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ETEENPÄIN JA OHI
UUSI COROLLA HYBRID
Kun maailma muuttuu, mitä sinä teet? Uusi Corolla Hybrid ei ole ainoastaan 
luokkaansa isompi, se on suuri. Uudestisyntynyt alustarakenne ja hybridimoottorin 
tehokkuus tekevät ajamisesta vähäpäästöisen, mutta ohittamattoman kokemuksen.
Mitä pikemmin koeajat, sen nopeammin tunnet sen.

Uusi Corolla
Autoverollinen 
kokonaishinta

Toimitus-
kulut

Kokonaishinta 
toim.kuluineen

WLTP CO-
päästöt*

WLTP EU-yhd. 
kulutus*

Vapaa autoetu/
Käyttöetu

Hatchback 1.8 Hybrid Active 27 541,26 € 600 € 28 141,26 € 102 g/km 4,5 l/100 km 600/435 €/kk
Hatchback 2.0 Hybrid Active 30 465,68 € 600 € 31 065,68 € 110 g/km 4,9 l/100 km 640/475 €/kk
Sedan 1.8 Hybrid Active 27 995,04 € 600 € 28 595,04 € 101 g/km 4,5 l/100 km 610/445 €/kk
Touring Sports 1.8 Hybrid Active 28 566,30 € 600 € 29 166,30 € 103 g/km 4,5 l/100 km 620/455 €/kk
Touring Sports 2.0 Hybrid Active 31 566,73 € 600 € 32 166,73 € 112 g/km 4,9 l/100 km 660/495 €/kk

Takuu 3 vuotta/100 000 km, korin puhkiruostu-
mattomuustakuu 12 vuotta, hybridijärjestelmän 
takuu 5 vuotta/100 000 km. Toyota Hybridi-
akkuturva 10 vuotta/350 000 km. *Uuden Corolla 
Hybrid -malliston CO2-päästöt 101-121 g/km ja 
yhdistetty kulutus 4,5-5,4 l/100 km.

ESIMERKKILASKELMA: uusi Corolla Hatchback 1.8 Hybrid Life 27 075,58 € (sis. toimituskulut 600 €).
TOYOTA JOUSTO kk-erä 267 €. Rahoitusaika 48 kk. Kilometrit 60 tkm. Käsiraha 20 % (5 415,12 €). Suurempi viimeinen osamaksuerä/taattu hyvityshinta 11 720 €. 
Korko 2,95 %. Käsittelymaksu 9 €/kk. Perustamiskustannus 180 €. Todellinen vuosikorko 3,94 %. Luototettava määrä 21 840,46 €. Luoton ja kustannusten yhteismäärä 
21 840,46 € + 2 601,64 € = 24 442,10 €. Edellyttää hyväksytyn luottopäätöksen ja kaskovakuutuksen. Luoton myöntäjä Toyota Finance Finland Oy, Korpivaarantie 1, Vantaa. Uusi Corolla Hatchback 1.8 Hybrid Life Toyota Jousto -rahoituksella esim. 267 €/kk
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INTOHIMONA TYÖ
PROACE JA HILUX

TEHOKAS JA TALOUDELLINEN PROACE
• Kolme korimallia
• Kuormatila jopa 2,8 m, tilavuus jopa 6,1 m3

• Läpilastausluukulla reilu metri lisätilaa
• Parhaimmillaan tehoa 180 hv ja vääntöä 400 Nm
• Pitkän L2-mallin kantavuus lähes 1 400 kg, 
 vetokyky jopa 2 500 kg

TOYOTA PRO – PALVELUMME AMMATTILAISILLE
Toyota PRO -palvelut varmistavat, että autosi pysyy 
työkunnossa eikä toimintaasi tule turhia keskeytyksiä. 
Suomen laajimman huoltoverkostomme ansiosta saat 
huollon aina läheltä ja nopeasti. Ammattilaisemme 
räätälöivät autosi varustelun työsi vaatimusten mukaan. 
Meiltä saat myös tarpeisiisi sopivat huoltosopimukset, 
vakuutukset ja rahoitusratkaisut.

SUOMEN LAAJIN 
PALVELUVERKOSTO

Malli
Autoverollinen 
kokonaishinta

Toimitus-
kulut

Kokonaishinta 
toim.kuluineen

CO2-
päästöt*

EU-yhd. 
kulutus*

Proace Compact 2.0 D 120 28 715,83 € 600 € 29 315,83 € 139 g/km 5,3 l/100 km
Proace L1 1.6 D 95 30 141,02 € 600 € 30 741,02 € 144 g/km 5,5 l/100 km
Proace L2 2.0 D 120 32 524,62 € 600 € 33 124,62 € 139 g/km 5,3 l/100 km
Hilux Extra Cab 2.4 D-4D 150 4WD Active 39 597,72 € 600 € 40 197,72 € 185 g/km 7,0 l/100 km

Takuu 3 vuotta/100 000 km, korin 
puhkiruostumattomuustakuu 6 vuotta. 
*Arvot perustuvat vanhaan NEDC-
mittaustapaan. Kuvan autot erikoisvarustein.

ESIMERKKILASKELMA: Toyota Proace L2H1 2.0 D 120 33 124,62 € (sis. toimituskulut 600 €)
TOYOTA JOUSTO kk-erä  333 €. Rahoitusaika 48 kk. Kilometrit 60 tkm. Käsiraha 20 % (6 624,92 €). Suurempi viimeinen osamaksuerä/taattu hyvityshinta 13 854 €. 
Korko 2,95 %. Käsittelymaksu 9 €/kk. Perustamiskustannus 180 €. Todellinen vuosikorko 3,78 %. Luototettava määrä 26 679,70 €. Luoton ja kustannusten yhteismäärä 
26 679,70 € + 3 015,73 € = 29 695,43 €. Edellyttää hyväksytyn luottopäätöksen ja kaskovakuutuksen. Luoton myöntäjä Toyota Finance Finland Oy, Korpivaarantie 1, Vantaa.

Proace L2H1 2.0 D 120 Jousto Pro -rahoituksella esim. 333 €/kk



Pääkirjoitus
Peukuta Facebookissa
#TOYOTASUOMI

Seuraa Twitterissä
#TOYOTASUOMI

Tykkää Instagramissa
@TOYOTASUOMI

Nähdään 30.–31.3. 
Toyotan viikonloppu-
näyttelyssä!

MEILLÄ TOYOTALAISILLA 
vuosi on alkanut vauhdikkaas

ti, ja edessä onkin yksi kaikkien aiko
jen vilkkain  kevät, sillä mallistoomme 
 tulee kolme täysin uutta automallia.

Uusien mallien suunnittelu aloi
tetaan jo useita vuosia ennen kuin 
 autot tulevat myyntiin. Suunnitte
lu tapahtuu visusti piilossa,  kunnes 
 autot  esitellään suurelle yleisöl
le   kansainvälissä autonäyttelyissä. 
 Ensiesittelystäkin on vielä matkaa 
 siihen, kun uutuus saavuttaa paikalli
set markkinat ja auto on koe ajettavissa 
 Suomen  Toyotajälleenmyyjillä. 
 Kehityskaari on ollut pitkä, mutta nyt 
meillä on ilo tarjota kolme uutta mal
lia, kun RAV4, Camry ja Corolla ovat 
nähtävissä ja koeajettavissa kevään 
 aikana jälleenmyyjillämme. 

TAMMIKUUSSA LANSEERATTU 
uusi RAV4 on saanut arvoisensa vas
taanoton ja onnistunut valloittamaan 
jo  lähes  tuhannen uuden asiakkaan 
 sydämen. Myös uuden ison Corollan 
ennakkomyynti käynnistyi vauhdilla. 
Corollasta on tarjolla kolme houkutte
levaa korimallia, joista tilava Touring 
Sport on kasvanut  Toyotamallistosta 
poisjääneen Avensiksen mittoihin. 
 Uskallan väittää, että  uusi  Corolla 

 tulee olemaan Suomesssa vuoden 
2019 myydyin automalli. 

Kevät tuo mallistoomme myös täy
sin uuden Camryn, joka tulee takaisin 
Suomeen neljäntoista vuoden tauon 
jälkeen. Myös Camryn ennakkomyyn
ti on osoittanut, että malli tulee ole
maan todella haluttu uutuus. 

KEVÄÄN UUTUUSMALLIT edusta
vat Toyotalla uusinta teknologiaa, niin 
hybridivoimalinjojensa, uusien inno
vatiivisten varusteidensa kuin alusta
rakenteidensakin puolesta. Näillä kai
killa on ratkaiseva vaikutus ajokoke
mukseen. 

Näyttää vahvasti siltä,  että Toyo
ta on jälleen kerran onnistunut suun
nittelemaan automalleja,  jotka miel
lyttävät asiakkaita  ympäri maail
man, mutta erityisesti meitä suoma
laisia. Uusi RAV4 ja uusi Corolla ovat 
koeajettavissa Toyota liikkeissä jo 
nyt ja  ensimmäiset Camryt saapuvat 
 Suomeen huhtikuun aikana. Kannat
taa käydä  tutustumassa!  
 
Aurinkoisia ajokilometrejä! 

Markkinointijohtaja
Mikko Kekäläinen 
mikko.kekalainen@toyota.fi 

Uutuuksien kevät

MARCUS GRÖNHOLM on 
yksi suurista rallilegen-
doistamme. Lue upean 
uran tarina (s. 32). 

MEILLÄ ON ILO esitellä 
uusi kolumnistimme 
kirjailija Tuomas Kyrö. 
Hän kertoo tarinaa 
autoilun vapaudesta 
(s. 49).

UUTTA SUPRAA ei voi 
ylistää liikaa! Lehden 
lopusta löydät  maisti-
aiset kuumasta uutuu-
desta (s. 50).

Mikon vinkit

TOYOTA+ 7Kuva JANI LAUKKAINEN
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Ajassa
LEH

TIKU
VA

AUTOILIJAN KALENTERI 28.3.–12.6.2018

19.–22.4.
Pääsiäinen
Moni suuntaa pääsiäisenä mökille ensimmäistä 
kertaa pitkän talven jälkeen. Varaa 
juhlapyhien ruuhkiin aikaa ja maltillista 
asennetta, kuten liikennetutkija opastaa 
tämän lehden sivulta 26 alkavassa jutussa.
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* Seuraava Toyota+  
ilmestyy 13.6.2019

30.–31.3. 
Corollan ensiesittely 
Tutustu uuteen Corolla-perheeseen 
viikonloppunäyttelyssä Toyota-jälleenmyyjillä. 
Voit varata koeajon etukäteen osoitteessa toyota.fi.

1.5.
Vappu
Vappu ja harraste- 
autot kuuluvat yhteen.  
Katso tulevia harras-
teautotapahtumia  
esimerkiksi mobilia.fi.

12.5.
Äitienpäivä
Liput salkoon äitien 
kunniaksi! Muistetaan 
äitejä kauniilla  
sanoilla ja kukkasilla. 
Autoilevan äidin voi 
yllättää vaikka vasta-
pestyllä autolla. 

25.–28.4  ja 10.–12.5. 
WRC Argentiina ja Chile
Huhtikuun lopussa ajettava Argentiinan ralli  
on yksi haastavimmista WRC-osakilpailuis-
ta.  Vaikeassa maastossa kulkeva kisa vie sekä 
 kuljettajat  että autot äärirajoille. WRC-osakilpai-
luja on tänä vuonna yksi enemmän, kun touko-
kuussa ajettava Chilen ralli tuli mukaan kalente-
riin. Seuraa  Toyotan menoa ja muita rallikauden 
tapahtumia  osoitteessa wrc.com.

Tarkista 
tuulilasi

Kevätaurinko paljastaa  
tuulilasin liat ja naarmut. 
Tuulilasi kannattaa vaihtaa, 
jos siinä on paljon kiven-
iskemiä tai säröjä.

TOYOTA+ 9



Ajassa

TONI OLLIKAINEN / AKK

Eduskunta hyväksyi alkuvuo-
desta lakimuutoksen, joka 
mahdollistaa niin sanottujen 
kevytautojen käyttöönoton. 
Ensi marraskuussa voimaan 
tuleva uusi  laki sallii oma-
massaltaan maksimissaan  
1 500 kilon painoisen ajo-
neuvon rekisteröimisen 
 kevytautoksi. Kevytautoa 
saa ajaa 15-vuotiaana AM 121 
-kortilla eli niin sanotulla mo-
poautokortilla. Kevyt auto saa 
kulkea enintään 60 kilomet-
riä tunnissa. 

Toyota on perustanut yhteis-
työyrityksen ranskalaisten Air 
Liquiden, Idexin sekä  STEPin, 
Pariisin sähkökäyttöisten 
taksien yhdistyksen kans-
sa.  Yhteisyrityksen tähtäime-
nä on esitellä päästöttömän 
henkilöliikenteen mahdolli-
suuksia Pariisin kesäolympia-
laisten 2024 alla. 

Toyota toimittaa Pariisin 
taksikäyttöön 500 vetykäyt-
töistä Mirai-henkilöautoa, 
 mikä nostaa kaupungissa toi-
mivien Mirai-taksien määrän 
600 autoon vuoden 2020 
loppuun mennessä. Pariisin 
kaduilla on jo entuudestaan 
100 Miraita taksikäytössä. 

Kevytautot 
tulevat

Mirait 
rantautuvat 
Pariisin 

TOYOTAN paluu rallin MM-sarjaan kau-
della 2017 avasi yhteistyön Neste Rallin ja 
Toyota Auto Finlandin välillä. Kumppa-
nuus maailman myydyimpiin kuuluvan ja 
kansainväliseen moottoriurheiluun vah-
vasti sitoutuneen automerkin kanssa on 
ollut mieleen myös suomalaiselle rallikan-
salle. Brändi on näkynyt, kuulunut ja kiin-
nostanut yleisöä Neste Rallin huoltopar-
kista sosiaaliseen mediaan.

”Rallin ja TOYOTA GAZOO Racin-
gin avulla haluamme viestiä ajamisen ilos-
ta ja Toyotan kunnianhimosta kehittää yhä 
parempia autoja. Tulevaisuudessa TOYO-
TA GAZOO Racing näkyy entistä enem-
män Toyotan mallistossa. Autotarjontam-
me täydentyy GR-erikoismalleilla, kuten 
uudella Toyota Supralla vielä tämän vuo-

den aikana”, sanoo Toyota markkinointi-
johtaja Mikko Kekäläinen. 

Toyota toimittaa Neste Ralliin AKK 
Sportsin käyttöön 65 Toyotaa, joita käyte-
tään sekä henkilö- että huoltokuljetuksiin. 

”Meille on tärkeää, että tapahtumassa 
käytettävä autokalusto on uutta ja vähä-
päästöistä. Haluamme tuoda myös katso-
jaelämyksien kehittämiseen uusia näkö-
kulmia – tästä esimerkkinä Aspa-säätiö-
läisten ja Toyota Auto Finlandin kanssa 
viime kesänä toteuttamamme rallielämys-
päivä faneille, joille ei muutoin tarjoudu 
mahdollisuutta päästä seuraamaan tapah-
tumaa. Näistä lähtökohdista on hienoa 
lähteä rakentamaan jälleen yhdessä Neste 
Rallia”, hehkuttaa AKK Sportsin kaupal-
linen johtaja Heli Kemppainen.  T+

KUMPPANUUS

Vauhdikas yhteistyö
Neste Ralli ja Toyota Auto Finland jatkavat yhteistyötä kah-
den vuoden sopimuksella. Katsojaelämykset ja vastuulli-
nen tapahtumarakentaminen ovat yhteistyön kulmakiviä.

Toyota juhli  Ott Tänakin  voittoa  
viime vuoden Neste Rallissa. 

10 TOYOTA+



Lue lehteä myös digitaalisesti Toyotaplus.fi  

3 Tavaratilan pelastaja 
Tavaratilan suojapohja pi-
dentää auton verhoilun ikää. 
Pohja on kevyt sekä helppo 
poistaa ja puhdistaa. (Toyota 
C-HR:n suojapohja, 78 eur).

Kysy tuotteita  
Toyota-jälleenmyyjiltä. 

Turvallinen

Kätevä 

3 x kurat 
kuriin

1 Siististi tekstiiliä 
Tekstiilimatto luo tyylikkään 
tunnelman. (Etumatto  
kuljettajalle, 29 e, etu- ja  
taka matot, 69 e).

2 Kestävä valinta
Helposti puhdistettavat 
 kumimatot sopivat kaikkiin 
vuodenaikoihin (Etumatto-
sarja, 49 e, etu- ja takamatot, 
69 e).

Tyylikäs

Matto suojaa ajokkiasi 
lialta ja kulumiselta. 
Myös ulkonäkö kohe-
nee uusilla matoilla. 

MÖLYT kannattaa autoillessa pitää 
mahassa – varsinkin, jos kyydissä 
on lapsi. Lapsi nimittäin tarkkailee, 
miten vanhempi toimii liikenteessä.

Vanhemman käyttäytymisel-
lä on tutkitusti suuri merkitys lap-
sen omaan liikennekäyttäytymiseen, 
sanoo liikennekasvatuksen suunnitte-
lija Eeva-Liisa Markkanen Liiken-
neturvasta.

”Lapsi oppii liikenteessä toimimista 
vanhemman antamasta mallista. Täl-
lainen sosiaalinen oppiminen on usein 
tiedostamatonta. Vanhempi ei ajattele, 
että tässä minä opetan, miten liiken-
teessä toimitaan.”

Jos vanhempi ajaa päin punai-
sia, hurjastelee, tekee äkkijarrutuksia, 
kiroilee ja haukkuu muita autoilijoi-
ta, tuleeko lapsesta samanlainen kul-
jettaja?

Markkasen mukaan ei välttämät-
tä, koska ihmisen oppimisprosessi 

on niin monisyinen. Esimerkiksi kun 
koulussa käsitellään asiaa, lapsi voi 
herätä ajattelemaan: vanhempani toi-
mii noin, mutta nyt tuli sellaista tie-
toa, että haluan tehdä toisin.

”Mitä isommaksi lapsi tulee, sitä 
tärkeämmäksi kavereiden tekemät 
valinnat muodostuvat. Ei kaikki se, 
miten vanhempi käyttäytyy, automaat-
tisesti siirry lapseen.”

Jos vanhempi viis veisaa esimerkiksi 
turvavyön käytöstä, lapsi saattaa silti 
saada mielikuvan, ettei asia ole tärkeä. 
Vanhemman selittävä puhe liikentees-
sä taas lisää lapsen ymmärrystä siitä, 
miten liikenteessä tulee toimia.

”Se on kivaa vuorovaikutusta, ja 
lapsi tottuu seuraamaan liikennettä. 
Joskus huomaan höpöttäväni ääneen, 
vaikka lapset eivät ole kyydissä. Olen 
tottunut siihen, että takapenkillä on 
joku.”  T+

Tarkat korvat takapenkillä
Aikuinen opettaa lapselle liikenne
käyttäymistä usein tiedostamattaan.
Teksti SAMI TAKALA 

TUTKITTU JUTTU

11TOYOTA+



Ajassa

1 James Bondin tyyliin
Näyttävän Supra Edition 
One -erikoismallin ulko väri 
on mattahopea. Näitä  
valmistetaan vain 900  
kappaletta. 

2 Suosikin paluu
Uusi Corolla-mallisto oli 
Geneven näyttelyosaston 
keski pisteenä kaikkien  
kori mallien voimin.

 

3 Pirteästi kesään!
Vuoden 2019 suosikki väri 
on oranssi – näin uskoo 
 ainakin uusi AYGO x-cite, 
 joka rantautuu kesällä  
Suomeen.

3 x Geneven Autoshow
Toyotan osaston tähtinä loistivat  
upea Supra erikoisvärissä sekä uusi Corolla-perhe.

TOYOTA GAZOO Racingin 
viime vuoden autourheilu
menestys huomioitiin  
helmikuun alussa järjestetys
sä Autobest Gala Awards 
 tapahtumassa. 

Autobest on 31 Euroo
pan maata kattava järjes
tö, joka palkitsee vuosittain 
autoalan menestyjiä eri ka
tegorioissa. Toyotan voit
taman Sportbestkatego
rian palkinnon vastaanot
ti Toyota  Motor  Europen 
edustaja Alain  Dujardyn. Kii
tospuheessaan hän lainasi 
 Toyota  Motor Corporationin 
 perustajan, Kiichiro Toyodan 
sanat vuodelta 1952: ”Auto
urheilun  tavoite ei ole vain 
tyydyttää uteliaisuuttamme, 
vaan  mahdollistaa autoalan 
teknologinen kehitys.”

Sportbest-
palkinto 
Toyotalle 

AU TO U R H E I LU

LUKU

Hybridien osuus  
Toyota C-HR:n  
myynnistä  
Euroopassa.
LÄHDE: TOYOTA

87%

Yli kymmenen päivän kestävyyskoe 
sekä autoille että kuljettajille erot-
taa jyvät akanoista. Dakar 2019 -ral-
lin Perussa tammikuussa voittanut 
TOYOTA GAZOO Racing SA (South 
Africa) näytti, ettei Toyotan auto-
urheilumenestys rajoitu vain WRC- tai 
WEC-sarjoihin. Qatarilaisen Nasser 
Al Attiyahin ja hänen ranskalaisen 
kartanlukijansa Mathieu Baume-
lin voitto oli paitsi Toyotan ensim-
mäinen, myös ensimmäinen bensii-
nimoottorisella autolla ajettu voitto 
sinä aikana, kun Dakar-rallia on ajettu 
 Etelä-Amerikassa.

Toyoyta 
voitti  
Dakarissa

TOYOTA  GA ZO O  R AC I N G
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1 Mikä on Toyota  
Rahoituskasko?
Toyota Rahoituskasko on 
osamaksuerän yhteydessä 
maksettava auton vakuutus, 

joka sisältää liikennevakuutuksen ja 
täyskaskovakuutuksen. Vakuutuksen 
tarjoaja on IF Vahinkovakuutusyh-
tiö Oy.

2 Miksi minun kannattaa  
ottaa Rahoituskasko?
Kun rahoitat autosi Toyo-

ta Rahoituksessa, esimerkiksi Toyo-
ta Jousto -rahoituksella, saat siihen 
halutessasi Toyota Rahoituskaskon 
kuukausierällä. Rahoituskasko on 
sinulle valmiiksi paketoitu liikkumi-
sen turva, joka on voimassa rahoi-
tuksen ajan. Lakisääteisen liiken-
nevakuutuksen ja kattavan kasko-
vakuutuksen lisäksi voit halutessa-
si täydentää vakuutusta lisäturvilla. 
Vakuutuksen kohteena on ajoneuvo 
vakiovarusteineen, tavanomaiset lisä-
varusteet sekä ajoneuvon tehtävän 
mukaiset lisävarusteet. Toyota Rahoi-
tuskaskossa ei ole bonusoikeutta. 

Kysy rahoituksesta

3 Miten saan selville 
Rahoituskaskon hinnan?
Voit laskea Rahoituskasko-

tarjouksen Joustolaskurissa osoit-
teessa toyotajousto.fi. Auton mallin 
valinnan jälkeen syötät kuljettajan 
syntymäajan, asuinpaikan ja posti-
numeron, niin laskuri antaa vakuu-
tuksellesi hinnan.

4 Miten suuri oma
vastuu Rahoitus
kaskossa on?
Rahoituskaskossa voi 
valita törmäysturvan 

omavastuuosuudeksi joko 200 euroa 
tai 500 euroa. Muissa turvissa oma-
vastuu on pääsääntöisesti 200 euroa.

5 Mitä lisäturvia Rahoitus
kaskon yhteyteen on 
mahdollista ottaa?
Valinnaisina lisäturvina 

voit valita sijaisautopalvelun, lasitur-
van ja lunastusturvan.

Kysymyksiin vastasi 
Toyotan asiakas palvelupäällikkö  
Carita Österberg

Lähetä kysymyksesi 
osoitteeseen 

toyota.rahoitus
@toyota.fi

Rahoituskaskon kyl-
keen saa valinnaisena 
lisäturvana esimerkiksi 
lasiturvan.
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Minun Toyotani

Miksi valitsit Toyota Verson?
”Autonvaihto tuli ajankohtaiseksi, 
kun olin menossa polvileikkaukseen 
ja halusin vaihtaa automaattivaih-
teiseen autoon. Koeajoin Verson ja 
totesin sen toimivaksi. Kävin myös 
toisen merkin liikkeessä. Potkin siel-
lä puoli tuntia renkaita, mutta myy-
jät olivat kiinnostuneempia keskus-
telemaan keskenään. Kävelin ulos ja 
soitin Toyota-kauppiaalle, että tilaan 
Verson.”

Mitä olet tykännyt autosta?
”Vaikka auto on jo yhdeksän vuot-
ta vanha, siinä ei ole ollut mitään 
vikaa. Pelkät perushuollot ovat riittä-
neet. Huollossa sanottiin kerran, että 
akun voisi vaihtaa, jos auto alkaa pät-
kiä. En koe mitään tarvetta vaihtaa 
autoa, kun se on vasta sisäänajettu.”

Mitkä ominaisuudet autossa ovat 
sinulle tärkeimpiä?
”Tykkään siitä, että auto on iso. 
Minulle on naureskeltu, että olen 
sinkku ja ostin seitsemän hengen 
bussin. Tila on tarpeen, sillä joudun 
työssäni kuskaamaan paljon tava-

Ruokatoimittaja Tiina Rantanen ajaa Toyota 
Versolla ja arvostaa muun muassa sen tilavuutta.

Samaa perhettä 

Toyota Verso
Vuosimalli 2010

Ajettu 76 000 km

Teksti SAMI TAKALA Kuva JANI LAUKKANEN

KU K A?

Tiina Rantanen

•  56-vuotias ruokatoimittaja.  
Kirjoittanut lukuisia ruokakirjoja. 
Himahella-ruokablogin perustaja. •  Asuu Helsingissä, koulutukseltaan 
kotitalousopettaja.•  Harrastaa uintia, vesijuoksua ja 
hydrobicia.

raa: ruokaa, astioita, jopa huonekalu-
ja. Haluan myös ajaa korkeammalla, 
koska olen lyhyt. Ja rakastan Verson 
ajomukavuutta. Silloin kun auto oli 
uusi, saatoin lähteä muuten vain aje-
lemaan. Kesäyö ja kaasu pohjaan!”

Mitä autoilu merkitsee sinulle?
”Tykkään ajamisesta ja liikun aina 
autolla. En käytä julkisia, ellei ole 
pakko. Ajoin kortin jo18-vuotiaa-
na, mutta perheessä oli miehiä, jotka 
ajoivat autoa mieluummin itse, ensin 
isä ja sen jälkeen aviomies. 38-vuo-
tiaana alkoi itsenäisen naisen elämä. 
Voin hypätä autoon ja ajaa minne 
haluan.”

Mitä autoosi liittyvää muistoa et 
unohda?
”Kun tein autojuttuja Gloriaan, sain 
testattavakseni Lexuksen. Se oli niin 
hiljainen ja pehmeä! Kun hyppä-
sin omaan bensalla käyvään Versoo-
ni, se tuntui äänekkäältä. Sanoin sil-
loin ääneen, että älä huuda minulle, 
vaikka olen ollut uskoton. Mutta kyl-
lä tämä Verso on silti autoista suurin 
rakkauteni.”

Mitä auto kertoo omistajastaan?
”Kymmenen vuotta sitten Versoni 
oli oikea trendiauto, ja on mielestä-
ni edelleen. Verso on kestänyt aikaa. 
Toivon, että olisin itsekin yhtä aja-
ton. Juuri naureskelin, että Versoni 
on musta ja olen itsekin usein täys-
mustaan pukeutuneena. Meissä on 
sukunäköä – olemme samaa perhet-
tä.” T+
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Tiina Rantanen sanoo,
että auton pitää olla iso.
Ruokatoimittajana 
hän kuskaa paljon ruokia 
ja kuvausrekvisiittaa. 
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3 x uusi 
Corolla

Kahdennentoista sukupolven 
Corolla vie mallin seuraavalle 
vuosikymmenelle ja tekee sen tyylillä 
sekä taidolla. 

Teksti PEKKA KARVINEN Kuvat TOYOTA 

LAATU, luotettavuus ja kestävyys ovat sanoja,  jotka 
ovat kuvanneet Corollaa läpi vuosikymmenten. Se 
on maailman myydyin automalli yli 46 miljoonalla 
autolla. Menestystarina saa arvoisensa jatkajan, kun 
kahdennentoista sukupolven Corolla saapuu tänä 
keväänä Suomeen. Toyota Motor Corporationin pää-
johtajan, Akio Toyodan kuuluisa lausahdus ”No 
more boring cars!” (Ei enää tylsiä autoja) elää voimak-
kaasti uudessa Corollassa.

Corolla tulee markkinoille kolmella korimallil-
la. Urheilullisen näyttävä hatchback, veistoksellisen 
jyhkeä sedan sekä iso Touring Sports -farmari muo-
dostavat näyttävän Corolla-perheen, josta jokainen 
löytää oman suosikkinsa. Korimallit poikkeavat käy-
tännössä niin paljon toisistaan, että voisi jopa sanoa, 
että kyseessä on kolme erilaista autoa. Voimalinjoina 
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palvelevat uudet hybridivaihtoehdot, 
mutta hatchback- ja Touring Sports 
-malleihin saa vielä perinteisen ben-
siinimoottorinkin. Hybridien odote-
taan ottavan noin 90 prosentin osuu-
den Corollan myynnistä Suomessa. 

Lennokas hatchback
Corolla hatchbackin tyylikäs ulko-
näkö noudattelee klassisen hatch-
back-muotoilun periaatteita. Ren-
kaat on tuotu lähemmäs kulmia, ja 
auto on matalampi kuin edeltäjän-
sä. Muotokieli on yhdistelmä terävää 
lennokkuutta ja pyöreän rauhoittavia 
piirteitä. Leveä etusäleikkö korostaa 
auton voimakasta otetta alustaan-
sa, ja 2.0 Hybrid-mallin Sport-taka-
puskurin pakoputkien kaksoisulos-
tulo kielii, että kulku on ulkonäön 
mukaista. 

Auton sisätilatkin todistavat suku-
polvien välistä eroa. Muotoilu on 

hyvin modernia mutta funktionaa-
lista. Materiaalit ovat pehmeitä ja 
vaikutelma on laadukas. Sisätilo-
jen suunnittelusta on ollut vastuus-
sa Toyotan Euroopan R&D-yksik-
kö, joka on varmistanut, että sisä-
tilat täyttävät eurooppalaiset laatu-
vaatimukset. Eikä Suomea tai muita 
kylmiä alueita ole unohdettu, sillä 
muun muassa lämmitettävä ohjaus-
pyörä kuuluu Active-varustetasosta 
lähtien vakiovarusteisiin.

Turvavarusteet paikallaan
Corollan kaikissa malleissa on 
uusimman sukupolven Toyota Safety 
Sense -järjestelmä, mikä tekee aktii-
visine turvavarusteineen jokapäiväi-
sestä autoilusta huomattavasti turval-
lisempaa. Järjestelmä sisältää muun 
muassa yöaikaan jalankulkijat sekä 
päiväaikaan pyöräilijät tunnistavan 
Pre-Collision-toiminnon, adaptiivi-
sen eli mukautuvan vakionopeussää-
timen, kaistavahdin, liikennemerk-
kien tunnistuksen sekä automaattiset 
kaukovalot. Lisäksi uutena toiminto-
na on edellä ajavan auton seuranta-
toiminnolla varustettu kaistallapitoa-

vustin kaikissa muissa paitsi käsiva-
lintaisella vaihteistolla varustetuissa 
bensiinimalleissa. Muihin varuste-
tasoihin saa esimerkiksi peruutus-
kameran, karttanavigoinnin kol-
men vuoden päivityksillä, pysäköin-
tiavustimen, JBL Premium -audion 
ja mukautuvan iskunvaimennuksen 
(AVS). 

Hybridi yhdistää tehokkuuden  
ja pienen kulutuksen 
TNGA-perusrakenteen mahdol-
listama matala muotoilu ja tarkas-
ti mietityt yksityiskohdat pitävät 
auton painopisteen lähellä maata. 
Kori on erittäin vääntöjäykkä mutta 
kevyt. Tarkasti mietitty alustarakenne 
yhdessä uusien voimalinjojen kanssa 
tekee ajamisesta nautinnollisen tark-
kaa ja miellyttävää.

Corolla tarjoaa ensimmäisen ker-
ran Toyotan hybridihistoriassa kaksi 
erilaista hybridivoimalinjaa samaan 
malliin. 1.8 Hybrid on neljännen 
sukupolven versiona tuttu Priusis-
ta ja C-HR:stä, mutta 2.0 Hybrid on 
täysin uusi.

Uudessa itselataavassa voimalin-

Uusi Corolla-mallisto  
kuvattiin Mallorcalla.
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FA K TA

Autotyyppi:  Touring Sport
Moottori: 2.0 Hybrid
Vaihteisto: e-CVT -hybridivoimansiirto
Suurin teho: 132 kW / 180 hv
Kiihtyvyys: 0-100 km/ h 8,1 s.
 
MITAT:
Pituus: 4 653 mm
Leveys:  1 790 mm
Korkeus: 1 435 mm
 
TALOUDELLISUUS:
Kulutus, yhdistetty ajo (WLTP, alkaen):   
4,9 l/100 km
CO2-päästöt, yhdistetty ajo (WLTP, 
alkaen): 112 g/km 
Hinta: TS 2.0 Hybrid Active  alkaen  
31 567 €, TS 1.2 T Life alkaen 23 996 €

* Corolla Touring 
Sport tarjoaa tilaa  
aktiiviseen elämään. 
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jassa polttomoottori on 2.0-litrai-
nen entuudestaan tutun hybridi-
paketin perustuessa 1.8-litraiseen 
polttomoottoriin. Monia Corollaan 
hybridijärjestelmän komponentte-
ja on kehitetty uudenlaiseen muo-
toon, mutta polttomoottori on täy-
sin uusi toteutus. Lopputuloksena 
uuden järjestelmän suurin ulostulo-
teho on 180 hevosvoimaa (vrt. 1.8 
Hybrid: 122 hevosvoimaa). Näillä 
eväillä uusi Corolla laukkaa nollasta 
sataan kiihdytyksen parhaimmillaan 
7,9 sekunnissa kulutuksen jäädessä 
4,9–5,3 litran välille sadalla kilomet-
rillä (WLTP). 

Elegantti sedan perinteitä  
arvostavalle 
Sedan on luonnollisesti auton 
takaosasta erilainen kuin hatchback- 
tai Touring Sports -mallit,  mutta 
myös keula on hieman erilainen. 
Siinä missä toiset mallit korostavat 
sporttisuutta tai tilavaa käytännöl-
lisyyttä, sedan huokuu perinteiseen 
korimalliin liitettävää eleganssia. 
Sedania ja Touring Sports -mallia 
yhdistää toisaalta sama, 2 700 mil-
lin akseliväli. Käytännössä nuo milli-
metrit tarkoittavat luokkaansa isom-
pia sisätiloja. Sedanin voimalinja on 
aina 1.8 Hybrid, joka takaa taloudel-
lisuuden myös perinteitä arvostaville 
Corolla-kuljettajille.

Tilaa kaipaavan Touring Sports 
Corolla Touring Sports on kasvanut 
luokkaa suuremmaksi. Akseli väli on 
kasvanut edelliseen malliin verrat-
tuna, ja se on sama kuin hiljattain 
markkinoilta poistuneen Toyota  
Avensiksen. Sisätilat ovat avarat ja 
runsas varustelu puhuttelee sekä 
yksityis- että yrityskäyttäjiä.

Touring Sportsin tavaratila antaa 
erilaisia mahdollisuuksia käyttötar-
peen mukaan. Vakiona on muun 
muassa säädettävä tavaratilan poh-
ja, jolla saa ylimääräistä säilytystilaa 
pohjan alle tai vaihtoehtoisesti voi 
hyödyntää auton koko korkeuden. 
Takapenkin selkänojat voi kaataa 
kätevillä avauskahvoilla. Kun pohja 
on yläasennossa, käyttöön saa tasai-
sen alustan pitkillekin tavaroille. Täl-
löin tavaratilan tilavuus on huikeat 
1 600 litraa, mutta myös takaselkä-
nojat ylhäällä tilavuutta on lähes 600 
litraa. Se on käytännössä saman ver-
ran kuin Avensiksessa.

Kun Corollassa matkustaa useam-
pi pitempikin henkilö ongelmitta, 
käsitys uuden Corollan tiloista vah-
vistuu ja kuljettajaakin alkaa hymyi-
lyttää. T+

Corollan ensiesittely Toyota-jälleen-
myyjillä 30.3.–31.3.2019. 

5  X  L Ä H I KU VA

1.  Selkeä HUD-tuulilasinäyttö kuuluu  
Premium-varustetasoon.  

2.  Erinomainen näkyvyys ja  
ergonomia ovat vakiovarusteita.

3. TS-korimalli tarjoaa paljon tasaista 
tavaratilaa. 

4. Takapenkkiläisillä on hyvät tilat.  
Kuvassa Nordic Light -sisäväri.

5. Style-varustetasoon kuuluu näyttävät 
17 tuuman kevytmetallivanteet.

3  X  VA R U ST E

1 Jalanheilautuksella  
avattava takaluukku

Vakiovarusteena Premium-varustetasossa, 
saatavilla varustepakettien yhteydessä 

Active- ja Style-varustetasoihin.

2 Mittaristo 
Mittaristoon voi valita haluamansa  

näkymän. Vakiona Active- 
varuste tasosta lähtien.

3  Mediakeskus
Kahdeksan tuuman näyttö sisältää 
Bluetooth�-toiminnot, peruutus-

kameran ja varustetasosta riippuen 
karttanavigoinnin.

Elegantti sedan yhdistää
tyylin ja taloudellisuuden.
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2019
55 l

Moottori 
2019 Valvematic 6M/T

1966 R4 OHV 8V

Hinta
2019 alkaen 26 994 euroa
1966 8390 markkaa

Leveys
2019 1775 mm
1966 1485 mm

Polttoainetankin 
tilavuus

2019
43 l

1966 
36 l 

Oma massa

2019
1310–1425

kg

1966
760
kg

Maavara

2019
130
mm

1966
170
mm

Akseliväli

2019
2700
mm

1966
2285
mm

Korkeus

2019
1435
mm

1966
1345
mm

Pituus

2019
4630

mm

1966
3845
mm

Huippunopeus 

2019
180

km/h

1966
143

km/h Moottorin
tilavuus / teho

Polttoaineen kulutus

2019
4,4–5 l /
100 km

1966
7–9 l/

100 km

Vaihteita

2019
xx cm

4

1966
1.1 1K
60

hv (SAE)

2019
1.8 Hybrid

122
hv (DIN)

Portaa-
ton

Corollan kasvutarina
Vuodesta 1966 tuotannossa ollut Corolla on valloittanut 

autoilevan kansan sydämiä jo kuudella vuosikymmenellä. 
Selvitimme, miten ikisuosikki on vuosien saatossa muuttunut. 

Vuoden 2019 
Corolla-mallisto

22 TOYOTA+



2019
55 l

Moottori 
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1966 R4 OHV 8V

Hinta
2019 alkaen 26 994 euroa
1966 8390 markkaa

Leveys
2019 1775 mm
1966 1485 mm

Polttoainetankin 
tilavuus

2019
43 l

1966 
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2019
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kg

1966
760
kg
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2019
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mm
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mm

Akseliväli
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1966
2285
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2019
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1966
1345
mm

Pituus

2019
4630

mm

1966
3845
mm

Huippunopeus 

2019
180

km/h

1966
143

km/h Moottorin
tilavuus / teho

Polttoaineen kulutus

2019
4,4–5 l /
100 km

1966
7–9 l/

100 km

Vaihteita

2019
xx cm

4

1966
1.1 1K
60

hv (SAE)

2019
1.8 Hybrid

122
hv (DIN)

Portaa-
ton

• Vuonna 2013 Toyotan 
valmistuslinjalta tuli ulos 40. 
miljoonas Corolla. Mallin 
suurimmat markkinat ovat 
Yhdysvallat ja Kiina.• Corolla-nimi  tarkoittaa 

kukan terälehteä. 

• Corollaa myydään  
yli 150 maassa. 

• Corollasta tuli vuonna 
1997 maailman myydyin 
auto, kun se ohitti  myyn-
tiluvuillaan legendaarisen 
kuplavolkkarin. 

• Toyotan insinööri  
Tatsuo Hasegava suunnitteli 
ensimmäisen Corollan.

Tiesitkö, että...

Vuoden 1966 Corolla
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ELÄMÄ YLLÄTTÄÄ, 
TOYOTA RAHOITUS JOUSTAA
Elämä ei aina jousta, sen sijaan Toyota Rahoitus näkee jopa tulevaisuuteen.
Toyota Jousto -rahoituskauden päätyttyä tiedät autosi hyvityshinnan jo etukäteen.

Osamaksu, Korjaamoluotto, Toyota Turva, Toyota Jousto ja Leasing.
Mikä niistä helpottaa elämääsi?

Vuokra 
1120 €/kk

Korvatulehdus 112 €

Uudet 
silmälasit 450 €

Jarrulevyjen vaihto 595 €

toyota.fi /rahoitus



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

Suomi on hyvä maa. Kansainvä-
lisen tutkimuksen mukaan paras 

kaikista. Huippupisteitä saamme tie-
teestä, kulttuurista, turvallisuudesta, 
tasa-arvosta ja hyvinvoinnista. Samal-
la kuitenkin epäilemme, ja jopa pel-
käämme erilaisia asioita. Pelkäämme 
esimerkiksi autoilun kasvavia kustan-
nuksia ja autoveron poistoa, EU- 
direktiivejä ja EU:n hajoamista, työt-
tömyyttä ja työvoimapulaa.

Myös tekoälyä ja robotteja pide-
tään uhkina. Pelkäämme, että tekoäly 
ohjaa meitä ja robotit vievät työpaik-
kamme. Osallistuin vuoden alussa 
luentosarjaan, joka käsitteli tekoälyn 
lisäksi algoritmejä ja keinotodelli-
suutta. Nyt tiedän, etten tiedä noista 
asioista paljoakaan, mutta pelätäkään 
ei tarvitse. 

Lääketiede ja arkkitehtisuunnitte-
lu ovat jo saaneet tekoälystä hyödyl-
lisen kumppanin. Tekoäly ei ajattele 
itse, sillä ei ole tunne-elämää eikä se 
ole kovin luova ja se on riippuvainen 

ihmisestä. Tekoälyllä ohjataan myös 
robottiautoa. Tietonsa se saa ympä-
ristöä tarkkailevilta kameroilta. Mut-
ta kameran linssiin voi tarttua puun 
lehti, jolloin tekoäly antaa virheelli-
sen tiedon esteestä ja kulku keskey-
tyy. Inhimillisten muuttujien tulkin-
ta on robotille vaikeaa. Japanilainen 
hotelli antoi yli sadalle asiakaspalve-
lurobotilleen potkut niiden aiheutta-
mien harmien vuoksi. Tilalle palkat-
tiin ihmisiä.

Myös ratahankkeita pelätään. 
Ratahankkeiden kustannukset ja kiis-
tely hyödyistä saavat aikaan raiderai-
voa niin kiskoja kannattavissa kuin 
vastustavissakin. Tunnin juna liittäi-
si Turun, Salon ja Lohjan Helsingin 
esikaupungeiksi. Lentorata lyhentäisi 
matkaa lentokentälle vartilla. Pisara-
rata purkaa Helsingin rautatieaseman 
ruuhkaa, joka kasvaa muiden uusien 
ratojen myötä. Eräiden laskelmi-
en mukaan ratakilometri maksaa 15 
miljoonaa euroa. Parin ratakilomet-

rin kustannuksilla saisi autokannan 
uudistumista edistävää romutustu-
kea jo mukavasti. Tallinna-tunneli on 
luku sinänsä. Se ei ehtine lähivuosien 
aikana toteutukseen, briteiltäkin meni 
Englannin kanaalin alittavan tunnelin 
suunnitteluun ja toteutukseen toista 
sataa vuotta. Ratahankkeita ei tarvitse 
pelätä, epäillä sopii kyllä.

Auton käyttäjän tulevaisuus on 
hyvissä käsissä, eikä auton hankki-
mista kannata pelätä. Tehtaat val-
mistavat ja markkinoivat niitä auto-
ja ja kulkupalveluita, joita kuluttajat 
haluavat. Yksityisauton käyttäjiä on 
Suomessa puolet kansasta. Omistajaa 
vaihtaa reilut puolimiljoonaa autoa 
vuosittain. Niistä uusien myynti on 
yli satatuhatta. Auton ostaja määrää 
autoilun tulevaisuudesta ja vaikut-
taa halutessaan ilmastomyönteisesti 
vaihtamalla uudempaan, vaikka itse-
lataavaan hybridiin, ajamalla vähem-
män, kuluttamalla muutenkin koh-
tuudella ja kierrättämällä.  T+
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Vain torvi 
toiselle tööttää

Suomalaiset ajavat yhä siistimmin, mutta kuljettajan 
oma kierroslukumittari nousee punaiselle, kun kiire 

ja yllätykset pilaavat päivän. Liikennetutkija ehdottaa 
lääkkeiksi malttia, aikaa ja empatiaa. 

Teksti ja kuvat JUHO PAAVOLA Kuvitus ISTOCK

UUTISOTSIKOISSA komeilevat 
hurjat ylinopeudet, päälle ajot pake-
nemisineen tai autoilijoiden väliset 
kilpa-ajot. Suomalainen liikennehän 
on hullua – paitsi ettei ole!

Liikenneturvan tekemän muutaman 
vuoden takaisen tutkimuksen mukaan 
suomalainen liikennekulttuuri kuuluu 
maailman vähiten aggressiivisiin. Lii-
kenneturvan suunnittelija, psykologi 
Jyrki Kaistinen on tutkinut liikennet-
tä lähes 30 vuotta. Hänen mielestään 
suomalainen liikenne on kehittynyt 

yhä huomaavaisempaan suuntaan.
”Olemme alkaneet oppia, miten 

ruuhkassa pitää ajaa, jotta liikenne 
sujuu. Vetoketjuperiaate alkaa vih-
doin toimia”, Kaistinen kehuu.

Meillä ja muualla 
Maiden välillä on selkeitä eroja sii-
nä, miten liikennettä ajatellaan. Kun 
liikennetutkijat Paul Atchley, Jing 
Shi ja Toshiyoki Yamamoto ver-
tailivat joitakin vuosia sitten Kiinan, 
Japanin ja Yhdysvaltojen ajokulttuu-

ria, he havaitsivat, että niin ajo- kuin 
koko maan yleisellä kulttuurilla oli 
vaikutus liikennekäyttäytymiseen.

”Kiinan ajokulttuurissa painot-
tui toisten autoilijoiden edelle pääsy, 
Japanissa toisten autoilijoiden suo-
jelu ja Yhdysvalloissa henkilökohtai-
nen vapaus. Jos Suomeen tuodaan 
muualla maailmassa hyväksi koettu-
ja käytäntöjä, ne pitää ensin mukaut-
taa täkäläiseen kulttuuriin”, Kaisti-
nen sanoo.

Hyvä esimerkki eroista on ääni-
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* Suuri osa 
liikenteessä 
liikkumises-
ta perustuu 
erilaisiin  
odotuksiin.

torven käyttö. Esimerkiksi Turkin lii-
kennekulttuuri sijoittui aggressiivi-
suudellaan tutkimuksessa tilaston 
kärkeen, mutta turkkilaiset autoilijat 
kokivat aktiivisen äänimerkin käytön 
normaaliksi viestinnäksi. Suomessa 
tööttäily on usein muuta kuin tove-
rillinen huomautus.

Liikenteessä asiat ovat hyvin niin 
kauan kuin kaikki sujuu jaettujen 
odotusten mukaan. Monissa kehitty-
vien maiden metropoleissa liikenne 
näyttää kaaokselta. Silti jalankulkija 

voi ylittää kadun turvallisesti, kunhan 
ei erehdy vaihtamaan äkisti suuntaa. 

Sääntöjen mukaan 
Suomessa tapana on noudattaa sään-
töjä, ja sitä odotetaan yhtä paljon 
muilta. 

”Ihmisiä ärsyttävät liikenteessä 
eniten yllätykset, eli tilanteet, jois-
sa asiat tapahtuvat odotusten vastai-
sesti. Suuri osa liikenteessä liikkumi-
sesta perustuu erilaisiin odotuksiin”, 
Kaistinen selittää.

Liikenteessä meitä ärsyttää se, että 
emme oikeastaan tiedä toisista tien-
käyttäjistä paljoakaan.

”Toisiin liikkujiin liitetään jatku-
vasti ominaisuuksia, joista meillä ei 
voi olla mitään tietoa.”

Tästä syystä ajatellaan, että nainen 
pysäköi huonosti, saksalaisen pre-
mium-auton kuski roikkuu takapus-
kurissa ja seniorit matelevat. Mikään 
edellä mainituista ei pidä yleistettä-
vänä tosiasiana paikkaansa. 

”Oma toiminta tulkitaan tilantees-
ta johtuvaksi, muiden toiminta tulki-
taan yksilön ominaisuudeksi”, Kais-
tinen tiivistää.

Mitä vähemmän meillä on infor-
maatiota, sitä todennäköisemmin 
tulkitsemme toisten ihmisten toimin-
taa luokitusten perusteella. Verenpai-
ne nousee, kun muut ovat tyhmiä.

”Jos muuta tietoa ei ole saatavilla, 
saatamme tehdä päätelmiä ajoneuvon, 
ulkonäön, sivuliikkeiden, kulkumuo-
don mukaan. Todellisuudessa meillä ei 
ole juuri mitään tietoa toisen ihmisen 
toiminnan syistä liikenteessä.”
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* ”Ärsyyntymisen 
korvaaminen hymyllä 
vaatii työtä, mutta se 
kannattaa.”

Kun tähän päälle lisätään se, että 
liikenne on viestintää, soppa on val-
mis. Liikenteessä viestimme esimer-
kiksi heijastimin, ajovaloin ja vilkuin. 
Samalla metallinen kori vääristää 
inhimilliset viestimme muille. Kun 
liikenteessä ei näe toisen kasvonil-
meitä kunnolla tai kuule sanoja, vää-
rinymmärrys kasvaa. 

Lisää empatiaa 
Jyrki Kaistisella on ehdotus, miten 
liikenne saataisiin entistä sujuvam-
maksi.

”Voisimme kokeilla myötäelä-
vää, empaattista lähestymistä. Koska 
emme kuitenkaan tiedä, miksi toinen 
ajaa turhan hiljaa, voisimme ärsyyn-
tymisen sijaan ajatella, että hänellä 
on siihen jokin hyvä syy”, Kaistinen 
sanoo.

Harva ärsyttää tahallaan. Edessä 
ajava auto voi madella, koska kuljet-
taja on saanut hiljattain ajokortin tai 
etsii osoitetta vieraassa kaupungissa. 

Liikenne on yhteispeliä, joka vaatii 
aikaa ja ennakointia. Usein juuri hal-
litsematon kiireen tuntu saa meidät 
kuljettajina taantumaan uhmaikäi-
sen lapsen tasolle. Siksi huudamme, 
kaasutamme ja toivomme säästä-
vämme aikaa, jotta ehtisimme peril-
lä selata viisi minuuttia kauemmin 
somea.

Riskit ovat suuria, palkinnot pie-
niä. Automaattisen ärsyyntymisen 
korvaaminen hymyllä vaatii työtä, 
mutta se kannattaa.

”Liikenteessä ympärillä liikkuvat 
ovat aina jonkun sisko, veli, lapsi, isä 
tai äiti toimittamassa tavallisia arjen 
askareitaan. Se olisi hyvä pitää mie-
lessä.”  T+

Kohteliaisuus saa hymyyn
1.  Kuinka paljon ajat?
2.  Millaiset tilanteet liikenteessä ärsyttävät?
3.  Mistä tulet liikenteessä hyvälle mielelle?

 Mika Kupila
1.  Ajan vuodessa noin 60 000  

kilometriä. Ajoni kattavat 
koko Suomen.

2.   Eniten minua ärsyttää, kun 
joku ajaa hiljaa, mutta ohi-
tuskaistan tullessa nostaa-
kin nopeutensa rajoituksen 
mukaiseksi. En ymmärrä 
logiikkaa sen takana. Hyvänä 
kakkosena tulevat kuljetta-
jat, jotka eivät jätä turvaväliä, 
vaan ajavat takapuskurissa 
kiinni.

3.   Hyvälle mielelle tulen siitä, 
kun esimerkiksi ruuhkas-
sa toinen päästää eteensä. 
 Ylipäätään on mukavaa, että 
toiset otetaan liikenteessä 
huomioon. 

Carolina Wendelin
1.  Ajan autoa parina päivänä 

viikossa. Kuljen sillä Helsin-
gistä Espooseen töihin.

2.   Minut saa ärsyyntymään sil-
lä, että ei käytä vilkkua pois-
tuessaan liikenneympyrästä 
tai risteyksestä. En myös-
kään pidä siitä, että ihmi-
set keskittyvät puhelimeen 
tai juovat ajaessaan kahvia, 

 koska se saa heidän keskitty-
misensä herpaantumaan. 

3.   Hyvälle mielelle minut saavat 
ihmiset, jotka kiittävät heilut-
tamalla, kun päästän heidät 
kadun ylitse, tai toiset autoi-
lijat, jotka antavat tietä vaih-
taessani kaistaa.

Rauno Segersvärd
3.   Vuodessa ajan suunnilleen 

15 000 kilometriä. Kaupun-
kiajon lisäksi kilometrejä ker-
tyy mökkireissuista ja vuo-
tuisesta matkasta Åreen ja 
takaisin.

3.   Minua ärsyttää se, kun muut 
eivät noudata sääntöjä. Totta 
kai teen itsekin virheitä, mut-
ta vanhemmiten liikenteessä 
tulee varovaisemmaksi. Siksi 
en pidä esimerkiksi siitä, että 
nopeusrajoituksista ei piitata 
tai pysäköidään vaarallisesti 
suojatien eteen.

3.   Käyn päivittäin lenkillä koi-
ramme kanssa. Ilokseni olen 
huomannut, että yhä useam-
mat autoilijat ovat oppineet 
päästämään suojatiellä koh-
teliaasti kadun yli. 

M I K A

CA R O L I N A

R AU N O
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TOYOTA GENUINE 
MOTOR OIL
VARMISTA TASAINEN TOIMINTA

Luotettavimmatkin moottorit toimivat pidempään 
häiriöttä, kun niitä huoltaa huippuluokan moottoriöljyllä. 
Toyota Genuine Motor Oil on kehitetty juuri Toyotan autoille
ja siksi se on parasta moottorillesi. Toyotaasi suunnitellut 
tuotteet löydät vain Toyota-huollosta. 

Huollattamalla autosi Toyota-huollossa varmistat, että autosi 
pysyy suorituskykyisenä, taloudellisena ja vähäpäästöisenä 
koko elinikänsä.

Huollon varaat helpoiten osoitteesta

toyotahuoltovaraus.fi 



Palvelut

1. Mille autoille Toyota- 
huoltovarauksen  
verkkopalvelu on  
tarkoitettu?
”Kaikille Toyota-merkkisille 
autoille vuosimallista 2000 
eteenpäin. Autojen tulee 
olla Toyota Auto Finlandin 
maahantuomia ja rekiste-
röity Suomessa. Yhteensä 
järjestelmässä on 250 000 
autoa.”

2. Mitä kaikkea  
palvelusta voi varata?
”Määräaikaishuollon lisäksi 
palvelun kautta voi varata 
erilaisia lisäpalveluita, kuten 
renkaiden kausivaihdon tai 
sijaisauton. Renkaiden uu-
siminenkin on helppoa, kun 

Miksi varaisin huollon 
autolleni verkosta?
Osa autoilijoista käy yhä paikan päällä 
merkkikorjaamossa varaamassa huoltoajan 
autolleen, mutta yhä useampi tekee varauksen 
helposti verkossa. Noin viidennes Toyotan 
huoltovarauksista tehdään netissä.

Teksti SAMI TAKALA Kuva  ISTOCK

palvelusta löytyy autoon so-
veltuvat rengaskoot ja asia-
kas voi vertailla eri rengas-
brändien hintoja rauhassa. 
Palvelu antaa tarjouksen, 
joka sisältää paitsi renkaat 
myös niiden asennuksen ja 
tasapainotuksen. Uutena 
ominaisuutena palvelussa 
on rengashotellin varaus 
ja tulevaisuudessa myös 
vaurio- ja katsastustarkas-
tukset.”

3. Saako asiakas etu-
käteen tiedon huollon 
hinnasta?
”Kyllä. Kun asiakas valitsee 
huollon, palvelu kertoo 
hinnan. Jos huollossa 
selviää, että autolle pitää 

tehdä jotain ylimääräistä, 
huoltoneuvoja on asiakkaa-
seen yhteydessä ja kysyy, 
laitetaanko kaikki kun-
toon samalla kertaa. Näin 
toimitaan riippumatta siitä, 
mistä asiakas on huollon 
varannut.”

4. Mihin korjaamoon  
varauksen voi palvelun 
kautta tehdä?
”Mukana ovat 
kaikki Suomen 
Toyota-verkoston 
merkkikorjaamot. 
Toimipisteitä on 
kaikkiaan yli 80.”
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5. Miksi varaisin huollon 
autolleni verkosta?
”Palvelu on tehty helpoksi ja 
yksinkertaiseksi käyttää. Se 
on käytössä vuorokauden 
ympäri viikon jokaisena päi-
vänä, eli asiakas voi varata 
huollon itselleen parhaiten 
sopivana ajankohtana. 
Chat-palvelu auttaa arkisin 
kello 9–22 ja viikonloppuisin 
kello 10–18, jos on ongelmia 
varauksen tekemisessä tai 
jokin asia askarruttaa.”

6. Miten varaus käy-
tännössä tehdään?
”Ajan voi varata 
verkossa osoit-
teessa toyota-
huoltovaraus.
fi tai paikallisen 
Toyota-korjaamon 
omilla nettisivuilla. 
Palveluun ei tarvitse 
rekisteröityä. 
Riittää, kun 
syöttää auton 
rekisteritunnuksen 
ja ajetut kilometrit.” 

7. Mistä tiedän, mikä 
huolto autolleni tulee 
varata?
”Ohjelma tarjoaa laskennal-
lista huoltoa, joka perustuu 
auton ikään ja annettuihin 
kilometreihin. Määräaikais-
huolto tulee tehdä kerran 
vuodessa tai 15 000 kilo-
metrin välein. Dieselautois-
sa on joitakin poikkeuksia.”

8. Voiko varattua aikaa  
itse muuttaa palvelussa?
”Voi. Huoltovarauksesta tu-
lee sähköpostiin tilausvah-
vistus. Siinä on varauskoo-
di, jolla asiakas voi siirtää 
varaamaansa huoltoaikaa 
tai perua sen.” T+

Kysymyksiin 
vastasi Toyota 
Auto Finlandin 

jälkimarkkinoinnin 
markkinointivies-

tintäpäällikkö  
Totte Raivisto. 
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Rallikuski 
isolla 

sydämellä  
Rallin maailmanmestarin Marcus Grönholmin 

sydän sykkii yhä tiiviisti ralliautoille. 
Inkoon maisemista hänet löytää myös 

kiinteistöbisnesten parista.

MARCUS GRÖNHOLM on kysyt-
ty mies. Tänään on haettava kaksi 
ralliautoa, jotka rakennetaan ajo-
kuntoon seuraavaa viikkoa varten. 
Levillä järjestetään neljän auto-
kunnan Marcus Grönholm Winter 
Experience. ”Jänk hälle on tehty ral-
lirata.”

Lappilaiselle suolle on jäädytet-
ty rata, jossa simuloidaan rallikisa. 
Erikoiskokeita muistuttavia osuuk-
sia opettelee ajamaan joukko ama-
töörejä. Matkat ovat lyhyempiä kuin 
ammattilaiskisoissa, autoissa on 
oikeat rallirenkaat.

”Tämän tyyppisille tapahtumille 
olisi enemmänkin kysyntää.” Grön-
holmilla on kotimaisemissa Inkoos-
sa kuitenkin niin monta rautaa 
tulessa, että reissaaminen ei houku-
ta kuten ammattilaisvuosina.

Rantabulevardin isä
Reilut kymmenen vuotta sitten 
Grönholm rakennutti vaimonsa 
Teresan eli Tessan kanssa meren 
äärelle Inkooseen ostoskeskuksen. 
Kiinteistön hoitaminen pitää kii-
reisenä. Samaan maisemaan on nyt 
suunnitteilla rakennushanke, jonka 

Teksti MINNA TAKKUNEN ja Kuvat ANTHONY  UBAUD
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vetovastuu on tässä vaiheessa Grön-
holmilla. Kaavoitus ja maakauppa 
ovat työn alla. Rantaan nousee aina-
kin erillis- ja pienkerrostaloja. Poten-
tiaaliset asunnon ostajat lähestyvät 
viikoittain eli kiinnostusta on.

”Liikemies ja liikemies”, Grön-
holm naureskelee hänelle tarjoile-
maani titteliä. ”Tessassa on enem-
män kauppiasta kuin minussa.”

Projektien käynnistämisen ja 
vauhdittamisen Grönholm kuiten-
kin osaa. Idea idyllisestä rantaka-
dusta taloineen sai alkunsa, kun hän 
istui ostoskeskuksen ravintolan ikku-
napöydässä. Hän katseli näkymää ja 
mietti, että miten veneiden säilytys-
paikkana toimivasta maakaistaleesta 
saisi viihtyisämmän. 

Aikaa vie myös sponsoreiden met-
sästäminen rallicrossiin, jota Grön-
holmin poika Niclas ajaa. Niinä tal-
vina, kun meri suostuu jäätymään, 
Grönholm järjestää ajotapahtumia 
jääradalla. Myös kaksi koiraa pitävät 
vauhtia yllä.

Mikä on monista tekemisistä rak-
kain? ”Kyllä se on tuo autourheilu-
homma.” Ilme sulaa hymyyn.

Ralliradoille rikkinäisten  
polvien ansiosta
Grönholmin tie ralliautoiluun avau-
tui parin mutkan kautta. 13-vuo-
tiaasta motocrossia ajaneen polvet 
alkoivat 17-vuotiaana olla loukkaan-
tumisten jäljiltä niin rikki, että lääkä-
rin arvio oli yksiselitteinen: ”Näillä 
polvilla ei enää ajeta.” 

Paitsi rallia. 
Sairausvakuutuksesta saamillaan 

rahoillaan Grönholm osti ensimmäi-
sen ralliautonsa. Äiti ei ollut tyyty-
väinen, mutta näki ettei poikaa auta 
vastustella. Seitsemän vuoden kulut-
tua Grönholm ajoi ensimmäisen 
Suomen mestaruutensa.

Ammattilaissopimuksen heltiämi-
nen oli vuosikymmenen sinnittelyn 
takana. Neste Rallissa Jyväskylässä 
vuonna 1998 koitti käänne. 

”Sunnuntaina voitin kaikki eri-
koiskokeet. Yhtäkkiä ovet aukesivat. 
Neljä tallia kiinnostui sopimuksen 
tekemisestä.” Grönholm oli 30-vuo-
tias. ”Se oli aikamoinen syksy.”

Alla oli tuolloin vuosien ajan ollut 
Toyota, jonka talliin Grönholm halu-
si. Mutta sopimus oli kiinni herrasta 
nimeltä Didier Auriol, jota Toyota  
ensisijaisesti havitteli. Auriol meni 
Toyotalle, ja Grönholm päätyi aja-
maan Peugeotia. ”Onneksi oli niin.” 
Pian nimittäin Toyota vetäytyi rallin 
parista ja keskittyi Formula ykkösiin.

*  ”Minulla on ollut 
voittamisen 
pakko ja halu. 
Kakkossija on 
aina kirvellyt.”

Marcus Grönholm 
ohjasi Toyotaa 

Ruotsin rallissa
helmikuussa.

Grönholmilla on suomalaisista
 kuskeista eniten MM-rallin 

osakilpailuvoittoja. 
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KU K A?

Marcus Grönholm

•  Kaksinkertainen ralliautoilun  
maailmanmestari vuosilta 
2000 ja 2002. •  Eniten MM-rallin osakilpailu-
voittoja saanut suomalainen.•  Asuu sukutilallaan Inkoos-
sa. Pyörittää ostoskeskusta 
vaimonsa kanssa ja organisoi 
rallitapahtumia. Kodin yhtey-
destä löytyy myös yksityinen 
rallimuseo.•  Kolme aikuista lasta, kaksi 
lastenlasta.

Voittamisen pakko
Vuosikausien rahoista taistelemi-
sen ja oman kaluston ylläpitämisen 
jälkeen Grönholmista tuntui äkkiä 
ihmeelliseltä, että ajamisesta mak-
settiin. 

Grönholmin leipä oli parikymp-
pisestä lähtien tullut maanviljelys-
tä, jota hän harjoitti sukutilallaan 
Inkoossa. 

”Maatalouskoulu tuntui omalta.” 
Ralliautojen rakentelun ja viljan vil-
jelemisen yhdistelmä toimi hyvin. 
Tosin Neste Ralli osui aina maanvil-
jelijän vuoden kiireisimpään seson-
kiin eli puintiaikaan. 

”En pystynyt olemaan tuolloin 
kolme viikkoa kestäneessä tapahtu-
massa niin pitkään kuin muut ajajat.” 

Pari vuotta ammattilaissopimuk-
sen solmimisesta Grönholm voitti 
Ruotsissa ensimmäisen maailman-
mestaruutensa. Siihen liittyvät hetket 
kuuluvat uran makeimpiin. 

”Tommi Mäkinen oli toisena. 
Ero loppupuolella oli 15 sekuntia.” 
Se huolestutti. Voitto irtosi lopul-
ta kuuden sekunnin erolla Mäki-
seen. Toisen maailmanmestaruuten-
sa Grönholm ajoi kaksi vuotta myö-
hemmin, 2002.

Millaiset ominaisuudet ovat avit-
taneet häntä ralliuralla? 

”Voittamisen pakko ja halu. Kak-
koseksi jääminen on aina kirvellyt.”

Mietin ääneen, uskallanko kysyä 
Grönholmilta, miten hän rentoutuu 
tai harrastaako hän vielä kaiken teke-
misen päälle jotakin. ”Useita kertoja 
olen hiihtänyt Vaasahiihdon.” Ruot-
sissa hiihdettävän maastohiihtokisan 
matka on 90 kilometriä.

Syntymäpäivän viettoon  
ralliradalle
Grönholm ajoi ammattilaisena lähes 
kymmenen vuoden ajan. Maailmal-
la kiertäminen ja millisekunneista 
kilpaileminen alkoi hiljalleen väsyt-
tää. Lopettamispäätös syntyi 2007. 
”Halusin lopettaa huipulla.” Hie-
man jäi kaivelemaan se, ettei vielä 
yhtä maailmanmestaruutta lohjennut 
lopettamisen sinetiksi.

Kaduttiko päätös? ”Kun vuosi oli 

mennyt, tuli haikeus.” Jotkut tallit 
kosiskelivat Grönholmia, mutta pää-
tös piti.

Tämän vuoden helmikuussa 
Grönholm palasi yli kymmenen vuo-
den tauon jälkeen ammattilaisradoil-
le. Ruotsin kisassa hän juhlisti viime 
vuonna täyteen tullutta 50 vuoden 
ikää. 

”Oli kiva olla mukana. Lähtöpaik-
ka oli hyvä ja testit olivat menneet 
hyvin. Mutta jo heti ensi metreistä 
huomasin, ettei kulje. Teimme nuotit 
turhan varovaisesti. Autot ovat muut-
tuneet, renkaat ovat erilaiset, mutkiin 
ajetaan kovempaa.” 

Jossakin vaiheessa ratti vaihtui 
lapioon, kun auto piti kaivaa lumes-
ta.

Kilpailuvietti on kuitenkin edel-
leen sen verran kova, että vaik-
ka Grönholm hupimielessä ajoikin, 
tulos jäi pännimään. 

Hän tuumii silti, että kyllä ralli-
kisaaminen saa jäädä tähän vetoon. 
”Suomesta on niin hyvät muistot, 
etten halua pilata niitä.”

Onko päätös aivan varma?
”Kyllä nyt on hyvä.” T+

Ensimmäiseen
maailmanmestaruuteen liittyvät
muistot ovat uran parhaita.
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Tekniikka

Hybridin 
hienous 

Toyota on hybriditekniikan ehdoton 
edelläkävijä.  Selvitimme, miten 

hybridiauton voimansiirto toimii. 

Teksti PEKKA KARVINEN Kuvat TOYOTA
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VUONNA 1997 Tokiossa esitelty 
 Prius avasi kokonaan uuden näky-
män henkilöautojen voimanlähtei-
siin. Suhtautuminen polttoaineen 
kulutukseen ja päästöihin ei ollut 
tuolloin samanlaista kuin nyt. Yli 
kahdenkymmenen vuoden aikana 
kehitys on ollut erittäin nopeaa, ja 
tämän vuoksi saattaa olla yllättävää, 
että Toyotan hybridien perustoimin-
taperiaate on säilynyt täysin muuttu-
mattomana.

Toyotan hybriditekniikka seli-
tetään yleensä bensiiniä käyttävän 
polttomoottorin ja sähköä käyttävän 
sähkömoottorin yhdistelmänä – siis 
hybridinä. Vähän tarkemmin katsot-
tuna minkä tahansa Toyotan valmis-
taman hybridin voimalinja koostuu 
aina kolmesta osasta: Atkinson-sykliä 
hyödyntävästä polttomoottorista sekä 
kahdesta sähkömoottorista. Kum-
pikin sähkömoottoreista voi toimia 
tilanteen mukaan joko sähkömoot-
torina muuttaen sähköistä energiaa 
mekaaniseksi energiaksi tai generaat-
torina muuttaen mekaanista energiaa 
sähköiseksi energiaksi.

Moottoreiden yhteispeliä
Vapaastihengittävä bensiinimootto-
ri on hyötysuhteeltaan sitä parempi, 
mitä enemmän siitä otetaan tehoa 
eli mitä vähemmän imuilmaa kuris-
tetaan kaasuläpällä. Polttomootto-
rin osuus auton liikuttamisessa kan-
nattaakin pitää pienillä nopeuksilla 
mahdollisimman pienenä. Sähkö-
moottori puolestaan tuottaa erit-
täin suuren vääntömomentin pienil-
lä kierrosluvuilla. Näin ollen sähköä 
kannattaa käyttää auton liikuttami-
seen varsinkin matalilla nopeuksilla.

Sähkömoottorit MG1 ja MG2 
sijaitsevat auton voimansiirtoyksikös-
sä, joka on polttomoottorin yhtey-
dessä samalla paikalla kuin perinteis-
ten ajoneuvojen vaihteisto. Normaa-
lissa etuvetorakenteessa voimansiir-
toyksikkö sijaitsee polttomoottorin 
jatkeena auton vasemmalla puolella. 
Samassa yksikössä on myös perintei-
sistä vaihteistoista tuttu vetopyörästö 
tasauspyörästöineen sekä tästä yksi-
köstä lähtevät vetäville etupyörille 
voimaa välittävät vetoakselit.

Enemmän irti energiasta
Polttomoottori-voimansiirto-paketti 
sijaitsee auton keulalla hyvin saman-

laisena kuin perinteisissäkin ajoneu-
voissa. Polttomoottori ei juurikaan 
eroa normaalista bensiinimoottoris-
ta muutamaa yksityiskohtaa lukuun 
ottamatta: Ilmastointilaitteen komp-
ressori on sähkötoiminen eikä moot-
torissa ole perinteistä generaattoria 
tai käynnistinmoottoria lainkaan.

Lisäksi näkymättömissä on yksi 
ero perinteiseen bensiinimootto-
riin. Hybridijärjestelmän yhteydes-
sä bensiinimoottori hyödyntää niin 
kutsuttua Atkinson-sykliä. Tämä tar-
joaa perinteiseen vapaastihengittä-
vään bensiinimoottoriin verrattuna 
erinomaisen hyöty suhteen, eli polt-
toaineen sisältämästä energiasta saa-
daan enemmän irti kuin perintei-
sessä bensiinimoottorissa. Kääntö-
puolena huipputeho on alhaisempi 
ja käyttökelpoinen vääntöalue mata-
lampi kuin perinteisessä moottorissa. 
Hybridijärjestelmässä siitä ei kuiten-
kaan ole haittaa, sillä Atkinson-sykli 
varmistaa polttomoottorin taloudelli-
suuden silloin kun tehoa tarvitaan.

* Toyotan hybridien perustoiminta
periaate on säilynyt muuttumattomana 
ensimmäisen Priuksen esittelystä asti.  
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MG1, 
Generaattori

MG2, 
Sähkö-

moottori

Polttomoottori

Planeetta-
pyörät 

(polttomoottori)

Aurinkopyörä
(MG1)

Yhteys alennus-
vaihteen kautta 
vetopyörästöön

Kehäpyörä 
(MG2)

Voimanjakoyksikkö 
(planeettapyörästö)

Hybridin voimansiirto

Polttomoottori on yhdistetty voi-
mansiirtoyksikön sisällä MG1:een ja 
MG2:een planeettapyörästön väli-
tyksellä. Planeettapyörästö mahdol-
listaa näiden kolmen voimanlähteen 
käytön yhdessä tai erikseen. MG2 on 
yhdistetty planeettapyörästön niin 
kutsuttuun aurinkopyörään. Tämä 
on myös yhteydessä vetopyörästöön 
ja edelleen vetäviin pyöriin. Toisin 
sanoen auton liikkuessa MG2 pyö-
rii tai MG2:n pyöriessä auto liikkuu. 
Yksinkertaisimmillaan pelkällä säh-
köllä ajettaessa tämä onkin tilanne. 

MG2:lle syötetään kolmivaiheis-
ta vaihtovirtaa, jonka tuotosta vas-
taa voimansiirtoyksikön päällä ole-
va tehonhallintayksikkö. Kun poltto-
moottori on pysähtynyt, MG1 pyörii 
vapaasti. Jarrutettaessa tai alamäkeen 
rullattaessa MG2:lta voidaan ottaa 
sähköä, jonka tehonhallintayksikkö 
muuntaa tasavirraksi ja ottaa talteen 
korkeajänniteakkuun. Näin hukkaan 
menevä energia saadaan esimerkiksi 
seuraavan kiihdytyksen käyttöön.

Sähköenergialla liikkeelle 
Jos auto on paikoillaan ja järjestel-
mä haluaa käynnistää polttomoot-
torin, syötetään MG1:lle sähköä. 
Tällöin MG1:n pyörintäliike nos-

taa polttomoottorin pyörintänopeu-
den käynnistymisen vaativalle tasol-
le. Liikkeellelähtö tapahtuu aina 
sähköllä, oli polttomoottori käyn-
nissä tai ei. Samoin peruuttaminen 
tapahtuu aina pelkällä sähköllä,  sillä 
polttomoottori voi pyöriä ainoas-
taan yhteen suuntaan. Peruutettaes-
sa MG2 tuottaa liikkumiseen tarvit-
tavan energian, mutta polttomoot-
tori voi samanaikaisesti pyörittää 
 MG1:sta tuottaen sähköä käytettä-
väksi MG2:ssa. 

Versioita ja eri malleja    
Koko hybridijärjestelmän toiminta 
on kiinni polttomoottorin, MG1:n 
ja MG2:n keskinäisistä pyörin-
tänopeuksista ja -suunnista. Eri mal-
leissa on erilaisia versioita muun 
muassa siitä, miten voima välitetään 
planeettapyörästöltä vetopyörästöl-
le. Nelivetoisuus on mahdollista joko 
taka-akselin erillisellä sähkömoot-
torilla (RAV4 tai Prius i-AWD) tai 
mekaanisesti jakovaihteiston avulla 
(Lexus LS 500h). Tällainen hybri-
dijärjestelmä mahdollistaa myös 
ulkopuolisen latausmahdollisuuden 
ja suuremman korkeajänniteakun 
lataushybridissä (Prius Plug-in).

Mallista riippumatta perustoimin-
taperiaate on säilynyt muuttumatto-
mana, mutta toteutus, komponent-
tien koko ja paino sekä järjestelmän 
energiatehokkuus on parantunut 
huimasti 20 vuoden aikana. Ja ehkä 
hienointa koko järjestelmässä on se, 
ettei kuljettajan tarvitse tietää juuri 
mitään järjestelmän toiminnasta, hän 
voi vaan valita kulkusuunan ja sopi-
van vauhdin.  T+

* Atkinson-sykli 
varmistaa poltto-
moottorin talou-
dellisuuden silloin 
kun tehoa tarvi-
taan.

TOYOTA+38



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



Hyvä tyyppi

KUOPION AUTOKAUPAN toimi-
tusjohtaja Ville Miskala törmää sil-
loin tällöin asiakkaisiin, jotka ovat 
ostaneet ensimmäisen autonsa hänen 
ukiltaan Huugo Tuoviselta.

Tuovinen perusti autokaupan 
vuonna 1961. Kun ukki kuoli vuon-
na 1969, liikettä jatkoivat ensin Mis-
kalan mummo Alma Tuovinen ja 
sitten isä Aulis Miskala. Ville tuli 
kuvioihin mukaan 2000-luvun alus-
sa ja nousi toimitusjohtajaksi vuonna 
2010, vaikka vanhemmilta ei tullut 
erityistä painetta perheyrityksen jat-
kamiseen.

Välillä asiakkaat muistelevat, kuin-
ka kauppaa käytiin edellisten suku-
polvien aikana. Perinteistä huolimat-
ta Miskala on alusta asti halunnut ja 
saanut olla oma itsensä autokaupan 
vetäjänä.

”Isä on ollut minulle hyvänä tuke-
na ja antanut työrauhan tehdä asioita 
omalla tavallani”, Miskala sanoo. 

Uskollisia asiakkaita
Kun Miskala oli pieni, hän tuli usein 
koulun jälkeen liikkeeseen, jutteli 
mummon kanssa, söi välipalaksi liha-
piirakoita, kävi korjauttamassa pol-
kupyöräänsä peltikorjaamon puolel-
la ja teki majoja varaosavarastoon. 
Nykyisestä henkilökunnastakin moni 

Autolaivan kapteeni

Lapsena Ville Miskala teki majoja 
Kuopion Autokaupan varaosavarastoon. 
Nyt hän on talossa monen pitkäaikaisen 

työntekijän pomo.

on ollut talossa niin pitkään, että 
muistaa Villen pikkupojasta saakka.

Juuri tässä Miskala näkee pitkä-
aikaisen perheyrityksen vahvuuden: 
henkilökunnan vaihtuvuus on pien-
tä ja ammattitaito kova. Liikkeellä 
on paljon asiakkaita, jotka ovat vuo-
sikymmenien ajan ostaneet autonsa 
Kuopion Autokaupasta.

”Meillä on aina ollut ajatus, että 
asiakas ei tule vain yhtä kertaa, vaan 
rakennamme luottamuksellisen asia-
kassuhteen, joka kestää pitkään.”

Strategian toimivuudesta kertoo 
sekin, että Kuopion Autokauppa on 
ollut vuosia markkina- ja luottotie-
toyhtiö Bisnoden tekemien, asiakas-
uskollisuutta mittaavien selvityksien 
kärjessä. 

Tammikuussa 2019 julkaistun 
uusimman selvityksen perusteella 
Kuopion Autokaupalla on Suomen 
kuudenneksi uskollisimmat asiak-
kaat. Peräti 74 prosenttia edellisen 
autonsa liikkeestä ostaneista asiak-
kaista palasi ostamaan uuden auton 
samasta paikasta.

”Ei riitä, että teemme myyntityön 
hyvin, vaan tärkeitä ovat myös huol-
totoiminta ja jälkimarkkinointi. Mei-
dän alallamme on aina sanottu, että 
automyyjä myy ensimmäisen auton 
ja huolto seuraavat.”

Luottamuksen rakentamista
Pitkistä perinteistä huolimatta Kuo-
pion Autokauppa ei ole jämähtänyt 
paikalleen, vaan on suorastaan tren-
dien edelläkävijä. Miskalan arvion 
mukaan tänä vuonna jopa yli 80 pro-
senttia sen myymistä autoista saattaa 
olla hybridejä.

Miskala sanoo, että nykypäi-
vän asiakkaille ei tarvitse enää selit-
tää perusasioita hybridiautoista, 
vaan moni tulee hakemaan suo-
raan sellaista. Miskalan kokemuksen 
mukaan hybridiauton ostajat eivät 
myöskään luovu teknologiasta, vaan 
ostavat seuraavaksikin hybridin.

”Se kertoo luottamuksesta ja 
hyvistä kokemuksista.”

Miskala kuvaa omaa rooliaan yri-
tyksen toimitusjohtajana laivan kap-
teeniksi, jonka tehtävänä on kertoa 
henkilöstölle, mihin suuntaan ollaan 
matkalla. Kuopion Autokauppa työl-
listää nelisenkymmentä henkilöä.

”Talo on täynnä ammattilaisia, ja 
jokainen osaa oman hommansa par-
haiten itse. En yritä päteä kenenkään 
ammattitaidon yli.”

Lautailua ja purjehdusta
Vaikka Miskala ei itse harrasta kilpa- 
autoilua, hän on aina ollut kiinnostu-
nut autourheilusta, esimerkiksi for-

Teksti JANNE AROLA Kuva PETRI JAUHIAINEN
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* ”Talo on täynnä  
ammattilaisia ja  
jokainen osaa  
hommansa  
parhaiten itse.” 

Nostalginen Corolla 
muistuttaa Kuopion
Autokaupan pitkistä
perinteistä. 

KU K A

Ville Miskala

• IKÄ: 39•  AMMATTI: Kuopion Autokaupan 
toimitusjohtaja vuodesta 2010 
lähtien.•  KOTI JA PERHE: Asuu Kuopion 
Puijon hiihtostadionin liepeillä 
vaimonsa ja 3- ja 5-vuotiaiden 
lastensa kanssa.•  HARRASTUKSET: Salibandy,  
lumilautailu, purjehdus.

muloista ja rallista. Erityiset lap-
suuden muistot ovat juuri Toyo-
tasta, jolla ajoi aikanaan muun 
muassa Juha Kankkunen.

Hektisestä työstä ja pitkis-
tä päivistä Miskala irrottautuu 
urheillen: hän on pitkään harras-
tanut salibandya aladivisioonata-
solla ja lumilautailee talvisin.

Kesäviikonloput kuluvat kil-
papurjehduksen parissa. Silloin 
keskittyminen on taktiikassa, 
käännöksissä, reitinvalinnois-
sa, purjeiden trimmauksessa ja 
veneen painojakaumassa.

”Vapaa-ajalla tulee helposti 
mietittyä yrityksen asioita, mut-
ta näissä tilanteissa työasiat jää-
vät taakse.” T+
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Varaa talvirenkaillesi hotelliloma 
ja vaihdata uudet alle helposti.

Näet hinnan 
kaikille palveluille heti.

RENKAAT HOTELLIIN, 
SINÄ LOMALLE

Thule kuljetusboksi
nyt erikoishintaan 

329 €

Vetokoukku
Saatavana myös hybridimalleihin.
Esim. kiinteä Toyota vetokoukku, 

13-napaisella pistokkeella. 
Uuteen RAV4-malliin alkaen 939 €

Koiraverkko
Puolikorkea,  alkaen 338 €

Koiraverkon jakaja
alkaen 290 €

Katso vaikkapa paikkakuntasi 
Toyota-liikkeen tarjoukset autoosi 

soveltuvista kesärenkaista. 

Taakkateline
Esim. RAV4 -kattokaiteisiin alkaen 323 €

Polkupyöräteline
Esim. 1 pyörälle, taakkatelineisiin.

Alkaen 141 €

Aidot Toyota-varusteet säästävät aikaa 
ja vaivaa eli käytännössä pidentävät lomaa. 
Kukapa siitä ei haluaisi nauttia?

toyotahuoltovaraus.fi 
• Kaikki rengaspalvelut • Huollot
• Vauriotarkastus • Katsastustarkastus
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Saksunin kylässä kuuluu 
vain veden kohinaa ja tuulen
 huminaa. Mitä sateisempi 
sää, sitä vuolaampia ovat 
vesiputoukset.

Vaihda vapaalle
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SAKSUNIN KYLÄ kurkistaa sankan 
sumun seasta. Erottuu vain pikkurui-
nen valkoinen kirkko ja vanhat tum-
manpuhuvat mökit, joiden katoilla 
viheriöi ruoho. 

Tuulenpuuska työntää usvaa sivuun 
kuin esirippua ja paljastaa kylää ympä-
röivät jyrkät nurmi- ja kalliorinteet. 
Hevoset laiduntavat niityllä. Vieressä 
lepää vuorovesilaguuni, jota rajaavat 
louhikot, vesiputoukset ja purot.    

Onkohan tässä Färsaarten vaikut-
tavin kylämiljöö?  

Alle kahdenkymmenen asukkaan 
Saksun sijaitsee pääsaarella, sen luo-

Tanskalle kuuluvassa syrjäisessä saaristossa odottavat 
lampaiden parturoimat nurmet ja dramaattiset jyrkänteet, 
sympaattiset kylät ja tyhjät autotiet. Färsaarten rauhasta ja 

upeista maisemista on helppo nauttia autoillen. 
Teksti MIRA JALOMIES Kuvat PEPPE MANCUSO 

teisrannikolla. Julkinen liikenne ei 
tänne ulotu, joten autoa tarvitaan.

Vuokra-autolla liikkuminen on yli-
voimaisesti kätevin ja mukavin tapa 
tutustua tähän Atlantin eristämään 
hiljaiseen saaristoon, jonka maisemat 
saavat haltioitumaan kerta toisensa 
jälkeen. 

Pääkaupunki on värikäs  
ja suloinen  
Tanskalle kuuluvia Färsaaria on vai-
kea sijoittaa kartalle; jonnekin Islan-
nin, Norjan ja Skotlannin keskivai-
heille ne kuuluvat. Saaria on yhteensä 

Färsaarten 
lumoissa 

18, joista kuuteen pääsee autolla pit-
kin siltoja tai merenalaisia tunneleita. 
Muutamalle kulkevat autolautat. 

Tiet ovat hyväkuntoisia ja liiken-
nettä on vähän, mutta lampaat kul-
jeskelevat vapaina kaikkialla, niitä 
on varottava. Etäisyydet ovat lyhyitä 
ja suunnistaminen on helppoa, sillä 
vuoristoisilla saarilla suurin osa teis-
tä seurailee rantoja. 

Matkailijalle näppärin tukikoh-
ta on suurimmalla saarella sijaitseva 
pääkaupunki, noin 20 000 asukkaan 
Tórshavn. Se on söpön pieni ja viih-
tyisä kaiken värisine pientaloineen. 

Färsaarten hyväkuntoisilla 
teillä on mukava autoilla. 

Viihtyisä Paname Café sijaitsee
Tórshavnin ydinkeskustassa. 

Tórshavnin vanhakaupunki 
on idyllinen asuinmiljöö. 

TOYOTA+ 45



Se on myös saariston ainoa paikka, 
jossa on kunnolla ravintola- ja kah-
vilavalikoimaa. Putiikeissa myydään 
muhkeita villavaatteita. 

Tórshavnin satamalahtien väliin 
jää keskiajalta juontuva puutaloalue, 
joka on kuin satukirjasta. Mustak-
si tervatuissa, huolella hoivatuissa 
mökeissä asutaan edelleen. Muuta-
missa on erinomaisia ravintoloita. 
Punaiset talot toimivat hallintora-
kennuksina ja virastoina. 

Suurin nähtävyys on luonto
Vesiputouksia on miltei joka suun-
nalla. Yksi suurimmista ja komeim-
mista, Fossá, pauhaa autotien vie-
ressä, 140 metrin matkalla kahdessa 
osassa. Se on saarten suosituimpia 
nähtävyyksiä, mutta saamme ihailla 
sitä aivan yksin. 

Miltei yhtä rauhallista on Múla-
fossurin putouksen luona, jota kuu-
luu katsella näköalapaikalta, läheltä 
parkkipaikkaa. Kallionkielekkeeltä 
mereen valuva putous on itsessään 
aika vaatimaton, mutta kaunis näky 
osana ympäröiviä jyrkänteitä ja puut-
tomia viheriöitä.

”Färsaarilla on erityinen hiljai-
suus”, tuumaa viereen saapununut 
amerikkalaisturisti. ”En ole missään 
aikaisemmin kokenut tällaista.”

Yksi saariston kiehtovimpia puo-
lia onkin rikkumaton luonnonrau-
ha. Suurin osa asutuksesta on keskit-
tynyt pääkaupungin ympäristöön ja 
matkailijoita on vähän. Vaikka Fär-
saarten suosio on nousussa, se on 
edelleen varsin tuntematon matka-
kohde.

Elämän rytmi on rauhallinen
Mitä etäämmäs ajelee pääsaaresta, 
sitä hiljaisemmaksi käy. Yhtenä päi-
vänä suuntaamme Viðoyn saarelle, 
kauimmaiselle, jonne autolla pääsee. 
Juuri ketään ei näy missään. Autora-
dion signaali katoaa, mutta kännykkä 
sentään toimii. 

Saarella on vain kaksi pikkuruista 
kylää. Kauimmaisesta, Viðareiðista, 
löydämme auki olevan Elisabeth-ke-
säravintolan. Tarjolla on tyypillisiä 
paikallisruokia – lampaansatulaa, ris-
kilä-lintua ja kalaa. Jälkiruoaksi tuo-
daan raparperi- tai omenapiirasta 
kermavaahdon kera. 

Asiakkaita on vain muutamassa 
pöydässä, mutta palvelu on todella 
verkkaista. Mikäpä kiire tässä. Ikku-
nan takana vuorenhuiput kätkeyty-
vät pilviin. Välillä tihuuttelee vettä, 
sitten pilkahtaa aurinko. On tyypilli-
sen kolea kesäsää, joka vaihtuu yhtä 
mittaa. 

Paluumatkalla pysähdymme tien 
vierelle katselemaan tyhjää merta. 

20 000 asukkaan Tórshavn on kodikas
pääkaupunki. Sataman vanhoissa
kauppiastaloissa toimii nykyään
ravintoloita ja kahviloita.

Paikallista ja kansainvälistä keittiötä
yhdistelevä tyylikäs Fútastova
-ravintola sijaitsee yli 300 vuotta
 vanhassa puutalossa.

Vuoristojärvestä vetensä saava Fossá
on Färsaarten pisin vesiputous.
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FÄ R SA A R E T 

• Miten mennä?
Färsaarille voi lentää Atlantic Airway-
sillä Kööpenhaminasta ja Norjan Ber-
genistä (atlantic.fo). Tanskasta kulkee 
autolautta (smyrilline.com).

• Autoilusta
Auto kannattaa vuokrata lentokentältä. 
Saarilla toimii sekä kansainvälisiä että 
paikallisia vuokrausfirmoja. 

Hyväkuntoisia päällystettyjä tei-
tä on 600 kilometriä. Erityisen kauniit 
tieosuudet on merkitty karttoihin ja 
opasteisiin keltaisella leinikkisymbolilla. 
Nämä maisematiet ovat usein kapeita. 

Tunneleita on paljon. Kaksi pitkää, 
modernia merenlaista tunnelia ovat 
maksullisia (noin 13 euroa). 

Sää voi muuttua nopeasti ja sumu 
olla hetkittäin niin sakeaa, että tietä ei 
näy. Kesälämpötilat keikkuvat kymme-
nen asteen molemmin puolin.  

• Majoitu
Majoitus on hyvä varata ajoissa. Sitä on 
rajallisesti ja etenkin hotellit täyttyvät 
kesällä nopeasti. 

Suurimmilla saarilla on keskitason 
hotelleja ja guesthouse-majapaikkoja. 
Eniten valikoimaa on pääkaupungissa 
Tórshavnissa. 

Asunnon tai mökin voi vuokrata esi-
merkiksi Airbnb:n kautta. Leiriytyä saa 
vain leirintäalueilla, joita on parikym-
mentä. 

• Syö ja juo
Fútastova tarjoaa saaristolle tyypillisiä 
kala- ja liharuokia idyllisellä ravintolaku-
jalla Tórshavnin vanhoissa kortteleissa. 
Kolmen ruokalajin menyy maksaa noin 
70 euroa ilman viiniä. Auki vain illalla. 
(Gongin 5, futastova.fo).  

The Tarv on rouhean tyylikäs, liha-
painotteinen grilliravintola Tórshavnin 
satamassa. Illallislistan pääruoat mak-
savat noin 35–50 euroa (Undir Bryggju-
bakka 3, thetarv.fo).

Koks on saariston paras fine dining 
-ravintola ja ensimmäinen, joka on saa-
nut Michelin-tähden. Noin 230 euroa 
maksavan maistelumenun tähtiä ovat 
lammas, hummerit ja simpukat. Pöytä 
on varattava ajoissa (Frammi við Gjón-
na, Leynavatn, koks.fo).

• Maksaminen
Tanskalle kuuluvalla saaristolla on laa-
ja itsehallinto. Maksaa voi sekä Tans-
kan että Färsaarten kruunuilla, ne ovat 
samanarvoisia. Luotto- ja maksukortit 
toimivat miltei joka paikassa  
(visitfaroeislands.com).

Yhtäkkiä rantakivien vierestä pilkis-
tää hylkeen pää. Eläin kellahtaa het-
keksi kellumaan ja sukeltaa sitten 
matkoihinsa.

 
Luontopolkuja pitkin jyrkänteille  
Färsaaret on hieno kohde patikoijal-
le, ja automatkallakin kannattaa teh-
dä ainakin pari pientä luontokävelyä. 
Yhden retken voi jättää viimeiseen 
päivään, sillä kaunis ja helppokulkui-
nen, noin parin tunnin reitti löytyy 
aivan lentokentän lähettyviltä. 

Polku seurailee kirkasvetisen Lei-
tisvatn-järven rantamia ja nousee hil-
jakseen ylös nurmirinnettä mereen 
viettävälle jylhälle kalliokielekkeel-
le. Kerrotaan, että viikingit työnsivät 
sieltä orjansa alas mereen. 

Vaikka historia on synkeä, hui-
pulta on suurenmoinen panoraama. 
Sieltä näkee yhdellä silmäyksellä sekä 
meren että jyrkänteiden päällä lepää-
vän järven. Jos katsoo järveä tietystä 
kulmasta, näyttää aivan siltä kuin se 
leijuisi ilmassa.   T+

Kirkja

Viðareiði

Tórshavn
Leitisvatn

Múlafossur
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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

LASIVAHINGON SATTUESSA 
LASITURVA AUTTAA – BONUKSIA 
ALENTAMATTA

Vakuutuksen myöntää If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike.



Ensimmäiseni oli hopeinen 
urheiluauto. Ajoin pöydillä, soh-

valla, kirjahyllyä ylös alas. Isovan-
hempieni maton kuviointi muistutti 
Monacon katurataa. 

Urheiluauton polttoaine oli käteni 
liike, äänet syntyivät päristelemällä. 
Tarhan ja koulun lelupäivinä hopei-
nen kiiturini osallistui takaa-ajoihin 
ja törmäilytapahtumiin.

Tuunasin auton maalipinnan 
mustalla pienoismallimaalilla. Yritin 
palauttaa alkuperäisen maalin hopea-
tussilla. Lopputulos näytti automaa-
la   ri linjan hylätyltä työltä. 

Urheiluauto on edelleen työpöy-
dälläni seisontavakuutuksessa. 

Ajoin sillä myös mökkimatkoilla, 
isoisän japanilaisen auton takapenkillä. 
Tuon auton ostoperuste oli ollut polt-
toainetaloudellisuus ja luotettavuus. Ei 
siksi, että 1980-luvun alussa olisi kan-
nettu huolta hiilijalanjäljestä, vaan siksi 
että kuusi litraa sadalla kilometrillä on 
halvempaa kuin kymmenen litraa.

Nuuka elämänasenne näkyi myös 
siinä, että ovia oli kaksi ja radioita 
nolla. Ei ilmastointia, ei ohjaustehos-
tinta, ei penkinlämmittimiä. 

Takapenkillä tuntui kuitenkin aina 
turvalliselta, koska autossa olleet 
ihmiset olivat turvallisia. Etupenk-

kien väliin nojaamalla näki tärkeät 
nähtävyydet: Keravan nuorisovan-
kilan, Kellokosken mielisairaalan, 
Mäntsälän kirkontornin ja lopulta 
mökin pihan. 

Toteutui juuri se asia minkä vuok-
si me kädelliset, puhekykyiset apinat 
haluamme omistaa auton. Vapaus. 
7-vuotiaana minun tapauksessani 
kesäloma. 

Kun 1990-luvun puolivälissä sain 
ajokortin, isoisä oli siirtynyt museo-
rekisteriin. Hänen autonsa eli yhä.

Kuljetin isoäitiä mökille ja palkak-
si sain auton lainaan. Vapautta riitti 
niin pitkään kuin polttoainetta riitti. 
Auto näki, koki ja kesti paljon. Kuten 
viidentoista metrin ilmalennon päi-
jäthämäläiseltä kiharatieltä peltoon. 

Pellit rutussa, kuski hengissä, 
mutta hetkeen en kehdannut pyy-
tää autoa käyttööni. Ajoin sillä myös 
ensimmäiselle kirjailijavierailulleni 
maakuntakirjastoon ja huumaannuin 
kilometrikorvauksista. 

Vuosituhannen vaihteessa päästin 
tulevan puolisoni ja lapsiemme äidin 
etupenkille. Lupasin hurjaa kyytiä 
1,4-litraisella hirviöllä. 

Lopulta katsastuksesta tullut kor-
jauslista oli pidempi kuin esikoisro-

maanini. Auto myytiin, toivottavasti 
hyvään perheeseen.

Ensimmäinen oma autoni oli 
ruosteettomasti ikääntynyt, kuuden 
vuoden ikäinen Toyota Corolla. Var-
ma, taloudellinen, luotettava. Lisä-
varusteina cd-soitin, kahvimukin 
pidike, penkinlämmitin ja takaovet, 
huikeita edistysaskelia isoisän kak-
siovisesta. Ostopäätökseen vaikutti 
vahvasti muutaman kuukauden ikäi-
nen tytär, joka nukkui sängyssä huo-
nosti ja turvaistuimessa hyvin. Nyt 
vapaus tarkoitti rauhallista vauvaa. 

Liikkumisen tarve ei katoa, mutta 
auton omistaminen saattoi olla sadan 
vuoden ilmiö. Se lapsi, joka nukkui 
tyytyväisesti turvaistuimessa, valit-
see vapauden nimissä luultavimmin 
yhteiskäyttöauton. Hänen sukupol-
vensa ei halua etsiä parkkipaikkaa, 
raapia ikkunoita jäästä, vaihtaa ren-
kaita ja jakohihnoja, maksaa vakuu-
tusmaksuja ja pelätä arvonalenemaa. 

Mutta toisaalta minä haluan mat-
kustaa hänen kuljettamansa auton 
takapenkillä 92-vuotiaana. Kuljetan 
urheiluautoa pitkin penkinselkämys-
tä ja päristelen. Nukun hyvin vain 
takapenkin turvaistuimessa.  T+

Autoilun vapaus

Kiti Kokkonen Kolumni

Tuomas Kyrö on sukupolvensa 
kiitetyimpiä kirjailijoita. Hän on 
kirjoittanut romaaneja, kolumneja ja 
pakinoita. Kyrön kirjojen tunnetuin 
hahmo on Mielensäpahoittaja. 
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Monen autofanin toive täyttyi parhaalla  
mahdollisella tavalla, kun uuden sukupolven 
Toyota GR Supra esiteltiin Detroitin auto
näyttelyssä viime tammikuussa. Supra on 
upea  esimerkki nykyaikaisesta urheiluautos
ta,  mutta samalla se kantaa menneiden suku
polvien  arvokasta perintöä. 

Suora kutonen keulalla. Veto takana.  340 
hevosvoimaa konepellin alla ja  nanometrin 
tarkka ohjaus yhdistyvät raidevälin ja akseli
välin tarkkaan harkitun suhteen avulla  
kuljettajan leveään hymyyn. 

Kerromme lisää uudesta Suprasta kesäkuussa 
ilmestyvässä Toyota+ -lehdessä ja  
Toyotaplus.fi:ssä.

Pitkä odotus on pian  
ohi, kun kesä tuo uuden  
Supran Suomeen.

Ikonin paluu

Supra kiihtyy 
nollasta sataan 
4,3 sekunnissa. 
Huippunopeus   
250 kilometriä 

tunnissa.

Klassikko
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KIRKKAASTI PARASTA
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. 2013 ->
alkaen 42,70 €/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. 

Kysyy lisää lähimmästä Toyota-liikkeestä.

Käyttö on helppoa: 
kaada pesunestettä säiliöön ja täydennä vedellä 
haluamasi seossuhteeen saavuttamiseksi. 


