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VA L I T S E  S U O M E N 
S U O S I T U I N  H Y B R I D I

VALITSE HYBRID

ESIMERKKILASKELMA: 
Toyota Auris Touring Sports 1.8 Hybrid Active Edition 29 453,67 €
(sis. toimituskulut 600 € + Winter Pack 490 €). 
TOYOTA JOUSTO kk-erä 283 €.  Rahoitusaika 48 kk. Kilometrit 60 tkm. 
Käsiraha 20 % (5 890,73 €). Suurempi viimeinen osamaksuerä/taattu hyvitys-
hinta 13 026 €. Korko 2,95 %. Käsittelymaksu 9 €/kk. Perustamiskustannus 
180 €. Todellinen vuosikorko 3,86 %. Luototettava määrä 23 742,94 €. 
Luoton ja kustannusten yhteismäärä 23 742,94 € + 2 791,38 € = 26 534,32 €. 
Edellyttää hyväksytyn luottopäätöksen ja kaskovakuutuksen. Luoton myöntäjä 
Toyota Finance Finland Oy, Korpivaarantie 1, Vantaa. Toyota Rahoituskasko 
sisältää liikenne- ja kaskovakuutuksen, jota voi täydentää lisäturvilla. 
Vakuutuksen myöntää If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike.

TOYOTA JOUSTO -RAHOITUKSELLA

+ Toyota Huoltosopimus 23,51 €/kk  
+ Toyota Rahoituskasko 44 €/kk

Auris Touring Sports 1.8 Hybrid Active Edition 

283 €/kk

Itselataava Auris Hybrid on moderni perheauto, jolla 
ajat jopa puolet ajasta sähköllä. Ajamisen mukavuutta 
lisäävät aktiiviset turvallisuusvarusteet, moni-
käyttöiset tilat ja Toyotan hybrideissä aina vakiona 
oleva automaattivaihteisto.

UPEASTI VARUSTELLUSSA HYBRID ACTIVE EDITION -ERIKOISMALLISSA  VAKIONA MM.

Viimeistely
•  16” kevytmetallivanteet
•  Korinväriset ulkopeilit ja ovenkahvat
•  LED-takavalot
•  Hopeanväriset kattokaiteet
•  Sivuikkunoiden kromikehys
•  Tummennetut takaikkunat
•  Nahkaverhoiltu ohjauspyörä

Mukavuus
•  Follow-me-home-saattovalot
• Hämärätunnistin
•  Sähköisesti säädettävät peilit
•  Lämmitetyt sivupeilit 
•  Keskuslukitus kaukosäädöllä
•  Tavaraverkko tavaratilan ja 

matkustamon väliin
 •  Avaimeton käynnistyspainike

•  Sähköinen ohjaustehostin
•  Automaattinen ilmastointi
•  Sähköikkunat edesssä ja takana
•  UV-suojatut ikkunat
•  Värillinen TFT-monitoiminäyttö
•  4.2” monitoiminäyttö mittaristossa
Turvallisuus
•  5 tähteä Euro NCAP -turvallisuustesteissä
•  Pre-Collision-järjestelmä
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VA L I T S E  S U O M E N 
S U O S I T U I N  H Y B R I D I

Takuu 3 vuotta/100 000 km, korin puhkiruostumattomuustakuu 12 vuotta, hybridijärjestelmän takuu 5 vuotta/100 000 km. Toyota Hybridiakkuturva 10 vuotta/350 000 km. 
*Auris-malliston CO2-päästöt 112-155 g/km ja yhdistetty kulutus 5,0-6,8 l/100 km. Arvot perustuvat uuteen WLTP-mittaustapaan. Edut koskevat uusia asiakastilauksia (vain 
yksityistilauksia) ja ovat voimassa rajoitetun ajan. Winter Pack -tarjous koskee 1.1.2019 tai myöhemmin rekisteröityjä autoja. Kuvan auto erikoisvarustein. 

Malli
Autoverollinen 
kokonaishinta

Toimitus-
kulut

Kokonaishinta 
toim.kuluineen

WLTP CO-
päästöt*

WLTP EU-yhd. 
kulutus*

Vapaa autoetu/
Käyttöetu €/kk

Auris 1.8 Hybrid Active Edition 27 577,01 € 600 € 28 177,01 € 116 g/km 5,1 l/100 km 585/435

Auris Touring Sports 1.8 Hybrid Active Edition 28 755,91 € 600 € 29 355,91 € 116 g/km 5,1 l/100 km 605/455

UPEASTI VARUSTELLUSSA HYBRID ACTIVE EDITION -ERIKOISMALLISSA  VAKIONA MM.

•  Lukkiutumattomat ABS-jarrut
• Hätäjarrutustehostin
•  Bi-LED-ajovalot
•  Automaattiset kaukovalot
• Automaattinen ajovalojen 

korkeudensäätö
• Ajovalojenpesimet
•  LED-päiväajovalot
• Vakionopeudensäädin

•  Liikennemerkkien tunnistusjärjestelmä 
• Kaistavahti
• Mäkilähtöavustin
• Luistonestojärjestelmä
• Peruutuskamera
•  7 turvatyynyä
•  ISOFIX-kiinnikkeet
Multimedia
•  Bluetooth® hands-free

•  Toyota Touch® with Go -mediakeskus 
navigoinnilla

•  6 kaiutinta
•  Aux-in-liitäntä
• USB-liitäntä
Säilytys
• Lukittava ja valaistu hansikaslokero
•  Säädettävä tavaratilan pohja

KOKONAISETU JOPA 3 100 €

METALLIVÄRI

0 €
KAIKKIIN AURIS-MALLEIHIN

WINTER PACK

490 €
Sisältää mm. talvirenkaat 

kevytmetallivantein.
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VALITSE EROT TUVA 
CROSSOVER

C-HR HYBRID EDITION -ERIKOISMALLI

Malli
Autoverollinen 
kokonaishinta

Toimitus-
kulut

Kokonaishinta 
toim.kuluineen

WLTP CO-
päästöt*

WLTP EU-yhd. 
kulutus*

Vapaa autoetu/
Käyttöetu €/kk

C-HR Hybrid Active Edition 30 432,25 € 600 € 31 032,25 € 111 g/km 4,9 l/100 km 625/475
C-HR Hybrid Intense Edition 33 443,08 € 600 € 34 043,08 € 112 g/km 4,9 l/100 km 675/525
C-HR Hybrid Premium Edition 34 458,29 € 600 € 35 058,29 € 112 g/km 4,9 l/100 km 685/535

Takuu 3 vuotta/100 000 km, korin puhkiruostumattomuustakuu 12 vuotta, hybridijärjestelmän takuu 5 vuotta/100 000 km. Toyota Hybridiakkuturva 10 vuotta/350 000 km. 
*C-HR-malliston CO-päästöt 110-187 g/km ja yhdistetty kulutus 4,9-8,3 l/100 km. Arvot perustuvat uuteen WLTP-mittaustapaan. Edut koskevat uusia asiakastilauksia (vain 
yksityistilauksia) ja ovat voimassa rajoitetun ajan. Winter Pack -tarjous koskee 1.1.2019 tai myöhemmin rekisteröityjä autoja. Kuvan auto erikoisvarustein.

HYBRID INTENSE EDITION -mallissa vakiona mm.

• Bi-LED-ajovalot
• LED-takavalot, -sumuvalot ja -suuntavilkut
• JBL Premium -audiojärjestelmä yhdeksällä kaiuttimella
• Älykäs pysäköintiavustin
• Pysäköintitutkat edessä ja takana
• Lämmitettävä ohjauspyörä
• Mustat ulkopeilit, katto ja pilarit
• Tummennetut takaikkunat
• 18” Intense-kevytmetallivanteet

Vaikuttavasti varusteltu C-HR Hybrid Edition -mallisto tarjoaa lyömättömän yhdistelmän tyyliä, teknologiaa 
ja ajonautintoa. TNGA-alustarakenne takaa vakaan ajettavuuden ja C-HR:n matala painopiste mahdollistaa 

hyvän tuntuman tiehen. Kaikissa Hybrid Edition -erikoismalleissa on vakiona mm. Toyota Safety Sense 
-turvallisuusvarustelu, peruutuskamera, Smart Entry & Start -avaimeton lukitus- ja käynnistysjärjestelmä sekä 

Toyota Touch -mediakeskus navigoinnilla. Itselataavissa Toyota-hybrideissä on automaattivaihteisto aina vakiona.

ETUSI JOPA 3 300 €

690 €
KAIKKIIN C-HR-MALLEIHIN

WINTER  PACK

Sisältää mm. talvirenkaat kevytmetallivantein



Peukuta Facebookissa
#TOYOTASUOMI

Seuraa Twitterissä
#TOYOTASUOMI

Pääkirjoitus

Pekan vinkit 

KITI  KOKKONEN  
kirjoittaa rakkaalle 
autolleen (s. 49).

SELVITIMME, MITEN 
ARCTIC TRUCKS tekee 
Hiluxeista vieläkin 
parempia  (s.36).

CAMRY HYBRID  
Lue, millai nen on 
Toyotan uusi iso 
sedan (s. 16).

Tykkää Instagramissa
@TOYOTASUOMI

Vuoden lähetessä loppuaan kuuluu 
asiaan kiittää kaikkia kulunees-

ta vuodesta. Pelkän toivotuksen  sijaan 
 haluan esittää lämpimän kiitoksen 
useasta saavutuksesta, joita tämä vuosi 
on meille Toyotalla suonut.

Ensimmäinen kiitos kuuluu kaikille 
tämän lehden lukijatutkimukseen osal-
listuneille. Vastauksia tuli runsaasti, ja 
 tämä kertoo lehden kiinnostavan luki-
joita. Lehden painos on peräti 205 000 
kappaletta, ja haluammekin sisältömme 
 puhuttelevan mahdollisimman monia 
lukijoitamme. Arvioimme tutkimuksen 
tulosten pohjalta, miten voimme leh-
teä kehittää. Haluamme olla luottamuk-
sen ja lukemisen arvoisia myös tulevai-
suudessa.

Toinen kiitos on paikallaan kai-
kille asiakkaillemme luottamuksesta 
merkkiimme ja hybriditeknologiaam-
me.  Toyota tulee olemaan hyvin suu-
rella  todennäköisyydellä Suomen myy-
dyin  automerkki tänä vuonna. Hybridi-
en osuus henkilöautojemme myynnistä 
on jo noin 60 prosenttia. Kilpailijoi-
den esitellessä erilaisia hybridivoimalin-
jojaan ja niin sanottuja kevythybridejä, 

me voimme todeta edenneemme yli 20 
vuoden kehityskaaren aikana jo neljän-
nen sukupolven itselataavaan täyshybri-
diteknologiaan. Autoilun trendit muut-
tuvat  koko ajan, mutta hybridiemme 
tarjoama  taloudellisuuden, vähäpäästöi-
syyden ja ajomukavuuden yhdistelmä ei 
mene koskaan muodista pois.

Kolmas iso kiitos ja erittäin isot 
 onnittelut menevät Suomen rallikehi-
tystyön pääkaupunkiin Puuppolaan. 
 Tommi Mäkisen johtama  TOYOTA 
 GAZOO  Racingin WRT-tiimi ei saa-
nut sattumalta WRC-rallin merkkimes-
taruutta, vaan otti sen tinkimättömäl-
lä ja määrätietoisella työllään sekä kul-
jettajien tasaisen varmoilla suorituksilla. 
Voimme olla iloisia ja ylpeitä lopputu-
loksesta. 

Tästä on hyvä lähteä kohti vuotta 
2019. Luvassa on ainakin uusia hybridi-
malleja, mielenkiintoinen WRC-kausi ja 
neljä kertaa ilmestyvä  ToyotaPlus-lehti.
 
Rauhallista joulua!
Tiedotuspäällikkö
Pekka Karvinen 
pekka.karvinen@toyota.fi

Kiitos kuluneesta 
vuodesta – siis mistä?

TOYOTA+ 7Kuva OTTO VIRTANEN

”Alkuvuosi 2019 tuo 
tullessaan kaikenlaista 
jännää. Pysy linjoilla!”

https://fi-fi.facebook.com/toyotasuomi/
https://fi-fi.facebook.com/toyotasuomi/
https://twitter.com/toyotasuomi?lang=fi
https://twitter.com/toyotasuomi?lang=fi
https://fi-fi.facebook.com/toyotasuomi/
https://twitter.com/toyotasuomi?lang=fi
https://twitter.com/toyotasuomi?lang=fi


Ajassa

AUTOILIJAN KALENTERI 21.12.2018–18.2.2019

Vuosi vaihtuu
31.12.2018
Uusi vuosi otetaan Suomessa 
vastaan perinteisesti ilotulitteilla  
ja kuohuvalla juomalla. Autoileva 
uuden vuoden juhlija voi hurauttaa 
helposti illan aikana katselemaan 
pariakin ilotulitusta, sillä tänä 
vuonna monet kaupungit 
järjestävät ilotulituksia jo 
alkuillasta lapsi perheiden  
iloksi.

TOYOTA+8



* Seuraava Toyota+  
ilmestyy 28.3.2019

Hiihtoloma 
alkaa
18.2.2019 
Hiihtolomat alkavat Suo
messa etelästä päin. Nyt 
on korkea aika varustaa 
auto suksiboksilla ja tarkis
taa, että menopeli on kun
nossa pitkiäkin ajomatko
ja varten.
Tarkista ainakin lasinpesu
nesteet ja ajovalot. Pakka
silla on hyvä olla mukana 
myös tarpeeksi lämmintä 
 vaatetta. 

Loppiainen
6.1.2019
Loppiaisena vannoutu
neinkin joulun juhlija 
 voi kantaa kuusen  
hyvällä omalla  
tunnolla ulos.

J.L. Runebergin 
päivä
5.2.2019
Runebergin päivän juhlistamiseen käy 
parhaiten hänen nimikkoleivoksensa, 
Runebergin torttu. Mutta mihin pitäisi 
ajella löytääkseen sen parhaimman tor-
tun? Vastaus on helppo – paras Rune-
bergin torttu löytyy sen synnyinsijoil-
ta Porvoosta, missä monet kahvilat tar-
joavat herkkua ympäri vuoden. Muualla 
Suomessa tätä mehevää leivosta nau-
titaan yleensä laskiaisena ja Runeber-
gin päivänä. 

Toyota-näyttely
12.–13.1.2019
Tammikuun viikonloppu
näyttelyssä nähtävää ja koe
ajettavaa kaikilla Toyotajälleen
myyjillä. Tule mukaan!

Vene-
messut
8.–17.2.2019
Ship O’hoi! Käynnis
tyvän kevään varma
na merkkinä toimii Ve
nemessut, jossa voit 
tutustua kauden kau
neimpiin uutuuksiin ja 
tuttuihin klassikoihin 
vesihenkistä ohjel
maa unohtamatta.

TOYOTA+ 9



Ajassa

Autotuojat- ja teollisuus ry on 
aloittanut Vapaus valita  auto 
-kampanjan. Monivuotisen 
ohjelman tavoitteena on tar-
jota tietoa autoilusta ja liikku-
misen tulevaisuudesta. Kam-
panjalla halutaan edistää 
kaikkien vapaata liikkuvuutta 
haluamallaan tavalla.  
vapausvalitaauto.fi

Kysyimme loppuvuodes-
ta toyotaplus.fi:ssä järjes-
tetyssä lukijatutkimukses-
sa  lukijoidemme mielipiteitä 
lehden sisällöstä, ulkoasusta 
sekä mielikuvista. 

Vastaajat pitivät lehteä 
ajankohtaisena, asiallise-
na sekä mielenkiintoisena. 
 Aiheista eniten kiinnostavat 
tekniikka, Toyotan uutuudet 
sekä ralliaiheet. 62 prosenttia 
vastaajista antoi lehden yleis-
arvosanaksi 4  (asteikolla 1–5). 
Lehden  ulkoasu sai myös ar-
vosanaksi 4. Lukijat halusivat 
 lisää juttuja rallista, tavallisis-
ta  Toyota-kuskeista sekä  
nostalgia-Toyotoista. 

Arvoimme kaikkien vas-
tanneiden kesken Toyotan 
viikoksi käyttöön. Onni suosi 
 Toni  Rajaniemeä Tampereel-
ta. Onnea Tonille ja kiitokset 
kaikille kyselyyn vastanneille! 

Tietoa 
autoilusta

Lukijat kiittivät 
lehteä

Start Your Impossible -liike on Toyotan ja 
Olympia- sekä Paralympiakomitean kans-
sa toteutettu yhteistyö, joka motivoi kulut-
tajia liikkumaan huippu-urheilijoiden tari-
noiden kannustamana. Paralympiakomi-
tean kanssa yhteistyössä toteutettu Para 
School Day powered by Toyota -kiertue 
on tarjonnut tämän vuoden aikana jopa 
10 000 lapselle ja nuorelle mahdollisuu-
den tutustua paraurheiluun ja yhdenver-
taisuuteen.

Voiton tuonut kampanja on toteutettu 
yhteistyössä The&Partnership Helsingin 
kanssa. 

”Tänä päivänä ei riitä, että brändi on 
tunnettu. Sen pitää myös löytää paikkan-
sa ihmisten elämässä ja sydämissä – juu-
ri näin Toyotan Start Your Impossible -lii-

ke tekeekin”, kertoo The&Partnership 
Helsingin vetäjä Client Services Director 
Sirkku Söderman. 

”Palkinto on upea kunnianosoitus työs-
tä, mitä olemme Toyotalla tehneet viime 
vuosien aikana. Toyota haluaa olla jatkos-
sa muutakin kuin pelkkä autonvalmista-
ja, ja paremman liikkuvuuden takaaminen 
kaikille on tärkein päämäärämme”, sanoo 
Toyota Auto Finland Oy:n markkinointi-
johtaja Mikko Kekäläinen.

Voiton tuoneen kategorian lisäksi Toyo-
ta oli ehdolla kahdessa muussakin kate-
goriassa, Vuoden vastuullisuuskampanja- 
sekä Vuoden sponsorointiteko. Palkinnot 
jaettiin Helsingissä marraskuussa järjeste-
tyssä Sponsorointi & Tapahtumat Awards 
-tilaisuudessa. T+

PALKINTO

Palkittua sponsorointityötä
Toyota voitti Vuoden urheilusponsorointi  
-palkinnon Start Your Impossible -liikkeellään. 

TUTKIMME

KAMPANJA

TOYOTA+10



Lue lehteä myös digitaalisesti Toyotaplus.fi  

3 Auton rattiin
Nappanahkaiset Sauson val
mistamat naisten kosketus
näyttökäsineet kelpaavat tyy
liä kaipaavalle (99 eur,  
stockmann.com).

Ekologinen  
valinta

Kotimaiset

3x käsineet 
näppäilyyn

1 Urheilulliselle 
North Facen miesten kos
ketusnäyttösormikkaissa on 
 silikonipinnat, joilla on help
po käsitellä älylaitetta (32 e, 
matkavaruste.fi).

2 Herkkäihoiselle 
North Outdoorin älysormik
kaat on valmistettu merino
villasta. (18,80 e, vaeltajan
kauppa.fi).

Toiminnalliset

Kosketusnäyttö
sormikkaat ovat talven 
 tarpeellisin asuste. 

Muotimaailma vaikuttaa  
autojenkin väreihin

TUTKITTU JUTTU

SUOMALAISET ovat varsin har-
maata kansaa autojensa värien suh-
teen. Suomessa nimittäin suositaan 
harmaita autoja, selviää Liikenteen 
turvallisuusviraston Trafin tilastoista.

Toiseksi eniten suomalaiset aja-
vat punaisilla ja kolmanneksi eniten 
sinisillä autoilla. Värit ovat pysytel-
leet suomalaisten autojen kärkikol-
mikossa koko 2000-luvun.

Maailman suosituin auton väri 
on valkoinen. Sen suosio on kasva-
nut viime vuosina myös Suomessa, 
samoin mustien. Kaikkein vähiten 
näkee keltaisia autoja.

Autoalan Keskusliiton toimitus-
johtajan Pekka Rissan mukaan 
raha ratkaisee monesti auton värin: 
perusvärit saa yleensä ilman lisä-
maksua. Lisäksi niiden suosiota 
selittää jälleenmyyntiarvo.

”Räikeät värit eivät välttämättä 
ole vaihtoautokaupassa hyvä asia. 
Kuluttajat ovat hintatietoisia, mikä 
ohjaa auton värivalintaa.”

Toinen selitys löytyy muotimaa-
ilmasta, kertoo Autotuojat ja -teol-
lisuus ry:n toimitusjohtaja Tero 
Kallio.

”Autonvalmistajat seuraavat 
muotimaailman trendejä ja tuovat 
uudet trendivärit yleensä ensin eri-
koisempiin malleihin. Niistä ne siir-
tyvät tavallisiin perheautoihin. Nyt 
pastellivärit ja vihreä ovat nousussa.”

Moni lämpimissä maissa asuva 
valitsee valkoisen auton käytännön 
syistä: valkoinen väri pitää auton 
viileämpänä kuin tummat värit. 
Kallion mukaan musta on Suomen 
oloissa epäkäytännöllisin.

”Musta on kaunis puhtaana ja 
vahattuna, mutta edes valkoisessa 
autossa lika ei näy yhtä hyvin.”

Harmaan suosiota selittää niin 
ikään käytännöllisyys. Punaisen ja 
sinisen yleisyyttä onkin vaikeampi 
selittää. Aalto-yliopiston väriopin 
vanhempi yliopistolehtori Harald 
Arnkil veikkaa, että punaisessa 
houkuttelevat mielleyhtymät mas-
kuliinisuuteen ja voimaan, punai-
siin urheiluautoihin.

”Sininen hukkuu kaamokseen. 
Ehkä se kuvastaa suomalaisen 
halua olla pröystäilemättä. Sininen 
koetaan varmaksi väriksi.” T+

Valkoinen on suosituin auton väri maailmalla, 
ja nyt sen suosio kasvaa myös Suomessa. 
Ilmiön takana on muotimaailma. 
Teksti SAMI TAKALA Kuva ISTOCK
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Ajassa

1 Paraatipaikalla
Uuden vuoden aatto-
na ympäri Helsinkiä pauk-
kuu ja säihkyy näyttävästi. 
Jos  haluat mukaan sykkee-
seen, suuntaa Senaatintoril-
le, jossa vuosi 2019 otetaan 
vastaan musiikin ja tieten-
kin näyttävän ilotulituksen 
voimin. Voit myös seurata 
 rakettishowta kotisohvalta 
Yle Areenasta. 
, myhelsinki.fi

2 Perheen pienimmille
Tampereen kainalossa, 
 Ylöjärvellä voi vastaanottaa 
uudenvuoden 2019 luis-
tellen ja alkuillan ilotulitus-
ta katsellen.  Koko perheen 
maksuttomassa tapahtu-
massa esiintyy suosittu pa-
rivaljakko Mimi ja Kuku. 
Tapahtumassa toivotetaan 
tervetulleeksi myös Ylöjär-
ven 150-juhlavuosi.
, ylojarvi.fi
 

3 Tunturifiilistä
Haluatko juhlia vuoden vaih-
tumista kunnioittaen ainut-
laatuista tunturiluontoa? 
 Pyhän hiihtokeskus tarjoaa 
erilaisen uudenvuoden kes-
kellä Lapin tunturien talvis-
ta taikaa. Ilotulituksen sijaan 
 luvassa on ympäristöys-
tävällisempi tulishow  sekä 
 perinteinen hiihtokoulun 
soihtulaskunäytös. 
, pyhä.fi

3 x 
vuosi vaihtuu etelästä pohjoiseen. 

Toyota Motor Manufactu-
ring Polandin (TMMP) teh-
das Puolan Wałbrzychissä 
ensimmäinen Aasian ulko-
puolella  sijaitseva tehdas, jo-
ka alkaa valmistaa neljän-
nen sukupolven  itselataavien 
hybridiautojen voimansiir-
tokomponentteja. Kompo-
nenttien valmistus C-HR- ja 
Corolla-malleihin Puolassa 
kasvattaa  Toyotan kokonai-
sinvestoinnit maassa yli mil-
jardin euron  arvoisiksi. Hybri-
dijärjestelmän voimansiir-
to on erittäin tärkeässä roo-
lissa järjestelmän toiminnan 
kannalta, ja niiden valmis-
tus  sekä  kokoonpano ovat 
suurta huolellisuutta vaativaa 
tarkkuustyötä.

Hybridivoima- 
linjoja Puolasta

T E K N O LO G I A

LUKU

oli keskimääräinen   
sähköllä ajon osuus  
Auto 2018  
-tapahtuman Toyota 
Hybrid-koeajoissa.
LÄHDE:TOYOTA 

60%

Mikä on Toyota Jousto?
Toyota Jousto on osamaksus-
opimus, joka eroaa muista 
osamaksusopimuksista siinä, 
että kuukausierä määräytyy 
sopimuksen pituuden ja arvi-
oitujen  kilometrien mukaan. 

Milloin Toyota Joustossa 
sovittuja kilometrejä  
pitäisi muuttaa?
Mikäli ajat huomattavasti so-
vittua enemmän ja  haluat pi-
tää taatun hyvi tyshinnan voi-
massa, tulee sopimuskilo-
metrejä muuttaa. Enimmäis-
kilometrimäärä saa kuitenkin 
ylittyä sovitusta palautushet-
kellä 5 000 kilometriä. Mikä-
li kilometrejä on enemmän, 
taattu hyvityshinta raukeaa ja 
sopimus muuttuu normaalik-
si osamaksusopimukseksi.

Voiko Toyota Joustolla  
ostetun auton palauttaa 
koska vain?
Taattua hyvityshintaa hyö-
dyntämällä auton voi 
 palauttaa vain sopimuksen 
lopussa, jolloin sopimuksesta 
on maksamatta ainoastaan 
viimeinen suurempi osamak-
suerä. Kesken sopimuskau-
den  rahoitusyhtiö ei  lunasta 
autoa, mutta auton voi 
 halutessaan myydä tai vaih-
taa, kuten normaalissa osa-
maksusopimuksessakin.

Kysymyksiin vastasi 
Toyotan asiakas-
palvelupäällikkö  
Carita Österberg

Kysy Rahoituksesta
Lähetä kysymyksesi 

osoitteeseen 
toyota.rahoitus@

toyota.fi 
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Mitä auton korjaus- 
kutsu tarkoittaa? 

Sain postissa korjauskutsun  
liki kymmenen vuotta  
vanhaan autooni. Mistä  
korjauskutsussa on kyse? 

Turvallisuus on Toyotalle erittäin 
tärkeä asia. Mikäli autoissamme 
havaitaan turvallisuuteen liitty-
viä  ongelmia, haluamme vaikut-
taa  tilanteeseen mahdollisimman 
nopeasti.

Toyota julkaisee maailmanlaa-
juisia autojen tarkastuskampan-
joita, ja jos ne liittyvät turvallisuu-
teeen, ne voivat koskea myös 
sellaisia malleja, joiden valmistus 
on jo lopetettu. 

Tarkastuskampanjan aiheesta 
riippuen kutsun saanut auto  joko 
tarkastetaan mahdollisen ongel-
man sisältävän komponentin tai 
järjestelmän osalta tai autoon 
vaihdetaan suoraan uusia osia tai 
päivityksiä. Kaikki tarkastuskutsut 
ovat aina asiakkaalle maksutto-
mia niin osien kuin työn osalta.

Tarkastuskampanjat voidaan 
suorittaa joko erillisellä korjaamo-
käynnillä tai esimerkiksi määrä-
aikaishuollon yhteydessä. Lisä-
tietoja voi kysyä joko Toyota-jäl-
leenmyyjiltä, valtuutetuilta Toyo-
ta-korjaamoilta tai Toyota Infosta  
(0800-13663 arkisin 12–15 tai 
info@toyota.fi). T+

Lähetä kysymyksesi 
osoitteeseen 

info@toyota.fi 

TOYOTA INFO VASTAA 
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Minun Toyotani

Oliko ajokortin ajaminen helppoa 
vai vaikeaa?
”Ajoin inssin samana päivänä, kun 
täytin 18 vuotta. Minulle se oli help-
poa ja ajokoe meni läpi ensimmäisel-
lä yrittämällä. Olen ajanut pienestä 
pitäen, milloin milläkin kulkuneuvol-
la. Jo 15-vuotiaana hankin mopo- ja 
traktorikortin ja ajoin skootterilla ja 
traktorimönkijällä.”

Miksi valitsit Toyota Auris  
Hybridin?
”Perheessämme on ollut monta 
Toyotaa. Minun Toyotani on 26:s 
lähipiirissäni. Kokemuksesta tie-
sin, että se on kestävä merkki. Hain 
autoa, joka on tilava muttei iso.”

Mitä Toyota merkitsee sinulle?
”Luotettavuutta. Perheessämme on 
ollut monta Toyotaa, joten tiedän, 
että ne kestävät. Minun ei tarvitse 
pelätä, että auto jättäisi tien varteen.”

Millaisessa käytössä autosi on?
”Pääasiassa ajan autolla koulumat-
kat, käyn mökillä ja kuskailen mum-

Milla Salminen sai ajokortin viime talvena ja 
käveli suoraan autokoulusta autokauppaan. 
Hän valitsi ensimmäiseksi omaksi autokseen 

Toyota Auris Hybridin.

Ensiautona hybridi

Toyota Auris 
Hatchback Hybrid

Vuosimalli 2018
Ajettu noin 
8 000 km

Teksti SAMI TAKALA Kuva MARJAANA MALKAMÄKI

KU K A?

Milla Salminen

•   Milla Salminen, 18, opiskelee  
lukiossa kolmatta vuotta.•   Asuu Tampereella isän, äidin ja 
isoveljen kanssa.•  Harrastaa pianonsoittoa.

mua kauppaan ja meille kyläilemään. 
Kesällä kävimme kavereiden kanssa 
Yyterissä.”

Kuka maksaa autoilun kulut?
”Maksan polttoaineet omilla sääs-
töilläni.”

Onko monella kaverillasi  
oma auto?
”Muutamalla kaverilla on. Aika moni 
ajaa porukoiden autolla.”

Mikä autossasi on parasta?
”Hybridimoottori. Ajan pääsääntöi-
sesti kaupunkiajoa, ja hybridi kulut-
taa tosi vähän. Yhdellä tankillisella 
pääsee pitkiä matkoja, jopa 700–800 
kilometriä. Se riittää noin kuukau-
deksi. 

Mitkä ominaisuudet autossa ovat 
sinulle tärkeimpiä?
”Ensimmäisenä tulee mieleen tur-
vallisuus. Vaikka autoni on suhteel-
lisen pieni, sinne mahtuu yllättävän 
paljon. Se on kätevää, jos esimerkiksi 
kavereiden kanssa lähdemme johon-

kin. Keväällä menimme yhdessä 
autollani vanhojentansseihin. Arvos-
tan myös tiettyä helppoutta, jota 
automaattivaihteisto tuo ajamiseen.”

Mitä auto kertoo omistajastaan?
”Jaa-a. Auris sopii tosi monelle. Sillä 
ei varsinaisesti pröystäillä, mutta kyl-
lä se minun mielestäni oikein komea 
on.” T+
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”Parasta autossani on vähän 
kuluttava  hybridimoottori”,  

Milla Salminen sanoo. 
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Täysin uusi Toyota Camry Hybrid 
saapuu Suomeen alkuvuonna. Mitä 

tuo tullessaan malli, jota ei ole hetkeen 
markkinoillamme nähty ja josta 

puhutaan niin paljon?

Teksti PEKKA KARVINEN Kuvat TOYOTA 

Camryn 
paluu
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UUSI, kahdeksannen sukupolven 
Camry kantaa ylpeää perintöä maa-
ilman myydyimpänä isona sedanina. 
Vuonna 1982 esitellystä ensimmäi-
sestä Camrysta lähtien sitä on myyty 
maailmanlaajuisesti yli 19 miljoonaa 
kappaletta, joista noin 675 000 autoa 
Euroopassa. 

Camry palaa läntisen Euroopan 
markkinoille 14 vuotta kestäneen 
poissaolon jälkeen. Uuden mallin 
herättämä mielenkiinto kertoo uskol-
lisesta käyttäjäkunnasta, joka ottaa 
palaajan avosylin vastaan. Toki myös 
uudet asiakkaat ovat osoittaneet kiin-
nostuksensa autoa kohtaan ennakko-
myynnin alettua Auto 2018 -tapah-
tumassa Helsingissä.  

Kaikkea muuta kuin tylsä 
Ensimmäisenä autossa huomio kiin-
nittyy ulkonäköön. Camry ei ole 
malli, jota tylsyys uhkaisi. Rohkeat 
linjat ja matala, tiestä tiukan otteen 
pitävä yleisilme eivät jätä kylmäksi. 
Linjakkaan muotoilun mahdollistaa 
monelle jo hyvin tuttu TNGA-perus-
rakenne, joka löytyy kaikista uusis-
ta Toyotista. Camryssä TNGA tar-
joaa samat ominaisuudet kuin muut-

Kahdeksan 
kaunista 

väriä.

kin Toyotan TNGA-mallit. Erittäin 
vääntöjäykkä, matala korirakenne 
matalalla painopisteellä tarkoittaa 
erinomaista ajettavuutta ja ajomu-
kavuutta. Riittävän leveä keula mah-
dollistaa muun muassa eturenkaiden 
isot kääntövarat ja näppärän käsitel-
tävyyden näinkin isolle autolle. 

Sisätilat vertaansa vailla
TNGA-perusrakenne antaa Camryl-
le erottuvan ulkonäön lisäksi laaduk-
kaat, hyvin varustellut ja tilavat sisä-
tilat. Autoalan slangissa puhutaan 
kuljettajan työmaasta, kun tarkoi-
tetaan kuljettajan paikkaa ja hallin-
talaitteiden ergonomiaa. Nyt onkin 

Kolme 
varuste

tasoa.

* ”Rohkeat linjat ja matala, 
tiestä tiukan otteen pitävä 
yleisilme eivät jätä kylmäksi.”
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na, joten nahkapäällysteinen valtais-
tuin tarjoaa viimeisen silauksen ajo-
nautinnolle. 

Myös matkustajat saavat nauttia 
Camryn varusteista, avarista sisäti-
loista sekä lukuisista matkustusmu-
kavuutta parantavista varusteista. 
Etuistuimet ovat aina sähkösäätöi-

set, ja Premium-mallin takaistuimien 
selkänojat voi kallistaa sähköisesti. 
Takamatkustajien jalkatila on avara, 
ja pitkätkin matkat taittuvat muka-
van pehmeästi.

Matkan aikana voi rentoutua 
nauttien Premium-varustetason JBL 
Premium Audio -äänentoistojärjes-
telmästä. Nahkaverhoilu on Acti-
ve-varustetasossa aina musta, mutta 
Style- ja Premium-varustepaketeissa 
voi valita myös kermanvärisen ver-
hoilun. Matkustamon ilmanlaatua 
parantava Nanoe-ionigeneraattori 
sekä kaksi- tai kolmialueinen auto-
maatti-ilmastointi ovat vakioina. Pis-
teenä ii:n päälle Camry on erittäin 
hiljainen auto.

Yksi kori
malli:

sedan.

kysymyksessä työmaa, jolle saapuu 
mielellään ja hymyssä suin. Kuljet-
tajan tila on erotettu etumatkustajan 
tilasta kojelaudan tyylikkään rauhal-
lisilla linjoilla. Kaikki katkaisijat sekä 
kahdeksan tuumainen mediakeskus 
ovat helposti käden ulottuvilla. Nah-
kaverhoilu on Camryssa aina vakio-

Camry on aina 
hybridi. 

Kommentti 
koeajosta 

”Pääsin koeajamaan uutta Camrya 
medialle järjestetyssä tilaisuudessa  
viime kesänä. Vaikka katsonkin 
maailmaa Toyota-väristen lasien 
läpi, olisi kokemus ollut aivan 
yhtä mahtava ilman niitäkin – sen 
kertovat myös Tekniikan Maailman 
sekä Tuulilasin ammattilaisten 
mielipiteet koeajosta. Ajotuntuma 
on erittäin tarkka ja nautinnollinen, 
äänimaailma hyvin hiljainen ja 
kaikille on riittävästi tilaa. Vaikka 
auto on iso, se on erittäin notkea 
käsiteltävä ahtaimmissakin 
paikoissa.Tiedän nyt, minkä auton 
haluan seuraavaksi itselleni.” 

Pekka Karvinen, Toyota
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5  X  L Ä H I KU VA

1.  Ajonautinto alkaa tästä näkymästä.  

2. Iso auto tarjoaa isot tilat. Takapenkillä 
on ruhtinaallisesti tilaa matkustajille.

3. Selkeää, funktionaalista ja kaunis-
ta. Kojetaulun yksityiskohdat lisäävät 
esteettistä ajonautintoa.

4. ja 5. Vakiovarusteinen, leveä taka-
matkustajien keskikyynärnoja sisältää 
Premium-mallissa takamatkustajien 
mukavuustoimintojen ohjauspaneelin.

LUE LISÄÄ:
TOYOTA.FI/CAMRY

Uusi tehokas voimanlähde 
Camry on saanut täysin uuden voi-
manlähteen. Suomeen markkinoille 
tuodaan ainoastaan kaikista kehitty-
neintä voimalinjavaihtoehtoa, eli täy-
sin uutta 2,5-litraiseen polttomootto-
riin perustuvaa hybridijärjestelmää. 
Se on varta vasten TNGA-malle-
ja varten kehitetty ja tarjoaa loista-
van yhdistelmän voimaa sekä alhaiset 
kulutuslukemat. Järjestelmän suu-
rin ulostuloteho on 218 hevosvoimaa 
(160 kW). Kiihdyttäminen nollasta 
sataan taittuu 8,3 sekunnissa. 

Itselataava täyshybridi on Toyotan 
mallistossa erittäin suosittu vaihto-
ehto, eikä se ole mikään ihme, kun 
ottaa huomioon hybridien ajomuka-
vuuden, helppouden ja hyvän koko-
naistaloudellisuuden. 

Uudella WLTP-syklillä mitattui-
na Camryn yhdistettyä ajoa vastaa-
va kulutuslukema on 5,2–5,6 litraa 
sadalla kilometrillä ja näitä vastaa-
vat CO2-päästöt ovat 119–127 gram-
maa kilometriltä. Arvot vahvistetaan 
lopullisella tyyppihyväksynnällä.

Huippuvarustelu kruunaa  
ajamisen 
Kun ajettavuus, matkustusmukavuus 
ja voimalinja ovat viimeisen päälle 
huippuunsa kehitetty, voi matkante-
koa kohentaa runsaalla varustelul-
la. Active-perusvarustetaso tarjoaa 
kattavan varustelun sisältäen muun 
muassa nahkaverhoilun, peruutus-
kameran, pysäköintitutkan, Smart 
Entry & Start -älyavainjärjestelmän, 
Bi-LED-ajovalot sekä 17 tuuman 
kevytmetallivanteet. Style-varuste-

tasossa varustelista kasvaa muun 
muassa kuolleenkulman varoituk-
sella, peruutusvahdilla, sähköisesti 
säädettävällä ohjauspyörällä sekä 18 
tuuman kevytmetallivanteilla. Pre-
mium-varustetaso sisältää edellä 
mainittujen varusteiden lisäksi taka-
penkkiläisille oman ohjauskeskuksen 
ilmastoinnille ja audiolle, sähköisesti 
kallistettavat takaselkänojat, aurinko-
verhot taakse, kuljettajan HUD-tuu-
lilasinäytön sekä JBL Premium 
Audio -äänentoiston.

Toyotan itselataavien hybridi-
en tärkeä ominaisuus on aina tur-
vallisuus. Niinpä uudessa Camryssa 
Toyota Safety Sense -varusteet ovat 
vakiona. Jalankulkijat tunnistava Pre 
Collision -järjestelmä, täyden nope-
usalueen seurantatoiminnolla varus-
tettu mukautuva vakionopeuden-
säädin, ohjausavustimella varustettu 
kaistavahti, liikennemerkkien tun-
nistus sekä automaattiset kaukovalot 
ovat auttamassa kuljettajaa ja turvaa-
massa kaikkien matkantekoa.T+

Camryn ennakkomyynti on käynnis-
sä. Hinnat alkavat Active-varustetason 
39 155 eurosta päätyen Premium-va-
rustetason 45 507 euroon. Ensimmäiset 
Camryt saapuvat Suomeen huhtikuus-
sa 2019. 

FA K TA

Autotyyppi: Sedan
Moottori: 4. sukupolven hybridi-
teknologia, 2.5 litran bensiinimoottori + 
sähkömoottori + generaattori. 
Vaihteisto: e-CVT-automaattivaihteisto
Suurin teho: 160 kW / 218 hv
Kiihtyvyys: 0-100 km/h 8,3 s.
 
MITAT:
Pituus: 4 885 mm
Leveys: 1 840 mm
Korkeus: 1 445 mm
 
TALOUDELLISUUS:
Kulutus, yhdistetty ajo (WLTP, alkaen): 
5,2 l/100 km
CO2-päästöt, yhdistetty ajo (WLTP, 
alkaen): 119 g/km 
Arvot vahvistetaan lopullisella  
tyyppihyväksynnällä
Hinta alkaen: 39 155,76 € (Active)
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UUTUSMALLIT RAV4 Hybrid sekä 
Camry Hybrid kiinnostivat kävijöi-
tä Auto 2018 -tapahtumassa. Mes-
sujen avajaispäivänä startannut 
kummankin uutuusmallin ennak-
komyynti lisäsi kuhinaa uutuuk-
sien ympärillä. 

Toyotan läpinäkyvä hybridi-
koeajo oli myös suosittu. Koe-
ajojen paras tulos, 72 prosent-
tia sähköllä, saavutettiin 9,92 
kilometrin pituisella matkalla 
Toyota C-HR Hybridillä.

Auto 2018 -tapahtuma 
keräsi Helsingin Messu-
keskukseen liki kaikki  
Suomessa myynnissä  
olevat merkit mallistoi-
neen. Tapahtumassa vie-
raili kolmen päivän aika-
na noin 27 000 kävijää ja 
koeajoja ajettiin yhteen-
sä noin 2 700. Merkille 
pantavaa oli, että Auto 
2018 -näyttelyssä oli 
esillä enemmän auto-
merkkejä kuin syys-
kuun 2018 Pariisin 
autonäyttelyssä.   T+

Auto 2018 
-trendit:

1  Monet merkit 
olivat näyttelyssä  

koko mallistojensa 
voimin uutuusmalleja 
unohtamatta.

2  Koeajot. 
 Nopeimmat ehtivät 

koeajamaan tapahtuman 
aikana 15 eri autoa.

3   Vaikuttavuus. 79 
prosenttia kävijöis-

tä ilmoitti tapahtuman 
vaikuttaneen tulevan auton 
valintaan.

Uutuudet esillä

Hybriditähdet 
tuikkivat Toyotan 
osastolla Auto 
2018 -tapahtu-
massa marras-
kuussa. 

Auto 2018 Messukeskuksessa

RAV4 Hybrid saapuu
 Suomen Toyota-

jälleenmyyjille  
alkuvuodesta 2019 

ja Camry Hybrid 
seuraa perässä  

huhtikuussa 2019.

TOYOTA+22



Arkihuolesi 
kaikki heitä

Toyota Jousto -rahoitus tuo mielenrauhaa auton hankintaan. Sinulle räätälöidyn kuukausierän 
ansiosta sidot autoon rahaa vain sen verran kuin tarpeellista. Lisäksi tiedät tarkalleen, mitkä 
ovat autosi kuukausittaiset kustannukset koko sopimuskauden ajalta. Kiinteän kuukausierän 
lisäksi annamme autollesi taatun hyvityshinnan. Tiedät siis jo kauppaa tehdessä, mikä auton 
arvo vähintään on sopimuksen lopussa.

Kokeile, mitkä uusista Toyota-malleista saisit valitsemallasi käsirahalla ja kuukausimaksulla: 

www.toyota.fi /rahoitus



Basso kulkee 
yhteiskäyttöautolla
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BASISTEISTA on kerrottu tuhat ja 
yksi ilkikurista vitsiä, mutta eleetön 
ja svengaava basisti on silti jokaisen 
bändin näkymätön voima, jota ilman 
paraskaan bändi ei tule toimeen. 

Helsinkiläisen Taju Boys -yhtyeen 
basisti Heikki Wikström on yhty-
eelleen tärkeä myös siksi, että hän 
järjestää autot bändinsä keikkamat-
koille.

”Tutustuin yhteiskäyttöautoihin 
alun perin siksi, että bändin keikka-
kamat piti saada kuljetettua keikka-
paikalle. Löysin yhteiskäyttöautot 
vuonna 2014, ja nyt niiden käyttö on 
tullut helpommaksi valikoiman laa-
jentuessa”, Wikström kertoo.

Taju Boysilla on edessä kiirei-
set ajat. Kesän hääkausi on takana, 
 mutta pikkujoulut käyvät kuumim-
millaan. Joviaaleina kavereina viisi-
henkinen bändi soittaa sitä mitä kan-
sa haluaa. Wikström onkin tottunut 
pitämään kasassa hyvän joukon eri-
laisia cover-kappaleita.

”Suurin osa keikoista on pääkau-
punkiseudulla, mutta olemme reis-

Heikki Wikström tarvitsee autoa, mutta 
hän haluaa vaihtaa omistamisen 
vaivan ja kulut liikkumisen vapauteen. 
Yhteiskäyttöautot ovat vastaus tähän.

Teksti ja kuvat JUHO PAAVOLA 

sanneet Turun ja Tampereen lisäksi 
Kuopioon asti. Mikäs siinä on ajel-
lessa, kun on parhaiden kavereiden 
kanssa liikenteessä.”

Autoa turha seisottaa parkissa
Wikström on automarkkinan näkö-
kulmasta tyypillinen digitaalisen 
jakamistalouden aikakauden nuo-
ri aikuinen. Hän asuu kaupungissa, 
eikä halua omistaa autoa. 

”Tarvitsen autoa, mutta en niin 
usein, että auton omistaminen oli-
si järkevää. Kun talvella tulee lun-
ta, huomaa kuinka monet autot vain 
seisovat kadulla pysäköitynä päivästä 
toiseen, eivätkä liiku minnekään. Sii-
nä ei ole järkeä.”

Etenkin kaupungissa yhä harvem-
pi haluaa tutkimusten mukaan omis-
taa auton. Vaikka autolla ei ajaisi-
kaan, kulut juoksevat. Wikströmin 
tavoin entistä useampi myös pohtii 
sitä, minkälainen autoilu on ympä-
ristön näkökulmasta kestävää.

”Talousnäkökulma on varmaan 
ensimmäisenä mielessä, mutta sen 

Yhtenäinen 
kalusto Toyotien 
voimin
Yhteiskäyttöautoja välittävillä
24Rentillä ja go now! -palve-
lulla on kalustossaan noin 300 
autoa. Kun vuodenvaihteessa 
vanhin kalusto vaihtuu uuteen, 
komeilee jokaisen nokalla 
Toyotan logo. Pakettiautoissa 
yhtiöltä löytyy 50 Toyota    
Proacea.

”Saamme yhtenäisestä 
kalustosta toimintaamme lisä-
arvoa ja asiakkaamme puoles-
taan tietävät aina ennalta, mitä 
he meiltä saavat”, 24Rentin 
toimitusjohtaja Matti Hänni-
nen sanoo. 

Joka puolella Suomea toi-
mivan 24Rentin henkilöautois-
ta yli puolet on hybridejä, kau-
punkeihin keskittyvän go now! 
-palvelun autoista jokainen.

”Kaupungissa ajaessa 
hybridi on meille luonnollinen 
valinta. Ruuhkaa ja lyhyttä ajoa 
on paljon, joten polttoainetta 
säästävä hybridi on etu sekä 
meille että kaupunkilaisille.”

TOYOTA+ 25



pohjalta tehdyt ratkaisut heijastu-
vat myös ympäristöön. Jos minulla 
olisi oma auto, ajaisin sillä varmasti 
enemmän ja silloinkin, kun se ei olisi 
välttämätöntä.” 

Silti autoa tarvitaan – olivatpa 
kyydissä vahvistimet, Prisman kaup-
pakassit tai Ikean mööbelit. Siihen 
tarpeeseen ovat vastanneet 24 Rental 
Network Oy:n perustamat 24Rent ja 
go now -yhteiskäyttöpalvelut.

Yhteiskäyttöpalvelut  
kasvavat
Autojen yhteiskäyttö on saanut pal-
jon myönteistä julkisuutta. 24Ren-
tin toimitusjohtaja Matti Hänninen 
sanoo silti, että markkina on Suo-
messa vielä hyvin pieni – vain noin 
500 autoa, kun kaikki toimijat laske-
taan yhteen. Vertailun vuoksi Hän-
ninen arvioi markkinan koon olevan 

vasta noin 1/30 perinteisten auto-
vuokraamojen volyymista.

Se ei silti tarkoita, etteikö yhteis-
käyttöautojen palvelu voisi olla kan-
nattavaa bisnestä, jos vain osaa. 
24Rental Network kasvaa noin 25 
prosentin vuosivauhtia. Se selittyy 
erityisesti henkilöautojen kasvaval-
la kysynnällä. Niiden varausmäärät 
ovat vuodessa lisääntyneet noin 50 
prosenttia. 

”Markkina on vasta kehittymäs-
sä ja kasvaa henkilöautoissa noin 30 
prosentin vuosivauhdilla. Näen, että 
mahdollisuuksia on saavuttaa lähi-
vuosina ainakin perinteisen vuok-
ra-automarkkinan koko. Digitali-
saation ansiosta tämä voi tapahtua 
nopeastikin”, Hänninen sanoo.

Megatrendit ovat jakamistaloutta 
hyödyntävien autoyhtiöiden puolel-
la. Hiljattain ympäristöpaneeli IPCC 

* ”Tyypillinen 
 ajoni on alle tunnin 
reissu, kun heitän 
tavaraa paikasta 
toiseen.” 

Heikki Wikström tarvitsee autoa 
noin kerran viikossa. Silloin  hän 

nappaa ajokin  käyttöönsä
jostain kodin lähistöltä

Helsingin Töölössä.
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totesi, etteivät nykyiset toimet hiili-
dioksidipäästöjen hillitsemiseksi ole 
riittäviä. Samalla isoissa kaupungeis-
sa kasvavat ruuhkat ja pysäköinnin 
vaikeudet puhuvat sen puolesta, että 
oman auton omistamiselle tarvitaan 
vaihtoehtoja.

Kerran viikossa tien päälle
Heikki Wikström nappaa yhteiskäyt-
töauton käyttöönsä keskimäärin ker-
ran viikossa. Pitempiaikaiseen tar-
peeseen hän varaa auton 24Rentin 
verkkopalvelusta. Lyhyemmät kau-
punkimatkat sujuvat saman yhtiön 
minuuttiveloitteisilla go now! -autoil-
la mobiilisovelluksella varaamalla.

”Go now! -palvelussa tyypilli-
nen ajoni on alle tunnin reissu, kun 
heitän tavaraa paikasta toiseen tai 
palaan myöhään kotiin, enkä halua 
ottaa taksia. 24Rentin autolla taas 
olen tehnyt bändin keikkamatkojen 
lisäksi esimerkiksi muutaman tun-
nin reissun vanhempieni luokse”, 
Wikström kertoo.

Hännisen mukaan eri palvelui-
ta ristiin käyttäviä asiakkaita on pal-
jon. Markkinatutkimuksissa on sel-
vinnyt, että moni yhteiskäyttöautojen 
asiakas käyttää samanaikaisesti use-
an eri yhtiön palveluja. Syy on sel-
vä: yhteisautoilija haluaa auton lähel-
tä nopeasti, ja useamman palvelun 
käyttö parantaa mahdollisuutta.

”Totta kai yritysten välillä on kil-
pailua, mutta näemme sen vain 
myönteisenä ilmiönä, sillä vain näin 
ala voi kasvaa ja tarjonta parantua”, 
Hänninen sanoo.  T+

Mikä yhteis
käyttöauto? 

•   Yhteiskäyttöautolla tarkoi-
tetaan vuokra-autoa, jota 
varataan tavallisesti lyhytai-
kaiseen tarpeeseen minuutti-, 
tunti- tai päivähinnalla.  Palve-
lumallista riippuen tyypillinen 
vuokrausaika on noin puoles-
ta tunnista vuorokauteen.•   Yhteiskäyttöauton erottaa 
perinteisestä vuokra-autosta 
myös se, että palvelut pyörivät 
pääösin digialustalla ja itse-
palvelukonseptina. Auton voi 
napata parkkipaikalta suoraan 
käyttöönsä.•   Yhteiskäyttöautot hyödyntä-
vät digitalisaatiota ja älypu-
helimia. Esimerkiksi auton 
ovet aukeavat vuokrauksen 
alkaessa, kun asiakas kuittaa 
olevansa auton luona.•   Suomessa toimivia yhteis-
käyttöautojen palveluja ovat 
muun muassa 24Rent,  
go now!, DriveNow, City Car 
Club ja Ekorent. 

* ”Yhteisautoilija 
 haluaa auton läheltä  
ja nopeasti.”

24Rentin kartta kertoo, 
missä lähin vapaa 
yhteisauto sijaitsee.
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TOYOTA VAKUUTUS

Monipuolinen ja kattava Toyota Vakuutus sisältää liikennevakuutuksen 
ja sinulle sopivimman kaskoturvan. Valitse suppeampi Osakasko tai 
kattava Täyskasko, joita voit täydentää lisäturvilla oman tarpeesi mukaan.

Kaskoturva kattaa autosi ja kaikki siihen asennetut alkuperäiset 
lisä- ym. varusteet ja se sisältää mm. henkilöturvan. Valitsemalla 
Toyota Vakuutuksen autosi korjataan aina Toyota-merkkikorjaamossa, 
alkuperäisillä Toyota-varaosilla.

Sujuva korvauspalvelu, Toyota-liikkeen ammattitaito ja aidot Toyota-osat 
tuovat sinulle mielenrauhaa autoiluun. Saat täyskaskoon jo aloitusbonuksena 
täyden 80 % bonuksen ja voit hyödyntää liikennevakuutuksen 
liikennevakuutusbonuskertymäsi aina 80 %:iin asti.

Kysy Toyota Vakuutusta uuteen tai käytettyyn autoon 
Toyota-jälleenmyyjältäsi!

Kaskovakuutuksen turvat Täyskasko Osakasko

Sijaisautopalvelu ❍

Korkeampi lunastuskorvaus ❍

Lasiturva ❍ ❍

Pysäköintiturva ●

Törmäysturva ●

Luonnonilmiöturva ●

Henkilöturva ● ●

Lemmikkiturva ● ●

Hinaus- ja matkakulut ● ●

Eläinkolariturva ● ●

Ilkivalta-, Varkaus- ja Paloturva ● ●

Vastuuturva ulkomaille ● ●

Oikeusturva ● ●

Liikennevakuutus ● ●

❍ = Valinnaiset lisäturvat

VALITSE SINULLE SOPIVIN LIIKKUMISEN TURVA

AINA OIKEA LIIKKUMISEN TURVA

Vakuutuksen myöntää If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike.



Kauko Kyyrö luo näkymiä 
autoalan ilmiöihin ja käänteisiin.  
Kauko on autoinsinööri, jolla on 
takanaan yli 30 mainostoimistovuotta.

Teknostressin oireet näyttäy-
tyvät mobiililaitteen alituise-

na käyttönä. Älylaite on aktiivise-
na kävellessä, syödessä, toiletissa, 
makuuhuoneessa, jopa autossa. Pitää 
katsoa, mitä someystäville kuuluu, 
onko tullut sähköposteja, mihin illal-
la mennään, missä tapahtuu? Suo-
malaiset käyttävät kaikkea mediaa 
keskimäärin seitsemän tuntia päiväs-
sä, siitä tunnin sosiaalisessa medi-
assa. Käyttö lisääntyy ja mainontaa 
on digiympäristöissä yhä enemmän. 
Mainosviesteistä yli kolmannes lähe-
tetään digissä. Viesti osuu maaliinsa 
sitä tarkemmin, mitä enemmän käy-
tämme digiä ja päivitämme tietojam-
me. Stressi voi kasvaa viestien lisään-
tyessä. Ystäväpiiri odottaa osallistu-
mista ja peukuttamista. Myös vas-
tausten odottaminen Whats app:ssa, 
sähköpostissa ja muissa kanavissa 
stressaa. Samoin sekavat verkkosivut, 
joihin ahkerasti ohjataan, mutta jois-
ta ei löydä etsimäänsä.

Stressin poistoon tarjoillaan some-
paastoa, jonka suosio ylittää jo tipat-
toman tammikuun. Mutta stressistä 
irtaantumista voi auttaa myös pie-

net valinnat arjessa. Painetun leh-
den lukeminen kaikessa rauhassa, 
ostoslistan kirjoittaminen paperil-
le, parturin tai auton huollon varaa-
minen soittamalla ja radion avaami-
nen ruuhkassa. Teknologian käytön 
kohtuullistaminen voi aiheuttaa jopa 
hyvää mieltä.

Todella hyvän asiakaskokemuksen 
saavuttaminen on hieno tunne, niin 
kokemuksen tuottajalle kuin vas-
taanottajalle. Auton kolhiminen voi 
muuttua noitumisesta positiiviseksi, 
kun asiat hoidetaan kuntoon hyvin. 
Onnistuin saamaan muutama viik-
ko sitten autoni etuoveen kunnon 
lommon. Seuraavana aamuna ajoin 
Toyotan korikorjaamolle Kaivokse-
laan. Alkoi sinänsä melko tavallinen, 
mutta tässä tapauksessa täydellises-
ti korkealla laadulla suoritettu palve-
luketju. 

Vauriotarkastus ja korjaussuun-
nitelma tehtiin paikan päällä heti, 
sitten opastettiin vaivattomin tapa 
hoitaa vahinkoilmoitus ja korjausai-
ka sovittiin. Reilu tunti ja kaikki oli 
valmiina korjausta varten. Korjaus 
tehtiin sovittuun aikaan ja valmis-

tumisesta ilmoitettiin puhelinsoitol-
la. Noudettaessa sain korjausselvi-
tyksen, ja työn jälki oli moitteetonta. 
Auto luovutettiin pestynä, vahattuna 
ja sisältä niin hyvin puhdistettuna, 
että tuntui kuin uuteen olisi istunut. 
Kyllä tuli hyvä mieli!

Messukeskukseen oli koottu  
marraskuussa mukavia autoalan 
ammattilaisia ja positiivista autoilu-
meininkiä. Auto 2018 -tapahtumas-
sa oli tarjolla oli koeajoja, uutuuksia, 
tarjouk sia sekä asiapitoisia esityksiä. 
Heti pääsylipun digitaalisen lukemi-
sen jälkeen sain mobiiliini vierailu-
kutsun osastolle, samoin koeajon jäl-
keen saapui tarjousviesti koeajetusta 
autosta. Se oli luontevalta tuntuvaa 
kaupallista digipalvelua.

Messuilla oli odotetun runsaas-
ti kävijöitä, jotka myös koeajoivat 
ahkerasti. Autoalan näyteikkuna oli 
rakennetuttu järki kädessä ja alan 
heilahteluista huolimatta mukavaa 
positiivista autoilutunnetta huoku-
vaksi. Kunnon meininki, josta jäi  
messupäivän jälkeen hyvä mieli. T+

Hyvää mieltä
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1. Haluan hankkia Toyo-
tan kuukausierämak-
sulla, mitä vaihtoehtoja 
 minulla on? 
Vaihtoehdot ovat osamak-
surahoitus ja leasing sekä 
näiden etuja yhdistävät 
tuotteet. Osamaksurahoi-
tuksessa kuukausierällä 
lyhennetään auton hintaa, 
leasingissä kuukausierää 
maksetaan vuokra-auton 

Miten hankin uuden  
auton riskittömästi?
Kysyimme Toyota Rahoituksen 
asiantuntijalta, mihin auton rahoituksen 
valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota. 

2. Mihin Toyota Jouston 
suosio perustuu, mikä 
vetoaa asiakkaisiin?
Toyota Jousto on asiakkaalle 
räätälöitävä tuote. Kun uusi 
Toyota on valittu, määri-
tellään sopiva käsiraha ja 
kuukausierä. Käsiraha voi olla 
vaikka nykyinen auto tai osa 
sen arvosta. Kun vuosittaiset 

ajokilometrit on määritel-
ty, päästään sopimuksen 
kestoon ja taattuun hyvi-
tyshintaan, jonka asiakas 
vähintään autostaan saa 
sopimuskauden päättyessä. 
Kaikki sopimuksen sisältä-
mät kustannukset näkyvät 
asiakkaalle, joten autoilun 
kulut ovat helposti ennakoi-
tavissa.

käytöstä.  Lisäksi tarjoamme 
osamaksun ja leasingin etuja 
yhdistäviä rahoitusvaihto-
ehtoja, joissa maksetaan 
kuukausierällä sekä autoa 
että auton käyttöön ja ylläpi-
toon liittyviä kuluja. Osamak-
supohjainen Toyota Jousto 
kuuluu tähän ryhmään. Tällä 
hetkellä jo joka viides uusi 
Toyota hankitaan Joustolla. 

Teksti KAUKO KYYRÖ kuva ISTOCK
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* Kaikki sopimuksen kustannukset 
ovat läpinäkyviä, joten autoilun  kulut 
ovat helposti ennakoitavissa. 

  3. Toyota Jousto  
mukautuu asiakkaan 
tarpeisiin. Mitä tämä 
käytännössä tarkoittaa?
Jos asiakas haluaa 
muuttaa sopimusta 
tai vaihtaa autoa 
sopimuskauden 
aikana, se on 
mahdollista 
ilman isoja kuluja. 
Joustavuutta on 
myös kuukausierään 
sisältyvien palveluiden 
määrittäminen 
halutuiksi. 
Esimerkiksi huollot 
ja vakuutukset saa 
mukaan sopimukseen 
ja palveluita voi 
täydentää niin pitkälle, 
että kuukausierän 
ulkopuolelle jää vain 
polttoainekulut.

4. Mitä autolleni tapah-
tuu sopimuskauden 
päättyessä?
Sopimuskauden lopussa 
asiakas saa autostaan Toyota 
Rahoituksen takaaman 
 hyvityshinnan. Hän voi vaih
taa uuteen Toyotaan, jolloin 
hyvityshinta huomioidaan 
uuden hankinnassa tai hän 
voi lunastaa auton itselleen 
tai jopa palauttaa auton. 
Taattu hyvityshinta toimii kai
kissa tapauksissa asiakkaan 
eduksi. Asiakkaalle tilanne on 
riskitön, antaa mielenrauhaa 
ja valinnan vapautta.

5. Kenelle Toyota Jousto  
on tarkoitettu, minkä 
Toyota-mallin Joustol-
la voi hankkia ja mistä 
saan lisätietoa?
Toyota Jousto on tarkoitettu 
kaikille asiakkaille. Edelly
tyksenä on vain hyväksytty 
luottopäätös. Ennakko
luottopäätöksen  
saa halutessaan nopeasti 
toyota.fi:ssä. Joustolla voi 
hankkia minkä tahansa 
uuden Toyotan. Verkkosi
vuillamme on lisää tietoa ja 
Joustolaskuri, jolla voi hakea 
rahoitusehdoilleen sopivaa 
Toyotamallia tai valitsemal
leen mallille Joustolaskelman. 

6. Taattuun hyvityshin-
taan perustuvia rahoi-
tustuotteita on markki-
noilla muitakin. Miten 
Toyota Jousto poikkeaa 
näistä?
Joustosopimuksen takana 
on Toyota Finance Finland 
Oy, joka vastaa riskeistä, 
jotka voivat vaikuttaa autojen 
hintoihin. Asiakkaalle taattu 
kuukausierä tai hyvityshinta 

eivät muutu Toyota Joustos
sa, vaikka autojen vero
tuksessa tai hinnoittelussa 
 tapahtuisi muutoksia. Erityis
tä Toyota Joustossa on myös 
se, että Jousto on saumaton 
Toyotakokonaisuus. Toyota 
Joustolla rahoitetut autot 
huolletaan Toyotahuoltoliik
keissa, ne voidaan vakuuttaa 
Toyota Rahoituskaskolla ja 
vaihdetaan uuteen Toyo
taan Toyotajälleenmyyjä
liikkeessä.  T+

Kysymyksiin  
vastasi Toyota  

Finance Finland  
Oy:n yritysmyyn-
tipäällikkö Roni 

Maininki. 
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ammattijääkiekkoilija tai ammattiri-
kollinen. Ensimmäinen kariutui tai-
tojen puutteeseen ja siihen, ettei van-
hemmilla ollut varaa maksaa lätkäva-
rusteita. Jälkimmäinen kariutui kun 
ymmärsin, että mafiaan kuuluvan 
pitäisi olla syntyperäinen sisilialainen 
eikä puistolalainen.”

Tarkat korvat ja kestävät  
perslihakset
Kirjoittamiseen Kyrön sysäsi kiin-
nostus tarinoihin. ”Olen kuunnellut 
tarinoita sukulaisten suusta, äidiltä, 
isoäidiltä, isältä, oikeastaan keneltä 
tahansa. Jo pienenä kuuntelin bus-
sissa mitä takana juteltiin ja muistin 
sieltä merkittävimmät osiot.” 

Kyrön äiti oli kirjastonhoitaja,  isä 
puolestaan dramaturgi ja Ylen radio-
teatterin päällikkö, joten Kyrö kuvai-
lee olleensa vaivihkaisesti jatkuvassa 
luku- ja kirjoituskoulussa. 

Äidinkielen numerot alkoivat 
kivuta ylöspäin lukiossa sen jälkeen, 
kun opettaja antoi Kyrölle luvan teh-

Tuomas Kyröstä ei tullut ammatti
jääkiekkoilijaa, mutta tuli tuottelias, moneen 
kanavaan kirjoittava kirjailija. Työ on vienyt 
hänet myös Suomen maanteille. Autossa 

tärkeintä Kyrölle on hyvä penkki.

dä kirjoitustyöt kotona. ”Minulle ei 
sopinut se, että aine pitäisi kirjoit-
taa kaksoistunnin aikana lyijykynäl-
lä ruutupaperille. Mieluummin kes-
kityin asiaan omassa rauhassa vaikka 
yöllä.”

Aktiivisemmin Kyrö ryhtyi kirjoit-
tamaan parikymppisenä. Mikkelin 
kirjoittajakoulutuksesta hänelle 
on jäänyt mieleen etenkin kirjaili-
ja Mari Mörön lause: ”Kirjoittajan 
tärkeimmät lihakset ovat perslihak-
set.” Aiheen ja tekstin äärellä on jak-
settava istua sen vaatima aika. ”Pitkä 
proosa ei ole pikajuoksua vaan ultra-
juoksua. ”

Kustannussopimus irtosi esikois-
romaanista Nahkatakki. Kyrö oli pai-
kallisjunassa matkalla Tikkurilasta 
kotiin kevättalvella 2000. Puhelimes-
sa oli viesti WSOY:n silloiselta kus-
tannuspäälliköltä Touko Siltalalta. 

”Sisältö oli sellainen, että olemme 
todella kiinnostuneita tästä käsiksestä 
vaikka se vaatiikin vielä työtä. Sopiiko 
palaveri. Teki mieli huutaa ääneen 

TUOMAS KYRÖN sanan säi-
lä viuhuu vinossa. Kysymyk-
seen siitä, millä tavalla hän 
tuulettaa pääkoppaansa, kir-
jailija vastaa: ”Päässä tuulee 
koko ajan, ei sitä pidä erityi-
semmin tuulettaa.”

Kyrö on tullut tutuksi eten-
kin kansalliseksi ikoniksi muo-
dostuneen Mielensäpahoit-
taja-hahmonsa kautta. Ennen 

Mielensäpahoittajaa Kyrö oli jo 
kirjoittanut ja julkaissut kymme-

nisen vuoden ajan.  
Lapsuudessa kirjailijan ammat-

ti ei vielä väikkynyt haaveissa. Yksi 
Kyrön sankareista oli Neuvostoliiton 
jääkiekkomaajoukkueen hyökkääjä 
Vladimir Krutov. ”Hän oli saman-
aikaisesti kova ja pehmeä ja teki 
aina Suomea vastaan vähintään kol-
me maalia.”  Vaikutuksen teki myös 
Kummisetä-elokuva ja sen nimihen-
kilö, jota näytteli Marlon Brando.

Kyrö tähysi sankareidensa saap-
paisiin. ”Minusta piti tulla joko 

Teksti MINNA TAKKUNEN kuvat ANTHONY UBAUD

Lempeän huumorin 
ammattilainen
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ruuhkaisessa P-junas sa. Tietenkin se 
sopi. Olin valmis tekemään työtä niin 
paljon kuin tarvitsisi.”

Kyrö irtisanoutui monistaja-
postit tajan pestistä ja päätti hank-
kia leivän kirjoittamisesta. ”Kun on 
ahkera eikä sylje erilaisten tilaus-
töiden päälle, kirjoittamisella tulee 
kyllä toimeen. Alkuaikoina julkai-
sin romaanin joka toinen vuosi, ja 
samanaikaisesti tein kolumneja, paki-
noita, kuunnelmia, sarjakuvia, pila-
kuvia, näytelmäkäsikirjoituksia ja 
tv-sarjan käsikirjoituksen.”

Pitkät kolmen metrin matkat
Kyrön päivä käynnistyy kahvilla 
ennen kuin silmät ovat auki. Sitten 
pari palaa ruisleipää ja sanomaleh-
ti. Rutiiniin kuuluu myös lehden 
sisältämien aiheiden ja artikkeleiden 
kovaääninen arvostelu. ”Ei haittaa 
vaikka olisin yksin kotona.”

Tyypillisen päivän aloitukseen 
kuuluu kaksi perusreittiä. 

 ”Matka sängystä keittöön on 
pisin, kolme metriä. Keittiöstä raa-
haudun työpisteelle, myös kolme 
metriä.”

Työpäivä sisältää sähköposteihin 
vastaamista, kirjoittamista, edellisenä 
päivänä kirjoitetun korjaamista, luke-
mista ja taustatöitä. 

”Tällä hetkellä kirjoitan romaanin 
ensimmäistä versiota, se on varsin 
vapaata pudottelua. Työ tarkentuu 
seuraavilla kirjoituskerroilla.” 

Puolilta päivin Kyrö suuntaa nel-
jän kilometrin kävelylenkille. ”Se on 
kevyempi ja lyhyempi kuin aamun 
kolmen metrin matkat.”

Ehtiessään Kyrö kokkaa iltai-
sin.”Perhe on hyvä kerätä kerran 
vuorokaudessa yhteen ja tarkistaa, 
että kaikki ovat tallella.” 

Mielensäpahoittaja avasi ovet
Alunperin kuunnelmassa ensimmäi-
set valituksensa mutissut Mielensä-
pahoittajan hahmo on mullistanut 
Kyrön työt. 

”Mielensäpahoittajasta tuli vahin-
gossa kokonaistaideteos ja imperiu-
mi, kuten eräs lehti kirjoitti.”

Perustyö on säilynyt samana: päi-
vittäistä kirjoittamista, aiheiden hah-
mottelua, pohtimista siitä, mikä sopii 
mihinkin kanavaan. ”Olisiko tämä 

radiota vai proosaa, televisiota vai 
elokuvaa. Outoa on se, että nyt ne 
kanavat ovat oikeasti auki ja pääsen 
tekemään kaikkea, mitä olen aina 
halunnut. En tiennyt, että se tulisi 
tällaisen hahmon kautta.”

Vaikka Mielensäpahoittaja perus-
tuu siihen, että maailma muuttuu ja 
Mielensäpahoittaja ei, Kyrö toteaa 
hahmon päivittäneen asennettaan. 
”Ja jotta sen kirjoittaminen motivoi, 
minun on muutettava ja muututtava. 
Jonkinlaista pehmenemistä Mielen-
säpahoittajassa on havaittavissa.”

Kyllästyttääkö hahmo luojaansa? 
”Kaikki kyllästyttää joskus. Usein 
kyllästyn itseeni, joka jankkaa samo-
ja asioita eikä uskalla kouluttau-
tua vaikka koristepuusepäksi. Sitten 
tajuan realiteetit ja olen tyytyväinen 
omaan työhoni.”

 
Toyotasta se lähti
Kyrön lapsuuden perheessä ei ollut 
autoa. Ensimmäinen oma auto oli 
suuri harppaus. ”Siitä tuli vapau-
den tunne. ”Ensiajokkini oli rutkas-
ti maantietä nähnyt Toyota Corolla, 
jonka CD-soitin ja istuinlämmitin 
tuntuivat valtavan edistyksellisiltä.”  

”Kun esikoisemme syntyi, perhe 
tarvitsi auton. Mieluiten varmatoimi-
sen ja maltillisesti kuluttavan. Isällä-
ni oli ollut Toyota jo pidemmän aikaa 
ja olin mieltynyt merkkiin. Myös sik-
si etten muista tiennyt. Sillä kuljet-
tiin monet reissut Lappiin ja takaisin. 
Opin ekonomiseksi pakkaajaksi, kun 
kyytiin piti saada sukset, matkasänky, 
matkatavarat ja ihmiset.” 

Kyrö ajoi lukuisille esiintymiskei-
koille ympäri maata. ”Hyvä ja luotet-
tava auto oli välttämättömyys. Ajoin 
pitkiäkin matkoja mielelläni. Kuun-
telin kuunnelmia, äänikirjoja ja oman 
pääni huminaa.”

Sitten syksyiset märät maantiet 
alkoivat uuvuttaa, ja hän vähensi aja-
mista. Edelleen mittariin kertyy pari-
kymmentä tuhatta kilometriä vuo-
dessa. Perheen matkoilla suuntana 
on Lappi. ”Nykyään aina yöjunalla, 
auto mukana.”

Kyrö ei kaipaa autolta sen suu-
rempaa näyttävyyttä. ”Kaikkein tär-
kein ominaisuus autossa on hyvä 
penkki. Selkäni vihoittelee työperäi-
sesti, joten haluan varmistua alaselän 
tuesta ennen kuin edes mietin uuden 
auton hankkimista.”

Kyrö tuumaa, että nykyään on 
mietittävä myös auton käyttövoi-
maa. ”Diesel vaikuttaa menneisyy-
den polttoaineelta, mutta toisaalta 
on epäselvää, mennäänkö tulevaisuu-
dessa sähköllä, biopolttoaineella vai 
jollain mistä emme vielä tiedä yhtään 
mitään.” T+

Tuomas Kyrö aloittaa lehtemme kolum-
nistina ensi vuonna. Kyrön ensimmäi-
nen kolumni julkaistaan maaliskuun 
lopussa ilmestyvässä ToyotaPlus 
-lehdessä. 

* ”Ensiajokkini 
oli rutkasti 
maantietä nähnyt 
Toyota Corolla, 
jonka CD-soitin 
ja istuinlämmitin 
tuntuivat valtavan 
edistyksellisiltä.”

34 TOYOTA+



T Y YLI  ALK A A 
TURVALLISUUDES TA 

OptiWhite
• Xenon-valojen kaltainen valkea valo.
• Pitempi valokuvio.
• Jopa 60 % enemmän valoa.
• Kaikissa sääolosuhteissa selvempi 
 turvallisuutta parantava näkymä.
• Kestoikä jopa 600 tuntia.

OPTIWHITE-AJOVALOPOLTTIMOT

Syksyn pimeydessä ja yöaikaan kuljettajan näkymä saattaa olla 
jopa 70 % huonompi. Siksi auton polttimoita ei tulisi pitää 

itsestäänselvyytenä - oikean tyyppiset, juuri oikein toimivat 
polttimot ovat ratkaisevan tärkeä osa ajoturvallisuutta

2 kpl pakkauksissa esim.

OptiWhite HB4 No. 90981-YZZDJ 47,00 €
OptiWhite H4 No. 90981-YZZDK 30,20 €
OptiWhite H7 No. 90981-YZZDL 40,40 €
OptiWhite H11 No. 90981-YZZDM 59,00 €
OptiWhite HIR2 No. 90981-YZZDN 69,50 €
OptiWhite HB3 No. 90981-YZZDP 47,00 €
Hintaesimerkit eivät sisällä vaihtotyötä.

Saatavana 350–700 mm pitkinä• Helppo ja nopea vaihtaa 
• Toimivat äänettömästi • Kestävät erinomaisesti öljyä, kemi-
kaaleja, hiekkaa, jäätä ja pakkasta • Paino jakautuu tasaisesti  
kauttaaltaan ja varmistaa tasaisen jäljen.

Esim. 350 mm. No. 85212-YZZTA alk. 14,60 €/kpl

TOYOTA UNI WIPER -PYYHKIMENSULAT

SEEKER-LISÄVALOT
Led kaukovalosarja asennettuna  

alk. 458 €



Arctic Trucksin  varustelemat 
autot tositoimissa Grönlannissa.
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Tiettömille 
taipaleille 

Arctic Trucksin erikois
varustelut saavat neliveto
Toyotat suoriutumaan 
vieläkin vaativimmasta 
olosuhteista. 

Teksti JUHO PAAVOLA  
Kuvat SCOTT BRADY ja JUHO PAAVOLA

Sipoonlahdessa seiskatien varrella sijaitsevan 
kiinteistön pihamaalla seisoo Toyota Hiluxeja 
siistissä rivissä. Ne odottavat Arctic Trucksin 
taitavien mekaanikoiden käsittelyä, jotta auto-
jen tilaajat pääsevät sinne mihin teitä ei ole 
rakennettu. 

Kun kulttimaineeseen noussut Top Gear 
-auto-ohjelma teki erikoisjaksonsa pohjois-
navalla, heidän kulkupelinsä oli islantilaisen 
 Arctic Trucksin varustama Hilux AT38. 

”Lähtökohtamme autojen suunnittelussa on 
se, että emme voi ajatella asioita kauniiden päi-
vien, vaan mahdollisimman hankalien olosuh-
teiden kautta”, Arctic Trucks Finlandin toimi-
tusjohtaja Ville Viikari sanoo.

Top Gear oli yhtiölle kuitenkin vain pieni 
osa tarinaa, sillä arjessa yritys palvelee yksityi-
siä ihmisiä, yrityksiä sekä viranomaisia. Taus-
tasta ja alasta riippumatta asiakkaita yhdistää 
se, että he haluavat auton, joka kestää ja jolla 
pääsee vaikeaan maastoon.

”Ökyilyn sijaan asiakkaamme haluavat luo-
tettavan työkalun, joka on usein investointi yli 
kymmeneksi vuodeksi.” 

Tarina alkoi Islannista
Islannin Toyota perusti Arctic Trucksin työ-
autojensa erikoisvarustelijaksi vuonna 1990 
kaikkein vaativimpien asiakkaiden tarpeisiin. 
Vuonna 2005 Arctic Trucks eriytettiin omaksi 
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Näin Hilux muuttuu Arctic Trucksin käsissä

 Erilaiset lisävalot räätälöidaan  
asiakkaiden tarpeen mukaan.

  Lavalla on sähköä tuottava 
generaattori. 

yhtiökseen. Suomessa toimiva Arctic 
Trucks viettää 10-vuotisjuhliaan ensi 
vuonna. 

”Suomessa asiakaspalvelussamme 
on Toyotalla työskennellyttä henkilö-
kuntaa. Se on lisäarvo, sillä olemme 
oppineet tuntemaan merkin perus-
toiminnot. Erikoisvarustelujen ohes-
sa teemme huoltoja myös tavallisille 
Toyotoille.” 

Nykyisin Arctic Trucksin pääma-
ja on Lontoossa Isossa-Britanniassa. 
Suomen lisäksi yhtiöllä on maayksi-
köt Islannissa, Norjassa, Puolassa ja 
Venäjällä. Yhdistyneiden Arabiemi-
raattien hiekkamaastoisille markki-
noille nimi sellaisenaan ei oikein istu, 
joten aavikoiden erikoisvarustelut 
tehdään X-Tre-nimellä.

”Perusperiaatteet ovat samat, 
mutta jokaisessa maassa on omat 
painotuksensa käyttötarkoituksen 
mukaan. Islannissa valmistetaan juu-
ri Top Gearissa nähtyjä naparetki-
autoja, Suomessa teemme toimivia 
yleismalleja erämaahan ja monipuo-
liseen maastoon.”

Jokainen auto on yksilö
Periaatteessa Arctic Trucksin varus-
teltavaksi kelpaa Toyota kuin Toyota.

”Ylivoimaisesti suurimman osan 
muutostöistä teemme kuitenkin 
uudehkoille Hiluxeille”, Viikari ker-
too.

Tavallisesti auton erikoisvaruste-
lu etenee tutun kaavan mukaan. Asi-
akas ostaa itselleen auton jälleen-
myyjältä ja saapuu Arctic Trucksin 
puheille. Yrityksen henkilöstö koos-
tuu kahdeksasta autoalan ammatti-
laisesta, jotka tuntevat autojen run-
gon ja tekniikan läpikotaisin.

”Tietyt ratkaisut löytyvät niin 
sanotusti hyllystä, mutta käytännössä 
jokainen meiltä lähtevä auto on juuri 
kyseiselle tilaajalle räätälöity yksilö.”

Tavallista  
suuremmat renkaat  

pehmentävät  
kulkua epätasaises

sa maastossa.
Iskunvaimenti
met on vaihdet
tu  jäykemmiksi, 

jotta suuret 
 renkaat  toimivat 

 maastossa.

Jousitusta on  
jäykistetty 
lisäilma

jousituksella.

Alusta ja keula on 
suojattu teräk
sisellä pohja
panssarilla.

Lavalle asen
nettiin varuste

laatikko ja 
katolle erilaisia 

työ valoja.
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Viikarin tiimi suunnittelee auton 
muutokset kynällä ja paperilla. Jo 
ajaessaan maasto-trialia Toyota-Cast-
rol-tiimissä 1990-luvulla Viikari oppi 
omakohtaisesti sen, mitä maastossa 
selviäminen vaatii. Nyt opit näkyvät 
Arctic Trucksin työssä, missä suun-
nittelu lähtee aina renkaista.

”Mitä isommat renkaat, sitä 
enemmän pitoa ne antavat. Pidäm-
me auton niin matalana kuin mah-
dollista, renkaiden sisäänjouston 
mahdollisimman pienenä ja ulos-
jouston suurena.”

Uniikkeja töitä, uniikkeja hintoja
Asiakastöiden ohessa yhtiö raken-
taa jatkuvasti omia, usein hulppeas-
ti varusteltuja prototyyppejään. Tär-
keitä ne ovat oman osaamisen esit-
telemiseksi autoalan tapahtumissa, 
ja korvaamattomia asiakaspalvelun 
näkökulmasta.

”Me emme halua myydä jotakin, 
joka ehkä toimii. Testaamme kaiken 
ensin itse, ja luovutamme vasta sen 
jälkeen asiakkaalle.”

Yleisin Arctic Trucksin tekemä työ 
on niin sanottu Hilux 285. Siinä teh-
taalla asennetut renkaat vaihdetaan 
suurempiin, iskunvaimentimet jäy-
kempiin ja pohjaan asennetaan ras-
kas teräksinen panssari, joka ei mur-
ru raskaan auton rysähtäessä kiven 
päälle. Toista äärilaitaa edustavat 
44-tuumaiset renkaat, joiden asenta-
miseksi suuri osa pelleistä muotoil-
laan uuteen uskoon.

Uniikit työt merkitsevät sitä, että 
listahintoja ei ole. Nopeimmillaan 
muutostyöt sujuvat parissa päiväs-
sä, mutta onpa autoihin käytetty jopa 
500 työtuntiakin. Hintahaarukka 
liikkuu 5 000–20 000 eurossa.

”Tiedän, että se voi kuulostaa 
hullulta, kun samalla rahalla saisi jo 
uuden auton. Asiakkaillemme nämä 
ovat kuitenkin työkaluja, joita ilman 

heidän työnsä olisi vaikeaa.”
Asiakkaisiin kuuluu esimerkik-

si hevosharrastajia, metsäyhtiöitä ja 
viranomaisia.

Vieläkö se on Toyota?
Kuinka pitkälle auton voi sitten muo-
kata? Aika pitkälle, vastaa Viikari.

”Periaatteessa voimme raken-
taa vaikka ihan uuden auton valmiin 
rungon päälle.”

Näin pitkälle viety käsityö on kui-
tenkin todella harvinaista. Yrityksen 
ohjenuorana on, että muokattunakin 
jokainen auto on niin pitkälle alku-
peräinen Toyota kuin mahdollista.

* ”Jokainen meiltä 
lähtevä auto on  
kullekin tilaajalle  
räätälöity yksilö.” 

”Yhtään osaa emme vaihda tur-
haan, käytämme alkuperäisosia, 
emmekä esimerkiksi koske mootto-
reihin. Näin saavutamme mahdol-
lisimman hyvän toimintavarmuu-
den ja autot ovat myös huollettavissa 
missä tahansa Toyotan huollossa.”  T+

Ville Viikari vetää Arctic Trucksin 
kahdeksanhenkistä tiimiä Suomessa. 

LISÄÄ KUVIA:
TOYOTAPLUS.FI
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Hyvä tyyppi

”HOMMIA TEHDÄÄN täysillä, 
mutta ei liian vakavalla naamalla.”

Lausahdukseen tiivistyy Toyota 
Auto Finlandilla myynninsuunnitte-
lijana työskentelevän Heini Lauri-
lan työntekofilosofia.

Laurila pyrkii omalta osaltaan 
huolehtimaan, että Vantaalla Toyo-
tan pääkonttorilla työskentelevällä 
nelihenkisellä myynninsuunnittelutii-
millä on hyvä meininki. Vitsinheitto 
kuuluu asiaan, ja esimerkiksi palave-
rit Laurila pyrkii vetämään hauskal-
la otteella.

”Pyrin aina olemaan rento, mut-
ta tekemään työt mahdollisimman 
hyvin ja tarkkaan”, hän sanoo.

Laurila opiskeli autoinsinööriksi 
Metropolia-ammattikorkeakoulus-
sa. Kun myynninsuunnittelijan paik-
ka Toyotan maahantuonnissa avautui 
keväällä 2017, hän oli juuri valmistu-
nut, eikä hakemista tarvinnut kauaa 
miettiä. Laurila oli jo opiskeluaikoi-
na ollut jonkin aikaa harjoittelijana 
varustepuolella, joten talo oli tuttu.

Laurila vastaa työssään autojen 
tilauksista tehtaalta liikkeisiin ja huo-
lehtii logistiikan toimitusketjuista 
sekä tyyppihyväksyntäasioista. Lisäk-
si hän on yhteydessä Hangossa ja 
Malmössä sijaitseviin tuontikunnos-
tamoihin, jos autojen jälleenmyyjät 
havaitsevat esimerkiksi osapuutteita.

Moottoripyöräilevä 
myynninsuunnittelija

Heini Laurila haluaa varmistaa, että 
töissä on hyvä ja rento meininki.

Teksti JANNE AROLA Kuva TOMI NUOTSALO 

Työ on pitkälti ennakoitua, sillä 
tilaukset toistuvat kuukausittain.

”Myynninsuunnittelu on organi-
soitua, ja kalenterissa on etukäteen 
kaikki päivämäärät ja deadlinet.”

Koneet tutuiksi kotitilalla
Laurila on kotoisin Etelä-Pohjan-
maalta Kurikasta, missä hänen van-
hempansa pitävät maitotilaa. Siellä 
hän on pienestä pitäen ollut tekemi-
sissä erilaisten koneiden kanssa.

”Nuorempana harmitti, että piti 
puuhastella maatalouskoneiden 
kanssa, eikä päässyt näkemään autoja 
tai moottoripyöriä”, hän kertoo nau-
raen. ”Siitä tuli kuitenkin kiinnostus 
tekniikkaan.”

Erityisen kiinnostunut Lauri-
la on moottoripyöristä. Hän kertoo 
ajaneensa mopolla ja kevarilla aina. 
Tänä syksynäkin hän kulki työmat-
kojaan moottoripyörällä, jonka hän 
kuitenkin jokin aika sitten myi. Ensi 
kesäksi on tarkoitus ostaa uusi, isom-
pi pyörä, jolla voisi lähteä pidemmäl-
le reissulle Eurooppaan.

”Siinä on rock’n’rollia”, Laurila 
kuvailee moottoripyöräilyn kiehto-
vuutta.

Moottoripyörien lisäksi Laurilan 
vapaa-aika kuluu koripallon paris-
sa. Hän on aloittanut harrastuksen jo 
nuorempana Pohjanmaalla Kauhajo-

en Karhussa. Nyt hän pelaa naisten 
kolmosdivisioonaa Helsingin Pantte-
reissa. Tekemisestä ei ole pulaa, sil-
lä pelejä on lähes joka viikonloppu ja 
treenitkin kaksi kertaa viikossa.

Tutkimus Toyotan imagosta
Laurila pitää myös autoilusta. Ral-
lien ja formuloiden lisäksi hän seuraa 
autoalan lainsäädäntöä, kuten pääs-
tömittausuudistusta, johon liittyvää 
projektia hän veti Toyotalla.

Insinööriopinnoissaan Laurila eri-
koistui jälkimarkkinointiin. Hänen 
opinnäytteensä käsitteli MM-ralliin 
lähtemisen vaikutusta Toyotan brän-
diin. Yhtiön tavoitteena on ollut nuo-
rentaa brändi-imagoaan, ja Laurila 
tutki, miten imagonmuutos Suomes-
sa on onnistunut.

Tutkimus valmistui keväällä 2017 
ennen MM-sarjan alkua. Jo siihen 
mennessä näkyi viitteitä imagon 
muuttumisesta positiivisemmaksi. 

Marraskuussa Toyota varmisti ral-
lin MM-sarjan valmistajien maa-
ilmanmestaruuden. Laurila uskoo 
mestaruuden tuovan lisäbuustia 
automerkin brändille Suomessa ja 
maailmalla.

”Uskon sen vaikuttavan positiivi-
sesti. Yaris saa kohta pari erikoismal-
lia, ja myös sen imago piristyy rallil-
la.” T+
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KU K A

Heini Laurila

• IKÄ: 23• AMMATTI: Myynninsuunnit-
telija. Työskennellyt Toyotalla 
huhtikuusta 2017 lähtien.• KOTI: Asuu Helsingin  
Rastilassa• HARRASTUKSET: Moottori-
pyöräily, koripallo ja punttisali.
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Taakkatelineet
Esim. Auris Touring Sports -kattokaiteisiin 

296 €Polttoainekäyttöiset Webastot 
asennettuna alkaen 2 692 € 

Saatavana useita ajastusvaihtoehtoja: ajastin, 
kaukosäädin tai älypuhelinsovellus.

Innovatiivinen Webasto eThermo Top lämmittää tehokkaasti niin 
moottorin kuin sisätilat. Päästötön lämmitin lataa myös akkua päällä 
ollessaan. Lämmittimen käyttöön riittää tavallinen 230 V:n pistorasia. 

Webasto eThermo Top (2 kW) asennettuna alk. 1 237 €.

VALMIINA TALV EEN

Suksi- ja lumilautapidike
Max. 4 suksiparia tai 2 lumilautaa

esim.  106 €

Vetokoukku
Saatavana myös hybridimalleihin

esim. Toyota C-HR 1 016 €

Suksi-/tavaraboxi
Esim. 420 litraa 220x70x40 cm 

399 €

ODOTETTU UUTUUS: 
SÄHKÖK ÄY TTÖINEN WEBASTO

eTHERMO TOP  -LÄMMITYSJÄRJESTELMÄ
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Puistoa kiertävällä radalla
pääsee kokeilemaan 
ketterää i-Road 
kaupunkiautoa.  

Vaihda vapaalle
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Tokio
Japani

Päivä 
Vapise Disneyland! Toyota Mega Web 
on Toyota-fanien mielestä Japanin 
kiinnostavin huvipuisto.

Teksti ja kuvat PETER WELD 

JAPANILAISET RAKASTAVAT 
teemapuistoja. Tokion Disneyland 
ja Osakan Universal Studios Japan 
ovat epäilemättä maan tunnetuim-
mat huvipuistot, mutta ympäri maa-
ta löytyy muitakin lukuisia kiinnos-
tavia teemapuistoja. Monilla niistä 
on nimet, jotka eivät paljasta mitään 
puiston teemasta tai tarjonnasta, 
kuten esimerkiksi Orbi, Huis Ten 
Bosch ja Tobu World Square. 

Toyotan omistajan, tai sellaisen 
hankintaa harkitsevan, ykköskohteen 
nimi on myös melko arvoitukselli-
nen: Toyota Mega Web. Puisto sijait-
see hyvien yhteyksien päässä Tokios-

sa Odaiban alueella. Ilmaisessa puis-
tossa on komea Toyota-kokoelma, 
jonka parissa vierähtää helposti yksi 
kokonainen päivä.  

Odaiba kutsuu kauempaakin
Pilvisenä marraskuun sunnuntai-
na Odaiban alueella käy kova vilinä 
jo puolen päivän aikoihin, ja kadut 
täyttyvät paikallisista asukkaista sekä 
ympäri maailmaa tulleista turisteista. 
Väki ihailee Team Labin psykedeelis-
tä interaktiivista taidenäyttelyä, naut-
tii valtavan maailmanpyörän tarjoa-
mista maisemista, shoppailee Venus 
Fortin ostoskeskuksessa ja vaeltelee 

Toyota-puistossa
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ympäriinsä. Odaiba on yksi Tokion 
suosituimmista treffipaikoista, joten 
siellä kuljeskelee myös paljon käsi 
kädessä toisiaan syvälle silmiin katso-
via pariskuntia.

Erittäin moni suuntaa myös Toyo-
ta Mega Webiin. Puistossa on kolme 
erillistä aluetta, jotka on nimetty tar-
jonnan mukaan Toyota City Showca-
se, History Garage ja Ride Studio. 

Useimmat suuntaavat ensimmäi-
seksi Toyota City Showcase -näytte-
lyyn, joka esittelee uusinta ajoneu-
voteknologiaa ja konseptiautoja. Sen 
ajoneuvot näyttävät siltä kuin olisi-
vat juuri kurvanneet paikalle scifiro-
maanin sivuilta. Yksi näistä, i-Road, 
kuuluu Toyotan henkilökohtaisten 
ajoneuvojen luokkaan. Tämän nolla-
päästöisen kaupunkiauton voi nähdä 
kurvailevan sinisellä radalla ympäri 
rakennusta useita kertoja päivittäin. 
Yläkerrassa on myös simulaattorei-
ta, joissa voi kiihdytellä virtuaalisella 
ralliradalla sekä hybridiautolla. 

Ajotunnelmaan  
elokuvateatterissa
Useimmat Toyotan nykyisistä auto-
malleista ovat esillä Toyota City 

Showcase -alueen alakerrassa, jos-
sa pääsee eri automallien ratin taak-
se lukuun ottamatta 150 000 euroa 
maksavaa Centurya, jota voi ihailla 
ainoastaan pienen välimatkan pääs-
tä. Alueella on myös elokuvateatteri, 
jonka penkit liikkuvat valkokankaan 
ajokohtausten mukaan. Näin pää-
see nauttimaan elokuvasta kaikin ais-
tein ja kokemaan, kuinka auto kiitää 
maalaisteitä pitkin. Alakerran toises-
sa päässä on Toyota Gazoo Racin-
gin, GR Zone -alue, jossa esitellään 
moottoriurheiluun liittyviä esineitä. 

Maltti on valttia koeajossa
Alakerrassa voi myös ilmoittautua 
Ride Oneen, joka tarjoaa mahdolli-
suuden koeajaa eri Toyota-malleja. 
Ilmoittaudu tiskillä tai ennakkoon 
netissä ja varaa 20 minuutin ajoker-
ta, minkä jälkeen pääset valitsemaan 
ajoneuvosi noin 70 vaihtoehdon jou-
kosta. Tarjolla on kaikkea pienis-
tä Vitzeistä ja Passoista kookkaisiin 
Land Cruiser Prado- ja Vellfire-mal-
leihin. Varaudu esittämään ajokortti-
si sekä maksamaan pieni nimellinen 
korvaus, minkä jälkeen olet valmis 
lähtemään kahdelle kierrokselle 1,3 
kilometrin koeajoradalla.

Koeajorata ei ole oikea paikka 
ottaa mallia Kimi Räikkösestä, sil-
lä Japanissa nopeusrajoitukset ovat 
suhteellisen alhaiset, ja kuljettajat 
ajavat usein hyvin rauhallisesti. Vii-
konloppuisin Ride Onessa järjeste-
täänkin myös turvallisen ajotavan 
yksityisopetusta. Ride One on ennen 
kaikkea mahtava paikka kokeilla 
Toyota-mallia, jollaisen ajamista et 
ole koskaan ennen harkinnut tai jota 

Historiallinen osuus 
esittelee klassikoita 

vuosikymmenten takaa.

TOYOTA GAZOO Racingin 
autoista on esillä muun 
muassa Le Mans -kilpuri 
TS020 Hybrid.  

FT-1 GranTurismo 6 
ei jää näyttelyssä
huomaamatta.

* Ride One  
-koeajo radalle voi 
valita ajokin 70:n 
 Toyota-mallin  
joukosta. 
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Toyota Mega Web

• Toyotan perustama autoaiheinen 
huvipuisto Tokiossa Odaiban alueella.• Näyttelyissä esillä Toyotan historial-
lisia automalleja, kilpaurheiluautoja ja 
tulevaisuuden ajokkeja. • Lue lisää megaweb.gr.jp

•  katso lisää kuvia 
toyotaplus.fi

ei edes välttämättä ole myynnissä 
Euroopassa tai Suomessa. 

Myös jälkipolvi pääsee rattiin
Toyota Mega Web tarjoaa mahdol-
lisuuden koeajoon myös lapsille. 
Toyota City Showcase -alueen peräl-
lä sijaitsee Ride Studio, jossa lapset 
pääsevät ajamaan pientä Prius-autoa 
tai hieman isompaa ja urheilullisem-
paa Camattea. Sielläkin painotetaan 
vastuullista ajamista, eikä yritetä kel-
lottaa nopeinta kierrosaikaa. Radal-
la on ikä- ja pituusrajat, ja huvista 
veloitetaan 300 jenin maksu. Van-
hemmat pääsevät ihailemaan lapsen-
sa taitavaa ajoa lyhyellä sisäradalla ja 
ikuistamaan sen videolle. Alakerran 
Ride Studiolla on myös 200-metri-
nen karting-rata sähköautoille. Siel-
lä ajaminen vaatii kuitenkin japanin 
kielen taitoa, sillä ohjeet ovat japa-
niksi.  

Mekaanikoista käsityöläisiä 
History Garage -näyttelyn alakerras-
sa voi ihailla ikkunan läpi vintage-au-
tojen kunnostustyötä, jossa näkyy 
japanilaiselle kulttuurille tyypillinen 

panostus yksityiskohtiin. Alakerras-
sa työskenteleviä herrasmiehiä kutsu-
taan Toyota Mega Webissä ”käsityö-
läisiksi”, eikä mekaanikoiksi. Nimitys 
kunnioittaa herrojen vuosikymmeni-
en aikana hioutunutta tarkkuutta ja 
taitoja.

Alakerrassa pääsee tutustu-
maan myös Toyota Gazoo Racingin 
WEC-sarjan autoihin, joilla on ajettu 
Le Mansin 24 tunnin ajoja. Joukos-
sa on muun muassa GT-One, joka 
sijoittui toiseksi vuoden 1999 Le 
Mansin ajossa, sekä TS020 Hybrid. 
Auton uudempi versio, TS050 
Hybrid, voitti Le Mansin kilpailun 
tänä vuonna.

Toyota Mega Webin avaamises-
ta on 20 vuotta. Siinä ajassa moni 
asia on muuttunut autojen maail-
massa, ja on hauska miettiä, millaisia 
muutoksia seuraavat 20 vuotta tuo-
vat mukanaan. Ehkäpä Le Mansin 
voittaja TS050 Hybrid nro. 8 pää-
see kunniapaikalle History Garage 
-näyttelyyn. Tai ehkäpä Toyota City 
Showcasen futuristiset konseptiautot 
huristelevat jo vastaan Tokion ja Hel-
singin kaduilla. 

Tai, kuka tietää, ehkä autot silloin 
jo lentävät. T+

Toyota FCV
Plus konsepti-

autossa on
avaruudellista

ulkonäköä. 

Katso 
lisää kuvia  

digilehdessä 
toyotaplus.fi
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Kun autosi kokee kolhuja, voit kääntyä puoleemme maksutta kellon 
ympäri. Kauttamme varaat helposti ajan myös vauriotarkastukseen. 
Mikäli vakuutus ei korvaa vaurioita, Toyota Korjaamoluotto tarjoaa 
edullisen tavan rahoittaa korjauskustannukset. 

TOYOTA KORJAAMOLUOTOLLA 
hallitset huollon ja korjauksien 
kustannuksia.

Toyota-jälleenmyyjäliikkeistä saatava Toyota 
Korjaamoluotto tuo auton omistamiseen lisäturvaa 
ja mielenrauhaa. Se on mukava tapa rahoittaa ja jakaa 
huolto-, korjaus- ja lisävarustekustannuksia.

Sopimus Korjaamoluotosta on helppo tehdä missä vain 
valtuutetussa Toyota-liikkeessä. Sopimus allekirjoitetaan 
sähköisesti, joten tarvitset vain verkkopankkitunnukset. 

Voit hakea ennakkopäätöksen jo varatessasi 
huoltoa osoitteessa toyotahuoltovaraus.fi 
tai osoitteesta toyota.fi/rahoitus/korjaamoluotto

OTA MEIHIN YHTEYTTÄ 
SINULLE SOPIVALLA TAVALLA 24/7.

Maksuton puhelinnumero 0800 552 134

• Löydät toimintaohjeita
• Voit kysyä chatissa

Osoitteesta toyotavauriot.fi
• Näet lähimmän Toyota-liikkeen
• Varaat ajan vauriotarkastukseen

VAHINGON SAT TUESSA
TOYOTA AUT TA A



Kiti Kokkonen Kolumni

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

Tämä on viimeinen kolumni-
ni ToyotaPlus-lehdessä. Siksi 

tekeekin mieli muistella mieleenpai-
nuvimpia tapahtumia autoilevan elä-
mäni varrelta.

Rakas autoni, muistatko, kun pala-
neessa pörrö permanentissa, pilotti-
takissa sekä Adidaksen kolmiraita-
verkkareissa hain ylpeänä ja hieman 
ylimielisenä Nurmijärven poliisilai-
tokselta ajokorttiani vuonna 1992, ja 
siinä lukikin kauhukseni Kiti Kak-
kanen? Eikö olekin harmi, että sil-
loin se oli pelkästään noloa, eikä 
yhtään hauskaa? Harmittaa vieläkin, 
että palautin viranomaiselle niinkin 
ainutlaatuisen aarteen. Tänä päivänä 
se tuottaisi monelle suurta iloa.

Entä muistatko sen, kun minulla 
oli kirkkaan keltainen toppatakki ja 
perheemme silloinen auto oli vitival-
koinen? Rekisterikilvessä luki EGG – 
eli minä olin keltuainen ja sinä valku-
ainen ja yhdessä me olimme Klauk-
kalan teillä kaahaileva kananmuna.

Mitäköhän silloin ajattelit, kun 
istuin liian pitkälle venyneen baari-il-
lan jälkeen kyydissäsi talvipakkasel-
la ja roikotin päätäni ikkunastasi ulos 
kolmekymmentä kilometriä mootto-
ritietä sillä lopputulemalla, että naa-
mani oli paleltumisesta halvaantunut 
seuraavan päivän?

Entä nauroitkohan silloin salaises-
ti, kun ensimmäinen pitkäaikainen 
poikaystäväni kertoi minulle, että 
perjantaisin kello yhdeksän jälkeen 
illalla voi ajaa rauhassa ja laillisesti 
punaisia päin – ja minä uskoin mon-
ta vuotta näin olevan. Ja teinkin niin, 
aina perjantai-iltaisin. 

Ja olitkohan kanssani vahingo-
niloinen, kun samainen poikaystä-
vä ajoi ensimmäisen oman auton-
sa autopesuun kattoluukku raollaan 
ja joutui istumaan vaahdon keskellä 
hätääntyneenä koko pesun ajan sekä 
kuivattamaan autoaan sen jälkeen 
autotallissa kaksi viikkoa. 

Piditkö minua aivan typeränä, 
kun en tohtinut aikuisiällä sotkea 
vanhem man herrasmiehen bonussys-
teemejä, vaikka hän kolhi autoani ja 
muka unohdin epähuomiossa hoitaa 
koko asian, koska hän oli niin sym-
paattinen?

Haluan myös tähän väliin kiittää 
sinua siitä, että et tehnyt numeroa 
siitä, etten moneen vuoteen tiennyt 
autossa olevan vitosvaihdetta. Enkä 
sitä, että tuulilasin pyyhkijöiden 
vauhtia voi säädellä. Tai sitä, että sillä 
on merkitystä, mitä bensaa tai diese-
liä tankkiin laittaa.

Entä tuleeko sinullekin vahva hel-
lyyden tai rakkauden tunne muistos-
ta vuodelta 2010, kun uusperheem-
me tytär neljävuotiaana huudahti 
riemastuneena, että ”Tulkaa katso-
maan! Tähän auton kylkeen voi piir-
tää kivellä!”?

Kiitos auto moninaisista vuosis-
ta kanssasi. Pitäkäämme toisistamme 
jatkossakin huolta. T+

Rakkaalle autolleni
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KESKI-SUOMEN Puuppolassa pääma-
jaansa pitävä, Tommi Mäkisen luotsaama 
rallitiimi saavutti huikean tuloksen WRC-kau-
den viimeisessä osakilpailussa Australiassa. 
Jari-Matti Latvalan upea osakilpailuvoitto 
toi odotetun merkkimestaruuden Toyotalle. 
Merkkimestaruus on Toyotalle neljäs, edel-
lisen kerran mestaruutta juhlittiin vuonna 
1999.

”Olen erittäin onnellinen voitostani. Se oli 
todellinen helpotus niin pitkän ajan jälkeen”, 
sanoo Jari-Matti Latvala. 

”Olosuhteet olivat erittäin haasteelliset 
ja täällä olisi ollut erittäin helppoa ajaa ulos. 
Kaikki sujui kuitenkin hyvin. Olin yhtä aikaa 
hyvin innoissani ja hermostunut ennen pää-
tösosuutta, mutta me teimme sen. Merkin 
MM-tittelin voittaminen on fantastista. Olen 
erittäin ylpeä koko tiimistä ja siitä, mitä he 
ovat saaneet aikaan. Kaikki ovat työskennel-
leet todella kovaa ja ansaitsemme tämän!”

Toyotan MM-rallitiimi, 
TOYOTA GAZOO Racing 
WRT voitti WRC-luokan 
merkkimestaruuden kauden 
viimeisessä osakilpailussa 
Australiassa. 

Voitto 
kotiin!

Määränpää

Jari-Matti Latvala jaTommi Mäkinen juhlivat osakilpailun 
voittoa ja merkkimestaruutta Australiassa.   
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KIRKK A A S T I PAR A S TA
TOYOTA TUULILASINPESUNESTEET

Toyota pesuneste 
-20°C 3L valmis seos

hinta  5,80 €

Toyota pesuneste 
-50°C 1L tiiviste

hinta  3,50 €   

Toyota UniBlade-
pyyhkimensulat esim. 

Toyota Auris vm. 2007-2012 
alkaen 44,70 €/pari

Toyota-autoille suunnitellut, myrkyttömät 
lasinpesunesteet pitävät tuulilasin kirkkaana 
kaikissa olosuhteissa. Pakkasenkesto 
seossuhteesta riippuen on jopa –50 °C. 
Optimoitu ainesyhdistelmä takaa tehokkaan 
lian- ja hyönteistenpoiston. 
Käyttö on helppoa: kaada pesunestettä 
säiliöön ja täydennä vedellä haluamasi 
seossuhteeen saavuttamiseksi. 

Kysyy lisää lähimmästä Toyota-liikkeestä.




