vauhtia. Yaris WRC 
onkin jatkuvalla laihdutuskuurilla.”

Mikä on ollut kohokohtasi 
 Toyotan ratissa?
”En voi koskaan unohtaa, mitä  
Jyväskylän Neste Rallissa tapahtui 
viime vuonna. Kisasimme ensim
mäistä kertaa MMsarjan kovimmas
sa luokassa tehdastiimissä ja voitim
me kotikilpailumme.”

Mitä MM-voitto Jyväskylässä 
opetti?
”Ensin tuntui, että eihän tämä voit
taminen niin vaikeaa olekaan, mut
ta hyvin äkkiä jalat ovat taas ottaneet 
maahan. Jyväskylässä tiedän tasan 

tarkkaan, mitä teen. Osaan ajaa siel
lä. Se on vahvin rallini. Muualla en 
ole niin vahva vielä.”

Mitä Toyota merkitsee sinulle?
”Kestävyyttä. Toyota oli  minulle 
kova juttu jo pikkupoikana, kun 
olin katsomassa rallia Jyväskylässä 
1990luvun loppupuolella.” T+

TOYOTA+14
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Esapekka Lappi voitti viime vuonna 
Jyväskylän Neste Rallin. Odotukset     
ovat jälleen korkealla heinäkuun
lopussa ajattavassa kotikisassa.   

TOYOTA+ 15
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Uusi Aygo: 
Pieni ja 
pippurinen
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Toyota Aygon menestystarina jatkuu uudella 
ilmeellä ja entistä suuremmalla ajamisen ilolla. 

Aygo on yhdistelmä rivakkaa menoa ja
vähäpäästöisyyttä, turvallisuutta unohtamatta. 

Teksti PEKKA KARVINEN kuvat TOYOTA 
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Aygoa myytiin viime 
vuonna Euroopassa 
yli 85 000 kappaletta. 
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TOYOTA AYGO on ollut esitte-
lystään lähtien menestys Euroo-
pan-markkinoilla. Pieni ja sähäkkä 
auto on asettunut jäädäkseen A-seg-
mentin autojen tiukimpaan kärkeen. 
Eurooppalaiset suosivat pieniä auto-
ja, ja se näkyi yli 85 000 kappaleen 
myyntiluvuissa vuonna 2017. Mark-
kinaosuuksia Aygo kahmaisi omassa 
luokassaan 6,6 prosenttia. Suomes-
sa Aygon edellinen malli menestyi 
komeasti ja oli vuonna 2017 kolman-
tena omassa luokassaan yltäen yli 13 
prosentin markkinaosuuteen.

Geneven autonäyttelyssä esitel-
ty, uudistunut Aygo on muotoilul-
taan entistä vahvempi,  mutta säi-
lyttää keulansa tunnusomaisen 
X-muotoilun. Muotoilussa on haet-
tu kolmiulotteisuutta korostavaa ark-
kitehtuuria. Keulan alaosa on kom-
pakti ja olemukseltaan pystyvä. Ajo-
valojen alapuolella olevat koristeosat 
korostavat ajoneuvon leveää otetta 
tiestä.

Auton sivuprofiilin  menevyyttä  ja 
dynaamisuutta alleviivataan yhdis-
tämällä uusi keula visuaalisesti eri 
tavalla toteutettuihin  takavaloihin, 
joiden yksilöllinen valokuvio luo 
 helposti tunnistettavan ilmeen    
myös pimeällä.

Kattava varustelu 
houkuttelevalla hinnalla
Uudistuneet varustetasot on suun-
nattu entistä laajemmalle käyttäjä-
kunnalle. Jokaisessa varustetasossa 
on sille ominaisia muotoilun yksityis-
kohtia, jotka tunnistaa etupuskurin 
väriosista ja vanteiden sekä sisätilo-
jen yksityiskohdista. 

X-play tarjoaa kattavan varuste-
lun yhdistettynä houkuttelevaan hin-
noitteluun, kun taas huipulla oleva 
x-clusiv-varustelu tarjoaa näyttävän 
 bi-tone-ulkovärin kolmella vaihto-
ehtoisella ulkovärillä. Lisäksi täs-
sä varustetasossa on muun muassa 
näyttävät 15 tuuman kevytmetalli-
vanteet, osanahkaverhoillut istuimet, 
automaatti-ilmastointi, älyavainjär-
jestelmä sekä Toyota Safety Sense 
-turvallisuusvarusteet. 

FA K TA 

Autotyyppi: Kompaktien autojen 
suosikkituote
Moottori: 1.0 VVT-i  
Vaihteisto: Käsivalintainen tai 
automatisoitu x-shift, 5-vaihteinen
Vetotapa: Etuveto
Suurin teho ja vääntö:
53 kw (72 hv) / 93 Nm

MITAT: 
Pituus: .....................3 455 mm
Leveys: ......................1 615 mm
Korkeus:.................. 1 460 mm 

 
TALOUDELLISUUS:
Kulutus, yhdistetty 
ajo (alkaen):  .......4,1 l/100 km 
CO2-päästöt, yhdistetty 
ajo (alkaen):   ............93 g/km
Hinta alkaen:  ......14 276,80 € 
(sis. toimituskulut 600,00 €)

* Geneven autonäyttelyssä  esitelty,  
uudistunut Aygo on muotoilultaan 
 entistä vahvempi. 
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Suomeen uusi Aygo 
rantautuu elokuussa 2018.

* Aygon turvallisuusvarustelu 
ehkäisee monia vaaroja.

Näiden lisäksi kaksi  erikoismallia, 
x-cite ja x-trend, piristävät Aygon 
mallistoa säännöllisesti uusiutumalla. 
Ensin x-cite nähdään säväyttävässä 
Magenta-ulkovärissä ja x-trend sähä-
kän mustassa ulkoasussa.

Teho ja taloudellisuus yhdistyvät
Toyotan palkittu 998-kuutiosent-
timetrinen, kolmisylinterinen ja 
12-venttiilinen voimanlähde täyttää 
Euro 6.2 -päästömääräykset. Moot-
torissa on hyödynnetty muuttuvaa 
imuventtiilien ajoitusta (VVT-i), joka 

yhdistää parhaalla tavalla tehon ja 
taloudellisuuden. Uudistunut Aygo 
kiihtyy ripeästi, ja yltää sataan kilo-
metriin tunnissa alle 14 sekunnissa, 
ja sen huippunopeus on 160 kilo-
metriä tunnissa. Auton polttoaineta-
lous on huippuluokkaa, ja se kulut-
taa yhdistetyssä ajossa vain neljä lit-
raa sadalla kilometrillä. Myös päästöt 
ovat niukat. 

Moottoriuudistusten lisäksi Aygon 
jousitusta sekä ohjaustehostimen 
 toimintalogiikkaa on  hienosäädetty. 
Sen ansiosta auto reagoi nopeasti ja 
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1 Kylkilistat                                   
saatavissa punaisina, 

kvartsinharmaina tai 
valkoisina (220 €).

3  X  VA R U ST E

2 Kynnyslistasarja
antaa ripauksen lisää 
 tyylikkyyttä (92 €). 

3 Peruutustutkasarja  
katkaisijalla ja kahdella 

korin värisellä sensorilla 
(342 €). 

Hinnat sisältävät asennuksen.  
Varmista varusteiden saatavuus 
ja jälleenmyyjäkohtainen hinta 

Toyota-liikkeestä.

mattavasti pienempi kuin ilman jär-
jestelmää.

Kaistavahti (LDA) seuraa kais-
tamerkintöjä ja auttaa välttämään 
suistumisonnettomuuksia. Jos auto 
uhkaa ajautua kaistamerkinnän yli 
ilman suuntamerkin käyttöä, LDA 
varoittaa kuljettajaa varoitustekstillä 
sekä äänimerkillä.

Uudessa Aygossa Toyota Safety 
Sense -varusteet ovat saatavilla kaik-
kiin varustetasoihin, x-clusiv-varus-
tetasossa ne ovat vakiona. 

Suomeen uusi Aygo rantautuu 
elokuussa 2018. T+

TUTUSTU TARKEMMIN: TOYOTA.FI/
AUTOT/AYGO

täsmällisesti äkkinäisissä  tilanteissa. 
Moottorin melu ei häiritse kuljet-

tajaa, sillä auto on eristetty kojelau-
dan alueen, A-pilarien, ovien ja taka-
kontin alueilta. Äänieristysmateriaa-
lit takaavat matalan melutason sisä-
tiloissa.

Huippuluokan turvallisuutta
Aygon turvallisuusvarustelu ehkäisee 
monia vaaroja. Pre-Collision-järjes-
telmä (PCS) tunnistaa edessä olevan 
liikenteen ja vähentää törmäysris-
kiä edellä olevaan ajoneuvoon. Vaa-
ran uhatessa järjestelmä varoittaa 
merkkiäänellä. Jos kuljettaja ei jar-
ruta ajoissa, järjestelmä aktivoi hätä-
jarrutuksen. Näin nopeus törmäyk-
sen hetkellä on huomattavasti pie-
nempi. Hätäjarrutus voi jopa estää 
törmäyksen. Sen ansiosta peräänajo 
joko estyy tai törmäysvoima on huo-
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Hybridit

TOYOTA OLI VUODEN 2017 
suosituin henkilöautomerkki 
Suomessa. Menestystä vauhditti 
kahdeksan hybridimallin valikoi-
ma. Hybridien helppokäyttöi-
syys, mukavuus, luotettavuus 
ja kilpailukykyiset käytön sekä 
omistamisen kustannukset ovat 
syitä, miksi moni valitsi Toyotan. 

Viime vuoden lopulla tehdyn 
tutkimuksen mukaan Toyota 
on selvästi tunnetuin hybridi-
automerkki, ja kymmenen vuo-
den päästä suuri osa vastaa-
jista uskoo ajavansa hybridillä 
bensiini käyttöisen auton sijasta.  
(IROResearchin hybriditutkimus 
2017).

Hybrideillä menee lujaa 

Toyota-hybridejä rekisteröitiin
 vuonna 2017 yhteensä yli 7 000.

Aurisin ostajista 75 % 
valitsi hybridin. 

Auris oli ostetuin Toyota-
hybridi vuonna 2017.

Toyotalla on 69 
prosentin osuus Suomen 
hybridiautomarkkinasta.  

Kuvitukset JUKKA FORDELL

TOYOTA+22
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Hybridien osuus 
Toyota-rekisteröinneistä 
Suomessa

TOYOTA+ 23
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HOIDA RAHOITUSASIASI  
HELPOSTI VERKOSSA

MYFINANCE.TOYOTA.FI
My Finance on Toyota Rahoituksen asiakkaiden 
sähköinen asiointikanava, jossa voit hoitaa omiin 
rahoitussopimuksiisi liittyviä asioita milloin  
tahansa – helposti, nopeasti ja edullisesti.

PALVELUSSA VOIT MM.

· nähdä kaikki sopimuksesi ja niiden laskut ja maksutilanteen
· siirtää eräpäivää maksutta
· tarkistaa loppuvelan
· tulostaa EU:n sisäisen valtakirjan veloituksetta.

Rekisteröidy My Finance -palveluun: myfinance.toyota.fi  
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Kauko Kyyrö luo näkymiä 
autoalan ilmiöihin ja käänteisiin.  
Kauko on autoinsinööri, jolla on 
takanaan yli 30 mainostoimistovuotta.

MIKSI SUOMI ON maailman 
onnellisin maa?  Tutkimuksen  

mukaan luonto ja sen vaaliminen 
sekä ekologiset teot edesauttavat 
 eniten suomalaisten onnea.  Omasta  
autosta luopuminen on mainittu 
yhtenä onnea tuottavana ekotekona. 
Kyseenalaistaisin hieman tätä: Liik-
kumisessa valinnan vapaudesta ja 
joustavuudesta luopuminen saattaa 
tehdä olon jopa onnettomaksi, var-
sinkin taajamien ulkopuolella, missä 
oma auto on usein välttämätön.

Sain koematkustaa  robottiautolla  
muutama viikko sitten Helsingin 
Sörnäisissä. Matka eteni 10 kilo-
metrin  tuntinopeudella ja keskeytyi 
vain reitille ohjelmoiduilla pysäkeil-
lä. Ruuhkaliikenteen sekaan tätä 40 
metrin säteellä ympäristöään haiste-
levaa laitetta on vielä vaikeaa kuvi-
tella. Ja miksi auton pitäisikään olla 
itseajava? Siksikö, että kuljettaja voi 
tehdä jotakin muuta kuin ajaa? Mut-
ta ihmisethän haluavat ajaa, joko 
työkseen, hyödykseen tai huvikseen! 
Pitkät etäisyydet ja vaihtelevat olo-
suhteet perustelevat kehitystyöhön 
panostamista myös Suomessa, vaikka 
robottiautojen hyötykäyttöön onkin 
vielä matkaa.

Mobiilipalvelut valtaavat arkem-
me.  Auton käyttäjälle on  tarjolla toi-
mivia palveluita auton valintaan, 
varustelun suunnitteluun ja rahoi-
tuksen laskemiseen. Huollon ja 
vakuutustuotteiden vertailu ja tilaa-
minen käy myös kätevästi. Mobiili-
maksamisen suosio nousee niin verk-
kokaupoissa, päivittäistavarakaupois-
sa kuin liikkumisessakin. Täytyy vain 
muistaa pitää älykännykkä ladattuna, 
ettei joudu pulaan maksutilanteessa. 
Varatessani autolle huoltoa, testasin 
myös muita Toyotan mobiilipalvelui-
ta. Erityisen positiivinen kokemus oli 
reaaliaikaisen Chat-palvelun nopeus, 
asiantuntevuus ja käytön helppous

Asiakasuskollisuus kannattaa. 
Meitä, jotka emme koskaan vaih-
da pankkia, vakuutusyhtiötä, ruo-
kakauppaa tai parturia on paljon. 
Päätin koetella vankkaa uskollisuut-
tani ja kilpailutin auton määräai-
kaishuollon. Pyysin Toyota-merkki-
huollon lisäksi tarjouksen kolmelta 
korjaamolta, joilla ei ole merkkihuol-
toa. Hieman yllättäen merkkihuol-
to osoittautui edullisimmaksi. Asia 
oli sillä selvä! Siellä jatketaan, kos-
ka ammattiylpeät Toyota-mekaani-
kot tekevät vain laatua ja hinnasta 
ei näköjään tarvitse olla huolissaan. 

Käyttökin on helppoa: Mobiilipal-
velussa saa huoltokäynnille tarkan 
ajan. Paluuviestinä saapuu hinta-ar-
vio työstä, muistutus huoltoajasta ja 
lopulta vielä asiakastyytyväisyysky-
sely. Homma toimii ja rakentaa mie-
lenrauhaa.

Hybridiä ei ladata, kun kyse on 
itselataavasta Toyota-hybridistä. Ei 
johtoja, ei pistokkeita, vaan bensii-
niä tankkiin ja ajoa. Auto huolehtii 
itse tarvittavasta sähköntuotannos-
ta. Pistokehybridit sen sijaan vaati-
vat latausta. Käytännössä pihalle tai 
parkkipaikalle tarvitaan latauspiste. 
Niiden rakentamisista on tänä kevää-
nä kiivastuttu monen taloyhtiön 
yhtiökokouksessa. Oman taloyhtiöm-
me lenkkisaunaparlamentti linjasi, 
että halukkaat voivat tehdä osuus-
kunnan pisteiden käyttöä ja kustan-
nuksia pyörittämään. Kun pistoke-
hybridiauton hankintahinnassa saatu 
veroetu perustuu sähköajon ansios-
ta alhaisiin päästöihin, pitää lada-
ta ahkerasti, jotta veroedun peruste 
säilyy. Nykyisellään saatu etu säilyy, 
vaikka ajaisi bensiinillä koko ajan. 
Mutkikasta ja vaikea kontrolloida. 
Kaikille järkevämpää ja helpompaa 
olisi suosia itselataavaa hybridiä. T+
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Katto auki ja 
katsastukseen
Vuosikatsastus on aina totinen paikka, etenkin jos ajokille on 
ehtinyt kertyä ikää ja ajokilometrejä. Kävimme seuraamassa 
12-vuotiaan Toyota MR2:n vuosikatsastusta Tuusulassa.

Teksti TIMO SORMUNEN kuvat TOMI NUOTSALO 
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AURINKOINEN, mutta kolea kevä-
taamu Vantaan Korsossa. Totte 
 Raivisto ei kuitenkaan hiero käsiään 
yhteen kylmän, vaan pienen jänni-
tyksen takia.

”Joka kerta tuo katsastus nostaa 
sykettä, vaikka ei tästä mitään kum-
mempaa pitäisi löytyä. Olo on sil-
ti vähän samanlainen kuin menisi 
hammaslääkäriin”, mies naurahtaa ja 
istahtaa perheen kakkosauton virkaa 
toimittavan Toyota MR2:n rattiin.

Virta-avaimen kääntäminen herät-
tää 1,8-litraisen koneen henkiin ja 
otamme suunnaksi Tuusulan Auto-
katsastuksen. Kokenut automies 
antaa moottorille menomatkalla 
muutaman otteeseen hieman reip-
paammin kierroksia ja pieni punai-
nen sportti loikkaa miehekkäästi 
murahtaen eteenpäin. Seuraavassa 
risteyksessä kokeillaan puolestaan 
hidastimia kunnon polkaisuilla.

”Laitetaanpa päästöt kohdalleen 
ja jarrut vähän herkemmälle. Tämä 
Toyota on ollut minulla jo kymmen-
kunta vuotta, mutta ajokilometre-
jä kertyy vuosi vuodelta vähemmän. 
Siksi on hyvä vähän poistaa karstoja 
ennen katsastusta”, Raivisto perus-
telee hieman tavallista reippaampaa 
ajotapaansa.

Harrasteautot ovat kevään merkki
Katsastuskonttorin parkkipaikal-
la tarkistamme vielä suuntavilkut ja 
merkkivalot. Sen jälkeen marssim-
me ilmoittautumistiskille ja jääm-
me odottelemaan omaa vuoroamme.  
Pian ovesta marssii sisään katsastus-
mies Aki Helén, joka on ehtinyt heti 
aamutuimaan tarkastaa jo muuta-
man ajokin.

Hän vaihtaa Raiviston kanssa pari 
sanaa ja hyppää sen jälkeen sport-
ti-Toyotan ratin taakse. Tottunein 
ottein tarkistetaan turvavyöt, valot ja 
vilkut, sarjanumerot ja ajokilometrit.

”Tällaiset harrastepelit ovat kat-
sastuskonttorilla aina varma kevään 
merkki”, hän naurahtaa, heittää 
ykkösen pesään ja kaartaa pienen 
lenkin jälkeen sisään katsastushalliin.

Seuraamme perässä, sillä Raivis-
ton mielestä on aina kiinnostavaa 
kuulla ammattimiehen kommentit 
auton kunnosta.

Helén pysäyttää auton pakokaasu-
mittarille. Päästöistä tulee puhtaat 

paperit eikä jarruista ja iskunvaimen-
timistakaan löydy huomauttamista. 
Valojen suuntauskin on ok.

”Sumuvalojen lasit näyttävät 
vähän himmenneen, mutta ei niitä 
vielä vaihtaa tarvitse”, Helén toteaa 
ja ajaa MR2:n nosturille. Auto ylös 
ja lamppu käteen.

”Hyvältä näyttää täälläkin. Kyllä 
huomaa, että autoon on tehty aika-
naan kunnollinen ruostesuojaus”, 
hän kehaisee.

Toyotat erottuvat edukseen
Sen jälkeen kokeillaan ohjauksen ja 
alustan puslat ja nivelten välykset 
sekä pyöränlaakerien kunto. Niistä-
kään ei löydy moitittavaa.

”Toyotat ovat tunnetusti katsas-
tustilastojen kärkipäätä eikä se ole 
mikään ihme. Nämä ovat teknises-
ti erittäin kestäviä vehkeitä”, Helén 
toteaa.

Raivisto myhäilee vieressä tyyty-
väisenä, mutta aivan loppumetreil-
lä löytyy pieni puute. Sivuikkunoihin 
jälkikäteen asennetut tummennus-
kalvot on poistettava.

”Muilta osin auto on ikäisekseen 
todella hienossa kunnossa”, Helén 
kehaisee antaessaan avaimet ja kat-
sastusraportin Raivistolle.

* Päästöistä tulee 
puhtaat paperit eikä 
jarruistakaan löydy 
huomauttamista. 

* ”Tällaiset harraste-
pelit ovat katsastus-
konttorilla aina varma 
kevään merkki.” 
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FA K TA

Autojen katsastuslaki muuttui 
toukokuussa.  Yksityiskäytössä  
olevien, alle 3,5-tonnisten 
henkilö- ja pekettiautojen 
määräaikaiskatsastusten väli 
harveni uuden lain  tultua  
voimaan. Uusi auto pitää 
katsastaa ensimmäisen ker-
ran viimeistään neljä vuot-
ta   käyttöönottopäivästä ja 
sen jälkeen kahden vuoden 
välein. Yli 10-vuotiaat ajo-
neuvot  katsastetaan 
edelleen vuosittain.  

Päinvastaisiakin tapauksia tulee 
kuulemma katsastettavaksi lähes 
päivittäin. Pahimmillaan ruoste on 
syönyt auton lähes korjauskelvotto-
maan kuntoon, ohjauksessa ja pyöri-
en ripustuksissa on vaarallisen paljon 
välystä eikä jarruissakaan ole juuri 
tehoa.

”Kerran kävi niin, että jarruteste-
rissä poljin painui suoraan pohjaan 
ja jarrunesteet valuivat lattialle. Let-
kut ja putket olivat kestäneet iäkkään 
omistajan varovaisen jarruttelun, 
mutta eivät enää kunnon painallusta. 
Silloin tuli kieltämättä mieleen, että 
onneksi putket pettivät täällä eivät-
kä tien päällä tositilanteessa”, Helén 
huokaa.

Nivelet ja ohjauslaitteet kovilla
Meikäläinen autokanta on  Euroopan 
iäkkäimpien joukossa eli noin 12 
vuotta. Käytössä oleva autokalusto 
on jo immuunimpi ruosteelle, mutta 
tiestön heikko kunto ja kuopat lait-
tavat tekniikan koville. Selkeimmin 
tämä näkyy ohjauslaitteissa ja nive-

lissä, joissa on välyksiä jo muutaman 
vuoden ikäisissä autoissa.

”Osa porukasta ajaa myös luvatto-
man heikoilla renkailla, joilla ei pää-
se edes katsastuksesta läpi”, Helén 
ihmettelee.

Tulevaa katsastuslain muutos-
ta hän arvioi vielä varovasti. Alle 
10-vuotiailla autoilla katsastusvälit 
harvenevat nykyisestä ja nähtäväk-
si kuulemma jää, miten tämä tulee 
näkymään hylkäysprosenteissa.

Pelottelu selvästi kiristyvillä kat-
sastuskriteereillä on kokeneen kat-
sastajan mukaan kuitenkin perustee-
tonta.

”Yhden pimeän lampun takia ei 
autoja jatkossakaan hylätä”, Helén 
painottaa.

Odotustilassa istuskelee jo seuraa-
va asiakas, joten meidän on aika jat-
kaa matkaa. Tulomatka sujuu jo huo-
mattavasti leppoisammissa ja myös 
puheliaammissa merkeissä.

”Ja sykekin tuntuu palautuneen 
normaaliksi”, Raivisto sanoo. T+

Katsastusmies Aki Helén 
tarkastaa Toyota 
MR2:sen jarrut. 
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1. Millaisia eri huolto- 
ohjelmia Toyota  tarjoaa?
”Toyotan 
huolto- ohjelmat 
muodostuvat 
määräaikaishuolloista, 
Aktiivihuollosta 
ja Kausihuollosta. 
Määrä aikaishuolloissa 
huoltoväli on pää-
sääntöisesti yksi 
vuosi tai 15 000 
kilometriä. Joka toinen 
määräaikaishuolto 
on kattavampi laaja 
määräaikais huolto.”

2. Mistä tiedän, mikä 
huolto sopii parhaiten 
juuri minun autolleni?
”Yksinkertaisin tapa selvit 
tää sopiva huoltoohjelma 
 omalle  autolle on mennä 

Mikä huolto-ohjelma 
sopii parhaiten 
autolleni?
Toyotalla on erilaisia huolto-ohjelmia 
eri-ikäisille autoille. Esimerkiksi 
määräaikaishuoltoa edullisempi 
Aktiivihuolto sopii yli 6-vuotiaille ja 
Kausihuolto yli 10-vuotiaille autoille.

Teksti SAMI TAKALA piirros ISTOCK

Toyotahuollon verkko
palveluun osoitteessa 
 toyotahuoltovaraus.fi. 
Kun syötät auton 
rekisteri numeron, voit 
tarkastella  soveltuvia 
huoltovaihtoehtoja 
auton iän ja ajettujen 
kilometrien perusteella. 
Määrä aikaishuoltojen 
vaatimukset ja sisältö 
löytyvät myös takuu ja 
huoltokirjasta.”

 
3. Mitä Aktiivihuolto 
 tarkoittaa?
”Se on räätälöity huolto 
ohjelma yli 6vuotiaille 
 Toyotaautoille. Huolto 
on suunniteltu nimen
omaan vanhemmalle 
autokannalle, mutta siinä 
ei ole tingitty valmistajan 
perusvaatimuksista, joilla 
varmistetaan auton tur
vallisuus ja luotettavuus 
vuosittain.”

4. Entä mikä on 
 Kausihuolto?
”Kausihuoltopakettia 
tarjoamme yli 10 vuotta 
vanhoille autoille. Tämä on 
oiva vaihtoehto, kun haluaa 
yhdistää edullisuuden ja 
huollon laadun.”
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Kysymyksiin 
vastasi Toyotan jälki-
markkinointijohtaja 

Jussi Mäkelä.

5. Miksi eri-ikäisillä 
 autoilla on omat huolto- 
ohjelmansa?
”Auton ikääntyessä yllä-
pitokustannukset kasva-
vat. Jotta asiakkailla on 
mahdollisuus varmistaa 
ikääntyneen auton toimi-
vuus kustannustehokkaasti, 
tarjoamme myös edullisem-
pia vaihtoehtoja. Näissäkin 
huolto-ohjelmissa käydään 
läpi kriittiset tarkastukset, 
ja jos ongelmia havaitaan, 
asiakkaalle suositellaan 
ennakoivia korjaustoi-
menpiteitä. Moni haluaa 
noudattaa auton ikääntyes-
säkin alkuperäistä mää-
räaikaishuolto-ohjelmaa, 
joka on kaikkein kattavin 
vaihtoehto.”

6. Miten paljon eri huol-
lot eroavat toisistaan?
”Määräaikaishuollossa teh-
dään öljynvaihdon lisäksi 
15 erilaista tarkastusta ja 
mittausta, kun taas laajassa 
määräaikaishuollossa 
tarkastuskohteita on jopa 
30. Aktiivihuolto on hieman 
suppeampi kuin määräai-
kashuolto. Siinä esimerkiksi 

jarrujen puhdistus- ja 
herkistys on jätetty 

pois. Jarrujen toimi-
vuus varmistetaan 
 dynamometrillä ja 
jarru osien kulutus-
pintojen tarkastuksel-

la.  Jos  jarruissa havaitaan 
ongelmia, asiakkaalle 
tarjotaan jarruhuoltoa 
erikseen. Kausihuolto on 
vielä Aktiivihuoltoakin 
suppeampi. Sen ytimessä 
on öljynvaihto.  Lisäksi siinä 
tehdään kriittisten kuluvien 
osien tarkastus, jota tee se 
itse -huoltaja ei yleensä itse 
pysty tekemään.”

7. Kutsutaanko 
 huoltoon,   vai pitääkö 
muistaa itse?
”Jos auto on ostettu uutena 

Toyota-jälleenmyyjältä, 
lähetämme tekstiviestin 11 
kuukauden kuluttua auton 
luovutuksesta ja muistu-
tamme tulevasta huollosta. 
Tämän jälkeen jokaisen 
Toyota-jälleenmyyjällä tai 
valtuutetulla korjaamolla 
tehdyn huollon jälkeen 
asiakas saa muistutuksen 
seuraavasta huollosta. On 
hyvä pitää mielessä, että 
emme saa tietoja ajetuista 
 kilometreistä. Jos ajaa  yli            
15 000 kilometriä vuo-
dessa, täytyy itse muistaa 
varata huoltoaika. Huolto-
väli selviää huoltokirjasta. 
Tietyissä dieselmalleissa on 
lisäksi huolto muistutin, joka 
muistuttaa, kun on huollon 
aika.”

 
8. Miksi maksaisin 
merkkihuollosta, kun 
saisin huollon tuttavan 
kautta halvalla?
”Toyota-huollot 
on hinnoiteltu 
kilpailukykyisesti. 
Toyota-merkki-
huollossa asiakasta 
palvelee aina merkin 
ja auton tekniikan 
ammattilainen. 
Merkkihuollossa 
käytetään vain 
valmistajan 
hyväksymiä 
aitoja varaosia. 
Huoltamalla auton 
merkkihuollossa 
voit varmistaa 
auton turvallisen 
käytön. Ihmiset 
arvostavat sitä, että 
auto on huollettu 
merkkihuollossa. 
Siitä on hyötyä, kun 
vaihtaa autoa.” T+
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Ruokayrittäjä Meri-Tuuli Väntsi on oppinut 
luottamaan omaan näkemykseensä niin makujen 

yhdistämisessä kuin uuteen heittäytymisessä.
Teksti MINNA TAKKUNEN kuvat FABIAN BJÖRK 

Henkilö

Rohkea ruuan rakastaja
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ALOITETAAN MAKKARASTA. 
”Mieluummin laadukasta, käsin val
mistettua makkaraa kerran  viikossa  
kuin jauhelihaa joka päivä.” Ruoka
yrittäjä ja tvkokki  Meri-Tuuli  
Väntsin suhde kokkaamiseen on 
omistautunut ja mutkaton. Suurpiir
teinen kuori kätkee sisälleen tarkasti 
mietityn mission.

”Tiedän, että lihan syöminen ei 
ole trendikästä. Mutta rakastan lihaa 
ja haluan opastaa siihen, miten lihaa 
voi syödä vähemmän ja laadukkaam
min. Esimerkiksi savupalvilla voi 
maustaa pastan tai padan.”

Väntsin ruokafilosofiassa teke
misten on oltava perusteltu
ja. ”En ymmärrä valmiiksi 
suikaloidun lihan, kalan 
tai kasvisten myymis
tä. Valmiiksi pilkotut 

ainekset kun eivät kypsy meheviksi ja 
paistu samalla tavalla kuten vaikkapa 
liha, jossa rusto ja rasva ovat tallella.”

Laadukkaan pientuottajan huolel
la valmistamassa makkarassa tiivis
tyykin Väntsin ruokafilosofian moni 
viipale: käsityöläisyys, kokonaisen 
ruhon käyttäminen ja makujen tark
ka tasapaino.

Kameroita ja cateringia
Televisioohjelmista tuttu Väntsi on 
työskennellyt ruoan parissa 

päätoimisesti kahdentoista vuoden 
ajan. Tie alalle alkoi jo 14vuotiaana 
pizzojen paistamisella, jonka parissa 
hän viihtyi neljänä kesänä. Todelli
suudessa rakkaus kokkaamiseen syt
tyi jo paljon aiemmin, kotona. 

”Vanhempani ovat aina kokanneet 
paljon. Ennen kuin muutin omille
ni, luulin että kaikki osaavat laittaa 
ruokaa.”

Meri-Tuuli Väntsi 
kattaa piknikeväät  

Hiluxin takalaudalle.  
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* ”Unelmani on    
oma viinibaari, jossa 
tarjottaisiin  juustoja, 
erilaisia kasviksia 
sekä ranskalaisia 
ja  espanjalaisia 
 makkaroita.”

Väntsi opiskeli vaatealan ammat-
tikorkeatutkintoa, mutta ala ei tun-
tunut omalta. Hän kertoo nauraen 
tajunneensa, että juuri vaatteiden 
suunnitteleminen ei onnistunut. 
”Mutta myynti ja markkinoiminen 
oli se, mitä osasin.” 

Sitten ystävä kehotti häntä hakeu-
tumaan MoonTV:n konemusiikkioh-
jelman koekuvauksiin. Vaikka esiin-
tyminen ei ensin houkutellut, työ 
kameran edessä osoittautui luonte-
vaksi. Ohjelma on seurannut toistaan.

Eräällä työkeikalla Väntsi kum-
masteli, miksi mainoskuvauksissa oli 
tarjolla pahaa kahvia ja kehnoja voi-
leipiä. ”Kun ne leivät voisi samantien 
tehdä herkullisiksi.” Ajatukselle oli 
bisnestilausta, joten mainoskuvaus-
ten catering ui juontotöiden lomaan.

Matematiikkaa ja menuita
Nyt Väntsin työssä yhdistyvät ruoka, 
viestintä ja brändääminen. 

Väntsi toimii konsulttina ruoka- 
ja mediayrityksille. ”Rakastan myy-
mistä, menuiden suunnittelemista ja 
tarjousten tekemistä. Kokkaamises-
sa yhdistyvät matematiikka, kemia ja 
luovuus.”

Vaihteleviin töihin kuuluu esimer-
kiksi menuiden ja reseptien suunnit-
telua, bloggaamista, ruokien ideoi-
mista ja stailaamista mainoksiin sekä 
ruokaohjelmien ohjastamista. 

Väntsi neuvoo ohjelma- ja mainos-
tuotantoja vaikkapa silloin kun on 
tiedettävä, kuinka kauan kokonaisen 
broilerin kypsentäminen kestää tai  
millainen ruoka toimii lähikuvissa.

Kotikokkeja hän kannustaa har-
joittelemaan kärsivällisesti. ”Resep-
tin tarkka noudattaminen ei ole aina 
se juttu, kun esimerkiksi uunit ja raa-
ka-aineet ovat aina erilaisia.” 

Jokainen kokkauskerta on omansa 
ja ammattilaisillekin sattuu yllätyk-
siä. Niinpä rentous, kokeileminen ja 
vaihtelusta nauttiminen ovat avain-
asemassa.

Nyt kesällä MTV3:lla  pyörivän 
”Samassa liemessä”-ohjelman 
ja saman nimisen kirjan Vänt-
si on toteuttanut työparinsa Pipsa 
Hurme rinnan kanssa. Hurmerin-
nan kanssa Väntsi vetää myös Radio 
Helsingin Ruokatunti-ohjelmaa.

Sopivasti hapokasta
Toyota Hiluxin suorakulmion mal-
lisen avolavan äärellä Väntsi miettii, 
että sinne olisi kätevä pakata cate-
ring-keikan kamat. Cateringia Väntsi 
tekee nykyään aiempaa vähemmän, 
mutta hän nauttii kun saa keikoilla 
kehittää vapaasti omia kokkaamis-
visioitaan. Kokemus on kasvattanut 
omaan näkemykseen luottamista.

Nyt kyytiin pakattavissa piknik- 
eväissä on Väntsin ruualle ominais-
ta  värikkyyttä ja välimerellisyyt-
tä: lime-tähtianissiirapilla ryyditet-
tyä hibiskuksenkukkamehua,  nizzan 
salaatilla ja sinappisella vinaigretella 
täytettyä leipää sekä gazpacho-keit-
toa, josta löytyy jalapenoa, ananas-

ta, korianteria ja kevätsipulia. Niin, 
ja tietysti myös makkaraa, tuoreelta 
Budapestin-reissulta.

Väntsi kaipaa makujen tasapai-
noon usein hapokkuutta. ”Mihin eti-
kan käyttö on unohtunut suomalai-
silta?” 

Omasta ravintolasta Väntsi ei haa-
veile. Mutta yhden salaisen unelman 
hän paljastaa. ”Viinibaari, jossa olisi 
juustoja ja raakoja sekä pikkelöityjä 
kasviksia. Ranskalaisia ja espanjalai-
sia makkaroita.” Hän haluaisi myös 
oppia palvaamista sekä kuivamakka-
roiden ja pateiden valmistamista.

Vastapainoa työlle Meri-Tuuli 
Väntsi löytää matkustamisesta
 ja luonnosta.  
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Pelottomasti peräkärryn kanssa
Pizzaa ja ajamista Väntsi rakastaa 
niin paljon, että mikäli tie tämän het-
kisten töiden kanssa kääntyy pys-
tyyn, vaihtoehtoja on kaksi: ryhtyä 
pizzayrittäjäksi tai ajaa taksikortti. 

Ratissa Väntsi on varmaotteinen. 
Hän kiittelee mainoskuvaushommis-
sa kertynyttä rohkeutta ja työkult-
tuuria, jossa mikään ei ole mahdo-
tonta.

”Aina voi oppia uusia taitoja. Olen 
oppinut esimerkiksi peruuttamaan 
peräkärryn kanssa.”

Vastapaino työlle löytyy matkusta-

misesta ja metsästä, etenkin sienestä-
misestä. Mökille miehen, puolitois-
tavuotiaan pojan ja kahden kissan 
kanssa hurautetaan Iitin maatilatorin 
kautta. 

Kun makkaroihin hullaantunees-
ta ruoka-ammattilaisesta kertovan 
jutun aloittaa makkarasta, sen ympä-
rille on parasta solmia myös päätös-
sanat. 

Väntsin matkoilla kulkee aina 
mukana kaunis korsikalainen linkku-
veitsi, käsityötä sekin. Ehkä arvasitte 
jo, että Väntsi nimittää sitä makkara-
veitsekseen.  T+

KU K A? 

Meri-Tuuli Väntsi 

• IKÄ: 37 • AMMATTI JA URA:  Ruokayrittäjä   
ja tv-kokki. Työskennellyt kah-
dentoista  vuoden ajan ruoan 
parissa kirjoittajana, konsulttina, 
juontajana ja catering-yrittäjä-
nä. Tuttu tv-ohjelmista Köyhät 
Ritarit,  Huvila&Huussi, Saran ja 
Meri-Tuulin metropolit, Junior 
MasterChef ja Samassa liemessä.• KOTI JA PERHE: Asuu Helsingissä 
aviopuolisonsa ja puolitoista-
vuotiaan poikansa kanssa.
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Oppi omissa käsissä
Toyotan oma ammattioppilaitos Vantaalla on 

kouluttanut autoalan ammattilaisia yli 40 vuotta. 
Huoltohenkilöstön ammattitaidon jatkuvan 
syventämisen ja oman kaluston tuntemisen 

tavoitteena on tyytyväinen asiakas. Aina.
Teksti ja kuvat JUHO PAAVOLA 

Mekaanikko Juha 
Enström tutustuu RAV4:n 
voimansiirtotekniikkaan. 
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”KATSOKAAPA MUUTEN sitten, 
että kaikki osat tulevat sinne myös 
takaisin”, Tuomas Martansaari 
ohjeistaa Toyota Celican voimansiir-
toyksikön kimpussa ahertavia mekaa-
nikkoja. 

Toyotan Ammattioppilaitoksen 
rehtori tunnetaan tarkkana miehenä. 
Työkaverit sanovat, että kellonsa voi 
tarkastaa seuraamalla, milloin hän 
tuo opiskelijansa ruokatauolle. 

Mutta niin pitääkin. Kun Toyota 
korjataan, se on just eikä melkein. 

Vantaan Korsossa toimivan Toyo-
tan ammattioppilaitoksen tärkein 
tehtävä on syventää omien mekaa-
nikkojen ammattitaitoa – siitä huoli-
matta, että autoalalla yhä useammin 
koulutuksessa tukeudutaan ulkopuo-
lisiin sopimuskumppaneihin.

”Tämä on meidän tapamme, on 
ollut jo vuodesta 1977. Uskon, että 
kun pidämme koulutuksen omissa 
käsissämme, pystymme tarjoamaan 
asiakkaillemme laadukkaampaa 
huolto- ja korjauspalvelua”, Martan-
saari sanoo.

Neliveto kuuluu mekaanikon 
 sivistykseen
Ammattioppilaitoksen kurssit kuu-
luvat Toyotan huoltohenkilöstön 
työnkuvaan. Jokainen käy kursseilla 
vähintään kahtena päivänä vuodessa.

”Halusin tälle kurssille, sillä neli-
vetotekniikka kiinnostaa minua. 
Monimutkaiseen järjestelmään 
syventyminen ei kuitenkaan ole arjen 
työssä mahdollista”, Juha Enström 
sanoo.

Hän työskentelee mekaanikkona 
Toyota Airportissa. Pieni ongelma 
kurssin ja Enströmin käytännön työn 
välillä kuitenkin on: Nelivedot on 
tehty kestäviksi, eikä niitä juurikaan 
näy korjaamolla.

”Moni asiakas haluaa tietää osta-
mansa auton ominaisuuksista. Näen 
asian niin, että mekaanikon yleissi-
vistykseen kuuluu tietää, miten auto-
jemme tekniikka toimii.”

Aivan koko päivää kurssilaiset 
eivät Celican voimansiirron kimpus-
sa askartele. Luokkahuone on  suuri  
sali, jonne on ajettu myös neliveto-
jen lippulaiva Land Cruiser. Seinän 
takana pukeille nousee nelivedoista 
yleisempi RAV4. Modernien nelive-

Teksti ja kuvat JUHO PAAVOLA 

tomallien tekniikoissa on suuri ero.
”Tällä tavalla oppii tuntemaan 

oman merkkinsä. Vaikka tietokoneel-
ta katsoo kuvia, se on ihan eri hah-
mottamisen kannalta, kun saa itse 
pyöritellä osia käsissään”, Maakun-
nan Autossa Kauhajoella työskente-
levä Mikko Uitto sanoo.
 
Pikahuolto kysyy tietoa ja taitoa
Luokkahuoneessa Martansaari 
esitel möi RAV4:n nelivetojärjestel-
mästä.  

”Se on periaatteessa  samanlainen  
kuin aamulla purkamanne Celican 
laatikko, mutta vähän uudenaikai-
sempi. Sähköisesti ohjattu järjes-
telmä on nopea, ja ottaa takavedon 
mukaan, kun tarvetta on”, Martan-
saari puhelee.

Samalla valkokankaalle heijastuu 
prosessikaavio nelivedon ohjausjär-
jestelmästä. Kaaviota katsoessa tulee 
selväksi, että mekaanikon on hallit-
tava auton  tekniikka   laaja-alaisesti. 
Lähes kaikki toimii sähköllä.

Toyotan Ammattioppilaitoksen 
rehtori Tuomas Martansaari tuntee 
Toyotat läpikotaisin.  Hän kävi Toyotan 
ammattioppilaitoksen ensimmäisen 
kurssin vuonna 1977.
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M I K Ä?

Toyotan 
Ammattioppilaitos

• Toyotan oma ammattioppilai-
tos aloitti toimintansa toukokuus-
sa 1977. Koulu toimii Toyota Auto 
Finland Oy:n tiloissa Vantaan 
Korsossa. • Ainoa autojen maahantuojan 
ylläpitämä ja opetushallituksen 
valvoma oppilaitos. • Ammattioppilaitos kouluttaa 
Suomen koko Toyota-verkoston 
henkilökuntaa. Pääosa koulutuk-
sista liittyy verkoston teknisen 
osaamisen syventämiseen.• Oppisopimuskoulutus alkoi 
Toyota Ammattioppilaitoksessa 
vuonna 1996. Viime vuoden 
lopussa oli käynnissä 72 oppi-
sopimusta. Näistä opiskelijoista 
valmistuu ammattitaitoisia 
mekaanikkoja, varaosamyyjiä, 
korimekaanikkoja, huoltoneuvo-
jia, automaalareita, automyyjiä ja 
työnjohtajia/esimiehiä Toyota- 
verkoston asiakaspalvelutehtä-
viin.

Lisäoppia on tullut hakemaan 
myös Kuopion Autokaupan mekaa
nikko Kai Hautakangas. Hän 
suorittaa Toyotan Ammattioppi
laitoksessa autoalan erikoisammatti
tutkintoa. Se mahdollistaa siirtymi
sen yhä vaativampien diagnostiikka 
ja huoltotöiden pariin.

”Työskentelen pikahuollossa. Työ
ni muuttuu sitä helpommaksi, mitä 
paremmin tunnen tekniikan ja mitä 
nopeammin osaan aloittaa vikojen 
etsimisen oikeista paikoista”, Hauta
kangas sanoo.

Jaettu tieto auttaa
Luotettavinkaan merkki ei ole vioista 
vapaa. Siksi Martansaaren mielestä 
on oleellista, miten automerkin huol
to ja korjauspalvelut toimivat.

”Automyyjä myy asiakkaalle 
ensimmäisen auton ja jälkimarkki
nointi eli huolto seuraavan. Jos huol
lossa ei palvelu pelaa, asiakas vaihtaa 
merkkiä.”

Ammattitaidon kehittämisen lisäk
si   Enströmin mielestä kurssien tär
kein  anti on kokemusten vaihto mui
den alan ihmisten kanssa. Vaikka  työt 
tehdään eri puolilla Suomea, ovat 
pulmatilanteet usein samanlaisia. 

Kursseilla opetellaan myös sitä, 
miten viat ja niihin löytyneet ratkai
sut kirjataan korjausten yhteydessä 
tekniseen raporttikantaan. Sieltä ne 
ovat ympäri maan Toyotan huolto
henkilöstön haettavissa.

”Ainahan kirjoistakin löytyy myös 
lopulta vastaus. Usein arjen kiireessä 
on kuitenkin helpompaa soittaa sille 
kurssilla tavatulle kollegalle, joka oli 
osannut ratkaista saman ongelman jo 
kerran”, Enström sanoo. T+

Kurssit ovat oiva paikka opetella  
omin käsin sellaista, mihin arjen  
työssä ei ehdi syventyä. Suurin osa ammattioppilaitoksen 

opiskelijoista on ammattitaitoaan 
syventäviä mekaanikkoja. 

Tommi Piippo (vas.), 
Juha Enström, Tuomas 
Martansaari ja Janne 
Hauta-Aho keskittyneinä 
RAV4:n säätöihin.
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KU K A

Hannu Juponaho

• IKÄ: 50• AMMATTI: Automyyjä 
O.K.  Autolla   Jyväskylässä. 
 Työskennellyt yrityksessä 
 vuodesta 1993 lähtien.• KOTI JA PERHE: Asuu Keuruulla 
omakotitalossa vaimon ja kahden 
koiran kanssa. Parikymppiset 
tytär ja poika ovat muuttaneet      
 jo omilleen.• HARRASTUKSET: Metsästys           
ja tennis

”Hirveän vakava  
en osaa olla  

milloinkaan.”

”Kun vuoro-
vaikutus on 

molemminpuolista,  
asiakaspalvelu-

tilanne on 
hieno.”

Hannu saattaa esimerkiksi tarjou-
tua lähtemään varsinkin iäkkäämpien 
asiakkaiden mukaan hybridiauton 
koeajolle.

”Ajan monesti itse ensin ja kerron, 
miten homma etenee. Se tuo asiak-
kaallekin rohkeutta.”

Tietysti koeajolle mukaan lähte-
minen vie aikaa ja vähentää hallissa 
olevien myyjien määrää hetkellisesti. 
Tulokset ja asiakaspalaute kuitenkin 
kertovat, että Hannu osaa sen, mitä 
tekee.

Samalla hän kuitenkin muistuttaa, 
ettei autokauppaan voi enää marssia 
sisään ja odottaa saavansa palvelua 
minuutissa.

”Toivoisin – ja olisi myyjiäkin 
kohtaa reilua ja fiksua – että asiakas 
varaisi ajan tapaamiselle.”

”Jos asiakas pyörii yksinään puo-
li tuntia ja on lähdössä pihalle, kun 
otetaan takinhelmasta kiinni, tilanne 
on jo menetetty.”

Asiakaspalaute on työn suola
Hannun työuran aikana suurin mul-
listus on epäilemättä tapahtunut 
autojen tekniikassa. On tullut hybri-
dejä ja polttokennoautoja, ja entis-
tä isommassa roolissa ovat päästöjen 
pienuus ja ympäristönäkökulmat.

”Toyotahan on näissä edelläkävijä. 
On etuoikeus ja kunnia olla firmas-
sa, jossa on markkinoiden parhaat 
hybridiautot”, Hannu sanoo.

”Eikä tämä ole mitään myynti-
miehen löpinää!”, hän kiirehtii lisää-
mään.

Myyjää motivoi tietysti eniten 
kauppa. Mutta ei kauppakirjan alle-
kirjoittaminen vaan palaute, jota asi-
akkaalta mahdollisesti jälkikäteen 
tulee.

”Kun asiakas tulee parin päivän 
päästä sanomaan, että vitsi, tää on 
hyvä vehje, niin siitä tulee paras fiilis 
mikä voi tulla.” T+

TOYOTA+ 41

84492_.indd   41 5.6.2018   12.20.28



Hyvä tyyppi

KUN METSÄSTYSTÄ harrastava 
Hannu Juponaho aikoinaan pärjä-
si O.K. Auton asiakaspalvelun laa-
tua mittaavissa tutkimuksissa, yrityk-
sen silloinen toimitusjohtaja Seppo 
Ståhlberg antoi hänelle palkinnoksi 
ketunnahasta tehdyn Davy Crockett 
-lakin ja nimesi hänet Nauravaksi 
ketunmetsästäjäksi.

Lempinimi tiivistää olennaisen 
Hannusta. Häntä pidetään huumo-
rintajuisena ja positiivisena ihmisenä, 
joka saa asiakkaatkin rentoutumaan.

”Yritän olla oma itseni. Alkupe-
räisestä kaikki tykkäävät, kopiosta ei 
kukaan”, Hannu sanoo.

Ollaan Jyväskylän Seppälänkan-
kaalla sijaitsevan O.K. Auton neu-
votteluhuoneessa. Hannu on tarjon-
nut munkkikahvit ja muistelee nyt 
aikaansa yrityksen palveluksessa.

Hymy vilahtaa hänen kasvoillaan 
säännöllisin väliajoin ja se on hänelle 
eräänlainen tavaramerkki.

Kun asiakas kohtaa O.K. Auton myyjän 
Hannu Juponahon, luvassa on aikaa ja hymyä.

Teksti JANNE AROLA kuva MIKKO VÄHÄNIITTY 

”Hirveän vakava en osaa olla mil-
loinkaan.”

Hannun mukaan kyse on perus-
luonteesta. Hän ajattelee, että jos 
ryhtyy murehtimaan, saa mureh-
tia elämänsä loppuun asti. On siis 
parempi olla positiivinen.

”Ehkä mulle on jostain universu-
mista putkahtanut eteläeurooppalai-
sia geenejä.”

Sattumalta autokauppiaaksi
Hannu päätyi autokauppiaaksi vähän 
sattumalta 25 vuotta sitten.

Sattumalta siinä mielessä, että 
entinen koulukaveri työskenteli O.K. 
Auton Keuruun-toimipisteessä ja 
kehotti Hannua kyselemään sieltä 
töitä. Hannu ei koskaan ollut ajatel-
lut lähteä alalle, koska ei ollut erityi-
sen kiinnostunut autoista tai niihin 
liittyvästä tekniikasta. 

Tekniikan Maailmaa hän tilasi 35 
vuotta sitten, muttei nykyään edes 
lue autolehtiä. Enemmän viehättää 
ihmisten kohtaaminen.

”Kun vuorovaikutus on molem-
minpuolista, asiakaspalvelutilanne on 
hieno. On valitettavan surkea asia, 
jos ykkösenä tulee väliraha, eikä hie-
noista tuotteista välitetä.”

* ”Yritän olla oma 
itseni. Alkuperäises-
tä kaikki tykkäävät, 
 kopiosta ei kukaan.”

Naurava 
ketunmetsästäjä
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Automatka
Andalusiassa

Atlantin hiekkarantoja ja vuoriston valkoisia 
kyliä, historiallisia kaupunkeja ja herkullista 

ruokaa. Etelä-Espanjassa autoileva matkailija 
saa nauttia seudun parhaista paloista.

Teksti MIRA JALOMIES kuvat PEPPE MANCUSO

Luonnonpuistossa sijaitseva
Grazalema on yksi Andalusian 
valkoisista kylistä. 
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MEREN TUOKSU huumaa Cádizis-
sa. Atlantti kimaltelee vierellä, kun 
kuljeksii vanhaakaupunkia kiertä-
vällä rantatiellä. Yhdellä sivulla tulee 
vastaan soma pieni hiekkaranta. Toi-
saalla on puistoja pulputtavine suih-
kulähteineen ja vanhoja puolustus-
muureja sekä linnakkeita, kuten San-
ta Catalina. 

Kun kääntää selän merelle, näkee 
vanhankaupungin kujat ja aukiot, 
suolaisten tuulien ja auringon kurit-
tamat asuintalot ja vanhat palatsit. 

Alue on hyvin eloisaa, mutta kii-
reettömän oloista. Tapasbaareja on 
ulkoilmassa kaikkialla. Paikalliset 
himoitsevat friteerattuja merenan-
timia. Kannattaa maistaa ohuiksi 
paistettuja katkarapupiiraita, tortilli-
tas de camarones, jotka sanovat raps 
raps, kun niitä haukkaa.  

Rauhallisille rannoille 
Bolonian rannalla näkyy kevätpäivä-
nä vain yksi uimari, muutama kulkija 
ja kalastajan vene, joka on hautautu-
nut syvälle vaaleaan hiekkaan. Vie-
rellä kohoilevat pehmeät dyynimäet. 
Kuuluu vain tuulen huminaa ja lok-
kien kirkaisuja. 

Juuri tätä rantaa kehutaan Cádizin 
eteläpuolella levittyvän rannikon 
idyllisimmäksi paikaksi. Perille aje-
lee Cádizista puolessatoista tunnissa, 
halki maalaismaiseman, jota hallitse-
vat modernit tuulimyllyt ja keväällä 
keltaisina hehkuvat pellot.   

Harvaan rakennetulla rannikol-
la on muitakin luonnonkauniita ran-
toja, kuten useita kilometrejä pitkä 
Zahara de los Atunes ja lainelautaili-
joiden suosikki El Palmar.  

Lisää rantahietikoita löytyy, kun 
jatkaa matkaa aivan etelään, Tarifaan. 
Pikkukaupungin vieressä loiskuu 
Atlantti, ja toisella puolella Välimeri. 
Väliin jäävät muurien suojaamat ara-
bialaistyyliset vanhat korttelit ravin-

toloineen ja puoteineen. 
Ilmapiiri on nuorekas, sillä otol-

liset tuulet houkuttelevat leijasurf-
faajia ja muita urheilijoita. Veneret-
ki lähivesille on elämys – delfiinejä 
näkee liki joka kerta. Valaitakin voi 
bongata huhti–lokakuussa, kun ne 
ohittavat kaupungin edustalla olevan 
Gibraltarinsalmen.   

 
Sisämaan valkoisiin kyliin 
Vehreät kukkulat muuttuvat pilvien 
verhoamiksi vuoriksi, kun tie nou-
see kohti Grazaleman luonnonsuoje-
lualuetta. Tien vierellä kasvaa oliivi- 
ja mantelipuita, ja mäntyjen katvees-
ta kurkistelee pieni kauris. Korppi-
kotka kaartelee yläilmoissa.

Atlantti ympäröi tunnelmallista
Cádizia. Se on Euroopan
vanhimpia kaupunkeja.  

Idylliselle Bolonian
hiekkarannalle ajellaan 
dyynien välistä.  

Granadan tapas
baarit ovat rentoja. 
Juoman tilaaja saa 
ilmaisen tapaksen. 

Granadan upein nähtävyys 
on Alhambran palatsialue.  
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Lopulta vuorten välistä paljastuu 
valkoisten talojen ja oranssien tiili-
kattojen sommitelma. Se on Grazale-
ma, yksi tyypillisimmistä ja tunne-
tuimmista pueblos blancoista eli val-
koisista kylistä, joita on siellä täällä 
Andalusian kukkuloilla ja vuorilla. 

Kujia reunustavat vanhat, mut-
ta vastamaalatut talot, ja pikkupihat, 
joissa kasvaa sitruspuita. Seinille on 
ripustettu ruukkukasveja, ja monen 
kodin ovia pidetään raollaan. 

Levollisen unelias kylä on mitä 
leppoisin paikka kuljeskella pari tun-
tia ja istahtaa sitten syömään.  

Méson el Simacónin seinillä on 
metsästysmuistoja ja katon puupar-
ruista roikkuu rivi kinkunpotkia. 
Rustiikista ravintolasta saa maukasta 
vuoristoruokaa. Parsakeittoon tulee 
kananmunaa, leivänpaloja ja rutkas-
ti oliiviöljyä. Hiilloksella kypsennet-
ty taimen tarjotaan vihannesten kera. 
Vanukasmaisessa jälkiruoassa on 
vuohenjuustoa ja marjahilloa. 

 
Rotkomaisemien Ronda
Akveduktia muistuttavalta Rondan 
sillalta on värisyttävän hieno näköala 
ympärillä levittyviin jokilaaksoihin. 
Heti alapuolella on sata metriä syvä 
rotko, joka jakaa kaupungin vanhem-
paan ja uudempaan puoliskoon. Osa 
taloista on rakennettu huimille pai-
koille jyrkänteen reunoille.

Rondassa on upean sijainnin ohel-
la muutakin nähtävää; Espanjan 
vanhin härkätaisteluareena ja Santa 
Maria la Mayor -kirkko, jonka kello-
tapuli on vanha minareetti. 

Palatseja saa ihailla ulkoa ja sisäl-
tä. Museoksi muutetussa Palacio de 
Mondragónissa viehättää koristeelli-
nen arabialaisvaikutteinen arkkiteh-
tuuri ja Casa Palacio Museo Larassa 
on esillä laaja yksityiskokoelma van-
hoja esineitä.

Rondassa kannattaa yöpyä, sillä 
mukavinta on illalla, kun päiväretkel-
le saapuneet bussiryhmät poistuvat 
ja paikka hiljenee. Paikalliset aste-
levat pitkin kävely- ja kauppakatua, 
Carrera Espinelia, tai viettävät iltaa 
sen lähellä olevissa ravintoloissa ja 
viinituvissa.

 
Teetä ja tapaksia 
Matkan hilpeimmät tapasbaarit osu-
vat kohdalle Granadassa. Suosittu 

Bodegas Castañeda on lounasaikaan 
tungokseen asti täynnä, eikä istuma-
paikkoja riitä monelle, mutta ylitse-
pursuavan rempseä tunnelma tem-
paa mukaansa.   

Kun tilaa juoman, saa ilmai-
sen tapaksen, aivan kuten kaupun-
gin muistakin baareista. Se voi olla 
annos ilmakuivattua kinkkua ja här-
käpapuja, mustekalarenkaita, mitä 
milloinkin. Lisää purtavaa voi tilata 
tiskillä esillä olevasta valikoimasta tai 
listalta.  

Granadan kiehtovinta aluetta on 
vanha maurilaistyylinen kaupungi-
nosa Albaicín. Ylös ja alas viettävillä 
mukulakivikujilla on liidunvalkoisia 
asuintaloja ja pihamuurien yli ryöp-
pyäviä kukkaköynnöksiä. Sivukujalta 
löytyy värikkäillä keramiikkalaatoilla 
somistettu teehuone, La Tetería de la 
Bañuelo, jonka tee tuoksuu mintulle 
ja kardemummalle.

San Nicolásin kirkolle on kivutta-
va monta kujaa, mutta urakka kan-
nattaa. Kirkon edusta on aitiopaikka 
ihailla vastapäisellä kukkulalla olevaa 
Alhambraa, punahehkuista mauri-
laislinnaketta, jonka laskeva aurin-
ko värjää vielä vähän punaisemmak-
si. Taustalla piirtyvät Sierra Nevadan 
lumiset vuoret.

Vaikka Alhambra on ehdottomas-
ti käynnin väärti koristeellisine palat-
seineen ja puutarhoineen, se on vie-
läkin vaikuttavampi kauempaa kat-
seltuna, kruununa Granadan yllä. T+

* Seinille on ripus-
tettu ruukkukasveja, 
ja monen kodin ovia 
pidetään raollaan. 

Ronda on hienojen
rotkomaisemien 
hallitsema kaupunki.
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A N DA LU C I A 

Miten mennä? 
Cádizia lähin lentokenttä 
on Jerez de la Fronterassa, 
jonne pääsee vaihto lennolla 
Madridista. Suomesta on 
kätevintä lentää Málagaan. 
Málagasta on Cádiziin 
240 kilometriä ja Granadaan 
noin 130 kilometriä. 

Autoilusta•  Cádizissa ja  Granadassa  
autoa ei tarvita, mutta muu-
toin autolla kiertely on paras 
tapa tutustua seutuun. 
Tiet ovat hyväkuntoisia ja 
välimatkat melko lyhyitä. 
 Maisemat ovat kauneimmil-
laan sisämaan kukkuloilla ja 
vuoristossa.   • Virallisia valkoisia kyliä 
on Andalusiassa  20. Jos kier-
tää ne kaikki, kertyy ajomat-
kaa noin 300 kilmetriä. • Auton voi vuokra-
ta Cádizista ja palauttaa 
 Granadaan. Vuokrausfirmoja 
on myös lentokentillä.

Syö ja juo  • El Faro on Cádizin parhai-
ta ja perinteikkäimpiä ravin-
toloita. Menyy on voitto-
puolisesti merellinen, mutta 
liharuokiakin saa. Ravintolan 
yhteydessä on huokeampi 
tapasbaari, jossa seistään 
pitkän puutiskin äärellä.  
Calle San Félix 15,  
elfarodecadiz.com

• Méson el  Simacónin   
 ruoka on  yksinkertaisen 
hyvää ja hinnat ovat 
 edulliset,  kolmen ruokalajin 
 lounas maksaa 13 euroa.  
Plaza Asomadero 54,  
Grazalema,  
mesonsimancon.com• Albacarassa tarjotaan 
seudulle tyypillisiä kala- ja 
liharuokia, kuten härän-
häntää. Kasvisruokaakin on. 
 Mainio hinta-laatusuhde ja 
upeat näköalat terassilta.  
Calle Tenorio 8, Ronda,  
montelirio.com

Shoppaile• Cádizin vanhassa-
kaupungissa on vaate- ja 
kenkä kauppoja sekä gour-
met-puoteja, joista saa 
paikallisia tuotteita, kuten 
 viinejä ja sherryä, oliiviöljyä 
ja leikkeleitä. • Tarifassa on hyvät 
 valikoimat trendikästä ja 
sporttista rantamuotia.• Granadassa voi shop-
pailla keskustan vaate- ja 
kenkäkauppojen lisäksi 
basaarikujilla, katedraalin 
takana. Kojuissa myydään 
muun muassa marokkolaisia 
nahkalaukkuja, kodintekstii-
leitä ja vesipiippuja. Calde-
rería Nueva -kävelykadulta 
saa koristeellisia lampun-
varjostimia ja teelaseja.

 Lissabon

Madrid

Cádiz

Tarifa

Sevilla

Ronda

Granada

Granadan maisemia 
voi ihailla Albaicín-

kaupunginosan
 näköalapaikoilta. 

Granadassa 
on viihtyisiä 
marokkolaistyylisiä 
teetupia, kuten La 
Teteria del Bañuelo. 
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Kiti Kokkonen Kolumni

Kiti Kokkonen on espoolainen 
näyttelijä ja Suomen Komediateatterin 
taiteellinen johtaja, joka suhtautuu 
humoristisesti omaan autoiluunsa. 

MINUSTA TUNTUU välillä, 
että meidän auto elää. En mie

lelläni puhu auton kuullen mitään 
pahaa hänestä ja kiitän häntä usein 
siitä, että on jaksanut niin hienos
ti ja turvallisesti kuljettaa meitä. Jos
kus olemme mieheni kanssa puhu
neet ääneen auton vaihdosta, mutta 
itse tykkään tehdä sen kuiskaten tai 
ruotsiksi, ettei autolle tule hyljätty 
tai merkityksetön olo. Ikään kuin sen 
voisi vaan yhtäkkiä vaihtaa toiseen – 
ei tietenkään voi. Pelkistä autonvaih
toajatuksista jää aina vähän huono 
omatunto ja paha mieli auton puo
lesta. Mitä jos se kuulikin keskuste
lun – mitä se ajattelee ja miltä siitä 
tuntuu? Ja jos olen ihan rehellinen, 
niin pelkään toisinaan, että se saattaa 
ruveta osoittamaan mieltä, jos kokee 
itsensä arvottomaksi tai helposti kor
vattavaksi. Menee rikki, sammuu 
ruuhkassa moottoritielle tai kaupun
gissa pahimpaan sumppukohtaan. 
Olemmekin päättäneet, että ajam
me auton loppuun asti. Sitoudumme 
siihen ja tämän olen kertonut myös 
autolle.

En halua kuitenkaan olla liian 
varovainen auton tunteiden kanssa, 
ettei siitä vaan kasva liian herkkä. Vii

me syksynä autoamme oli vandali
soitu. Sivupeilin takaosa oli irronnut. 
Sanoin autolleni, että tilanne on ikä
vä ja harmillinen, mutta me emme 
jää vatvomaan asiaa pidemmäksi 
aikaa. Auto ei jäänyt märehtimään 
tilannetta ja uskon, että se ymmär
si elämän jatkuvan vastoinkäymises
tä huolimatta. Silti olin huomaavi
nani, että keväthuollon yhteydessä 
asennettu uusi sivupeilikuori paransi 
hänen itsevarmuuttaan. Senkin olen 
huomannut, että autopesun jälkeen 
hän tuntuu olevan jotenkin enem
män sinut itsensä kanssa. Liian usein 
autoa ei kuitenkaan kannata pestä, 
ettei siitä tule liian itseriittoinen.

Koen tärkeäksi, että tuen auton 
moninaisia mahdollisuuksia ja laa
jennan sen perinteisiä käyttötarkoi
tuksia. Ettei sille tule sellainen tunne, 
että se on ”vaan” auto. Siksi pidän 
autoa myös varastona. Takakont
ti toimii kierrätyskeskukseen mene
vien tavaroiden säilytystilana. Siellä 
on myös pesulaan meneviä mattoja 
ja ompelimoa toista vuotta odottava 
toppatakki, jonka vetoketju on har
millisesti rikki. Takapenkillä on usein 
erilaisia pullonpalautuspusseja ja 
kasseja sekä irtolapasia. Uskon, että 

niistä kaikista on myös seuraa toisil
leen. Pitää oppia jakamaan.

Auto toimii myös turvallisena suo
japaikkana kovalla ukkosella. Päivä
nokosille tarkoitettuna makuuhuo
neena kiireisenä suhaamispäivänä 
ja PokemonGopeliluolana neljän 
pokestopin paikoissa. Ja joskus se on 
myös hiljaisuuden retriitti sekä tera
peutti. Varsinkin pitkän työpäivän 
jälkeen on ihanaa kauppareissun jäl
keen jäädä Prisman parkkipaikalle 
vaan istumaan ja tuijottamaan kau
kaisuuteen. Laittaa ovet lukkoon ja 
purkaa hissukseen päivän haastavim
mat osiot autolle, joka kuuntelee ja 
on lämmin ja turvallinen umpio.

Nyt kun tätä oikein mietin, niin 
tajuan auton olevan perheenjäsen. 
Itse asiassa rakastan meidän autoa. 
Tuolla se nytkin pihalla nököttää. 
Auto. Meidän ihana autoliiniläinen. 
Ehkä teen sille tänään jonkun kivan 
yllätyksen. Ajan sen jätskille. 

Mies sanoi, että kun lähden autol
la töihin, niin auton perä näyttää 
hymyilevän hänelle ja muistuttaa 
aavistuksen minun kasvojani.  T+

Perheenjäsen
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Unelmien Toyota 
innoitti piirtämään

Tuuli, 4 vuotta

Juho, 7 vuottaTeresa, 10 vuotta

Olli, 8 vuotta

Olli,  15 vuotta

Aliisa, 7 vuotta
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Onnea 
voittajalle!

JÄRJESTIMME 
Toyotaplus.fi:ssä   Unelmien 

Toyota -piirroskilpailun, johon 
saimme runsaasti hienoja  töitä. 
Voittaja arvottiin kaikkien osallistu-
neiden kesken, ja hän saa valitse -
mansa Toyotan käyttöön viikoksi. 

Onnetar suosi Inka  Takalaa.  
 Piirroksessa Inkan perhe 
on   matkalla merenrantaan 
 tutustumaan majakkaan. 

Kaikki kilpailuun osallistuneet 
piirrokset ja tarinat löytyvät osoit-
teesta toyotaplus.fi/piirroskilpailu 
Kiitos kaikille osallistuneille!

Aaron, 5 vuottaIlona , 9 vuotta

Selina, 11 vuotta Maisa, 5 vuotta

Inka, 7 vuotta
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Huollon varaat helpoiten osoitteessa 
toyotahuoltovaraus.fi

TOYOTA HYBRIDIAKKUTURVA
Toyotan täyshybridiakut ovat osoittautuneet 
erittäin luotettaviksi. Siksi myönnämmekin 
niille peräti 10 v/350 000 km kattavan 
Toyota Hybridiakkuturvan.

VARMISTA 
HYBRIDIAKKUTURVAN VOIMASSAOLO
Hybridiakun tarkastus sisältyy määräaikaishuoltoon. 
Huollattamalla autosi vuosittain Toyota-merkkihuollossa
Hybridiakkuturva pysyy automaattisesti voimassa. 

Mikäli huolto laiminlyödään, päättyy turva, mutta sen saa 
aktivoitua uudestaan seuraavan huollon yhteydessä 
mikäli hybridiakku on kunnossa.

Tervetuloa palvelevaan Toyota-merkkihuoltoon.
Toyota Hybridiakkuturva on voimassa kaikissa niissä autoissa, jotka on myyty Toyota Auto Finland Oy:n kautta.
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