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Kun maailma muuttuu, mitä sinä teet? Uusi Corolla Hybrid ei ole ainoastaan luokkaansa isompi, 
se on myös tehokas. Uudestisyntynyt alustarakenne ja 2.0-litraisen hybridimoottorin 180 hv:n tehot 
tekevät ajamisesta ohittamattoman kokemuksen. Nauti hybridivoimasta, joka kiihtyy 
alle kahdeksassa sekunnissa nollasta sataan.

Touring Sports. Hatchback. Sedan. Millä niistä sinä ajat uuteen aikakauteen?

Uusi Corolla
Autoverollinen 
kokonaishinta

Toimitus-
kulut

Kokonaishinta 
toim.kuluineen

WLTP CO-
päästöt*

WLTP EU-yhd. 
kulutus*

Vapaa autoetu/
Käyttöetu

Hatchback 1.8 Hybrid Active 27 513,47 € 600 € 28 113,47 € 101 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 puhkiruostumattomuustakuu 12 vuotta, hybridijärjestelmän takuu 5 vuotta/100 000 km. 
Toyota Hybridiakkuturva 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 Touring Sports 
1.8 Hybrid Active 29 166,30 € (sis. toimituskulut 600 €).
TOYOTA JOUSTO kk-erä 266 €. Rahoitusaika 48 kk. 
Kilometrit60 tkm. Käsiraha 20 % (5 833,26 €). Suurempi 
viimeinen osamaksuerä/taattu hyvityshinta 13 649 €. 
Korko 2,95 %. Käsittelymaksu 9 €/kk. Perustamis-
kustannus 180 €. Todellinen vuosikorko 3,85 %. 
Luototettava määrä 23 513,04 €. Luoton ja 
kustannusten yhteismäärä 23 513,04 €+ 2 813,55 € 
= 26 326,59 €. Edellyttää hyväksytyn luottopäätöksen 
ja kaskovakuutuksen. Luoton myöntäjä Toyota Finance 
Finland Oy, Korpivaarantie 1, Vantaa.

Uusi Corolla Touring Sports 1.8 Hybrid Active Toyota Jousto -rahoituksella esim. 266 €/kk

TÄMÄ ON LIKAINEN RIKU
Hän ei vielä tiedä, että uusi Corolla Hybrid on 
suuritehoinen, mutta pienipäästöinen.

COROLLA HYBRID  – ETEENPÄIN JA OHI
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USKOMATONTA, ETTÄ 
YARIS TÄYTTÄÄ JO 20 VUOTTA!

ESIMERKKILASKELMA: Toyota Yaris 1.5 Dual VVT-i Y20 Edition 5ov Multidrive S 19 480,71 € (sis. toimituskulut 600 € + Talvirenkaat 490 €). 
TOYOTA JOUSTO kk-erä 208 €. Rahoitusaika 48 kk. Kilometrit 60 tkm. Käsiraha 20 % (3 798,14 €). Suurempi viimeinen osamaksuerä/taattu hyvityshinta 7 942 €. Korko 2,95 %. Käsittelymaksu 
9 €/kk. Perustamiskustannus 180 €. Todellinen vuosikorko 4,33 %. Luototettava määrä 15 862,57 €. Luoton ja kustannusten yhteismäärä 15 862,57 € + 2 024,11 € = 17 706,68 €. Edellyttää 
hyväksytyn luottopäätöksen ja kaskovakuutuksen. Luoton myöntäjä Toyota Finance Finland Oy, Korpivaarantie 1, Vantaa.

Takuu 3 vuotta/100.000 km, korin puhkiruostumattomuustakuu 12 vuotta, hybridijärjestelmän takuu 5 vuotta/100.000 km. Toyota Hybridiakkuturva 10 vuotta/350.000 km. 
*YARIS-malliston CO2-päästöt 108-136 g/km ja yhdistetty kulutus 4,8-6,0  l/100 km. Edut koskevat uusia asiakastilauksia (vain yksityistilauksia) ja ovat voimassa rajoitetun ajan. 
Talvirengastarjous koskee Yaris bensiinimalleja.

Malli Autoverollinen kokonaishinta Toimituskulut Kokonaishinta toim.kuluineen WLTP CO-päästöt* WLTP EU-yhd. kulutus*

Yaris 1.5 Dual VVT-i Y20 Edition 5ov 18 390,28 € 600 € 18 990,28 € 136 g/km 6,0 l/100 km
Yaris 1.5 Dual VVT-i Y20 Edition 5ov Multidrive S 18 390,71 € 600 € 18 990,71 € 135 g/km 6,0 l/100 km

Kesä on ilon ja juhlan aikaa. Kunnioitettavia 

merkkipäiviään viettää myös energinen ja ikinuori Yaris. 

Sen kunniaksi tarjoamme näyttävän Yaris Y20 Edition 

-juhlamallin syntymäpäivävarustein ja eduin. 

Y20 Edition & juhlavat varusteet
• Y20 Edition -erikoisverhoilu ja ulkopuolen koristeosat
• Toyota Safety Sense -turvallisuusvarusteet
• Kosketusnäytöllinen mediakeskus navigoinnilla
• Peruutuskamera
• Sadetunnistin

MULTIDRIVE S -AUTOMAATTIVAIHTEISTO VELOITUKSETTA

TALVIRENKAAT 490 €   |   KOKONAISETUSI JOPA 2 200 € 

Yaris 1.5 Dual VVT-i 
Y20 Edition Multidrive S
Toyota Jousto -rahoituksella esim.  208 € /kk



Pääkirjoitus
Peukuta Facebookissa
#TOYOTASUOMI

Seuraa Twitterissä
#TOYOTASUOMI

Tykkää Instagramissa
@TOYOTASUOMI

OTSIKKO ON suora lainaus 
 upeiden  yhteistyöurheilijoidemme 

 ajatuksista paraurheilusta. Olemme 
erittäin ylpeitä siitä, että saamme teh-
dä  yhteistyötä sellaisten ihmisten kans-
sa, jotka suhtautuvat harjoitteluunsa ja 
 kilpailuihin niin suurella intohimolla.

SAMOIN OLEMME ylpeitä Toyotan 
 perusarvoista, joihin kuuluu jatkuvan 
 kehittämisen ajatus – kaizen. Se on  ollut 
eräs tärkeimpiä ohjaavia tekijöitä niin 
kaun kun Toyota on valmistanut auto-
ja, ja se tulee olemaan erittäin tärkeä osa 
meitä myös tulevaisuudessa. Olemme 
matkalla autonvalmistajasta maailman 
parhaaksi liikkuvuuspalveluita tuottavak-
si yritykseksi maailmanlaajuisesti. Tämä 
ei onnistu ilman jatkuvaa kehitystä.

VIIME VUODEN lopulla tekemässäm-
me lukijatutkimuksessa kysyimme luki-
joilta, miten voisimme parantaa lehteä. 
Saimme runsaasti palautetta minkä mu-
kaan olemme lähteneet hiomaan lehden 
 sisältöä. Lisää tilaa saavat niin Toyotan 
moottoriurheilu kuin  yritysautoilijoille   
suunnattu  sisältö. Henkilöhaastattelui-
hin saamamme vinkit ja toiveet tullaan 
täyttämään lehti lehdeltä.

KAIZENIN, JATKUVAN kehittämisen 
ideana ei ole tehdä kaikkea täysin uusik-
si vaan tarkastella pieniä osia kokonai-
suudesta tutkien niiden kehitysmahdolli-
suuksia. Samalla periaatteella jatkamme 
lehden kehittämistä ja otamme palautet-
ta vastaan myös tulevaisuudessa. Kuten 
monet ennen meitä, mekään emme halua 
kehityksen pysähtyvän edes silloin kun 
asiat tuntuvat olevan hyvin.

HYVÄNÄ ESIMERKKINÄ tinkimät-
tömyydestä ovat tämän kevään  aikana 
 esitellyt uutuusmallimme, jotka ovat 
saaneet erinomaisen vastaanoton niin 
 Suomessa kuin muuallakin Euroopassa. 
 Autot on tehty palvelemaan ihmistä eikä 
päinvastoin, joten jatkamme autojen ja 
muiden liikkumista helpottavien tuottei-
den sekä palveluiden kehittämistä asiak-
kaitamme kuunnellen. Näin voimme  olla 
varmoja, että jokainen uusi auto on  aina 
parempi kuin edellinen. Kenties myös 
 jokainen ToyotaPlus-lehti on sisällöltään 
edellistä parempi. Emmehän me halua 
kehityksen pysähtyvän!

Aurinkoista kesää!  
Pekka Karvinen 
pekka.karvinen@toyota.fi 

Kehitys pysähtyy tyytyväisyyteen

”Mikään ei ole niin 
täydellistä, etteikö 
sitä voisi aina hieman 
parantaa.”

PETO ON kohta irti!  
Lue uudesta Toyota  
GR Suprasta sivulta 14.

Pekan  
vinkit

INSPIROIVA TARINA 
intohimosta omaan 
tekemiseen. Liisa 
Liljan haastattelu 
sivulla 32.

MITEN ETELÄMANNERTA 
tutkitaan suomalais- 
voimin ja miksi?  
Sivu 44.
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Minun Toyotani

Mika Susi hankki keväällä tuliterän Toyota Corolla 
Hybridin. Maailman myydyimmän automallin 

ominaisuudet sopivat hänelle tärkeisiin arvoihin.

Sporttinen pari

Toyota Corolla  
Hybrid

Vuosimalli 2019
Ajettu 1 300 km

Teksti SAMI TAKALA Kuva JANI LAUKKANEN 

KU K A?

Mika Susi

• 41-vuotias johtava asiantuntija.•  Asuu Järvenpäässä. Perheeseen 
kuuluvat puoliso ja kolme lasta.•  Harrastaa painin valmennuksen  
lisäksi kalastusta ja aktiivista  
liikuntaa luonnossa.

Miksi valitsit Toyota Corolla 
Hybridin?  
”Ratkaiseva tekijä oli ennen kaik-
kea ympäristöystävällinen hybriditek-
nologia. Päädyimme uuteen  Toyota 
 Corolla Hybridiin myös siksi, että 
se on todella tyylikkään näköinen ja 
edeltäjäänsä modernimmin 
muotoiltu.”

Mitkä ominaisuudet autossa  
ovat sinulle tärkeitä?  
”Auton valinta kiteytyy meillä kol-
meen t-kirjaimeen: taloudellisuuteen, 
teknologiaan ja tyyliin. Nämä ovat 
tärkeitä kriteerejä. Haluamme, että 
auto kuluttaa vähän, on ympäristö-
ystävällinen, sisältää paljon modernia 
teknologiaa ja näyttää hyvältä.  Tässä 
autossa kuljettajaa avusta va teknolo-
gia on kehittynyt selkesästi.  Autossa 
on nyt muun muassa kaistavahti ja 
pysäköintiavustin.”

Mikä uudessa hybridissä  
ilahduttaa erityisesti?
”Uusi Corolla on jo toinen hybri-
dimme. Siinä on vielä pystytty nipis-
tämään kulutuksesta ja päästöistä 
aiempaan verrattuna.”

Mitä Toyota merkkinä  
merkitsee sinulle?  
”Toyotassa ajatukset yhdistyvät luo-
tettavuuteen ja laatuun. Se on pidet-
ty merkki perheessämme.”

Kuinka usein vaihdat autoa?
”Vaihdamme autoa yleensä kahden 
kolmen vuoden välein. Sykli on aika 
tiivis, sillä ajamme paljon ja kilomet-
rejä kertyy lähes 30 000 vuodessa. 
Jo parin ensimmäisen viikon aika-
na uuden automme mittarissa oli yli 
tuhat kilometriä. Ja kyllä muutamas-
sa vuodessa alkaa jo autokuumekin 
nousta.”

Millaisessa käytössä auto on?
”Ajan töihin Järvenpäästä 
 Helsinkiin, minkä lisäksi kuskaan 
lapsia harrastuksiin melkein joka 
päivä. Kaikki kolme lastamme har-
rastavat painia, ja minä huollan ja 
valmennan heitä.”

Mukavin autoosi liittyvä muisto?
”Se hetki, kun saa uuden auton avai-
met. Siitä alkaa autoon tutustumi-
nen. Uuden auton tuoksu on myös 
hurmaava.”

Mitä auto kertoo omistajastaan?
”Auto kertoo jollain tavalla omis-
tajansa arvoista ja mieltymyksistä. 
Ympäristöystävällisyys, pienikulu-
tuksisuus ja taloudellisuus kytkeyty-
vät omiin arvoihini, ja näitä ominai-
suuksia on Corollassa. Ja kyllä siihen 
liittyy sporttisuuskin. Pyrin olemaan 
sporttinen, ja on kivaa, että autokin 
on. Voisi sanoa, että auto on minun 
näköiseni.” T+
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Autoilun ympäristö-
arvot ohjaavat Mika
Suden autovalintoja. 
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A JAS SA
AUTOILIJAN UUTISET

Itseajavat autot 
eivät houkuttele vielä

Itseajavien autojen 
turvallisuus mietityttää 
autoilijoita.

Autoilijat suhtautuvat asiantun-
tijoita varautuneemmin itseaja-
viin robottiautoihin. Tämä sel-
viää  Liikenne- ja viestintä virasto 
 Traficomin tekemästä kysely-
tutkimuksesta.

Asiantuntijoiden mielestä itse-
ajavat autot parantavat liikenne-
turvallisuutta ja polttoaine-
taloudellisuutta sekä pienentävät 
vakuutusmaksuja.

Autoilijat taas ovat sitä miel-
tä, että ajaminen muuttuu vaaral-

lisemmaksi, kun robottiautot yleis-
tyvät teillä. Autoilijoita huolettaa 
 erityisesti yllättävät tilanteet, toimi-
vuus huonossa säässä ja vikatilan-
teet.

Varovaista suhtautumista selittää 
osin se, että itseavat autot ovat vielä 
melko tuntemattomia, sanoo johta-
va asiantuntija Eetu  Pilli-Sihvola 
 Traficomista.

”Itseajava auto ymmärretään 
hyvin eri tavoin, ja on ihan luonnol-
lista, että uudet asiat ihmetyttävät.”

Itseajavien autojen kehitys 
on vasta alussa. Pilli-Sihvolan 
mukaan liikenteessä on toistaiseksi 
vain osittain automaattisia autoja, 
joissa on kuljettajaa avustavia toi-
mintoja. Yhdysvalloissa kokeilussa 
on myös varsinaisia robottiautoja 
rajatuissa olosuhteissa.

Nyt autoilijoista vain parikym-
mentä prosenttia on kiinnostunut 
ajamaan itseajavalla autolla. Suuri 
osa ei halua maksaa robottiautosta 
perinteistä autoa enempää. T+     

TUTKITTU JUTTU

Teksti SAMI TAKALA

TOYOTA+10



Ajassa

uusista Corolla-malleista 
Euroopassa on hybridejä. 

LÄHDE: TOYOTA

95%
NOUSUSSA & LASKUSSA

Nousussa 
LÄMPÖTILAT

Säästä riippuen 
lämpö nousee 
joko ulkona tai 
korvien välissä. 

Laskussa 
MÖKÖTYS

Muistetaan  iloita, 
sillä kesä on vain 
 kerran vuodessa!

1.–4.8. 
Neste Ralli   

Jyväskylässä
Elokuun ensimmäisenä viikon-

loppuna ajetaan FIA:n  rallin 
MM-pisteistä Toyota  GAZOO 
 Racingin kotiteillä Jyväskyläs-
sä. Tule kannustamaan tiimi 
 voittoon! nesterallyfinland.fi

24.–27.7. 
Kotkan  

meripäivät 
Jos et ole vielä kokenut heinä-

kuun lopun klassikkoa eli Kotkan 
meripäiviä, niin ota heinäkuun 

viimeisenä viikonloppuna suun-
ta kohti Kotkaa. Paljon erilais-

ta ohjelmaa sekä aikuisille että 
 lapsille. meripaivat.com

18.–21.7. 
Vauhtiajot  

Seinäjoen Vauhtiajoissa 
yhdistyvät autourheilu ja 

suomalainen musiikki.  Tarjolla on 
 Rata-autokisojen  lisäksi runsaasti 
muuta moottoriurheiluohjelmaa. 
Lavalla nousevat muun muassa 
Eppu Normaali, Arttu Wiskari, 

Reino  Nordin ja  Vesala. 
vauhtiajot.fi

Autoalan Tiedotuskeskus keräsi Suomalaisten autoilu 2019 
 -tutkimuksella yli 15 vuotiaiden mielipiteitä autoilusta ja 
 auton hankinnasta. Tutkimuksessa havaittiin sähköautojen 
 kiinnostavan eniten kaupungeissa asuvia henkilöitä muiden 
suhtautuessa sähköautoihin varauksellisemmin. Epävarmuus 
latausmahdollisuuksista nousi voimakkaasti esille  sähköauton 
harkinnassa. Tutkimus kertoo myös valtaosan ihmisistä  olevan 
kiinnostuneita uudesta turvatekniikasta, muttei niinkään 
 automaattisista autoista. Lisäksi autoilun suosion suurimmak-
si  myötävaikuttajaksi paljastui kulkutavan nopeus verrattuna 
 muihin kulkutapoihin.  T+

Sähköautot 
suosittuja kaupungeissa
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Liikenneturva muistuttaa autoilijoita tietyömaiden 
nopeusrajoitusten noudattamisen tärkeydestä. 
 ”Rajoituksille on syynsä, ja niiden noudattamatta 
jättäminen tekee tiet turvattomiksi.  Tärkeintä on 
hidastaa nopeus sellaiseksi, että voi varautua 
poikkeaviin tilanteisiin. Työmailla tehdään töitä, 
jotta yhteydet paranisivat ja liikenne olisi jatkossakin 
sujuvaa”, muistuttaa Liikenneturvan aluepäällikkö 
 Rainer  Kinisjärvi. Tilastot kertovat,  että vuosittain 
poliisin tietoon tulee  keskimäärin kolme tietyöalueilla 
tapahtunutta kuolemantapausta. T+

Hiljennä ajoissa! 
L I I K E N N E

Toyotan tavoitteena on ollut päästä Euroopassa vuonna 2020 
hybridien myynnissä 50 prosentin osuuteen. Tämä toteutui jo 
nyt, kun hybridien osuus nousi Länsi-Euroopassa 59 prosent-
tiin ja Itä-Euroopassa 25 prosenttiin. Koko Euroopan myynti on 
tällä hetkellä tasan 50 prosenttia. Hybridien suosiota ovat kiih-
dyttäneet tänä vuonna esitellyt uudet mallit, esimerkiksi uuden 
 RAV4:n hybridiosuus on Euroopassa 89 prosenttia. T+

       Puolet hybridejä

Ajassa

Turvaa  
autoiluun

1 Mikä on Toyota  
Rahoituskasko?
Toyota Rahoituskasko on osa-

maksuerän yhteydessä maksettava 
auton vakuutus, joka sisältää liiken-
nevakuutuksen ja täyskaskovakuu-
tuksen.

2 Miksi minun  kannattaa  
ottaa Rahoituskasko?
Kun rahoitat autosi  Toyota 

Rahoituksessa, esimerkiksi  Toyota 
Jousto -rahoituksella, saat siihen 
halutessasi Toyota Rahoituskaskon 
kuukausierällä. 

3 Mistä saan Rahoitus- 
kaskon hinnan?
Voit laskea Rahoituskasko-

tarjouksen Joustolaskurissa osoittees-
sa toyotajousto.fi. Syötä auton mal-
lin valinnan jälkeen syntymäaikasi, 
asuinpaikka ja posti numero, niin las-
kuri antaa vakuutuksellesi hinnan.

4 Miten suuri  omavastuu  
Rahoituskaskossa on?
Voit valita törmäysturvan 

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

5 M itä lisäturvia Rahoitus-
kaskon yhteyteen voi ottaa?
Valinnaisina lisäturvina voit 

valita sijaisautopalvelun, lasiturvan ja 
lunastusturvan. 

RAHOITUS

Lähetä kysymyksesi 
osoitteeseen 
toyota.rahoitus@
toyota.fi

Askarruttaako auton  
rahoittaminen?
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Kuljeta polkupyörät  
helposti kesäretkille. 

Kätevää 
kuljetusapua

Kätevästi katolle!
Taakkateline lisää kuljetus- 

kapasiteettia. Teline on 
lukittava ja valmistettu 

alumiinista (354 e).

Pyöräteline vetokoukkuun
Helposti kiinnitettävä 

ja lukittava malli kahdelle 
pyörälle. Mukana kallistus- 
toiminto takaluukun avaa- 

mista varten (333 e).

Teline polkupyörälle 
Lukittava polkupyöräteline 
taakkatelineeseen (134 e).

Kysy tuotteita Toyota-
jälleenmyyjiltä.

UUTUUSMALLI

Proace City 
-mallisto Suomeen
Toyota hyötyajoneuvojen valikoima täydentyy 
uudella Proace-mallilla.

Ajassa
Lue lehteä myös digitaalisesti Toyotaplus.fi  

Uusi Proace CITY nähtiin ensim-
mäistä kertaa Birminghamin 
 Commercial Vehicle Show -tapahtu-
massa tänä keväänä.

Uutuusmalli vahvistaa  Toyotan 
asemaa Euroopan tiukasti kilpail-
luilla hyötyajoneuvomarkkinoilla. 
Yhteistyössä PSA:n kanssa kehi-
tetty auto tulee Toyotan mallis-
toon Proacen sekä Hiluxin rin-
nalle. Uutuusmalli sopii kooltaan 
ja kuormankantokyvyltään hyvin 
Proacen rinnalle. Vuonna 2016 esi-
telty Proace lähestyy Euroopassa 
viiden prosentin markkinaosuutta 
MDV-segmentissä ja 30 000 auton 
vuosimyyntiä vuonna 2019. Suo-
messa Proace ylsi viime vuonna 
kokoluokkansa kolmen myydyim-
män mallin joukkoon.

Proace CITY:n mallisto vastaa 

monenlaisten yritysten ja yksityis-
henkilöiden tarpeisiin eri malleil-
laan. Pakettiautoversion saa 4,4 
ja 4,7 metrin pituisena. Proace 
CITY:n ulkomitat ja tilojen käyttö 
takaavat erinomaisen kuljetuska-
pasiteetin. Toyota on yksi harvoista 
malleista luokassaan, joiden tava-
ratilaan mahtuu kaksi eurolavaa. 
Moottoreina on tarjolla 1.2-litrai-
nen, 110 hevosvoiman bensiini-
moottori sekä 1.5-litrainen diesel-
moottori 100 tai 130 hevosvoiman 
versiona.

Proace City hyötyajoneuvon 
rinnalla esitellään monipuolinen 
Proace CITY Verso -henkilöauto-
malli, joka on saatavilla sekä viisi- 
että seitsemänpaikkaisena. Proace 
CITY -mallisto saapuu Suomeen 
alkuvuodesta 2020. T+ 
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Toyota GR Supra 
Legendan paluu

Raakaa voimaa. Nautinnollista ajettavuutta. 
Ikoninen historia ja korkeat odotukset. 

Tervetuloa, Toyota GR Supra.
Teksti PEKKA KARVINEN Kuvat TOYOTA 
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HARVAA autoa on odotettu yhtä 
suurilla tunteilla kuin GR Supraa, ja 
nyt odotusten on aika täyttyä. Ajami
sen nautinto koostuu GR Suprassa 
kutkuttavasta yhdistelmästä voimaa, 
ketteryyttä sekä kellontarkkaa hallit
tavuutta. Tämä on saavutettu lyhyen 
akselivälin, leveähkön raidevälin, 
kevyen omamassan, matalalla olevan 
painopisteen sekä erittäin vääntö
jäykän korin avulla. 

TOYOTA GAZOO Racing oli 
työstämässä Supran ajoominai
suuksia, kun autoa testattiin muun 
muassa kuuluisalla Nürburgringin 
Nordschleifella. Kilparatojen lisäksi 
Supralla on ajettu ympäri maailmaa 
erilaisissa olosuhteissa ja erilaisilla 
teillä. Ennen lopullista hyväksyntää 
Toyota Motor Corporationin pää
johtaja Akio Toyoda testasi autoa 
useas ti Nürburgringillä. 

Urheiluauton design
Jo ensisilmäyksellä huomaa, että uusi 
GR Supra on perinyt ulkonäköään 
Toyotan aikaisemmista urheilullisis
ta malleista. Toyota GR Supran pää
muotoilija Nobuo Nakamura antoi 

tiimilleen hyvin yksinkertaisen tavoit
teen: ”Condensed Extreme”, joka tar
koittaa tiivistettyä äärimmäisyyttä.

”Pääinsinööri Tetsuya Tadan täh
dätessä äärimmäiseen ajamisen nau
tintoon tiesin, että minun tehtäväni 
on luoda design, joka olisi visuaa li
sesti ja fyysisesti kiinnostava kaikil
le urheiluautofaneille”, Nakamura 
sanoo. 

GR Supran näyttävä tyyli viimeis
tellään kahdeksalla ulkovärivaihto
ehdolla, joita ovat muun muassa 
voimakas punainen, keltainen sekä 
sininen väri. Mattaharmaa väri on 
saatavilla ainoastaan myöhemmin 
esiteltävään erikoismalliin.

Keskipisteessä kuljettaja 
Kuljettajaa ympäröivä alue yhdis
tää perinteisiä GTelementtejä ultra
moderniin käytettävyyteen. Yksipaik
kaisista kilpaautoista tutut elemen
tit auttavat kuljettajaa keskittymään 
tärkeimpään eli ajamiseen. Matala ja 
ohut mittaristo maksimoi näkyvyy
den parantaen ajettavuutta korkeissa 
nopeuksissa ja lisäten turvallisuutta 
jokapäiväisessä liikenteessä. Kojelau

dan, keskikonsolin ja ovipaneelien 
saumaton kokonaisuus antaa ohjaa
molle voimakkaan yhtenäisen yleis
ilmeen. 

HUDnäyttö, mittarit sekä vaih
teiden vaihtosiivekkeet ovat kul
jettajan välittömässä näkökentäs
sä. Urheilullisesta, kolmipuolaises
ta ohjauspyörästä saa erinomaisen 
otteen. Mittariston 8,8 tuumainen 
HDnäyttö näkyy hyvin ohjauspyö
rän läpi, ja näytön keskiössä ovat 
3Defektillä höystetty kierrosluku
mittari sekä vaihdenäyttö. Digitaa
linen nopeusnäyttö sijaitsee vasem
malla ja infotainment sekä navigoin
tinäyttö oikealla.

Epäsymmetrinen keskikonsoli 
rajaa kuljettajan alueen matkustajan 
väljempään puoliskoon. GR  Supran 
tavaratila on suunniteltu kahden 
henkilön viikonloppumatkan tava
roille. Tilaa voi laajentaa tavaratilan 
ja ohjaamon välissä sijaitsevan, irro
tettavan paneelin avulla. 

Suorituskykyä muille jakaa
Suorituskyvyn lähteenä on  Supraan 
kehitetty kolmilitrainen,  suora 

Jaraman moottoriradalla
nähtiin, miten GR Supra on
hyötynyt TOYOTA GAZOO

Racing -yhteistyöstä.
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FA K TA 

MOOTTORI
Tyyppi: Kuusi sylinteriä rivissä
Venttiilikoneisto: DOHC, 24 venttiiliä, muuttuva ajoitus ja nousu
Polttoainejärjestelmä: suorasuihkutus
Imujärjestelmä: pakokaasuahdin (twin scroll)
Iskutilavuus [cm3]: 2 998
Sylinterin halkaisija ja iskun pituus [mm]: 82 x 94,6
Puristussuhde: 11:1
Suurin teho: (DIN hv / kW @ rpm) 340 / 250 @ 5 000–6 500
Suurin vääntö: (Nm @ rpm) 500 @ 1 600–4 500
Päästötaso: Euro 6d Temp

VAIHTEISTO
Tyyppi: 8-portainen automaattivaihteisto

SUORITUSKYKY
Teho/painosuhde [kg/kW]: 6
Huippunopeus [km/h]: 250 (rajoitettu)
Kiihtyvyys 0–100 km/h [s]: 4,3

GR Supran muotoilu
noudattaa klassisen  urheilu-
auton kauniita linjoja.

Keulan muodoissa voi havaita 
edellisen Supran perintöä.
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kuusi sylinterinen moottori. Se 
 tuottaa 340 hevosvoiman huippu
tehon ja 500 Nm:n huippuväännön. 
Twinscrollturboahdin, erittäin tark
ka suorasuihkutus ja laajaalueinen 
venttiilien ajoituksen ohjaus takaavat 
vääntöalueen laajuuden.

Moottori on yhdistetty kahdeksan
portaiseen automaattivaihteistoon, 
joka tarjoaa salamannopeat vaih
dot. Kuljettaja voi halutessaan ohjata 
vaihteistoa vaihtosiivekkeillä, ja valit
tavissa on normaali tai Sportajo
tila. Sportajotilassa moottorin ääni
maailmaa, kaasupolkimen vastetta, 
vaihtotapahtumia, iskunvaimennusta, 
ohjaustehostusta ja aktiivista tasaus
pyörästöä ohjataan dynaamista ajo
tapaa edellyttävällä tavalla. Launch 
Control toiminto mahdollistaa mak
simaalisen pidon ja siivittää auton 
nollasta sataan jopa 4,3 sekunnissa. 
Ajonvakautusjärjestelmän Tracktoi
minnolla järjestelmä sallii kuljettajal
le erittäin dynaamisen ja nopean ajo
tyylin ilman, että järjestelmä puuttuu 
ajoneuvon etenemiseen.

Muhkea varustelu
GR Suprassa on vakiona jo  kaikki 
ne varusteet ja ominaisuudet,  jotka 
tekevät siitä edeltäjiensä arvoisen 
klassikon. Aktiivinen takatasaus
pyörästö, säädettävä iskunvaimen
nus, highperformancejarrut sekä 
19 tuuman kevytmetallivanteet tule
vat vakiona.

Vakiovarusteisiin kuuluvat myös 
kaksialueinen automaattiilmastoin

3  X  VA R U ST E

1 Istuinten
muotoilu pitää matkustajan 
paikallaan tiukemmissakin 

käänteissä.

2 JBL Premium 
Sound System  

viimeistelee 
Supran äänimailman.

3  Mittaristo
kertoo nopeuden ja 

moottorin kierrosluvun 
selkeästi. 

ti, täyden nopeusalueen mukautuva 
vakionopeussäädin, Smart  Entry & 
Start älyavainjärjestelmä sekä digi
taalinen mittaristo. Ajovalot ovat 
adaptiiviset, automaattiset LEDajo
valot. Kaikki peilit ovat automaatti
sesti tummentuvia ja automaattiset 
tuulilasinpyyhkijät sekä peruutus
kamera ovat vakioina. Istuimet ovat 
mustalla alcantaralla sekä nahalla 
verhoiltuja ja sähkösäädöillä varus
tettuja. Multimediajärjestelmä sisäl
tää kymmenen kaiuttimen audio
järjestelmän 8,8 tuuman näytöllä, 
karttanavigoinnin, Bluetooth®toi
minnot sekä USBportin.

Premiumpaketissa GR Supraan 
saa mustan nahkaverhoilun, kah
dentoista kaiuttimen JBL Premium 
Sound System järjestelmän, kuljet
tajan HUDnäytön sekä matkapuhe
limen langattoman latauksen.

Turvallisuutta unohtamatta
Aktiivisten turvavarusteiden joukossa 
on Supra Safety+ paketti, joka sisäl
tää muun muassa PreCollision jär
jestelmän, kaistavahdin, peruutus
vahdin sekä kuolleen kulman varoi
tuksen. Lisäksi pysäköintitutka on 
varustettu pysäköintitilanteiden tör
mäyksenestolla. Kaikissa GR Supra 
malleissa on myös vakiovarusteinen 
varashälytin. T+

Tarkemmat varustetasojen kuvauk-
set sekä hinnat julkaistaan Suomessa 
kesän 2019 aikana.

5  X  L Ä H I KU VA

1.  Kuljettajan tila antaa mahdollisuuden 
nauttia kaikista auton ominaisuuksista. 

2.  Verhoiluvaihtoehdoista löytyy 
esimerkiksi nahkaa ja alcantaraa.

3. GR Supran kuusi sylinteriä ja ahdin 
tuottavat 340 vahvaa hevosvoimaa.

4. Tämä näkymä loittonee hyvin 
nopeasti horisonttiin kuskin komentaes-
sa autoaan. 

5. Voimakas auto vaatii tehoa jarruihin.

Voimakas GR Supra on kotonaan 
sekä moottoriradalla että kyläteillä.

TOYOTA+18



1

2

4

3

5

TOYOTA+ 19



1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1.  SU KU P O LV I   TOYOTA YARIS XP10 (1999–2005)

2.  SU KU P O LV I  TOYOTA YARIS XP90 (2005–2013)

3.  SU KU P O LV I   TOYOTA YARIS XP130 (2011–)

Toyota Yaris
1. sukupolvi1999–2005  

XP10

Hinnat (2001, euroa, sis. ALV 22  %):

13 438
14 145
14 986
20 166
14 817
15 658
16 836
20 838

1 
50

1 
m

m
3 609 mm

Toyota Yaris
2. sukupolvi2005–2011

XP90

1 
52

9 
m

m

3 749 mm

1.0 VVT-i Linea Vega 3ov
1.0 VVT-i Linea Luna 3ov
1.3 VVT-i Linea Luna 3ov
1.5 VVT-i T Sport 3ov
1.0 VVT-i Linea Luna 5ov
1.3 VVT-i Linea Luna 5ov
1.3 VVT-i Linea Sol 5ov
1.5 VVT-i T Sport 5ov

Toyota Yaris
3. sukupolvi2011–

XP130

1 
51

0
  m

m

3 945 mm

Toyota Yaris esiteltiin vuonna 1999 ja 
se on ollut siitä lähtien Euroopan 
myydyimpien Toyota-mallien 
joukossa. Suosion taustalla on Yarisin 
erinomainen tilankäyttö, luokkansa 
kärkeä oleva turvallisuus, taloudelliset 
moottorit sekä Toyotan legendaarinen 
laatu ja luotettavuus. Yaris oli myös 
kokoluokkansa ensimmäinen hybridi 
ja sen osuus myynnistä kasvaa vuosi 
vuodelta. Paljon onnea 
parikymppiselle Yarisille!

Euro NCAP -kolaritestissä 
neljä tähteä viidestä

EURO NCAP1998

EURO NCAP Hybridi 

50 888

1,8 l moottori

TOYOTA YARIS
20 VUOTTA

Yaris korvaa
Toyota Starletin

Ensimmäinen
Yaris esitellään

Valitaan Suomessa 
vuoden autoksi

Yaris 1,4 D4D 
valitaan Suomessa 
vuoden ekoautoksi

Yarisista tuli luokkansa 
ensimmäinen auto, jossa on 

yhdeksän turvatyynyä

Toisen sukupolven 
Yaris lanseerataan

Esitellään sporttinen 
huippumalli Yaris TS, joka 
on varustettu 1,8 litraisella 

moottorilla

Kolmannen 
sukupolven Toyota 

Yaris esitellään

Kolmannen 
sukupolven 

ensimmäinen facelift

Kolmannen 
sukupolven 

toinen facelift

Yaris Hybridin
tuotanto alkaa

Euro NCAP -kolaritestissä 
täydet viisi tähteä

Ensimmäisen 
sukupolven facelift

Toisen 
sukupolven 
facelift

 Suomessa on 
liikennekäytössä 50 888 

Yarisia, joista 7 422 on 
hybridejä

Hybridin osuus Yarisin 
myynnistä on 

Suomessa 61  % 

Yaris on Euroopan 
myydyin

Toyota-malli 

Yaris GRMN 
-erikoismallia 

valmistetaan 400 
kappaletta. Malli on 

WRC-autojen 
inspiroima ja 

kilparadoilla testattu

Myynti Euroopassa
1999–2018 (kpl)

1.0 16V VVT-i 
5MT (68 hv) 

1.3 16V VVT-i 
5MT (86 hv)

1.5 16V VVT-i 
5MT (106 hv)

Hinnat (2008, euroa, sis. ALV 22  %): Moottori-
vaihtoehdot 
(2008):14 200

15 750
16 850
17 600
19 450
20 200
17 260
18 360
19 110
22 850

1.0 VVT-i Linea Terra 5ov
1.3 VVT-i Linea Terra 5ov
1.3 VVT-i Superior 5ov
1.3 VVT-i Superior 5ov MultiMode
1.3 VVT-i Linea Sol Plus 5ov
1.3 VVT-i Linea Sol Plus 5ov MultiMode
1.4 D-4D Linea Terra 5ov
1.4 D-4D Superior 5ov
1.4 D-4D Superior 5ov MultiMode
1.8 Dual VVT-i TS 5ov

1.0 VVT-i 5MT 
(69 hv)

1.3 VVT-i 5MT / 
5M-MT(87 hv)

1.4 D-4D 5MT / 
5M-MT (90 hv)

1.8 Dual VVT-i 
(132 hv)

Hinnat (2019, euroa, sis. ALV 24  %): Moottori-
vaihtoehdot 
(2019):15 024

16 116
16 732
18 322
18 390
18 391
19 497
19 971
21 582
23 349
24 272

1.0 VVT-i Life 5ov
1.5 Dual VVT-i Life 5ov
1.5 Dual VVT-i Active 5ov
1.5 Dual VVT-i Active 5ov Multidrive S
1.5 Dual VVT-i Y20 Edition 5ov
1.5 Dual VVT-i Y20 Edition 5ov Multidrive S
1.5 Hybrid Life 5ov
1.5 Hybrid Active 5ov
1.5 Hybrid Y20 Edition 5ov
1.5 Hybrid GR-Sport 5ov
1.5 Hybrid Premium 5ov

1.5 Hybrid 
(100 hv)

1.0 Bensiini 
5 M/T (72 hv)

1.5 Bensiini 
6 M/T / 
Multidrive S 
(110 hv)

Moottori-
vaihtoehdot 
(2001):

Teksti Infografiikka Norr DesignPekka Karvinen

TOYOTA+ TOYOTA+ XXXX

200 000

150 000

100 000

50 000

250 000

300 000
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1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1.  SU KU P O LV I   TOYOTA YARIS XP10 (1999–2005)

2.  SU KU P O LV I  TOYOTA YARIS XP90 (2005–2013)

3.  SU KU P O LV I   TOYOTA YARIS XP130 (2011–)

Toyota Yaris
1. sukupolvi1999–2005  

XP10

Hinnat (2001, euroa, sis. ALV 22  %):

13 438
14 145
14 986
20 166
14 817
15 658
16 836
20 838

1 
50

1 
m

m

3 609 mm

Toyota Yaris
2. sukupolvi2005–2011

XP90

1 
52

9 
m

m

3 749 mm

1.0 VVT-i Linea Vega 3ov
1.0 VVT-i Linea Luna 3ov
1.3 VVT-i Linea Luna 3ov
1.5 VVT-i T Sport 3ov
1.0 VVT-i Linea Luna 5ov
1.3 VVT-i Linea Luna 5ov
1.3 VVT-i Linea Sol 5ov
1.5 VVT-i T Sport 5ov

Toyota Yaris
3. sukupolvi2011–

XP130

1 
51

0
  m

m
3 945 mm

Toyota Yaris esiteltiin vuonna 1999 ja 
se on ollut siitä lähtien Euroopan 
myydyimpien Toyota-mallien 
joukossa. Suosion taustalla on Yarisin 
erinomainen tilankäyttö, luokkansa 
kärkeä oleva turvallisuus, taloudelliset 
moottorit sekä Toyotan legendaarinen 
laatu ja luotettavuus. Yaris oli myös 
kokoluokkansa ensimmäinen hybridi 
ja sen osuus myynnistä kasvaa vuosi 
vuodelta. Paljon onnea 
parikymppiselle Yarisille!

Euro NCAP -kolaritestissä 
neljä tähteä viidestä

EURO NCAP1998

EURO NCAP Hybridi 

50 888

1,8 l moottori

TOYOTA YARIS
20 VUOTTA

Yaris korvaa
Toyota Starletin

Ensimmäinen
Yaris esitellään

Valitaan Suomessa 
vuoden autoksi

Yaris 1,4 D4D 
valitaan Suomessa 
vuoden ekoautoksi

Yarisista tuli luokkansa 
ensimmäinen auto, jossa on 

yhdeksän turvatyynyä

Toisen sukupolven 
Yaris lanseerataan

Esitellään sporttinen 
huippumalli Yaris TS, joka 
on varustettu 1,8 litraisella 

moottorilla

Kolmannen 
sukupolven Toyota 

Yaris esitellään

Kolmannen 
sukupolven 

ensimmäinen facelift

Kolmannen 
sukupolven 

toinen facelift

Yaris Hybridin
tuotanto alkaa

Euro NCAP -kolaritestissä 
täydet viisi tähteä

Ensimmäisen 
sukupolven facelift

Toisen 
sukupolven 
facelift

 Suomessa on 
liikennekäytössä 50 888 

Yarisia, joista 7 422 on 
hybridejä

Hybridin osuus Yarisin 
myynnistä on 

Suomessa 61  % 

Yaris on Euroopan 
myydyin

Toyota-malli 

Yaris GRMN 
-erikoismallia 

valmistetaan 400 
kappaletta. Malli on 

WRC-autojen 
inspiroima ja 

kilparadoilla testattu

Myynti Euroopassa
1999–2018 (kpl)

1.0 16V VVT-i 
5MT (68 hv) 

1.3 16V VVT-i 
5MT (86 hv)

1.5 16V VVT-i 
5MT (106 hv)

Hinnat (2008, euroa, sis. ALV 22  %): Moottori-
vaihtoehdot 
(2008):14 200

15 750
16 850
17 600
19 450
20 200
17 260
18 360
19 110
22 850

1.0 VVT-i Linea Terra 5ov
1.3 VVT-i Linea Terra 5ov
1.3 VVT-i Superior 5ov
1.3 VVT-i Superior 5ov MultiMode
1.3 VVT-i Linea Sol Plus 5ov
1.3 VVT-i Linea Sol Plus 5ov MultiMode
1.4 D-4D Linea Terra 5ov
1.4 D-4D Superior 5ov
1.4 D-4D Superior 5ov MultiMode
1.8 Dual VVT-i TS 5ov

1.0 VVT-i 5MT 
(69 hv)

1.3 VVT-i 5MT / 
5M-MT(87 hv)

1.4 D-4D 5MT / 
5M-MT (90 hv)

1.8 Dual VVT-i 
(132 hv)

Hinnat (2019, euroa, sis. ALV 24  %): Moottori-
vaihtoehdot 
(2019):15 024

16 116
16 732
18 322
18 390
18 391
19 497
19 971
21 582
23 349
24 272

1.0 VVT-i Life 5ov
1.5 Dual VVT-i Life 5ov
1.5 Dual VVT-i Active 5ov
1.5 Dual VVT-i Active 5ov Multidrive S
1.5 Dual VVT-i Y20 Edition 5ov
1.5 Dual VVT-i Y20 Edition 5ov Multidrive S
1.5 Hybrid Life 5ov
1.5 Hybrid Active 5ov
1.5 Hybrid Y20 Edition 5ov
1.5 Hybrid GR-Sport 5ov
1.5 Hybrid Premium 5ov

1.5 Hybrid 
(100 hv)

1.0 Bensiini 
5 M/T (72 hv)

1.5 Bensiini 
6 M/T / 
Multidrive S 
(110 hv)

Moottori-
vaihtoehdot 
(2001):

Teksti Infografiikka Norr DesignPekka Karvinen

TOYOTA+ TOYOTA+ XXXX

200 000

150 000

100 000
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250 000

300 000
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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.



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

Kaken kynästä

Innovaatioita syntyy iloksem-
me jatkuvasti, mikä näkyy eri-

tyisesti liikenteessä. Kaupunkipyörät 
tulivat muutama vuosi sitten, ja esi-
merkiksi Helsinki on kivunnut kan-
sainvälisessä vertailussa pyörien käy-
tön kärkisijoille. Keravan kaupunki 
on kunnostanut käytettyjä polkupyö-
riä vapaaseen ja maksuttomaan käyt-
töön. Kampanjan on tarkoitus lisätä 
yhteisöllisyyttä. Pyörien kavereiksi on 
ilmaantunut sähköpotkulautoja. Ne 
etsitään käyttöön kännykän avulla ja 
jätetään mihin halutaan. 

Kaikenlaisen yhteiskäytön suosio 
kasvaa, jos käyttö on helppoa. Espoo 
organisoi viime syksynä kimppakyyti-
kokeilun, mutta Peput Penkkiin -kam-
panja ei onnistunut. Kyytejä ajettiin 
vain muutamia kymmeniä. Jos kokei-
lu halutaan uusia, nimi ainakin kan-
nattaisi vaihtaa! 

Whim-liikkumispalvelu sen sijaan 
on jo valmis palvelu, joka yhdistää eri 
kulkutapoja. Siinä saa kiinteällä hin-
nalla käyttöönsä julkisen liikenteen, 
sekä takseja ja vuokraa-autoja. Toivo-
taan, että palvelu laajenee pian myös 
pääkaupunkiseudun ulkopuolelle. 

KARAKURIA TARVITAAN. Se 
on osa kaizenia, Toyotan jatkuvan 
parantamisen filosofiaa.  Karakurilla 

tarkoitetaan pieniä innovaatioita 
ilman tietotekniikkaa tai elektroniik-
kaa. Ne ovat työntekijöiden kehittä-
miä mekaanisia välineitä, jotka muun 
muassa poistavat tarpeettomia siir-
tymiä ja kuljetuksia sekä vähentävät 
sähkön käyttöä autojen tuotannos-
sa. Karakuri on osa tehokkaaksi tun-
nettua Toyota Production  Systemiä, 
jota opetetaan yliopistoissakin. Nämä 
tehostamisopit sopivat kaikille, ja 
monet yritykset niitä jo hyödyntä-
vätkin. 

AUTOJEN KEHITYKSESSÄ yksi 
mullistava innovaatio oli sähkökäyn-
nistys. Kun sitä ei vielä polttomoot-
torikäyttöisissä autoissa ollut, sähkö-
autot olivat suosittuja. Jopa  Henry 
Fordin vaimo Clara valitsi ajokik-
seen Detroit Electricin sähköauton, 
koska sitä ei tarvinnut käynnistää 
käsikammella. Sata vuotta sitten säh-
köstartti yleistyi ja sysäsi sähköau-
ton pitkäksi aikaa melkein unholaan. 
Nyt, sähköautojen uudessa tulemi-
sessa, yhdeksi valmistajaksi on ilmoit-
tautunut jopa pölynimureista tun-
nettu Dyson. Uskottavuuden kanssa 
kannattaisi olla tarkkana, vaikka eipä 
Peugeotille ole tainnut olla haittaa 
pippurimyllyjen tai Opelille ompelu-
koneiden valmistamisesta.  

Suomalaisia autoilun ja liikkumisen 
innovaatioita etsittiin taannoin kil-
pailulla. Kärkeen sijoittuivat auton 
renkaiden kunnon mobiiliseuran-
ta, reaaliaikaisen tiedon tuottaminen 
maanteiden sääolosuhteista ja monet 
elekroniikan innovaatiot. Runsas 
osallistujamäärä kertoi sen, että kehi-
tystyötä tehdään paljon. Tuloksena 
voi jonakin päivänä olla jotain mul-
listavaa. Todella iso innovaatio, joka 
vaikuttaisi laajasti yhteiskuntaan, oli-
si ratkaisu hiilidioksidin uusiokäyt-
töön. Vuosikymmeniä kertyneen hiili-
dioksidin poistaminen ilmakehästä 
hyötykäyttöön tarkoittaisi läpimurtoa 
ilmasto-ongelmassa. 

LOMAILISINKO KAUKANA vai 
lähellä? Kesän kynnyksellä suunni-
tellaan innolla lomamatkaa, mutta 
tunnelmaa voi häiritä huoli ilmas-
tosta. Thaimaan-matkan perhe voi 
kompensoida pidättymällä kym-
meneksi vuodeksi autoilusta, kun 
 Kanarian matkasta selviää pienem-
mällä autoilupannalla. Entä jos valin-
ta olisikin lähiloma? Matkailuyrit-
täjä voisi innovoida lähirantalomia, 
kotiseutu paketteja ja rentoudu koto-
na -oppaita. Ja voisi toki autoillakin. 
Hyvää kesää kaikille! T+

Uusilla poluilla 

     
     

 K
ar

ik
at

yy
ri:

 E
lin

a 
Ra

ja
la

TOYOTA+ 23



Anna-Kaisa Heikell 
pyörittää  kotisiivousyritystä 

ja liikuntakeskusta.

Hyvän mielen  
autoja
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* ”Autot ovat niin 
varmatoimisia, että 
niille ei ole tarvinnut 
tehdä mitään perus-
huoltojen lisäksi.” 

Siivous-Pron 
käytössä on viisi 
hybridi-Yarisia 

ja yksi 
hybridi-Lexus.

Anna-Kaisa Heikell-Kujala 
pysäköi valkoisen Yaris Hybridin 
Turun keskustaan. Auton kyljes-
sä lukee teksti Siistimmän vapaa-
ajan  puolesta sekä yritysten nimet 
 Siivous-Pro ja Annasport. Iloisissa 
teippauksissa näkyy myös perhosia ja 
vihreitä vauhtiviivoja. 

Heikell-Kujala vetää sekä kaarina-
laista kotisiivoukseen erikoistunut-
ta Siivous-Prota että liikuntakeskus 
Annasportia. Hän kertoo, että samal-
la kun työntekijät siirtyvät kohteesta 
toiseen, Siivous-Pron autot toimivat 
liikkuvina mainoksina.

”Siistimpi vapaa-aika tarkoittaa 
sitä, että asiakkaat voivat tulla vaikka 
salille sillä aikaa, kun heidän kotinsa 
siivotaan.”

Vilkaisu Annasportin ohjelmaan 
paljastaa, että näin keskipäivällä 
 olisi tarjolla ohjattua liikuntaa à la 
’ Piukemmat pakarat’ tai ’Treeniä 
keskivartalolle’.

Rahoitusmalli, joka joustaa 
Siivous-Pro hankki työntekijöilleen 
viisi hybridi-Yarisia ja yhden hybri-
di-Lexuksen Toyota Jousto -sopi-
muksella syyskuussa 2017. 

”Jousto-sopimus sopi hyvin tarpei-
siimme. Saimme sen ansiosta autot 
käyttöömme ilman, että meidän täy-
tyi sitoa niihin paljon pääomaa.” 
Anna-Kaisa huomauttaa, että mikä-
li yrityksen tarpeet vaihtuvat, autot 
pystytään vaihtamaan toiseen mal-
liin vaikkapa kesken sopimusjakson. 
”Kun neljän vuoden sopimusjaksom-

Kaarinalainen Siivous-Pro hankki 
autonsa Toyota Jousto -rahoituksella. 
Kun työntekijät liikkuvat kaupungilla, 
Yaris Hybridit mainostavat yritystä  
ja viestivät sen arvoista.

Teksti: MATTI VÄLIMÄKI Kuvat ROBERT SEGER

me päättyy, voimme miettiä, vaih-
dammeko autot uusiin, pidämmekö 
ne vai palautamme.” 

Liikuntakeskuksesta tutuilla ter-
meillä voisi sanoa, että rahoitusmalli 
venyy ja joustaa niin, että kämmenet-
kin ylettyvät vaivatta lattiaan.  Yariseja 
Siivous-Pro:lla on ollut käytössään 
aiemminkin, huoltoleasing-sopimuk-
sella.

Pieni on kaunista – ja kätevää
Kaikesta voi päätellä, että Anna- 
Kaisa ja firman kotisiivoajat ovat var-
sin tykästyneitä automalliin. 

”Yarisin hinta-laatu-suhde on 
erinomainen. Pienestä koostaan huo-
limatta se todellakin näyttää autol-
ta. Takakonttiin mahtuu kaikki, mitä 
siivooja tarvitsee työssään. Yaris on 
myös helppo pysäköidä ahtaa seenkin 
tilaan.” Hän mainitsee, että  pieni, 
näpsäkkä ja kivan näköinen auto 
sopii myös mainiosti yrityksen mark-
kinointiin. ”Yarisimme ovat todellisia 
hyvän mielen autoja.”

Huoltosopimus tuo  
huolettomuutta
Siivous-Pron kotisiivoojat liikku-
vat työssään Kaarinassa ja lähikau-
pungeissa, muun muassa Turussa, 
Liedossa ja Paraisilla. 

”Yhdelle siivoojalle voi tulla päi-
vässä työajoa kymmeniä kilometrejä. 
Henkilökunta käyttää työsuhdeautoja 
myös vapaa-ajallaan.” Siivous-Pro on 
liittänyt Jousto-sopimukseen huolto-
sopimuksen. 

”Autot ovat kyllä niin varmatoimisia, 
että eihän niille ole tarvinnut tehdä 
oikein mitään perushuoltojen lisäk-
si.” Anna-Kaisa sanoo, että yrityk-
sen kannalta huoltosopimus on kui-
tenkin järkevä vaihtoehto. ”Se antaa 
varmuutta ja huoletonta mieltä. 
Jokainen päivä, jonka auto olisi pois 
ajosta, maksaisi meille paljon, jos 
työt jäisivät tekemättä.”

Taloudellista ja siistiä ajoa
Anna-Kaisan mukaan myös hybridi 
sopii hyvin yritykselle. 

”Autot liikkuvat paljon kaupun-
kiympäristössä, jossa pysähdytään 
jatkuvasti liikennevaloissa ja jatke-
taan taas matkaa. Hybridi on tällai-
sessa ajossa erittäin taloudellinen.” 
Myös hybridin ympäristöystävällisyys 
istuu hyvin kotisiivousta tekevän yri-
tyksen arvoihin. T+
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TOYOTA BUSINESSPLUS on yritys- 
autoilijoille suunnattu erityispalve-
lu, josta löytyy vastaukset kiperiinkin 
kysymyksiin. 

”Olemme kouluttaneet asiakkai-
demme palvelukseen valiojoukon, 
jotka osaavat ratkoa asioita yritys-
ten näkökulmasta. Tavoitteenamme 
on ollut perustaa Suomen joustavin, 
nopein ja yksinkertaisesti paras yri-
tysautopalvelu”, sanoo Toyota Auto 
Finlandin yritysmyyntipäällikkö 
Ismo Juntunen. 

Joustavaa asiantuntemusta
Onnistuneen yritysautoilun lähtö-

Notkeaa
yritysautopalvelua 

Kun auto on keskeisessä roolissa 
yrityksen toiminnassa, siihen liittyvillä 

palveluilla on suuri merkitys. 

kohtana toimii oikeanlaisen auton 
valinta. Työsuhdeautoilija pääsee 
Toyotan autotarjontaan helposti kiin-
ni toyota.fi/yritysautot -osoitteessa 
työsuhdeautovalitsimella, jossa auto-
malleja voi rajata haluttujen verotus-
arvo- ja päästöarvojen mukaisiksi. 
Hybrid Business -mallisto tarjoaa 
mahdollisimman kattavan varustelu-
kokonaisuuden maltillisella verotus-
arvolla.

Tuotantoautoja hankkivalle  Toyota 
BusinessPlus -liikkeet pystyvät 
tarjoa maan kattavan kokonaisuuden 
yksilöllistä erikoisvarustelua ja yksi-
tyiskohtaisia rahoitusratkaisuja myö-

ten. Tavara-autojen myyntiin ja huol-
toon ovat keskittyneet erikseen nime-
tyt ammattilaiset.

”Palveluumme kuuluu esimerkik-
si tavallista joustavammat huollon 
aukioloajat sekä huollon nouto- ja 
palautuspalvelut. Akuutit huolto- ja 
korjaustyöt sekä vikadiagnoosit saa 
Toyota-pikahuollosta. Keskeytykset-
tömän matkan jatkumisen pyrim-
me takaamaan laadukkaalla sijais- ja 
Rent-autopalveluilla”, Ismo Juntu-
nen sanoo. T+

Toyotan tämän vuoden uutuusmallit 
Corolla, RAV4 ja Camry ovat hyviä 
vaihtoehtoja työsuhdeautoiksi. 

TOYOTA  B U S I N E S S P LU S 
- PA LV E LU P I ST E E T:

• Toyota Itäkeskus, Helsinki• Kuopion Autokauppa, Kuopio• Vesijärven Auto, Lahti• Juhan Auto, Lahti• Varsinais-Suomen Auto-Center,   
 Raisio• Toyota Tammer-Auto, Tampere• Autokiila, Turku• Toyota Airport, Vantaa• Toyota Kaivoksela, Vantaa

TOYOTA+26



AINA EI TIEDÄ 
MIHIN ASKEL VIE
SUOJAA AUTOSI YLLÄTYKSILTÄ

Auton lattiamatot joutuvat kovalle koetukselle 
Suomen vaihtuvissa vuodenajoissa. Jottei lika
ja kosteus pääsisi vaurioittamaan itse autoa, 
matot on syytä vaihtaa säännöllisin väliajoin. 
Se on helppo ja edullinen satsaus autosi 
siisteyteen, kestävyyteen ja turvallisuuteen.

Alkuperäiset Toyota-lattiamatot saat kätevällä 
kiinnitysmekanismilla, jonka avulla kuljettajan 
matto pysyy turvallisesti paikallaan.

Kysy lisää jälleenmyyjältäsi.

Kumimattosarja eteen ja taakse 69 €
Kumimatot eteen  49 €
Tekstiilimattosarja eteen ja taakse 69 €
Tekstiilimatto kuljettajalle  29 €



IHMISMIELESSÄ risteilee päivän 
aikana jopa 60 000 ajatusta, mut-
ta pysähdymme niistä vain mur-
to-osan äärelle. Valtaosa tunteista ja 
ajatuksista on alitajuisia. Saavutko 
työpaikan kahviautomaatille ärty-
neenä aamun ruuhkasta vai oletko 
osannut nauttia työmatkasta, pie-
nestä omasta hetkestä ennen päivän 
kiireitä?

”Vietämme todella paljon aikaa 
liikenteessä, kun siirrymme paikas-
ta toiseen. Se aika kannattaa ehdot-
tomasti hyödyntää omien akkujen 
lataamiseen”, sanoo mindfulness- 
valmentaja Mirva Mäki- Petäjä 
 Liekki Coachingista.

Mäki-Petäjä on itsekin ahkera 
autoilija, koska omalla autolla työ-
matka taittuu jopa puolta nopeam-
min kuin julkisilla. Jos Mäki-Petäjä ei 
tee auton ratissa rentouttavia mind- 

fulness-harjoituksia, hän kuuntelee 
voimaannuttavaa musiikkia tai ääni-
kirjoja.

Mindfulness-harjoitusten avul-
la pyritään siihen, että ihminen tulee 
tietoiseksi siitä, mitä omassa mielessä 
liikkuu ja millaisia tunteita juuri sillä 
hetkellä kokee – tavoitteena on oppia 
hyväksymään omat tunteet arvostele-
matta niitä.

”Jos harjoittelee ahkerasti, voi 
kehittyä oman mielen tarkkailussa 
ja päästä eroon haitallisista ja ener-
giaa vievistä tunteista”, sanoo Mäki- 
Petäjä.

Liikenteessä pitää kuitenkin olla 
aina valmiina reagoimaan yllättäviin 
tilanteisiin, joten siellä ei kannata 
tehdä kovin syvällisiä harjoituksia.

 ”Ja jokainen harjoittelee omalla 
vastuullaan”, Mäki-Petäjä muistut-
taa.  T+

H E L P P OA 
H A R J O I T U STA :

1. Herkistä aistisi 
Kun teet harjoitteita 

ensimmäistä kertaa, lähde 
liikkeelle pienistä hetkistä. 

Harjoittelu huomion 
siirtämisestä omiin tunteisiin 
voi alussa tuntua haastavalta. 

Herkistä ensimmäisessä 
harjoituksessa kaikki aistisi. 

Mitä tunnet, kuulet, näet 
tai haistat? Tuntuuko istuin 

kovalta vai pehmeältä, 
kuuletko muuta liikenteen 
ääntä tai miltä liikenteessä 

tuoksuu? 

2. Opi 
pysähtymään

Kun ajat suojatien eteen, 
pysäytä auto kunnolla. 

Anna jalankulkijalle aikaa ja 
tilaa ylittää suojatie. Miltä 

tuntuu pysähtyä keskittyen 
ja tiedostaa hetki? Saitko 
hyvän olon tunteen, kun 

pysähdyit? Samaa kannattaa 
kokeilla Stop-merkin 

kohdalla – tuntuuko kunnolla 
pysähtyminen haastavalta? 

Mieti näitä asioita, kun 
pysähdyt.

Lataudu
liikenteessä

Mielenrauhaa tarjoavia mindfulness-
harjoituksia voi tehdä vaikka aamuruuhkassa. 

Aloita helpoista ja muista turvallisuus.
Teksti SATU SAVELA  Kuva MINNA KURJENLUOMA

Liikenne&Ajaminen

5
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KU K A?

Mirva Mäki-Petäjä

•  Sertifioitu Life Coach, joka 
on opiskellut myös mindfulnessia 
ja neurologiaa•  yli 20 vuoden työkokemus 
yritysmaailmasta• toimii nykyisin kansainvälisessä 

 yrityksessä henkilöstöpäällikkönä.

”Ratin takana käytetty aika 
kannattaa hyödyntää 
omien akkujen lataamiseen”,
sanoo Mirva Mäki-Petäjä. 

3. Harjoittele 
ruuhkassa

Tunnetko ärtymystä ruuhkassa? 
Kiireen tuntu on usein liioiteltua – 

mieti ensin, onko kiireesi todellinen? 
Miltä kiireen tunne tuntuu kehossasi? 

Puristatko leukoja tai jännitätkö 
reisilihaksia? On hyvä tiedostaa 

ikävätkin tunteet ja päästää niistä irti 
hyväksymisen avulla. Negatiiviset 

tunteet eivät kuljeta sinua ruuhkassa 
eteenpäin tai paranna mielialaasi, vaan 

ainoastaan kuluttavat energiaasi. 

4. Ole teiden ritari
Taistelemme usein tilasta, ja monelle 

on vaikeaa luopua esimerkiksi 
vapaasta parkkipaikasta ruuhkaisessa 

pysäköintihallissa. Kokeile tietoista 
joustamista. Anna toiselle tilaa ja mieti, 

miltä se sinusta tuntuu. Samaa voit 
harjoitella ruuhkassa. Tiedosta, millaisen 

tunteen teko saa sinussa aikaan. 

5. Anna anteeksi
Harva ihminen käyttäytyy 

liikenteessä tahallaan epäasiallisesti. 
Epäoikeudenmukaisuus ja huonosti 

kohteleminen saavat meissä kuitenkin 
aikaan hyvin vahvoja tunteita, mutta 

niistä voi opetella päästämään 
irti. Yritä nousta ikävän tilanteen 

yläpuolelle – järkeily usein auttaa, 
ehkäpä kyseinen autoilija teki virheen, 

ja häntäkin nolottaa. 
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KUN TOYOTAN rallikaravaani suhaa 
maailmankolkasta toiseen, keittiö 
kulkee aina mukana yhdessä kuorma- 
autossa. Keittiöauton saapuessa ralli- 
viikon aluksi kohteeseen alkaa hämeen- 
linnalaisen Mikko Ojantaustan työ. 
Hän vastaa yhdessä kollegansa 

Minuuttiaikataulu 
myös keittiössä

Toyota GAZOO Racing -tiimin 
kokit paiskivat osakilpailun aikana töitä 

varhaisesta aamusta iltamyöhään.

WRC – Kulissien takana

Teksti JANNE AROLA 

Tonis Pinduksen kanssa  Toyotan 
80–90-henkisen työntekijäjoukon 
ruokkimisesta ralliosakilpailujen 
aikana. Lisäksi catering-tiimissä on 
salin puolella kaksi työntekijää.

Työ vaatii suunnitelmallisuutta, 
mutta koti-Suomessa ei vielä paljon 

voi tehdä. Yleensä Ojantausta ja 
hänen kollegansa istuvat rallia edel-
tävällä viikolla pari tuntia yhdessä 
ja miettivät suuntaviivoja seuraavan 
viikon ruokalistalle. Tavoitteena on  
heijastaa menussa paikallista ruoka-
kulttuuria.

”Esimerkiksi tänä vuonna Argen-
tiinassa grillattiin paljon, koska siellä 
liha on iso juttu. Turkissa taas otettiin 
paikallinen kebabmestari höyläämään 
kebabia viikon viimeiselle lounaalle.”

Kokkien työn hektinen vaihe alkaa 
heti maahan saapumisen jälkeen, 
kun viikon aikana tarvittavia raaka- 
aineita ryhdytään haalimaan eri puo-
lilta kisapaikkakuntia.

”Yleensä kysymme paikan päällä 
joko paikallisilta tai paikallisista 
ravintoloista, mistä raaka-aineita 
kannattaa hankkia.”

Homman toimivuudessa on iso-
ja eroja maiden välillä. Esimerkik-
si Ruotsissa paikallinen tukku otti 
yhteyttä etukäteen ja tarjosi kuljetus-
ta ennakkotilauksella. Argentiinassa 
taas tukkuliikkeitä ei samalla tavalla 

Mikko Ojantausta (vas.)
ja kokkikollega Tonis Pindus
keittiörekan ovella. 

Mikko Ojantausta 
valmistaa lounasta 
Toyotan rallitiimille.
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ole, ja ruokia piti käydä ostamassa 
eri marketeista.

Feta on kuskien suosikki
Kokkitiimin tärkeimmät asiakkaat 
ovat kuljettajat, joita on palveltava 
minuuttiaikataululla. Heille valmis-
tetaan kisapäivien pääaterioilla omat 
lautaselliset ruokaa. Usein kuskeille 
tarjoillaan lounaalla kalaa tai kanaa 
ja päivällisellä esimerkiksi pihviä. 
Riisi, pasta ja salaatti ovat perus- 
tarpeita kaikilla aterioilla.

”Feta on kaikkien kuskien suo-
sikki, ja sitä he söisivät vaikka koko 
ajan”, Ojantausta paljastaa.

Kuskeille tehdään reiteille väli- 
paloiksi smoothieiden lisäksi eväs- 
leipiä. Tätä tarkoitusta varten 
 Ojantausta kuskaa aina muutaman 
pussillisen ruisleipää mukanaan 
Suomesta.

Kokit tekevät kaiken aikaa tiivistä 
yhteistyötä kuskien fysioterapeuttien 
ja henkilökohtaisten avustajien kans-
sa. Sillä tavalla myös kuskien erikois-
toiveet välittyvät keittiöön.

”Välillä joku haluaa rusinoita, ja 
esimerkiksi kuumissa olosuhteissa 
voi olla tarjolla vesimelonia.”

Keittiössä on osattava soveltaa
Yllätykset kuuluvat rallin lisäksi 
myös keittiöön. Aina silloin tällöin 
joku keittiölaite hajoaa, ja se aiheut-
taa ylimääräisen jännitysmomentin 
ruuanvalmistuksen. Toisaalta olen-
nainen osa kokin työtä on varautua 
kaikkeen ennalta ja soveltaa tarvit-
taessa.

”Jos vaikka jotakin raaka-aineitta 
ei saadakaan, se pitää korvata jollain 
toisella. Siksi esimerkiksi ruokalistaa 
täytyy pitää auki periaatteessa viikon 
loppuun saakka.”

Kisan aikana kokkien työpäivät 
ovat 14–15-tuntisia. Aamupala saat-
taa olla rallin aikatauluista riippuen 
jo viideltä ja päivällinen iltakuudelta.

Kun Ojantausta pääsee takaisin 
hotellille illalla kahdeksan–yhdeksän 
maissa, ei hän oikeastaan ehdi ja jak-
sa tehdä muuta kuin käydä suihkussa 
ja soittaa kotiin. Sitten on mentävä 

nukkumaan, sillä herätys saattaa olla 
seuraavana aamuna jo neljältä.

”Viikko on niin työntäyteinen, että 
siinä ehtii omistautua vain ja ainoas-
taan työlle.”

Pienetkin asiat vaikuttavat
Ojantausta on vetänyt Toyotan ralli-
tallin ruokahuoltoa nyt reilun vuo-
den. Kaikkein suurimman vaikutuk-
sen häneen on tehnyt se, kuinka ison 
työn koko tiimi eri alojen osaajineen 
tekee sen eteen, että kuskit pystyvät 
ajamaan autoa parhaissa mahdollisis-
sa olosuhteissa.

”Se on käsittämätöntä, miten pie-
netkin ajamisen ulkopuolella tapah-
tuvat asiat vaikuttavat.”

Hyvien palautteiden ja kiitosten 
lisäksi hänelle itselleen paras tunne 
tulee siitä, kun kisaviikko sujuu 
ruokahuollon näkökulmasta hyvin.

”Ajattelen niin, että yritän tekemi-
semme kautta saada hyvän fiiliksen 
koko tiimille. Kun tiimi on tyytyväi-
nen ruokaan ja heillä on hyvä olla, se 
välittyy heidänkin tekemiseensä.” T+

Toyota GAZOO Racingin keittiö-
tiimi on asettunut Portugalin rallin
huoltoalueelle.
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Liikkumisen 
juhlaa  

Sitoutuminen, keskittyminen, itsetuntemus ja 
päämäärätietoisuus ovat vieneet paratriathlonisti 

Liisa Liljan pitkälle. Lajin hallitseva maailmanmestari 
harjoittelee parhaillaan Tokion olympialaisiin, 

opiskelee sosiaalityötä ja elää eniten ulkoilmassa. 

Teksti RIITTA ESKOLA Kuvat PETRI JAUHIAINEN
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LIISA LILJA vastaa ainakin 15 ker
taa viikossa ihmisten kysymyksiin 
jalastaan. ”Ei kysely rasita. Kysyisin 
itsekin. Minusta on helppoa, mutta 
myös tärkeää olla ystävällinen, vaikka 
olisin ihan poikki viisituntisen harjoi
tuslenkin jälkeen.’’ 

Liisalla on kolme vakiovastausta 
kysyjän iän mukaan. Kun lapsi kysyy, 
Liisa kertoo, että hänellä on  kaksi 
erilaista jalkaa. Toinen on robotti
jalka, jonka hän sai 11vuotiaana 
 siksi, että luusyöpä turmeli oman 
jalan niin huonoon kuntoon, että sii
tä olisi ollut enemmän vaivaa kuin 
robotista. Lapset hyväksyvät asian 
sellaisenaan ja jatkavat matkaansa. 

Keskiikäisille Liisa kertoo, ettei 
robottijalka ole apuväline, vaan osa 
itseä. Vanhemmat ihmiset surkutte
levat ja ihmettelevät, että pystyykö 
yliopistossa yhdellä jalalla opiskele
maan. 

Liisa Lilja viettää
 paljon aikaa 

ulkoilmassa juoksu- 
sekä pyörälenkeillä.
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”Vammaisia pidetään kyvyttömi-
nä, mutta lämpiminä ihmisinä. Asen-
ne heijastunee siitä, että 70 prosent-
tia liikuntavammaisista on työelämän 
ulkopuolella”, Liisa sanoo.  

Liisa Lilja päätti jalkansa ampu-
taatiosta lapsena itse. ”Amputaatio 
oli kirurgeille tappio, mutta minulle 
voitto, käänne uuteen.’’ 

Silloin hän ei vielä tiennyt, että 
leikkaus oli ensimmäinen voitto 
paratriathlonistin uralla. 

Omimmillaan luonnossa
Amputaation jälkeen Liisasta tuli 
oman elämänsä julkkis. ’’Kun astun 
kotiovesta ulos, minulla on aina ylei-
sö.’’ Kuvittelepa, että menet ensim-
mäistä kertaa tanssitunnille. Et osaa 
askeltakaan, mutta sinun on mentä-
vä kaikkien eteen ja vedettävä kylmil-
tään heille tanssitunti. Kaikki katso-
vat. ’’Sellaista on arkeni. Ajattelen, 
että menee, miten menee. Olen val-
tavan rohkea.’’ Liisa sanoo ottavan-
sa tilanteet ja tapaamiset vaistoilla, 
miettimättä, mitä niistä seuraa tai 
onko niistä hyötyä. ’’Yleensä on seu-
rannut vain hyvää.’’ 

Toyotan Start your impossible 
-kampanjaan Liisa lähti luontoarvo-
jen takia. Luonto on reilu ja sama 
kaikille. 

’’Tuuli ja sade piiskaavat kuntoili-
jan ja huippu-urheilijan naamaa yhtä 
lujasti. Se on karua ja hienoa.’’ 

Liisa viettää paljon elämästään 
ulkona, suojattomana juoksulenkillä 
Kuopion Väinölänniemellä tai maan-
tiepyörällä Espanjan aurinkoranni-
kolla Alicanten ja Torreviejan maas-
toissa. 

’’Tarvitsen harjoitteluun sulat 
tiet.’’ 

Auto on Liisalle välttämättö-
myys siksi, että kolmen lajin urheilu-
varusteet ja liikkumisvälineet paina-
vat 50 kiloa. Välineet on oltava aina 
mukana, liikkuipa juuri Japaniin har-
joittelemaan lähtevä huippu- urheilija 
kotiovelta uimahalliin tai campuk-
selle. 

Keskittyminen ratkaisee
Liisa Lilja sanoo olevansa hyvä kes-
kittymään, mutta myös harjoittele-
vansa sitä jatkuvasti. Muutoin ei olisi 
mahdollista tehdä viiden tunnin pyö-

KU K A

Liisa Lilja 

• Syntyi 1992 Porissa•  Opiskelee Itä-Suomen  
yliopistossa Kuopiossa•  Paratriathlonin PTS2-sarjan 
maailman mestari 2017  Rotterdam•  Harjoittelee 30 tuntia viikossa• Tähtää Tokion olympialaisiin

Kuopion Saaristokadun
ja Väinölänniemen
maisemissa Liisa Liljan
on rauhallista treenata.
Talvella sulaa tietä 
löytyy Etelä-Espanjasta.
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räilytreeniä tai lukea tenttiin kaksi 
tuntia seitsemän tunnin sijasta. 

’’Kun teen jotain, en tee muuta. 
Ihminen pystyy keskittymään vain 
yhteen asiaan kerrallaan. Jos sen 
oppii, pääsee missä tahansa asiassa 
pitkälle. Multitaskaaminen ei mie-
lestäni ole mahdollista. ’’Pitkillä pyö-
rälenkeillä hän ei irtaudu urheilijan 
flow:hun, vaan sanoo keskittyvänsä 
tuntemaan, miltä poljin tuntuu jalan 
alla. 

’’Jos räpläisin välillä kännykkää, 
treenaamisesta tai luennolla istumi-
sesta ei olisi mitään hyötyä’’, sanoo 
Itä-Suomen yliopistossa sosiaalityötä 
opiskeleva maailmanmestari. 

’’Haluan, että minut muiste-
taan Liisana. Siksi en koskaan sano 
olevani maailmanmestari tai nuo-
ri tai opiskelija, koska ne muuttu-
vat. Minussa pysyvää on iso siskous 
ja se, että olen vapaa intiaani.’’ 
 Nelivuotiaana hän sanoi olevansa 
vapaa intiaani, vaikkei tiennyt, mitä 
se tarkoittaa. Myöhemmin hän on 
päässyt siitä enemmän perille. 

’’Liikkuminen ja urheilu tekevät 
minut vapaaksi. Nautin niistä suun-
nattomasti.’’ 

Liisa sanoo nauttivansa arjes-
ta ja rakastavansa rutiineja. Rutii-
nit vapauttavat hänet toimimaan. 
’’Kun tiedän, että syön aamuisin 
kaura puuron, vapaudun miettimästä 
aamiaista.’’ Urheilijan on siedettävä 
paljon yksinäisyyttä ja epämukavuut-
ta. Liisa Lilja viihtyy hyvin itsekseen 
ja epämukavuus on enemmän riemu 
kuin riesa. 

’’Aivan sama, vaikka on kaksi 
 erilaista jalkaa, kunhan ne toimivat. 
Ja vaikkeivat toimisikaan, liikkuisin 
niillä jäsenillä, jotka toimivat.’’ T+    

*  ’’ Olen nauttinut liikkumisesta ensimmäisistä 
Hippo-hiihdoista tähän hetkeen. Ei haittaa, 
vaikka opiskelijabileet jäävät välistä, kun vaan 
pääsen aamuharkkoihin.’’

Auto on välttämättömyys. 
Liisa Liljan liikunta- ja harjoittelu-
välineet, pari pyörää, juoksu-
jousi ja kolmen lajin varusteet 
on pakattava aina mukaan. 
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Arvokas 
design

Rajoja rikkova, asenteita 
haastava automuotoilu luo arvoa 

yksilölle ja yhteiskunnalle.

Teksti SAMI ANTEROINEN Kuvat TOYOTA

Design&Tekniikka
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MILLAINEN muotokieli puhutte-
lee auton ostajaa? Hyvä design osuu 
maaliinsa niin monella tavalla ja 
tasolla – myös alitajuisesti – mutta 
miten temppu oikein tehdään?

Toyota on kehitellyt omaa design- 
filosofiaansa vuosikymmenten ajan 
ja se nojaa tiettyihin perusperiaattei-
siin, joita talossa pidetään liki pyhi-
nä. Improvisoinnille on silti aina 
tilaa, sillä autotrendejä ei kirjoiteta 
kiveen, vaan ajan virtaan. Todellinen 
designklassikko nousee aina oman 
aikakautensa muoti-ilmiöiden ylä-
puolelle.

Toyotan designsuunnittelun 
kestävin ankkuri on liki myyttinen 
J-factor, jossa uniikki japanilainen 
estetiikka etsii harmoniaa konflik-
tin sijaan. Autonvalmistajan kohdalla 
tämä tarkoittaa erilaisten materiaalien 
saumatonta yhteispeliä ja osallistumis-
ta ja sitoutumista suuremman suunni-
telman – designin – toteutukseen. 

Toyotan J-factor-teeseihin kuuluu, 
että designin rooli ei rajoitu vain tyyli-
seikkoihin. Designin on luotava arvoa 
myös yksilölle ja yhteiskunnalle. Jäl-
kimmäinen vaatimus sisältää esimer-

kiksi ympäristöystävällisen ajattelun 
perusteellisen sisäistämisen, samoin 
kuin liikenneturvallisuuden edistämi-
sen kaikin keinoin.

Sillanrakentajan silmällä
Japanilainen suunnittelu etsii alati 
synergiaa, täydellisiä liittoja, jotka 
rikastuttavat elämää odottamattomil-
lakin tavoilla. Esimerkiksi hybridi- 
auto tuo yhteen perinteisen bensa-
moottorin ja sähkömoottorin taval-
la, jossa synergiasta ammennetaan 
jotain aivan uutta. Kyseessä ei ole 
kompromissi saati konflikti, vaan 
kahden elementin yhdistäminen lisä-
arvon saavuttamiseksi.   

Japanilaisten estetiikka on vahvas-
ti sidoksissa luontoon. Mutta siinä 
missä useimmat maailman design-
talot auliisti kertovat luontosuhtees-
taan, Japanissa luonto on aivan eri 
tavalla suunnittelijoiden luissa ja 
ytimissä. 

Luonto tarjoaa sitä tasapainoa, 
mikä ihmiselämästä usein puuttuu. 
Luonto on samalla lyömätön mate-
matiikkamestari, jonka edessä nöyr-
tyy jokainen.

* Todellinen designklassikko 
nousee aina oman aikakautensa 
muoti-ilmiöiden yläpuolelle.
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Luonto on myös avain parempien 
tuotteiden tekemiseen. Se ei haaskaa 
mitään, vaan tähtää virtaavaan, vai-
vattomaan tehokkuuteen. Esimerkik-
si Priuksen kojelaudan muotokieli on 
hakenut inspiraationsa puun lehden 
suonista.

Kosmos tomuhiukkasessa
Myös miniatyyreillä on keskeinen 
osa J-factorissa. Bonsaipuiden luva-
tussa maassa elää ajatus, että univer-
sumi voi näyttäytyä kirkkaasti 
pienimmässäkin esineessä. J-factor 
tutkii ja kyseenalaistaa asioiden mitta- 
suhteita, se kysyy, mikä on välttämä-
töntä, mikä turhaa.

Esimerkiksi Toyota iQ-kaupunki- 
auto on alle kolme metriä pitkä, 
mutta siihen mahtuu neljä matkus-
tajaa. Miniatyyriajattelun mukaises-
ti iQ on pieni, mutta premium – se 
avaa keskustelun kompaktien auto-
mallien mahdollisuuksista, kunhan 
vain maltamme katsoa maailmaa 
tuorein silmin.

Järki ja tunteet
Viimeisenä mutta ei vähäisimpänä
design-teesinä tulee Vibrant Clarity,
joka tarkoittaa elinvoimaa ja selkeyt-
tä. Vibrant clarity törmäyttää jälleen 
kaksi asiaa: ihmismielen emotionaa-
lisen ja rationaalisen puolen. Lähtö-
kohtaisesti toisilleen vieraat elemen-
tit tuodaan yhteen, ei pakottamalla, 
vaan harmonisesti. Asiakkaalle teh-
dään designia, joka värähtelee sekä 
päässä että sydämessä. 

Kun jokin uusi asia tehdään näky-
väksi, parhaassa tapauksessa se 
herättää ihmisessä ajatuksen: ”Miksi 
vasta nyt? Tuntuu kuin se olisi ollut 
olemassa aina.” Tästä reaktiosta kas-
vaa intohimon siemen. 

Autojen tapauksessa voidaan 
puhua jonkinlaisesta rattikuumeesta: 
juuri tätä autoa olen etsinyt!  T+

Uusi RAV4 – 
persoonallinen ja 
itsevarma
TOYOTAN UUSI RAV4 Hybrid -katu-
maasturi on hyvä esimerkki  Toyotan 
designperinteestä. Toyotan pää-
suunnittelija Tatsuya Sonoda ker-
too, että hän haki suunnittelutyöhön 
inspiraatiota luonnon kivistä ja jäästä.

”Aikaisempaan RAV4-malliin ver-
rattuna halusimme luoda persoo-
nallisemman, voimakkaamman, 
ylväämmän ja itsevarmemman 
muotoilun”, Sonoda toteaa. 

Riittävän kovaa luonnetta ja 
robustia muotokieltä haettiin yhdis-
tämällä kaksi kahdeksankulmiota 
limittäin (cross-octagon). 

Uusi RAV4 on myös ensimmäi-
nen TNGA-alustarakenteelle suun-
niteltu RAV4-malli. Toyota New 
Global Architecture (TNGA) -alus-
tarakenne antaa suunnittelijoille 

laajemmat vapaudet visioidensa 
toteuttamiseen. RAV4:n kohdalla 
se merkitsi entistä vahvempia katu-
maasturiominaisuuksia ja tavan-
omaisista maastureista erottuvaa 
ilmettä.

Pääsuunnittelija toivoo, että kun 
ihmiset ajavat autoa – oli se sitten 
konttorille, kotiin tai harrastuksiin – 
he kokevat aitoa seikkailun henkeä. 

Uusi RAV4 on mittasuhteiltaan 
täysiverinen katumaasturi, mut-
ta muotoilu on silti hienostunutta: 
yhdenmukaisuus etuosasta taka-
osaan on vaikuttavaa ja tarjoaa lin-
jakkaan kokonaisuuden. RAV4-mal-
lin designkonseptin nimi olikin 
”Adventure and Refined”, jossa on 
samaan aikaan jotain kesyttämä-
töntä ja hienostunutta.

Erityisenä mantrana suunnitte-
lijoilla tässä projektissa oli ”waku- 
doki”. Se tarkoittaa japaniksi jänni-
tystä, joka saa sydämet takomaan 
villisti.

* Toyotan 
J-factor  kysyy, 
tutkii ja kyseen-
alaistaa asioi-
den mittasuh-
teita.
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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



Hyvä tyyppi

Ensin laina, 
sitten auto
Auton ostopäätös syntyy yhä 
useammin verkossa, vaikka 
kaupat vielä sinetöidään liikkeissä. 
Toyota Finance Oy:n myynti- ja 
markkinointijohtaja Lauri Varonen 
haluaa kehittää digitaalisesta 
asioinnista yhä vaivattomampaa.

Teksti ja kuva JUHO PAAVOLA
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”Tarkkaa mallia en muista, mutta 
punainen se oli, ja sillä oli merkitys-
tä”, Lauri Varonen kertoo.

Elettiin vuotta 1987. Pystyssä oli-
vat Neuvostoliitto, Berliinin muuri ja 
vahvasti myös Posti, sillä yhteiskunta 
toimi paperilla.

Nuori Varonen oli kuitenkin 
aikaansa edellä. Hän imi itseensä 
kaiken tietokoneista ja opiskeli tieto- 
tekniikan perusteet. Kun tietotek-
niikka lisääntyi, moni yritys vastasi 
tietohallinnostaan itse. Niin myös sil-
loinen Toyotan maahantuoja Korpi- 
vaara Oy, jonka työpaikkailmoitus 
osui Varosen silmään. 

”Itse alasta en ollut erityisen kiin-
nostunut, mutta oleellista oli, että 
nuorena työntekijänäkin sain työ-
suhdeauton, Corolla Hatchbackin”, 
Varonen muistelee.

Reilut kymmenen vuotta myö-
hemmin Varonen hyppäsi Toyotan 
rahoitukseen kehittämään ohjelmis-
toja, jotka ovat osin käytössä vieläkin. 
Urapolku jatkui operatiiviseen asia-
kaspalveluun, josta hänet nimitettiin 
neljä vuotta sitten nykyiseen tehtä-
väänsä Toyota Financen myynti- ja 
markkinointijohtajaksi. 

”Istun pääkonttorilla, mutta tär-
keä osa työtäni ovat Toyotan 51 jäl-
leenmyyntiliikettä, jotka sijaitse-
vat ympäri Suomen Tammisaaresta 
Sodankylään asti.”

Yllätyksellistä ja luotettavaa
Autokaupan rahoitusvaihtoehto-
jen tarjonta on kasvanut nopeasti, 
kuten myös tavat auton maksami-
sesta. Harva enää ajattelee ostavansa 

Lauri Varonen, 56

•  AMMATTI: Myynti- ja markki-
nointijohtaja, Toyota Finance 
Finland Oy•  KOTI JA PERHE: Vaimo, kolme 
lasta ja kaksi lastenlasta•  HARRASTUKSET: Mökkeily 
 Mäntyharjulla, jalkapalloilu 
ikämiehissä.

autoa ja maksavansa sen kokonaan 
pois. Auton keskimääräinen osamak-
susopimus on 48 kuukautta, mutta 
autoa vaihdetaan noin kahden vuo-
den välein. 

”Kuukausierä on opittu ottamaan 
jatkuvan kuukausibudjetin osaksi. Se 
on hyvä, koska näin vaihtoväli tihe-
nee. Mitä uudempi auto on, sitä tur-
vallisempi, mukavampi ja ympäristö- 
ystävällisempi se on.”

 Yllätyksellisyys ja luotettavuus, 
siinä Varosen resepti toimivaan auto-
kauppaan. Toyotan asiakkaat arvos-
tavat testattua ja vähäeleistä laatua. 
”Samalla haluamme tarjota C-HR:n 
tapaista yllätyksellisyyttä. Autorahoi-
tuksessa yllätyksellisyys ei tietenkään 
ole toivottavaa.”

Leasing-rahoitus on tullut myös 
yksityisautoiluun jäädäkseen. Suu-
resta medianäkyvyydestä huolimatta 
ensirekisteröinneistä leasingilla teh-
dään vain murto-osa. 

”Leasing on vielä uutta, ja ihmisiä 
voi epäilyttää esimerkiksi auton vaih-
taminen tarpeen tullen tai sopimus-
kauden aikana syntyvien vahinkojen 
selvittely.”

Autokauppaa digitaalisesti  
IT-taustansa vuoksi Varonen seuraa 
autokaupan digimurrosta kiinnos-
tuneesti. Nykyisin kauppaan mars-
sivilla asiakkailla on valmiiksi pal-
jon perustietoa. Varonen kokee, että 
automerkin palvelun mutkattomuus 
erottaa jyvät akanoista. 

”Esimerkiksi rahoituspäätöksen 
saa verkkosivuiltamme nopeasti etu-
käteen. Olemme ainoa automerkki 

Suomessa, joka omistaa rahoitus- 
yhtiönsä itse”, Varonen huomauttaa. 
Nykyisin ostopäätöksen pohja vale-
taan automerkin omalla verkkosivul-
la. Sopivan mallin rakentelussa suo-
situksi on noussut konfiguraattori, 
jolla voi räätälöidä itselleen sopivan 
automallin. 

”Toistaiseksi käytetyn vaihtoauton 
arvon määrittäminen on vielä haaste, 
mutta pian olemme niin pitkällä, että 
koko autokaupan voi tehdä verkko- 
sivumme kautta.” 

On tultu aika kauaksi siitä, kun 
Varonen houkuteltiin Toyotalle 
punaisella Corollalla. Mallistossa 
komeilevat uudistuneet Camryt ja 
Corollat, mutta Varosta liikuttaa 
nykyisin nelivetoinen RAV4. 

”Iän myötä ihminen muuttuu, 
ja RAV4:n tilasta ja ominaisuuksista 
minun olisi vaikea luopua. Neli- 
vedolla pääsee kesämökille hyvin!”  T+ 
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”Tärkeä osa  
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jälleenmyynti
liikettä ympäri 

Suomen.” 



UUSI JA KIILTÄVÄ
MYÖS VUOSIEN PÄÄSTÄ

Kynnyslistasarja
Eteen ja taakse, Corolla-tekstein 166 €

Kumimattosarja 
Eteen ja taakse 69 €

Tavaratilan suojapohja
Touring Sports 69 €

Takapuskurin suojalevy
Musta, muovia, Touring Sports 115 €

Suojaa uusi autosi elämän pieniltä kolhuilta 
suojaavin lisävarustein sekä ProTect-käsittelyllä, joka 
antaa tehokkaan ja pitkäaikaisen suojan autosi pinnoille.

Toyota ProTect 
Maalipinnan suojakäsittely Corollaan 332 €

Toyota ProTect 
Tekstiilipintojen suojakäsittely 88 €

Toyota ProTect -käsitellyt pinnat eivät 
vaadi mitään erillisiä ylläpitotoimenpiteitä. 
Ammattilaisen suorittaman käsittelyn 
ansiosta kiiltävä maalipinta säilyttää upean 
ulkonäkönsä, lika irtoaa siitä helpommin ja 
autosi jälleenmyyntiarvo nousee. 
Koska auto vaatii vähemmän pesua, eikä 
lainkaan vahausta, säästät vuosien mittaan 
käsittelyn hinnan helposti takaisin.

Kysy lisää jälleenmyyjältäsi.

Takapuskurin suojakalvo
Touring Sports 104 €

Takapuskurin suojalevy
Metallia, Touring Sports 177 €

Pieniin maalipinnan vaurioihin
Aito Toyota-korjausmaali 

11,20 €
StickerFix-korjaustarrasarja 

40,20 €
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TOYOTA HILUX nousee jäistä jyr
kännettä tutkimusasema Aboan 
pihaan. Hiluxin alunperin palo
auton värinen maali on muuttu
nut  Etelämantereen UVsäteilyssä 
maasto väritykseksi.

”Mikäs tässä on ajellessa Antark
tiksen kesässä tpaita yllä ja stereot 
päällä”, sanoo geofysiikan tutkija 
Juho Vehviläinen alkaessaan purkaa 
jään koppuroittamilla liinoilla tiukas
ti kiinnittyjä laatikoita Hiluxin laval
ta. Niissä on sisällä tieteellisiä instru
mentteja, muun muassa albedo 
metrejä, jotka mittaavat paljonko 
auringonsäteilyä imeytyy lumeen.

Takana on puolentoista vuorokau
den kenttämatka ja kolmisensataa 
kilometriä antarktista taivalta – jää
avaruutta, jonka kaltaista ei missään 
muualla näe. Tutkimukset keskittyvät 
tänä vuonna lumen heijastavuuden 
ja hienorakenteen selvittämiseen, 
mikä auttaa tuntemaan lämpenevän 
ilmaston vaikutuksia maapalloon.

Vehviläiselle ja Suomen Etelä 
mannertutkimusretkikunnan johta
jalle Priit Tislerille autokeikka oli 
tarkkaan harkittu veto. Yleisin kulku
neuvo 10viikkoisen tutkimusrupea
man aikana on moottorikelkka, mikä 
on Antarktiksen kesässä vaativaa ja 

rytkyttävää kyytiä. Jäätikköjä rypyt
tävät kaikkialla erikokoiset sastrugit, 
myrskytuulien muotoonpiiskaamat 
jäähyppyrit. 

Kaikkein suojaavimmat haalarit, 
ajolasit ja kelkkarukkaset vaihtuivat 
tällä reissulla tpaitaelämykseen, 
Leevi & the Leavingsin ralleihin ja 
Arctic Trucksin virittämän erikois
jousituksen pehmentämään sastru
gien kohtaamiseen.

”Meitä oli autossa neljä. Kaksi 
miestä jäi tapaamispaikallemme, jon
ne oli tuotu uusi telaajoneuvomme 
Nasu. Heidän tehtävänsä oli ajaa Nasu 
kotiin Aboalle, ja me pystytimme 

Etelämantereen 
kesässä

Antarktiksella Suomen Etelämanner-tutkimusaseman 
rutiineissa kahdella Toyota Hiluxilla on iso rooli.

Teksti ja kuvat NIKO NURMINEN
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Retkikuntalaiset 
lennätetään

tutkimusasema Aboalle 
suksilla varustetulla 

DC3-koneella.  
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teltan ja jäimme tekemään mittauk-
sia jäätikölle vielä seuraavaksikin päi-
väksi”, kertoo Tisler Hilux-operaatios-
ta, jossa neljä moottorikelkkaa ja pari 
rekeä korvasi yksi Toyota.

Huoltokonseptin kova ydin
Kohtaamispaikka sijaitsee Saksan tut- 
kimusasema Neumayerin ja Suomen 
Aboan puolessavälissä. Neumayerin 
satamasta saksalaiset rahtaavat 
omien asemiensa välisten huolto- 
ajojen yhteydessä suomalaisten tykö-
tarpeet tähän pisteeseen. Se on kon-
septi, johon tarvitaan Hiluxeja.

Jotta tutkimustyöt kaukana kaikes- 
ta onnistuvat, on oltava polttoainetta, 
jonka saaminen kauas kaikesta on 
vaikeaa ja kallista. Suomen Etelä-
manner-tutkimuksen logistiikka 
FINNARP on alkanut ajaa Hiluxeil-
la sähkögeneraattoreiden ja ajoneu-
vojen polttoainetta kohtaamispaikal-
ta jäätikköä pitkin Aboalle. 

Ennen Hiluxien käyttöönottoa 
vuonna 2012 olivat polttoainekulje-
tukset Aboalle jatkuvaa improvisaa-
tiota esimerkiksi ilmapudotusten 
kanssa. Polttoainetynnyreitä tipau-

tettiin laskuvarjoilla Iljushin-rahti-
koneesta Aboan edustan jäätikölle. 

”Hilux on loistava laite, jolla saa 
vietyä parikymmentä tynnyriä jätettä 
kohtaamispaikalle mennessä ja tuo-
tua saman verran polttoainetta tul-

lessa”, kertoo retkikunnan mekaa-
nikko Esa Vimpari.

Jätehuolto on Etelämantereen 
toimintaa tieteen ja rauhan man-
tereena sääntelevän kansainvälisen 
sopimuksen ydinkohtia: Se mitä 

Yöt alkavat hämärtyä 
Etelämantereen
kesässä. Venla Saari
tähystää
huoltokuljetusta
puoliltaöin. 

Mekaanikko Esa Vimpari 
pitää huolta retkikunnan
Hiluxeista. 
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Etelämantereelle viedään, pitää 
myös tuoda pois. Kävijöiltä ei saa 
jäädä mitään maapallon puhtaim-
malle alueelle.

Maatutkalla tutkitut reitit
Varsinaista hankirallia ei Etelä- 
mantereella nähdä. Parhaimmillaan 
nopeus voi Hiluxilla nousta 30 kilo-
metriin tunnissa. Railojen vuoksi 
vauhdikkaammin ei ole syytä ajaa, 
ja toisaalta korkeammissa nopeuk- 
sissa 44-tuumaiset tuhdit erikois- 
renkaat saattaisivat hajota.

Renkaiden ilmanpaineet lasketaan 
usein niin alhaisiksi, että ne toimivat 
pehmeässä lumessa telaketjun tavoin. 
Alimmillaan paineet voivat olla kaksi 
psi:tä (noin 0,14 baria), jolloin ren-
kaat ovat aivan lytyssä.

Ajoreititykset on merkattu GPS- 
karttaan eikä niiltä ole tapana poi-
keta. Reitit on todettu ajokelpoisik-
si maatutkan avulla. Toisen Hiluxin 
edessä on kiinnityspaikka tällaiselle 
tutkapuomille.

”Jos railon päällä on lumisilta, niin 
sitä on erittäin vaikea huomata pel-
källä silmällä. Tutka on tärkeä, jos 
lumisiltaa on metri tai pari. Mootto-
rikelkalla ajaessa asiaa ei välttämät-
tä edes huomaa, eikä Hiluxilla tai 
Nasulla ajaessakaan ensimmäisel-
lä kerralla. Sitten toisella kerralla se 
silta voi romahtaa”, kertoo Tisler.

Jos autosta särkyy jotain, on 
ensimmäinen huoltoaika vuoden 
päästä. Aboalla on tarjolla hyvin 
rajallinen varaosavalikoima ja on 
todennäköistä, että vasta seuraava 
retkikunta saa tarvikkeet Etelä- 
mantereelle. Asiaa helpottaa se, 
että Aboan kaksi Hiluxia ovat niin 
identtiset, että niiden osia voi 
vaihtaa keskenään.

Hyvä valmistelu, terve järki ja 
nöyryys on Tislerin kokemuksen 
mukaan resepti onnistuneeseen liik-
kumiseen myös Etelämantereella. 
Juntturaan on silti suuri todennäköi-
syys jäädä.

”Pehmeässä lumessa olen kyllä 
minäkin tuon tuosta joutunut otta-
maan lapion kauniiseen käteen ja 
alkanut kaivaa.”

Kun kaivamiset ja mittaustyöt on 
tältä vuodelta tehty, alkaa tutkijoi-
den kenttähavaintojen analysoimi-
nen. Niissä ovat mukana monet tut-
kimuslaitokset ja yliopistot ympäri 
maailmaa. Tieteen maailmaan 
 kuuluu tulosten jakaminen ja tieto-
jen yhdistäminen kansainvälisesti. 
Tämäkin tutkimusmatka antaa 
aineksia rakentaa ilmastomalleja, 
jotka auttavat ymmärtämään miten 
lämpenevä maapallo tulevaisuudessa 
kehittyy. T+

Fakta

•  Suomen Etelämanner-tutkimus-
ohjelma täytti  tänä vuonna 30 vuotta. 

• Suomen tutkimusasema Aboa 
sijaitsee Kuningatar Maudin maalla 
73. leveyspiirillä sisämaassa. 

• Aboalla on tehty muun muassa me-
teorologisia ja geologisia tutkimuksia. 

• Suomen tutkimusretkikunnan 
matka sijoittuu vuodenkierrossa 
Etelä mantereen kesään. Retkikunnat 
kestävät yleensä pari kuukautta. 

Etelänapa

Aboa

Tutkijat Juho Vehviläinen
ja Kati Anttila 
virittelevät lumen ja jään
heijastavuutta mittavaa
albedometriä. 

Tuulen ja jään 
muodostamat  sastrugit
laittavat kulkuneuvot 
koville. 
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toyotahuoltovaraus.fi

TURVALLISIN MIELIN KOHTI LOMAA

Varaa merkkihuolto helposti ja nopeasti. 
Valitse vain sopivin aika ja paikka, niin näet 
myös huollon hinnan saman tien. Huoltovaraus 
toimii kaikkialla Suomessa, myös lomalla.

• Varaa huolto
• Varaa vauriotarkastus 
 (vahingon sattuessa)

• Varaa katsastustarkastus
• Etsi sopivat renkaat
• Varaa renkaiden vaihto Kaikki palvelut helposti 24/7 osoitteesta



Tuomas Kyrö Kolumni

Tuomas Kyrö on sukupolvensa 
kiitetyimpiä kirjailijoita. Hän on 
kirjoittanut romaaneja, kolumneja ja 
pakinoita. Kyrön kirjojen tunnetuin 
hahmo on Mielensäpahoittaja. 

Kävin työmatkalla Los Angele
sissa. Otin lentokentältä kyyti 

sovelluksella auton hotellille, koska 
takseja suurkaupungista ei enää löy
dy. Kuluttajat ovat tehneet valintan
sa. Asiakasarvioinnit takaavat laadun 
valvonnan. 

Jesusniminen kuljettaja vei kohti 
määränpäätä nopeasti ja luotettavas 
ti. Kun saavuimme Hollywoodin 
alueelle, Jesus osoitti autokantaa 
ja totesi, että täällä rikkaat asuvat. 
Luksusmerkkejä näkyi sekä kadulla 
että kaupoissa. Hän itse ajoi keski 
hintaista hybridiä, mutta ei ollut 
luksusautojen omistajille kateellinen. 
 Jesuskin halusi samanalaisen, öky 
autojen omistajat olivat Jesuksen 
silmissä menestyneet. 

Samana iltana kävin standup 
klubilla. Yli 70vuotias koomikko 
käsitteli omistamiseen liittyvää suku
polvieroa. Hänen nuoruudessaan 
leuhkasta ihmisestä sanottiin, että 
tämä oli kuin omistaisi maailman. 
”Looks like he/she owns the world”. 
Tämän päivän sukupolvet sen sijaan 
eivät halua omistaa vaan vuokrata ja 
jakaa. Siksi termi pitäisi muuttaa, että 
joku on kuin vuokraisi maailman. 
”Looks like he/she rents the world”. 

Paras komiikka naurattaa siksi,että 
se on totta. Auto ei ole enää saman
lainen statussymboli kuin aiemmin. 
Status ei synny esineestä itsestään 
vaan ympäröivän todellisuuden sille 
antamasta arvosta.

Tänään asemaa näytetään  sillä, että 
omistetaan mahdollisimman vähän. 
Sillä saadaan kunnioitusta, asemaa ja 
vastakkaisen tai minkä tahansa suku
puolen kiinnostus. Ennen rikas ihmi
nen pysyi paikallaan kartanossaan ja 
pihassa pysyi kolme autoa. Nyt lenk
keillään ja vuokrataan. Tämän päivän 
miljonääri saattaa liikkua polku 
pyörällä tai rullalaudalla. 

Viisi tonnia painava ja puoli mil
joonaa maksava auto menettää ase
maansa. Monelle se merkitsee täy
dellistä välinpitämättömyyttä ympä
ristön tilasta sekä huonoa itsetuntoa. 
Milleniaalien sukupolvi ei halua 
omaa mökkiä tai autoa, koska vuok
raaminen ei sido samalla tavalla 
aikaan, paikkaan ja rahaan. Vuokra 
tavaran käyttöaste taas nousee ja 
näin omistajakin saa enemmän 
taloudellista lisäarvoa. 

Haluanko minä loistoauton? Luo
vunko nykyisestäkin perheautostani? 
Mitä auto minusta kertoo?    

Lapsuuden kodissani ei ollut 
autoa ja käytin aina julkista liiken
nettä. Kun aikuisena pystyin osta
maan käytetyn henkilöauton, pää
tin etten enää koskaan kulje julkisil
la. Koin ansainneeni yksityisyyden, 
hyvät penkit ja neljän cd:n soittimen. 
Hiljalleen auton hinta, taso ja koko 
kasvoivat.

Kun olin neljänä vuonna peräk
käin ajanut yli 40 000 kilometriä, 
kyllästyin. Siirryin käyttämään jul
kisia aina kun mahdollista ja vuok
rasin auton määränpäästä. Jos ei oli
si kesämökkiä, eläisin helposti ilman 
omaa autoa. Puhelimestani löytyy 
kaksi yhteiskäyttöpalvelun sovellusta, 
joita käytän säännöllisesti. Seuraan 
kuinka tilanne kehittyy, autoteolli
suudessa ja yksityisessä elämässäni.

Jesukselle tällainen pohdinta olisi 
järjetöntä. Totta kai ihminen ostaa 
niin suuren auton kuin tulotaso 
sallii, koska sitä on amerikkalainen 
unelma. Sitä paitsi Los Angelesissa 
auto oli ainoa vaihtoehto järkevään 
liikkumiseen. Kaupungin pinta 
alasta kolmannes on 3–8kaistaisia 
teitä, julkinen liikenne rajallista, 
neljä tuntia työmatkaruuhkissa 
normaalia. T+

Jesuksen kyydissä
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Lukijakilpailu
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Toimi näin: Mene osoitteeseen Toyotaplus.fi 
Äänestä  parasta rallikuvaa ja jätä meille 
 yhteystietosi (nimi, sähköposti ja puhelin- 
numero). Arvomme kaikkien äänestäneiden 
kesken rallipasseja elokuun alussa Jyväskylässä 
järjestettävään  Neste Ralliin. Palkinto sisältää 
kaksi rallipassia, arvomme viisi palkintoa. 
Äänestys päättyy 19.7.

Toyotan rallivuosilta 
on ikuistettu paljon 
vauhdikkaita hetkiä. 
Mikä on sinun mielestäsi 
hienoin rallikuva? 

Äänestä 
upein 
kuva!
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NAUTI NÄKÖALASTASI

Kysyy lisää lähimmästä Toyota-liikkeestä.

Toyota-kesälasinpesuneste on:
• Vesipohjainen, liuotinvapaa ja pinta-aktiivisia aineita 
 sisältävä erityispuhdistusaine
• Miellyttävä sitruksinen tuoksu
• Yhteensopiva kumin, maalin, metallin ja muovin kanssa 
 (PC, PE, PP, PMMA, ABS, POM, PVC, PA)
• Erittäin hyvä puhdistavuus (Dekra-kriteeri)
• Biohajoava

Kesäkäyttöön suunniteltu lasinpesuneste liuottaa tuulilasiin 
tai ajovaloihin takertuneet hyönteiset, tiepölyn, lintujen jätökset, 
rasvaiset dieselpakokaasujäämät ym. ilman jäännöksiä ja raitoja. 

KÄYTTÖVALMIS 
TOYOTA-KESÄLASINPESUNESTE

3L kanisteri 4,60 €


