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TOYOTA.
INTOHIMONA TYÖ.

Toyota Pro -palveluilla varmistat, että autosi pysyy työkunnossa, eikä toimintaasi 
tule turhia keskeytyksiä. Jos huoltoa kuitenkin tarvitset, Suomen laajin 
huoltoverkostomme palvelee sinua aina lähellä ja nopeasti. Ammattilaisemme 
räätälöivät autosi varustelun työsi vaatimusten mukaan. Meiltä saat myös 
tarpeisiisi sopivat huoltosopimukset, vakuutukset ja rahoitusratkaisut.

• Nyt saatavilla myös 120 hv 8-portainen 
 automaatti. 
• Tehokas ja taloudellinen
• Kolme korimallia
• Kuormatila jopa 2,8 m, tilavuus 6,1 m3

TOYOTA PRO -PALVELUMME AMMATTILAISILLE TOYOTA PROACE

SUOMEN LAAJIN PALVELUVERKOSTO. Toyota Proace L2 2.0 D 120 Automaatti Toyota Jousto Pro -rahoituksella esim. 355 €/kk

 

ESIMERKKILASKELMA: Toyota Proace L2 2.0 D 120 Automaatti 35 351,61 € (sis. toimituskulut 600 €)
TOYOTA JOUSTO kk-erä 355 €. Rahoitusaika 48 kk. Kilometrit 60 tkm. Käsiraha 20 % (7 070,32 €). Suurempi viimeinen osamaksuerä/taattu 
hyvityshinta 14 785,00 €. Korko 2,95 %. Käsittelymaksu 9 €/kk. Perustamiskustannus 180 €. Todellinen vuosikorko 3,73 %. 
Luototettava määrä 28 461,29 €. Luoton ja kustannusten yhteismäärä 31 457,91 €. 
Edellyttää hyväksytyn luottopäätöksen ja kaskovakuutuksen. Luoton myöntäjä Toyota Finance Finland Oy, Korpivaarantie 1, Vantaa.

Takuu 3 vuotta/100 000 km, korin puhkiruostumat-
tomuustakuu 6 vuotta.*Proace-malliston CO2- päästöt 
178–197 g/km ja yhdistetty kulutus 6,9–7,5 l/100 km. 
Hilux-malliston CO2-päästöt 222–245 g/km ja 
yhdistetty kulutus 8,5–9,3 l/100 km.

Malli
Autoverollinen 
kokonaishinta

Toimitus-
kulut

Kokonaishinta 
toim.kuluineen

WLTP CO
-päästöt*

WLTP EU-yhd. 
kulutus*

Proace Compact 1.5D 100 27 418,12 € 600 € 28 018,12 € 180 g/km 6,9 l/100 km
Proace L1 2.0 D 120 31 856,76 € 600 € 32 456,76 € 190 g/km 7,2 l/100 km
Proace L2 2.0 D 120 Automaatti 34 751,61 € 600 € 35 351,61 € 196 g/km 7,5 l/100 km
Hilux Extra Cab 2.4 D-4D 150 4WD Active 39 297,47 € 600 € 39 897,47 € 236 g/km 9,0 l/100 km

• Läpilastausluukulla reilu metri lisätilaa
• Parhaimmillaan tehoa 180 hv ja 
 vääntöä 400 Nm
• Pitkän L2-mallin kantavuus lähes 
 1 400 kg, vetokyky 2 500 kg
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TURBO EDITION EI JÄTÄ 
KETÄÄN KYLMÄKSI.
ETUSI JOPA 3 700 €.

TEHOA JA TYYLIÄ
Hyvin varustellut C-HR ja Corolla Turbo Edition -mallit ovat sekä ulkonäöltään että 
kyvykkyydeltään valioyksilöitä. Tarjoamme nyt rajoitetun erän Turbo Edition -malleja 
entistäkin edullisempaan kampanjahintaan sekä Winter Packin.

COROLLA Turbo Editioniin Winter Pack 490 €C-HR Turbo Editioniin Winter Pack 0 €

Malli
Autoverollinen 
kokonaishinta

Toimitus-
kulut

Kokonaishinta 
toim.kuluineen

WLTP CO-
päästöt*

WLTP EU-yhd. 
kulutus*

Vapaa autoetu/
Käyttöetu

Corolla Hatchback 1.2T Turbo Edition 24 392,08 € 600 € 24 992,08 € 143 g/km 6,5 l/100 km 560/395 €/kk
Corolla Hatchback 1.2T Turbo Edition Multidrive S 26 396,46 € 600 € 26 996,46 € 148 g/km 6,5 l/100 km 590/425 €/kk
Corolla Touring Sports 1.2T Turbo Edition 25 391,35 € 600 € 25 991,35 € 144 g/km 6,6 l/100 km 570/405 €/kk
Corolla Touring Sports 1.2T Turbo Edition Multidrive S 27 399,64 € 600 € 27 999,64 € 149 g/km 6,6 l/100 km 600/435 €/kk
C-HR 1.2T Turbo Edition 23 997,21 € 600 € 24 597,21 € 154 g/km 6,8 l/100 km 550/385 €/kk

Takuu 3 vuotta/100 000 km, korin puhkiruostumattomuustakuu 12 vuotta. *C-HR-malliston CO2-päästöt 110-154 g/km ja yhdistetty kulutus 4,9-6,8 l/100 km. Uuden Corolla -malliston 
CO2-päästöt 101-149 g/km ja yhdistetty kulutus 4,5-6,6 l/100 km. Turbo Edition -tarjous koskee varastossa olevia autoja, uusia asiakastilauksia (vain yksityistilauksia) ja on voimassa 
rajoitetun ajan.  Winter Pack -tarjous koskee rajoitettua erää Corolla Hatchback ja Touring Sports Turbo Edition - sekä C-HR Turbo Edition -malleja ja on voimassa toistaiseksi. Kuvan autot 
erikoisvarustein.

Winter Pack sisältää talvirenkaat kevytmetallivantein, 
tavaratilan suojapohjan ja kumimatot.

Vakiona mm. Smart Entry & Start, Toyota Touch -mediakeskus,
peruutuskamera, sadetunnistin, automaattisesti koria vasten 
taittuvat ulkopeilit, aktiiviset Toyota Safety Sense -
turvallisuusvarusteet.

Vakiona mm. Touch 2 with Go -mediakeskus navigoinnilla ja suomen-
kielisellä puheohjauksella, Bi-LED-ajovalot ja LED-sumuvalot, 
automaattisesti himmentyvä taustapeili, automaattiset tuulilasin pyyhkijät 
sadetunnistimella, aktiiviset Toyota Safety Sense -turvallisuusvarusteet, 
lämmitettävä ohjauspyörä sekä tuulilasin alareuna, mittariston värillinen 
7” TFT-monitoiminäyttö, peruutuskamera.

Kokonaisetusi jopa 3 700 € Kokonaisetusi jopa 3 000 €

ESIMERKKILASKELMA: Toyota Corolla Touring Sports 1.2T Turbo Edition 26 481,35 € (sis. toimituskulut 600 € + Winter Pack 490 €). 
TOYOTA JOUSTO kk-erä 260 €. Rahoitusaika 48 kk. Kilometrit 40 tkm. Käsiraha 3 500 €. Suurempi viimeinen osamaksuerä/taattu hyvityshinta 11 961,22 €. Korko 0,90 %. Käsittelymaksu 
9 €/kk. Perustamiskustannus 180 €. Todellinen vuosikorko 1,79 %. Luototettava määrä 23 161,35 €. Luoton ja kustannusten yhteismäärä 24 406,55 €. Edellyttää hyväksytyn luottopäätöksen 
ja kaskovakuutuksen. Luoton myöntäjä Toyota Finance Finland Oy, Korpivaarantie 1, Vantaa.

Toyota Corolla Touring Sports 1.2T Turbo Edition + Winter Pack. Toyota Jousto -rahoituksella esim. 260 €/kk



Pääkirjoitus
Peukuta Facebookissa
#TOYOTASUOMI

Seuraa Twitterissä
#TOYOTASUOMI

Tykkää Instagramissa
@TOYOTASUOMI

ELOKUUN LOPULLA otsikoihin 
nousi erittäin positiivinen Toyo-

ta-uutinen: Toyotalla on kaikista auto-
merkeistä paras maine Suomessa! 
Markkinatutkimusyritys Kantarin 
 tekemässä tutkimuksessa todettiin, 
 että  etenkin vahvistuneet positiiviset 
 emotionaaliset fiilikset Toyotaa  
kohtaan siivittivät myydyimmän auto-
merkin  ykkössijalle nyt myös maine-
tilastossa. Tutkimukseen osallistuneiden 
näkemykset Toyotan laadusta, tuotteista 
ja palvelusta olivat huippuluokkaa. 

EI OLE SATTUMAA, että  juuri    nuo 
asiat nousivat esille ja rakentavat 
 positiivista mielikuvaa Toyotasta.  Pitkä 
 kokemuksemme hybrideistä ja laaja 
hybridimallistomme vahvistavat ase-
maamme edelläkävijänä ja tämän het-
ken halutuimpana automerkkinä. Lisäk-
si kaikkia nykyisiä ja tulevia asiakkaitam-
me palvelee Suomen kattavin autoalan 
ammattilaisten verkosto, joka takaa, että 
myös palvelu on huippuluokkaa.

KÄRKISIJA ON meille kaikille toyota-
laisille suuri luottamuksen osoitus merk-
kiämme kohtaan ja suuri ylpeyden aihe. 
Samalla se on myös haaste, sillä huipulla 
tuulee. Olemme valmiit ottamaan haas-
teen vastaan ja pitämään kiinni paalu-
paikastamme, jotta asiakkaamme saavat 
nauttia hyvistä ja luotettavista tuotteista 
tulevaisuudessakin.

TOYOTAN MAINEESEEN vaikuttavat 
myös paljon teidän kaikkien Toyota-asi-
akkaiden kokemukset ja se, kuinka näis-
tä kokemuksista kerrotaan naapurille, 
 sukulaisille tai tutuille turuilla ja toreil-
la. Suuri kiitos teille kaikille, että  olette  
omalta osaltanne edistäneet  Toyotan 
maineeseen liitettäviä positiivisia fiilik-
siä! Haluamme jatkossakin palvella tei-
tä parhaalla mahdollisella tavalla ja tuo-
da mielenrauhaa sekä positiivisia  fiiliksiä 
autoiluunne.
 
Mukavaa alkavaa syksyä kaikille!
Mikko Kekälainen 
mikko.kekalainen@toyota.fi

Toyota kaappasi paalupaikan

Positiiviset fiilikset 
Toyotaa kohtaan 
nostivat merkkimme 
mainetilastojen 
kärkeen. 

VEIMME HILUXIT kuvat-
tavaksi  vaikeaan 
maastoon. (s. 14).

JUKKA HILDEN tuntee 
autot ja autotemput 
(s.36). 

TOYOTA ON vahvasti 
kiinni tulevaisuuden 
vetyteknologian kehi-
tyksessä (s.44).

Mikon  
vinkit

TOYOTA+ 7Kuva JANI LAUKKAINEN
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Minun Toyotani

Miksi valitsit Toyota RAV4  
Hybridin?
”Tuttu automyyjä kutsui minut mes-
suille, jossa oli näytillä RAV4:n uusin 
malli. Päätin siltä istumalta tehdä 
kaupat. Ostin auton sekä puhtaas-
ta mielenkiinnosta että tarpeesta, sil-
lä olin muutenkin aikeissa vaihtaa 
autoa. RAV4 Hybridissä viehättää 
erityisesti se, että malli on ihan uusi. 
Sillä ei ole paljoakaan tekemistä mal-
lin edellisen version kanssa.”

Miten uusi hybridi kulkee?
”Siinä on pieniä eroja perinteiseen 
polttomoottoriautoon. Hybridin 
sähkö moottori esimerkiksi takaa 
pehmeät liikkeellelähdöt ja tuo edul-
lisia kilometrejä. Sitä on hauska ajaa. 
Nykyisessä hybridissäni voima tun-
tuu myös vääntöpuolella, mikä tekee 
ajotuntumasta mukavamman kuin 
aiemmissa hybrideissä, joita olen  
ajanut.”

Mitkä ominaisuudet autossa  
ovat sinulle tärkeitä?
”Tärkeintä on turvallisuus ja toimin-
tavarmuus. En haluaisi ostaa mitään 
remonttiprojektia, hienoa käytettyä 
autoa, jota joutuisin korjailemaan. 
Haluan, että auto on uusi ja toimii.”

Nikke Salminen valitsee auton tunteen sijasta järjellä.  
Uusimmassa hankinnassa, Toyota RAV4 Hybridissä,  

teki vaikutuksen taloudellinen tekniikka.

Järkevä luottokaara

Toyota RAV4 Hybrid
Vuosimalli 2019

Ajettu
15 000 km

Teksti SAMI TAKALA 
Kuvat JANI LAUKKANEN

KU K A?

Nikke Salminen

•  34-vuotias toimitusjohtaja. Johtaa 
nostimia ajoneuvoihin maahan-
tuovaa Dhollandia Finlandia.•  Asuu Helsingissä. Perheeseen  
kuuluvat vaimo ja kolme lasta.•  Harrastaa lenkkeilyä.

Kuinka usein vaihdat autoa?
”Vaihdan autoa melko usein, parin 
vuoden välein. Uuden auton saa-
minen on aina hieno hetki, mutta 
nykyään fiilis menee ohi nopeammin 
kuin ennen.”

Millaisessa käytössä auto on?
”Ajan autolla noin 30 000 kilomet-
riä vuodessa eli en ihan älyttömästi. 
Auto on meillä perheen käytössä ja 
päivittäisessä ajossa. Pisimmät mat-
kat ovat mökkireissuja.”

Mitä Toyota merkkinä  
merkitsee sinulle?
”Minulla on ollut useita Toyotia. 
Merkki merkitsee minulle luotetta-
vuutta ja helppoutta: tiedän mitä saan, 
kun tilaan uuden auton, ja vanha 
menee vaihtoon. Käytän yleensä Toyo-
ta-rahoitusta. Silloin ei tarvitse näh-
dä vaivaa lainatarjousten vuoksi, korot 
ovat edulliset ja kohtuullisen käsi-
rahan lisäksi auton arvo itsessään riit-
tää takaukseksi. Erillinen rahoitusliike 
tekisi auton hankinnasta monimutkai-
sempaa.”

Mukavin autoosi liittyvä muisto?
”Mieleenpainuvin autoiluun liitty-
vä muisto on se, kun vuonna 2008 
kävimme Saksassa uudella Toyota 

Yarisillani, emmekä yllättäen jääneet-
kään jalkoihin autobaanalla. Koko 
reissu sujui hienosti, vaikka olimme 
pienellä autolla liikkeellä Keski-Eu-
roopan isoilla teillä.”

Mitä auto kertoo omistajastaan?
”Se ei välttämättä kerro kaikkea, 
mutta se voi heijastaa imagoa ja sitä, 
onko auto statusasia vai järjellä han-
kittu hyödyke. Itse valitsen auton 
järjen, en tunteen perusteella. Mie-
tin luotettavuutta ja jälleenmyyntiar-
voa.” T+
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Nikke Salminen arvostaa 
autossa turvallisuutta 
ja toimintavarmuutta.

TOYOTA+ 9



A JAS SA
AUTOILIJAN UUTISET

Kaista-avustin voi 
pelastaa hengen 
Turvavaruste saattaa olla pakollinen uusissa autoissa parin vuoden päästä.

MONI KOLARI on mahdollis-
ta estää hankkimalla autoon kais-
ta-avustin, käy ilmi Tampereen yli-
opistossa tehdystä tutkimukses-
ta. Tutkimuksen mukaan lähes 30 
prosenttia ulosajosta johtuneista 
kuolonkolareista vuosina 2014–
2016 olisi voitu välttää, jos kolari-
autoissa olisi ollut kaista-avustin.

Kaista-avustin on turvavaruste, 
joka estää autoa ajautumasta pois 
kaistalta. Järjestelmä toimii tuuli-
lasissa olevan ja kaistaviivoja seu-
raavan kameran avulla. Tarvittaessa 
avustin kääntää auton rattia, ellei 
kuljettaja itse toimi.

Kaista-avustinta ei pidä sekoit-
taa kaistavahtiin. Toisin kuin kais-
ta-avustin, kaistavahti ainoastaan 
varoittaa äänimerkillä tai rattia täris-
tämällä, jos auto ajautuu kaistavii-
valle. Se ei korjaa auton suuntaa.

Tutkimusta varten väitöskirja-
tutkija Roni Utriainen kävi läpi 
vajaat 400 liikenneonnettomuuk-
sien tutkijalautakuntien käsittele-
mää henkilöautojen suistumis- ja 
kohtaamisonnettomuutta.

Onnettomuustietoinstituutin 
mukaan suurin osa tieliikennekuo-
lemista johtuu juuri ajautumisesta 
ulos kaistalta.

Kaikissa autoissa kaista-avus-
tinta ei vielä ole. Euroopan komis-
sio on ehdottanut, että siitä tuli-
si pakollinen turvavaruste uusis-
sa autoissa vuodesta 2022 lähtien. 
Myös Utriaisen mukaan olisi järke-
vää, että kaista-avustin olisi jokai-
sessa autossa. Hän pitää sitä tur-
vavyöhön verrattavana turvavarus-
teena.

Kaikkia onnettomuuksia kais-
ta-avustinkaan ei voi ehkäistä. Se ei 
toimi esimerkiksi silloin, kun kais-
taviivat ovat kuluneet tai ne ovat 
lumen peitossa. T+     

TUTKITTU JUTTU

Teksti SAMI TAKALA

TOYOTA+10



Ajassa

takapenkillä matkusta-
vista käyttää turvavyötä 
taajamissa. LÄHDE: LIIKENNETURVA

88%

NOUSUSSA & LASKUSSA

Nousussa 
HEIJASTIMET
Syyspimeiden 
saapuessa kan-

nattaa näkyä  
liikenteessä. 

Laskussa 
AVOAUTOT
alkavat olla  

menneen kesän 
juttu. 

31.12. asti 
Suomen   

tarina  
Koskettavalla tavalla kerrottu 
 tarina Suomen itsenäisyyden 

ajasta. Näyttely avoinna vuoden 
loppuun asti Kansallis museossa, 

Helsingissä.  
kansallismuseo.fi

14.–17.11.  
Kennards Hire  
Rally, Australia

WRC-kauden päätöskisa ajetaan 
Australiassa. Uusiiko  TOYOTA 
GAZOO Racing viimevuotisen 
merkkimestaruutensa? Kuka 

kuljettajista vie maailmanmesta-
ruuden? Seuraa jännitysnäytel-

mää livenä wrc.com

31.10.–3.11. 
Tampere Jazz  

Happening  
Kiinnostaako hämyinen 

tunnelma ja letkeä musiikki? 
Vuodesta 1982 asti järjestetty 

tapahtuma tuo yhteen niin 
vanhoja jazz-konkareita kuin 

uusia tuulia.  
tamperemusicfestivals.fi/jazz/

LänsiAuton uusin autotalo on avattu Espoon Suomenojal-
le. Liikkeen avajaisia vietettiin elokuussa. Autotalo on mer-
kittävä lisä pääkaupunkiseudun Toyota-jälleenmyyjäverkos-
toon etenkin yritysmyynnin näkökulmasta. Uusi liike toimii 
 Toyota- ja Opel-jälleenmyyjänä ja työllistää noin seitsemän-
kymmentä henkilöä. Autotalon suunnittelussa on otettu huo-
mioon  molempien merkkien uusimmat vaatimukset. Erillisten 
 showroom-tilojen lisäksi talossa on riittävästi tilaa merkkihuol-
totoiminnoille sekä vaihtoautomyynnille. Ympäristönäkökul-
maakaan ei ole unohdettu, sillä uusi talo lämpiää ekologisesti 
maalämmöllä.  T+

LänsiAuto avasi uuden 
autotalon Espooseen
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Liikenneturva muistuttaa tielläliikkujia oikea
oppisesta liikennekäyttäytymisestä hälytys
ajoneuvon kohdattaessa. ”Kannattaa tarkkailla 
rauhassa, mihin suuntaan edellä olevat väistävät. 
Hyvä tapa on muodostaa avautuvan vetoketjun 
tapaisesti niin sanottu pelastuskuja, jossa 
hälytysajoneuvolle luodaan keskelle tietä vapaa 
ajoväylä. Valppaasti toimivat kuskit voivat näin 
nopeuttaa avun saamista onnettomuuspaikalle”, 
Liikenneturvan yhteyspäällikkö Mari Voutilainen 
sanoo. T+

Älä ole kujalla! 
L I I K E N N E

Vuonna 2020 uusien henkilöautojen keskimääräinen CO-päästö 
saa olla 95 g/km ja vuonna 2025 81 g/km. Esimerkiksi Suomes-
sa tämän vuoden ensimmäisen vuosipuoliskon keskimääräinen 
CO-päästö oli 118,5 g/km. Mikäli kaikki Suomessa myytävät hen-
kilöautot olisivat uusia Toyota Corolla Touring Sports 2.0 Hybrid 
Active -malleja, ensi vuoden tavoite alittuisi heittämällä, sillä 
 kyseisen mallin NEDC-syklin mukainen CO-päästö on 85 g/km. 

       Päästötavoitteet tiukentuvat 

Ajassa

Asiaa 
renkaista 

1 Kuinka kuluneilla renkailla 
saa ajaa? 
Lain määrittelemä minimi ren-

kaiden urasyvyydelle on 1,6 milliä, 
mutta vesiliirtoriskin takia renkaiden 
uusimista suositellaan, kun urasyvyys 
on neljä milliä.

2 Onko renkaiden iällä  
merkitystä?
 Mitä enemmän renkaalla on 

ikää, sitä kovempi on renkaassa käy-
tetty kumiseos ja sitä heikompi sen 
pito on etenkin märällä kelillä.

3 Voinko vaihtaa kitka
renkaat alle jo nyt? 
Nastattomilla talvirenkail-

la voi ajaa lain mukaan ympäri vuo-
den, mutta uusi kesärengas on paljon 
parempi vaihtoehto. Kesärenkaan 
ominaisuudet ovat optimoituja mär-
kiin olosuhteisiin plus-keleillä, jolloin  
kitkarengas ei ole paras vaihtoehto.

4 Mistä tiedän, mitkä renkaat 
sopivat parhaiten  autooni? 
Voit käyttää Toyotan ren-

gasvalitsinta osoitteessa toyota.fi/
omistajalle/ renkaat

5 Mikä on paras aika  
renkaiden uusimiseen? 
Paras aika kesärenkaiden 

uusimiselle on syksy, jolloin uusi 
rengas pääsee parhaiten vastaamaan 
syksyisten kelien haasteisiin. 

LUKIJAT KYSYVÄT 

Soita  Toyota Infon 
numeroon 0800-
13663 tai chattaa 

toyota.fi:ssä

Kysy meiltä Toyotista  
tai autoilusta.
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Tavaratilan pelastaja 
Tavaratilan suojapohja piden-
tää auton verhoilun ikää. Pohja 
on kevyt sekä helppo poistaa ja 
puhdistaa. (Toyota C-HR:n suo-
japohja, 78 €).

Kysy tuotteita  
Toyota-jälleenmyyjiltä. 

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

Kestävä valinta
Helposti puhdistettavat 
 kumimatot sopivat kaikkiin 
vuodenaikoihin (Etumattosarja, 
49 €, etu- ja takamatot, 69 €).

Matto suojaa ajokkiasi 
lialta ja kulumiselta. Myös 
ulkonäkö kohenee uusilla 

matoilla.

Matot 
vaihtoon! 

Luodaan arvoa
mahdollistamalla  
liikkumisen vapaus    

Ajassa
Lue lehteä myös digitaalisesti Toyotaplus.fi  

Toyota Rahoitus haluaa tule-
vaisuudessa palvella asiakkaitaan 
mahdollistamalla monipuoliset 
liikkumisen ratkaisut. Uusi glo-
baali visio pitää sisällään paljon 
mahdollisuuksia ja myös lupauk-
sen siitä, että tulevaisuudessa toi-
minta on  entistäkin asiakasläh-
töisempää, asiakkaiden muuttuvia 
tarpeita kuuntelevaa.

Koko vision peruspilareina toi-
mii ajatus perinteisten ajatus- ja 
liiketoimintamallien mullistami-
sesta muun muassa ohjelmistoro-
botiikan ja keino älyn avulla. Tämä 
voi tarkoittaa esimerkiksi entistä 
tehokkaampaa sopimusten käsit-
telyä ja entistä nopeampaa asia-

kaspalvelua. Asiakkaille luodaan 
uudenlaisia rahoitustuotteita ja 
uudenlaisia mahdollisuuksia eri-
laisiin liikkumispalveluihin.

Tulevaisuudessa vain taivas on 
rajana eri liikkumiratkaisuissa; 
vaihtoehtoja on aina yhteiskäyttö-
autoilusta, netflix-tyyppisiin kuu-
kausiveloitteisiin tuotteisiin- ja 
kaikkea siltä väliltä. Myös perin-
teiset tavat auton hankkimiseen 
ja sillä kulkemiseen tulevat pysy-
mään modernien liikkumisratkai-
sujen rinnalla. Tärkeintä on, että 
ihmisillä on vapaus valita ja sen 
me haluamme mahdollistaa Toyo-
ta Rahoituksella.  T+ 

Teksti SARI KOISTINEN 
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Mestari  
moneen  
käyttöön
Legendan maine ja veistoksellinen  
muotoilu kohtaavat kahdeksannen 
sukupolven Toyota Hiluxissa. 
Teksti PEKKA KARVINEN  Kuvat TOMI NUOTSALO

Hilux Extra Cab 
Active 

räätälöitävällä  
kuormatilalla

Hilux Double  
Cab Premium

TOYOTA+14



Erikoisvarusteltu  
ja -maalattu 

Hilux Double Cab 
Life 

Hilux Arctic Trucks 
AT35
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LEVOTON mieli rauhoittuu, kun 
kepeä painallus käynnistyspainik
keesta herättää konepeiton alla uinu
neen voimanlähteen keveään jouto
käyntiin. Vaihteenvalitsin ja jalan 
vapauttaminen jarrupolkimelta 
lähettävät ajoneuvoyhdistelmän vai
vattomasti liikkeelle.

Kuljettajan tukeva, mutta muka
va nahkapäällysteinen istuin on kiin
ni hieman yli kahdessa tuhannessa 
kilossa parasta japanilaista insinööri
taitoa. Vetokoukussa puolestaan 
lepää autonkuljetustraileri, jonka 
päällä on asiakkaan tarkkojen toi
veiden mukaisesti erikoisvarustel
tu Hilux. Veturina toimii Premium 
varustetason Double Cab malli. 
Matka kohti maastossa tapahtuvia 
autokuvauksia on alkanut.

Maantiellä kuin sukkasillaan
Supisuomalaisella, parhaat päivänsä 
nähneellä kestopäällysteisellä valta
tiellä Hilux antaa matkustamoon 
rauhan ulkopuolisista häiriötekijöis
tä. Äänieristys on parhaiden henkilö
autojen tasoa ja suuntavakaus tekee 
ajamisesta rentoa. Takana seuraa 
perävaunu, joka rajoittaa  suurimman 

sallitun nopeuden kahdeksaankymp
piin.

Moderni Hilux on ottanut edeltä
jiinsä verrattuna suuren harppauksen 
ennen kaikkea sisätiloiltaan. Sisä
design on edelleen erittäin funktio
naalinen, ergonominen ja käyttäjä
ystävällinen, mutta myös muoto
kieleltään rauhallinen. Ellei tietäisi 
olevansa avolavapakettiautossa eli 
pickupissa, voisi kuvitella istuvansa 
nykyaikaisen katumaasturin kyydissä. 
Hilux on juuri niin henkilöautomai
nen kuin järeä hyötyauto voi olla – 
helposti lähestyttävä, mutta silti teh
täviensä tasalla.

Voimakkaasti vääntävä mootto
ri vähentää vaihtotarvetta ja vielä 
pienemmällä vaivalla pääsee, jos 
ajaa automaattivaihteisella versiolla. 
Kumpikin vaihteisto on kuusivaihtei
nen, joten oikea välitys löytyy tilan
teeseen kuin tilanteeseen.

Kotonaan maastossa
Tulemme kuvauspaikalle, jon
ne  saapuu yhdistelmämme lisäksi 
myös kaksi muuta erikoisvarustel
tua Hiluxia. Kuvausmaasto on män
tyvoittoista kangasmaastoa, kivik

koa ja  lam pia.  Olemme saapuneet 
paikkaan, jossa Hiluxin vahvuudet 
 pääsevät erinomaisesti esille.

Hiluxin neliveto on kytkettävää 
mallia auton ollessa normaalitilas
sa takavetoinen. Sähkökäyttöisen 
valinta kytkimen avulla nelivedon voi 
kytkeä päälle myös maantiellä aina 
100 kilometrin tuntinopeuteen asti, 
jolloin se tuo turvaa äkillisesti vaih
tuviin olosuhteisiin. Maastokäytön 
kannalta oleellinen alennusvaihteis
to on vakiovaruste, kuten myös taka
tasauspyörästön sataprosenttinen 
lukko. Alennusvaihteen kytkeminen 
tiputtaa ykkösvaihteella ajamisen 
todelliseksi ryömintänopeudeksi, jota 
maastoajossa väistämättä tarvitaan.

Vankasta mekaniikasta huolimatta 
Hilux on pakattu täyteen avolavois
sa ennennäkemätöntä, maastoajoa 
helpottavaa tekniikkaa. Esimerkiksi 
ristiriipuntatilanteessa vetoluiston
estojärjestelmä pystyy pyöräjarruja 
käyttämällä siirtämään voimaa maas
sa kiinni olevalle pyörälle sivisty
neesti ilman, että auto karkaa käyttä
jänsä käsistä vähentäen näin takata
sauspyörästön lukon käyttötarvetta. 
Mäkilähtöavustin on vakiona kautta 

Ristiriipunnassa auton
vastakkaiset renkaat ovat 
ilmassa ja vailla pitoa.
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* Hilux on pakattu täyteen 
avolavoissa ennennäkemä-
töntä, maastoajoa helpotta-
vaa tekniikkaa. 

K A I K E STA  S E LV I ÄVÄ  I H M E AU TO

Brittiläinen moottoriohjelma Top Gear 
halusi testata Hiluxin perin pohjin. 
Heidän testinsä päämäärä oli tuhota 190 
000 mailia ajettu vuoden 1988 mallinen 
Hilux. Auto joutui todellisen sabotaasin 
kohteeksi. Se upotettiin mereen, sitä 
moukaroitiin murskauspallolla, sen 
päälle pudotettiin matkailuperävaunu 
ja se sytytettiin palamaan. Kärsimistään 
vakavista vaurioista huolimatta Hilux 
oli pienten, perustyökaluilla tehtyjen 
korjausten jälkeen ajokunnossa. Top 
Gear ei luovuttanut, vaan seikkaili vielä 
2005 vuosimallin Hiluxilla magneetti-
selle Pohjoisnavalle ja Islantiin aktiivisen 
tulivuoren juurelle.
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3  X  VA R U ST E

5  X  L Ä H I KU VA

1.  Nahkapäällysteinen ohjauspyörä  tuo 
lisää fiilistä ajokokemukseen. 

2.  Alkuperäiset lisävarusteet täydentävät 
käyttötarkoitusta.  

3.  Premium-varustetason 18 tuuman 
 kevytmetallivannetta kelpaa esitellä.

4.  Hydraulikäyttöinen aggregaatti tuo 
valovirtaa vaikka keskelle metsää. 

5.  Klassikon nimi komeilee kyljessä  
kromikirjaimin. 

1  Värillinen monitoiminäyttö 
on vakiona   

Active-varustetasosta  
alkaen.

2  Vetotavan valitsin  
on  Hiluxissa sähkökäyttöinen

3  Lastausvalo  
helpottaa kuormaamista 

 syyspimeillä.

linjan ja Active-varustetasosta lähtien 
vakiona oleva DAC-alamäkihidastin 
puolestaan pitää alamäkeen ajettaes-
sa ajonopeuden maltillisena ilman, 
että kuljettajalla on tarvetta käyttää 
polkimia. Hidastin toimii sekä eteen- 
että taaksepäin ajettaessa.  

Tyyliä ja tarkoituksen
mukaisuutta
Vaan miten on monikäyttöisyyden 
laita? Helppo homma. Vaikka Hilux 
on saatavilla tasan tarkkaan yhdellä 
moottorilla, kahdella eri vaihteistolla 
ja kahdella eri koripituudella, tarjoaa 
se huikean laajan malliston ja räätä-
löitävyyden.

Ensimmäisenä liikkeelle lähtee 
tuttu yhdistelmäveturi, Hilux Double 
Cab Premium. Sen vakiovarustei-
set 18 tuuman kevytmetallivanteille 
asennetut, täysin normaalit katuren-
kaat pureutuvat maastoon odotetusti 
kuljettajan nauttiessa olostaan auto-
maatti-ilmastoidussa matkustamos-
sa. Sopivassa kuvauspaikassa kuljet-
taja poistuu autosta ja lukitsee ovet 
älyavaimella, joka on aiemmin ollut 
vain henkilöautojen varuste. Autoa 
katsellessa näyttää kuin se olisi aivan 
yhtä kotonaan kaupungin kaduilla, 
oopperatalon ovella ja keskellä met-
sää.

Seuraavaksi kuvauspaikkaan aje-
taan asiakasta varten erikoisvarustel-
tu ja erikoismaalattu Hilux Double 
Cab. Auto on varusteltu hyvin tark-
kojen ja tarkoituksenmukaisten vaa-
timusten mukaisesti Toyotan alku-
peräisvarusteilla, kuten lavasuojal-

la ja työkalulaatikoilla, sekä Toyotan 
luotetun yhteistyökumppanin Arc-
tic Trucks Finlandin varusteilla, esi-
merkiksi puskurin taakse piilotetulla 
vinssillä ja pohjapanssaroinnilla.

Kaikkein kovimpaan käyttöön
Kolmantena kuvauspaikan ottaa 
avolavapakettiauto ilman avolavaa. 
Yksi varusteluvaihtoehto on korva-
ta alkuperäinen avolava suoraseinäi-
sellä kuormatilalla, joka luo mah-
dollisuuksia vaikka mihin. Tilaan 
voi asentaa laatikostoja ja työka-
lutelineitä mielikuvituksen rajois-
sa, käyttötarkoitusta palvelemaan. 
Kattavat kuormansidontamahdol-
lisuudet, kaikille sivuille aukeavat 
täysi kokoiset luukut ja tukeva kat-
torakenne tekevät tästä ratkaisusta 
monien tilanteiden taiturin.

Lopulta kuvauspaikalle ajetaan 
Arctic Trucksin AT35-varustel-
tu Hilux. Vankka pohjapanssarointi 
ja ulkohalkaisijaltaan 35-tuumaiset 
renkaat vievät Hiluxin paikkoihin, 
joihin ei jalkaisin uskalla kulkea – ja 
tuovat sieltä takaisin. Samankaltaisia 
maastokelpoisuuden aivan uudelle 
tasolle nostavia ratkaisuja nähdään 
Siperian öljykentillä ja Etelänapa-
mantereen olosuhteissa, mikä kerto-
nee varusteluun liittyvästä tietotai-
dosta kaiken oleellisen.

Näitä neljää autoa katsellessa 
mieleen piirtyy ajatus hienostunees-
ta, järeästä autosta, joka on kuin 
taulu. Melkein tyhjässä taulussa on 
neljä pyörää ja neliveto. Millaisen 
kuvan sinä taululle piirtäisit? T+

Kuormatila taipuu 
moneen tarkoitukseen.

TOYOTA+18



3

2

5

1

4

TOYOTA+ 19



Rallitiimi
lukuina
Rallikuskit ovat Toyota 
GAZOO Racingin näkyvin osa 
maailmanmestaruusjahdissa. Mutta 
taustalla tarvitaan iso joukko muita 
ammattilaisia ja kalustoa, jotta kaikki 
toimii saumattomasti neljässätoista 
osakilpailussa ympäri maailman. 

Kuvitus JUKKA FORDELL
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toyotahuoltovaraus.fi

TURVALLISIN MIELIN KOHTI TALVEA

Varaa kesärenkaillesi hotelliloma ja vaihdata 
uudet alle helposti. Valitse vain sopivin aika 
ja paikka, niin näet myös hinnan kaikille 
palveluille saman tien. Huoltovaraus.fi  
toimii kaikkialla Suomessa, 24/7.

• Varaa huolto
• Varaa vauriotarkastus 
 (vahingon sattuessa)

• Varaa katsastustarkastus
• Etsi sopivat renkaat
• Varaa renkaiden vaihto 



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

Varmasta lähteestä
Autokauppa pelastui bensii-
nin jakeluasemien perustami-

sella sata vuotta sitten. Esso ja Shell 
varmistivat suomalaisille autoilijoil-
le polttoaineen saannin. Myöhem-
min TB, Gulf, BP ja Union avasivat 
omat jakelu- ja huoltamoketjunsa. 
Bensiksistä ja niiden kahvioista tuli 
autoilijoiden tankkaus- ja tapaamis-
paikkoja. Sitten ne katosivat. Huolto-
asemien määrä putosi rajusti, jäljellä 
on alle 2 000. Bensan myynti ei enää 
kannata. Asemat puretaan tai muute-
taan ravintolakeitaiksi. Tutkimusten 
mukaan kuitenkin jopa 90 prosent-
tia maailman teollisuudesta on riip-
puvainen öljystä. Tämä valta-asema 
takaa, että öljyjalosteiden kauppa-
paikkoja tarvitaan jatkossakin. Mutta 
kunnollinen bensan hintasota on jää-
nyt taakse, kuten myös legendaarinen 
mainonta ”Tiikeri tankkiin Essosta” 
tai ”Ylivoimaista voitelusuojaa var-
masta lähteestä, Shellistä.” 

Autojen ja liikenteen määrä kas-
vaa. Tilastot ja tutkimukset ovat 
usein tiedon varmoja lähteitä. Niiden 

mukaan autokannan kasvu on Suo-
messa väestön kasvua nopeampaa. 
Autoja romutetaan aiempaa enem-
män. Silti meillä on muita vanhempi 
autokanta. Hyvää on se, että tilasto-
jen mukaan yli 90 prosenttia romu-
tettavien autojen materiaaleista käy-
tetään uudestaan. Rekisteröintiti-
lastoa voi pitää varmana lähteenä. 
Sen lukujen sisältä löytyy myös kivaa 
knoppitietoa, kuten esimerkiksi, että 
Espoossa on maan pienipäästöisem-
mät autot, Tohmajärvellä suuripääs-
töisemmät, Kauniaisissa kovimmat 
moottoritehot, Tervossa pienimmät. 

Ihan varmaa tietoa on se, että 
autoala työllistää Suomessa lähes   
50 000 henkeä. Myynnin, huollon, 
valmistuksen ja katsastuksen työllis-
tämä henkilömäärä on jopa metsä-
teollisuutta suurempi. 

Ensimmäiset autoliikkeet perus-
tettiin kaupunkien ydinkeskustoi-
hin. Sittemmin ne siirtyivät kaupun-
gin laidoille, kuten myös katsastus-
konttorit ja muut autoilijan palve-
lut. Kohta katoavat parkkipaikat ja 

autoille asetetaan kaupunkien kes-
kustojen lähestymiskiellot. Autoilua 
hillitseviä ruuhkamaksuja vastustavat 
eniten kaupungissa työssä käyvät ja 
kannattavat eniten maaseudulla asu-
vat. Tutkimuksella tuokin selvisi! 

Pitääkö tieto paikkansa? Tutki-
mus sanoo, että 40 prosenttia auton 
käyttäjistä uskoo robotiikan helpot-
tavan autoilua. Seurasin kesäisenä 
päivänä jakeluasemalla tankkaamis-
ta helpottavan robottikäden käyttöä. 
Tunnin aikana kukaan ei käyttänyt 
sitä, vaan kaikki tankkasivat itse. Täl-
lä pienellä tutkimuksellani uskallan 
kyseenalaistaa tuota 40 prosenttia. 

Suomen teillä ajellessa huomaa, 
että maitolaitureitakaan ei juuri enää 
ole. Savon syrjäisten hiekkateiden 
risteyksessä kohtasin kirjoja ja leh-
tiä kierrättävän, kirjastoksi muute-
tun maitolaiturin. Kirjastokorttia ei 
tarvittu, eikä palautusta edellytetty. 
Upeaa ideointikykyä! Kunpa nostal-
gisille, vielä pystyssä seisoville ben-
sa-asemillekin löydettäisiin uusia ja 
idearikkaita käyttötarkoituksia. T+
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Kaken kynästä
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Climate Cycling
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TOYOTA OSALLISTUI yritysten ja yhteisöjen hyväntekeväisyys-
tapahtuma Climate Cyclingiin, joka ajettiin Helsingissä 11. päivä 
syyskuuta. Ympäri Helsinkiä noin 12 kilometrin matkan ajanutta 
pyöräletkaa veti Toyota Mirai -vetyauto.

”Osallistumalla tapahtumaan halusimme muistuttaa, että auto-
alalla on jo nyt mahdollisuuksia toimia yhä puhtaammin ja kes-
tävämmin. Tekniikkaa kyllä löytyy, jos halua vain on”, Toyotan 
markkinointijohtaja Mikko Kekäläinen sanoo. 

Vetyauton pakoputkesta tulee pakokaasun sijaan vesihöyryä, eli 
ajon aikana päästöt ovat nolla. Auto on CO2-neutraali, jos vety on 
tuotettu puhtaasti. Mirain ja muiden vetyautojen kanssa ollaankin 
todellisen liikenteen vihreän vallankumouksen ovella.

Climate Cycling -tapahtumaan otti osaa 80 viisihenkistä pyörä-
joukkuetta. Tasavallan presidentti Sauli Niinistön suojelemasta 
tapahtumamasta saadut varat ohjataan ilmastotyöhön. T+

Autot ja pyörät  
ympäristön asialla
Teksti JUHO PAAVOLA kuva CLIMATE CYCLING
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Hurja huumori ja 
syvä sydän ovat 
aseistariisuva 
yhdistelmä. 
Duudsonien Jukka 
Hildén päätti jo 
nuorena uskaltaa 
olla oma itsensä.

Henkilö
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Ikuisesti  
Teksti ANNA-MARIA WASENIUS Kuvat SUSANNA KEKKONEN

leikkisä
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VALONHEITTIMET valaisevat hiek
kakentän pimeää maisemaa. Jono
muodostelmassa törröttää kuu
si autonruhoa, keula taivasta kohti 
ojentuneena. Metrien korkuiset hah
mot lepäävät kahden lankun varas
sa. Autorobotit ylväinä yössä. Jonkin 
matkan päässä oranssiin huomiova
laistuun henkilöautoon istuu mies, 
joka sanoo radiopuhelimeen: ”Olem
me valmiit.”

Pikkupoikana Jukka Hildénillä 
oli vilkas mielikuvitus. Ja hyvä niin, 
sillä Seinäjoen kaltaisessa pikkukau
pungissa tekemistä piti keksiä itse. 
Puitteet sen sijaan olivat erinomaiset 
kaikenlaiseen puuhaamiseen. Tilaa, 
traktoreita, peltoa, paaleja, kattoja ja 
vanha kaivoskin. Tärkein oli kuiten
kin kaveriporukka, jota yhdisti teke
misen ja kokeilemisen ilo. Siellä sai
vat Duudsonit alkunsa.

Ystävykset asialla
”Meillä oli tapana kiivetä sopivan
paksuisten koivujen latvaan ja kun 
runko taipui, laskimme sillä kuin 
hissillä aidan toiselle puolen – jos 
puu kesti. Vedellä täytetyssä Routa
kallion vanhassa kaivoksessa opet
telimme hyppimään voltteja veteen. 
Osa tempuista siirtyi meille isältä 
pojalle. Jarpin isän vinkistä keksim

me pyörittää auton konepeltiä trak
torin perässä. Hitsasimme konepel
tiin penkit ja istuimme kyydissä, kun 
Jarppi ajoi”, Jukka kertoo. Tarinoita 
riittää, eikä niiden muistaminen näy
tä vaativan ponnistelua.

Duudsonit tulivat suurelle yleisölle 
tutuksi kaksi vuosikymmentä sitten. 
Ei liene montaakaan suomalaista, 
joka ei heitä tuntisi. Lakeuksilla syn
tynyt leikki vetoaa katsojiin kansain
välisestikin, sillä jotakin hyvin puhut
televaa on siinä hurjassa huumorissa, 
jonka jäljet johtavat ystävyyteen.

”Duudsonit lähti ystävyydes
tä, pelottomuudesta kokeilla uusia 
asioita ja tekemisen ilosta. Kaunii
na kesäpäivänä emme menneetkään 
pelaamaan jalkapalloa, vaan teim
me styrok sihaarniskan ja laskimme 
se päällä rullaluistimilla alas sairaa
lan mäkeä. Mitä erikoisempi oli idea, 
sitä isompaa oli into.”

Jarnolla oli videokamera ja pes
ti MoonTV:llä. Kaveriporukka uskoi 
vahvasti tietävänsä, mitä nuoret 
haluavat nähdä, ja päätyi tekemään 
ohjelmaa itse. Myös ajatus kansain
välistymisestä heräsi varhain.

”Jarnon kanssa painettiin kel
tanokkina Cannesin filmifestareil
le, kyseltiin ja kuunneltiin. Aidossa 
tekemisessä oli jotakin, mikä meitä 

kiinnosti. Perustimme Rabbit Filmi
sin, joka tänä päivänä tuottaa 15–20 
ohjelmaa vuodessa”, Jukka sanoo. 
Hän asuu tällä hetkellä Yhdysval
loissa ja vastaa Rabbitin toiminnas
ta siellä.

Rohkeuden olemus
Jukka on lähtenyt Jenkkeihin kaksi 
kertaa ja molemmilla kerroilla teko 
on vaatinut rohkeutta. Ensimmäisel
lä kerralla tiivis kaveriporukka vaihtui 
stipendin turvin amerikkalaiseen pik
kukaupunkiin, jonne Jukka lähti vaih
tooppilaaksi. Hän ei ollut vielä kos
kaan ollut ulkomailla. Toisella kerralla, 
muutama vuosi sitten, hyvä ja lähei
nen työyhteisö piti jättää ja lähteä isol
la riskillä valloittamaan maailmaa.

”Halusin katsoa, mihin minusta 
on. Duudsoniudessa on alusta saak
ka ollut läsnä asenne, jota kutsumme 
positiiviseksi anarkiaksi. Se tarkoittaa 
itsensä haastamista, mukavuusalueel

“Live hard live your dream” on ajatelma, 
joka kulkee Jukan mukana.

* ”Ihminen ei lope-
ta   leikkimistä, koska 
kasvaa vanhaksi, vaan 
kasvaa vanhaksi, koska 
lopettaa leikkimisen.”
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KU K A?

Jukka Hildén

• IKÄ: 39•  Ammatti ja ura: Yksi Duudso-
neista, jotka tunnetaan hurjista, 
hulluista tempuista ja jekuista. 
Rabbit Films -tuotantoyhtiön 
osakas. Asuu tällä hetkellä 
Yhdysvalloissa ja vastaa Rabbit 
Filmsin ja Dudesonsin Ameri-
kan toimista. Esiintynyt useissa 
tv-sarjoissa ja elokuvissa. Syys-
kuussa ruudussa aloitti uusi 
sarja Päällikkö, jossa Duudsonit 
palaavat ranchilleen.•  Perhe: Puoliso Chachi Gonza-
les, joka odottaa ensimmäistä 
lastaan, sekä isommat lapset 
Sisu, 7, ja Lili, 5.

ta lähtemistä ja elämän taitojen oppi
mista. Ihminen yleensä pelkää sitä, 
mitä tai mistä ei tiedä.”

Ihan nuorena rohkeus oli Jukal
le temppuihin liittyvää, mutta pian 
se tarkentui uskallukseksi olla oma 
itsensä. Moni pistää roolin päälle. 
Jos silloin saa hyväksyntää, kehen se 
oikeastaan kohdistuu?

”Äiti sanoi aina, että ole vain oma 
itsesi, sen pitäisi riittää. Tulen hyvin 
köyhästä perheestä ja isälläni on raju 
tausta. Hän ei osaa lukea eikä kirjoit
taa, mutta hän hoitaa elämänsä ja 
vastuunsa sekä ennen kaikkea elää 
hetkessä. Isä on ensimmäisenä syk
syn lehtikasassa tekemässä enkelei
tä ja lapset rakastavat leikkiä hänen 
kanssaan.”

Jukalle ikä on numero. Ihminen 
ei lopeta leikkimistä, koska kasvaa 
vanhaksi, vaan kasvaa vanhaksi, kos
ka lopettaa leikkimisen. Duudso
nien tempuissa asuu myös filosofia: 
elämäs sä on uskallettava pelottomas
ti ja kunnianhimoisesti tehdä sitä, 
mitä muut eivät rohkene.

”Olemme saaneet ja haluamme 
antaa takaisin maailmalle asioita, 
joilla on tarinaa ja merkitystä. Duud
sonien aktiviteettipuistot kuvasta
vat ympäristöä, jollaisen olisimme 
halunneet lapsena. Niissä opitaan 
taitoja, mutta ne ovat leikkisiä – nii
hin voi mennä kuka tahansa. Kan
nustamme ihmisiä tekemään sitä, 
mitä sydän sanoo. Kaikki mokaavat 
joskus ja juuri silloin voi oppia itses
tään eniten, korjata ja mennä eteen
päin. Ei kannata jäädä surkuttele
maan mennyttä.”

Kun riemu räjähtää
Tärkeintä ei kuitenkaan ole rohkeus, 
vaan ystävyys ja kunnioitus toisia 
kohtaan.

”Olen aina ollut meistä se suu
na päänä oleva keihäänkärki. Jarppi 
puolestaan on yllytyshullu, tekemi
sen viisas, hauska ja nopea suustaan. 
Jarno on vetäytyvämpi, viisas ja har
kitseva, ja HP sympaattisen empaat
tinen kuuntelija. Porukkana olemme 
keskittyneet toistemme vahvuuksiin 
ja hioneet sieltä keskitien. Emme ole 
työkavereita, vaan enemmänkin jon
kinlaisessa parisuhteessa. Olemme 
matkan varrella hoitaneet ystävyyt
tämme, myös konsulteilla ja terapeu
teilla, sillä haluamme vaalia sitä.”

Radiopuhelimesta kajahtaa läh
tölaskenta. Oranssi auto ryntää liik
keelle ja kiihdyttää 75 kilometrin 
tuntinopeuteen. Sen vieressä räjähtää 
ja maiseman valtaa kirkas valo. Vauh
dilla kulkeva auto törmää pystyssä 
kohoavaan autonruhoon, joka len
tää sen yli. Räjähdys, toinen törmäys. 
Vielä neljä autonraatoa seisoo asen
nossa keskellä kirkkaiden tulipatsai
den muodostamaa kujaa. Liikkuvan 
auton konepelti lennähtää tuulilasin 
eteen, kun se keilaa edestään kaiken 
tielle osuvan.

Oranssi auto sukeltaa ulos tulipil
vestä. ”Wuhuu! Oletko kunnossa? 
Eeppistä!” Kaksi miestä juoksee vas
taanottamaan autossa olleita ja tut
tu riemu räjähtää ilmoille. Ilonpitoa 
ja hyväntuulisuutta, sydänalasta pur
kautuvaa hehkutusta. T+

Päätäkin kannattaa 
välillä treenata. Kaikilla meillä

 on jotakin käsiteltävää, 
Jukka pohtii.

Katso jutussa 
mainittu auto
temppu osoit
teessa toyota

plus.fi
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Tehtaat mukana 
ilmastotalkoissa

Toyota tekee hartiavoimin työtä pienentääkseen 
tuotantolaitostensa hiilijalanjälkeä.

Teksti SAMI ANTEROINEN Kuvat TOYOTA

Ympäristö
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TOYOTA haluaa karsia tehtaidensa 
hiilidioksidipäästöjä kovalla kädel-
lä. Vuoteen 2030 mennessä kaikkien 
yhtiön tuotantolaitosten hiilidioksidi-
päästöjä halutaan pienentää 35 pro-
senttia vuoden 2013 tasosta. Tämä 
runsaan kolmanneksen hiilivähennys 
on kuitenkin vasta välietappi: kaiken 
tuotannon halutaan olevan hiiliva-
paata vuoteen 2050 mennessä.

Toyota julkaisi Ympäristötavoite 
2050 -nimellä kulkevan  strategian sa  
vuonna 2015. Tiedotuspäällik-
kö Pekka Karvinen Toyota Auto 
 Finlandista sanoo, että Toyotan vii-
toittamaa kestävämpää tietä kulkevat 
nyt muutkin alan toimijat. 

”Koko toimialalla on herätty 
muutokseen, mikä onkin ainoa tapa 
saada aikaan todellisia tuloksia”, 
hän sanoo.  

Haaste ei ole pieni. Toyotalla on 
kymmeniä tehtaita ympäri maailmaa, 
joten nollatasoa tavoitellaan glo-
baalisti. Hyvät kokemukset yhdeltä 
tehtaalta laitetaan nopeasti jakoon: 
yrityksen keskeisiin teeseihin kuu-
luu parhaiden käytäntöjen vikkelä 
monistaminen. Reseptillä on tyypilli-
sesti tavoiteltu parempaa tuottavuut-
ta, mutta se toimii myös silloin, kun 
halutaan pyörittää vihreämpiä tuo-
tantolaitoksia.

Tehosta, tehosta, tehosta
Tyhjästä ei tarvitse lähteä liikkeel-
le. Toyotan keskeinen ajatus on aina 
ollut sulauttaa autonvalmistus tehok-
kaasti olemassa olevaan ympäris-
töön. Esimerkiksi Euroopan Toyo-
ta-tehtaat ja logistiikkakeskukset ovat 
ISO14001-sertifioituja ja ympäristö 
huomioidaan auton elinkaaren kai-
kissa vaiheissa aina suunnittelusta ja 
tuotannosta käyttöön ja kierrätyk-
seen saakka.

Itse autojen valmistamiseen liitty-
vää kokonaispäästötasoa on onnis-
tuttu vähentämään 2000- luvulla 
rajusti – nyt rima on vain saatava 
korkeammalle kuin koskaan.

Keskeinen elementti matkalla nol-
lapäästöihin on tuotantolinjojen her-
keämätön tehostaminen; esimerkik-
si tekemällä niistä lyhyempiä tuo-
tetaan myös vähemmän CO2-pääs-
töjä. Tämä on prosessiosaamista, 
josta Toyotalla on harvinaisen kovat 
näytöt. Yhtiö, joka antoi maailmal-
le Lean-opit, on aina osannut katsoa 
tuotantoprosessejaan kriittisellä sil-
mällä ja tiennyt, milloin leikata, mil-
loin laajentaa ja milloin  integroida. 
”Simple and slim” on kestävämmän 
prosessin mantra.

Aurinkopaneelit tuottavat 
energiaa Toyotan tehtaalla 
Iso-Britannian Deesidessa.

Toyotan tavoitteena on
 tehdä tuotannosta täysin 

hiilivapaata vuoteen 2050 
mennessä.
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Toyotan ympäristötavoite 2050

Aurinkopaneeleista maalämpöön
Toinen vihreän tuotannon kulmaki-
vi on energiatehokkuus yhdistetty-
nä resurssiviisauteen. Toyota tekee 
tiloistaan entistä energiatehokkaam-
pia ja ottaa käyttöön uusiutuvia ener-
gialähteitä, kuten aurinko- ja tuuli-
voimaa sekä pienen hiilijalan jäljen 
energiaratkaisuja, kuten vedyn.

Karvinen kertoo, että eri energia-
lähteitä hyödynnetään sen mukaan, 
mikä on luontevaa juuri kyseisessä 
toimipaikassa. ”Etsimme aina tilan-
netta, jossa pienimmällä vaivalla voi-

daan saavuttaa suurin hyöty”, Kar-
vinen sanoo ja lisää, että esimerkiksi 
aurinkopaneelit ovat helppokäyttöi-
syytensä  vuoksi  käytössä jo lähes joka 
paikassa.  Toyotan Suomen-pääkont-
tori Vantaalla on myös saanut panee-
lit katolleen.

”Järjestelmä on juuri asennet-
tu ja otetaan käyttöön nyt syksyl-
lä”, Karvinen kertoo. Suomen kont-
torin aurinkovoimapyrinnöt ovat 
vielä pientä, jos vertaa esimerkik-
si kiinalaiseen Toyota-toimintaan. 
Tianjinin tehdas tuottaa aurinko-

energiaa yhteensä yli 13 megawattia 
ja  Guangzhoun tehdas 15 megawat-
tia. Maalämpö taas on käytössä esi-
merkiksi Honshan tehtaalla Japa-
nissa, jossa kesällä myös viilennys-
kustannukset ovat tuntuvia. Ongelma 
on ratkaistu yhdistämällä ilmapum-
put maalämpöjärjestelmään: energia-
tehokkaassa nykysysteemissä sisä-
tilojen lämpötila pysyy samoissa luke-
missa läpi vuoden. 

Rönsyt pois
Kolmas työkalu Toyotan pakissa on 
Kaizen. Tämä Lean-ajatteluun poh-
jautuva menetelmä tarkoittaa toi-
minnan jatkuvaa parantamista pienin 
askelin hukkaa vähentämällä.

Kaizenia käytetään tyypillisesti, 
kun halutaan lyhentää läpimenoai-
koja ja tuunata prosesseja. Kaizenin 
muita etuja ovat muun muassa tulos-
ten nopeus, johdon ja työn tekijöiden 
sitoutuminen ja muutosvastarinnan 
ketterä hallinta. 

Mutta mitä kaizen tarkoittaa nol-
lapäästöisten tehtaiden kannalta? 
 Toyotalla uskotaan, että vihreän tuo-
tannon ytimeen päästään eliminoi-
malla kolme kielteistä asiaa: Muda, 
Mura ja Muri.

Muda tarkoittaa kaikkea sitä, mikä 
ei lopulta tuota mitään lisäarvoa yri-
tykselle tai asiakkaalle. Mura tarkoit-
taa sellaista tuotannon jälkeä, joka ei 
ole kaikilta osin tasa laatuista ja Muri 
viittaa toimintaan, joka kuormittaa 
työntekijöitä kohtuuttomasti. 

Pitkä polku edessä
Pekka Karvinen huomauttaa, 
että vaikka matka on vasta  alussa, 
matkan teon on oltava ripeää. Helpot 
hedelmät on nopeasti korjattu eli pie-
net parannukset tehty, minkä jälkeen 
kysytään jo niitä todellisia vihreitä 
innovaatioita.

”Tulevaisuudessa meidän on vält-
tämätöntä kehittää teknologioita ja 
prosesseja, joita me emme tällä het-
kellä osaa kuvitellakaan”, Karvinen 
sanoo. T+

1. Vähennämme vuoteen 2050 mennessä uusien ajoneuvojen hiilidioksidi
päästöjä 90 prosenttia vuoteen 2010 verrattuna.  2. Haluamme vähentää 
valmistusmateriaalien ja käyttämiemme osien päästöjä.  3. Pyrimme nollatason 
CO2päästöihin autojen valmistusprosessissa.  4.  Haluamme, että tulevaisuuden 
yhteiskunta toimii sopusoinnussa luonnon kanssa esimerkiksi tukemalla 
ympäristöhankkeita. 5. Käytämme uusissa autoissa entistä enemmän kierrätettyjä 
raakaaineita. 6. Vähennämme vedenkäyttöä tuotteidemme valmistuksessa.
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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.



1.Mikä Toyota Jousto on?
Toyota Jousto on osamaksu auton 
hankintaan sinulle sopivalla kuukau-
simaksulla ja taatulla hyvityshinnalla. 
Tiedät jo sopimuksen alussa, minkä 
vähimmäishinnan saat autostasi sopi-
muksen päätteeksi. Tämä tekee Jous-
tosta riskittömän tavan hankkia auto. 
Auton vaihto onnistuu myös kesken 
sopimuksen. Viimeistään sopimuk-
sen lopussa päätät, haluatko vaihtaa 
auton, palauttaa vai pitää sen. Kuu-
kausimaksuun voi liittää myös tar-
vitsemasi palvelut, kuten huollot ja 
vakuutukset.

2. Millaisen auton voin hankkia 
Toyota Joustolla?
Toyota Joustolla voi hankkia uuden 
sekä käytetyn Toyotan. Asiakkaidem-
me toiveesta Jouston saa nykyisin 
myös valikoituihin, enintään kuusi 
vuotta vanhoihin ja 160 000 kilomet-
riä ajettuihin Toyota-vaihtoautoihin. 

Rahoita autosi  
huolettomasti
Tiesitkö, että nyt voit hankkia myös 
käytetyn auton Toyota Joustolla?

3. Miksi tämä sopii juuri minulle?
Ihmiset arvostavat nykyään help-
poutta ja joustavuutta auton hankin-
nassa. Toyotan tunnetusti laaduk-
kaat autot ja Jousto-rahoitus teke-
vät yhdessä autoilustasi stressitöntä. 
Halutessasi voit myös säännöllisesti 
vaihtaa autosi helposti uuteen tai jos 
elämäntilanteesi muuttuu, voit myy-
dä auton pois kesken sopimuksen. 

4. Miten Toyota Jousto eroaa 
muista rahoitusmalleista?
Toyotan takaama hyvitys
hinta varmistaa sen, että 
esimerkiksi autoveron 
muuttuessa sinulla ei voi 
olla sopimuksen päättyes
sä enempää velkaa autos
ta, kuin autosi arvo on. 
Toyota Jousto on vastuul
linen ja riskitön tapa hank
kia auto, joka räätälöidään 
sinulle sopivaksi. 

5. Onko se kalliimpi kuin muut?
Taattu hyvityshinta ei maksa mitään, 
eli Toyota Jousto ei ole kalliimpi kuin 
muut rahoitusmallit. Kuukausimaksu 
rakentuu lyhennettävästä velasta ja 
luottokuluista, kuten korosta. Myös 
se onko sopimuksella käsirahaa ja 
minkä verran, vaikuttaa maksamaasi 
kuukausierään. Toyota Jousto tarjo-
taan aina asiakkaillemme kilpailuky-
kyiseen markkinahintaan.

6. Mistä Jouston saa?
Toyota-jälleenmyyjiltä ympäri Suo-
men. Etsi lähin Toyota-jälleenmyyjäsi 
Toyotan nettisivulla. T+

Teksti SARI KOISTINEN Kuvitus ISTOCK
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Miksi Toyota Jousto?

•  Joustolla voi hankkia tarpeisiin 
sopivan uuden tai käytetyn 
Toyotan •  Ei riskiä auton tulevaisuuden 
arvosta•  Sopiva kuukausimaksu tarvitta-
villa palveluilla•  Joustavuus sopimuksen aikana 
ja lopussa. Lue lisää toyota.fi/
rahoitus
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Turvaa tielle
Turvallisuusjärjestelmät ovat tulossa vauhdilla kaikkiin autoihin. 

Toiset niistä ovat ensiaskelia kohti automaattista ajamista. Auton 
turvallisuus on kuitenkin paljon enemmän kuin nippu lyhenteitä.

Teksti PEKKA KARVINEN Kuvat TOYOTA
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Törmäyksenestojärjestelmä tarkkailee tietä. Jos tilanne näyttää uhkaavalta, 
järjestelmä varoittaa ja jarruttaa ääritapauksessa itse. 

PCS, ACC, AHB, RSA, LTA, LDW 
kertovat paljon muun muassa uuden 
Toyota RAV4:n vakiovarustelus
ta – ainakin uusiin turvavarusteisiin 
perehtyneelle. Vuodesta 2015 lähtien 
Toyota on tuonut koko henkilöauto
mallistoonsa tarjolle ison määrän 
aktiivisia turvallisuusvarusteita, jot
ka ovat vakiona suurimmassa osas
sa mallistoa tai saatavissa lisävarus
teena.

Turvallisuudessa ei kuitenkaan 
voi olla kyse vain joidenkin automal
lien etuoikeudesta. Turvallisuus on 
vakiovarusteena kaikissa Toyotoissa 
AYGOsta Land Cruiseriin, sillä sen 
perusta on lyhenteitä syvemmällä.

Aktiivinen vai passiivinen?
Aktiiviset järjestelmät ovat niitä, jot
ka pyrkivät estämään onnettomuu
den synnyn. Tällainen on esimerkiksi 
PCSjärjestelmä, joka mahdollises
sa peräänajotilanteessa tekee tarvit
taessa automaattisen hätäjarrutuk
sen. AHBjärjestelmä puolestaan 
pyrkii pimeällä ajettaessa pitämään 
aina oikean määrän valaistusta tien 
pinnalla, kun taas LTA huolehtii sii

Mikä Euro-
NCAP?

•  Autoteollisuudesta riippu-
maton tutkimuslaitos, joka 
testaa  autojen turvallisuut-
ta Euroopassa. •  Toiminut vuodesta 1998 
lähtien.•  Mukana muun muassa eri 
maiden liikenneministeriöi-
tä, kansainvälinen autour-
heiluliitto FIA sekä saksalai-
nen autoilujärjestö ADAC.•  Testauskriteerit kiristyvät 
jatkuvasti. Painoarvoa an-
netaan koko ajan enemmän 
aktiivisille turvallisuusva-
rusteille.•  Uusi Corolla sekä uusi RAV4 
saivat tänä vuonna viiden 
tähden turvallisuustulok-
sen. Euro-NCAPin testeissä. 

tä, että auto pysyy kaistamerkintöjen 
välissä. Myös VSCajonvakautusjär
jestelmä voidaan laskea turvavarus
teeksi, sillä se pyrkii palauttamaan 
ajoneuvon kuljettajan hallintaan, jos 
hallinta on syystä tai toisesta mene
tetty – tai on olemassa riski menet
tää se.

Törmäystilanteessa matkustajien, 
jollaiseksi kuljettajakin törmäystilan
teessa muuttuu, terveyden kannalta 
vaarallisinta ovat nopeat hidastuvuu
det ja kiihtyvyydet sekä toissijaisesti 
kehon osien osuminen auton raken
teisiin. Passiivisia turvajärjestelmiä 
eli niitä, jotka auttavat pahimman 
tapahduttua, ovat tärkeysjärjestykses
sä auton korirakenne, matkustamon 
sisäosien rakenne, turvavyöt ja tur
vatyynyt. Mikäli sekä auton passiivi
set että aktiiviset turvavarusteet ovat 
hyvin suunniteltuja ja valmistettuja, 
voidaan autoa pitää turvallisena.

Puolueettomat törmäystestit 
ympäri maailmaa tuottavat kulut
tajille vertailukelpoista tietoa auto
jen turvallisuudesta. Eurooppalai
sesta törmäystestauksesta vastaa 
EuroNCAPorganisaatio, joka myös 

uutisoi aina näyttävästi testiensä 
tuloksista.

Mitä kolarissa tapahtuu?
Kun auto ajaa riittävällä nopeudel
la keula edellä esimerkiksi päin tois
ta autoa, alkaa auton keula painua 
kasaan. Kaikki matkustamon ulko
puolella olevat osat ovat käytettävissä 
pehmentämään törmäyksen voimaa 
eräänlaisena järeänä tyynynä, jot
ta törmäyksen aiheuttama hidastu
vuus matkustamon sisällä olisi mah
dollisimman pieni. Keulan painut
tua kasaan törmäysvoimia ohjataan 
erittäin jäykän matkustamorakenteen 
sivuille, pohjaan sekä katon pitkit
täisrakenteisiin.

Lähes välittömästi keulan pai
nuessa kasaan aktivoituvat turvavöi
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AHB eli automaattiset kaukovalot 
vaihtuvat kaukovaloilta lähivaloille, 
kun järjestelmä havaitsee edellä 
ajavan  tai vastaantulevan ajoneuvon.

den esikiristimet, joiden tehtävä on 
tiukentaa etupenkillä istuvien turva
vöitä, jotta matkustajat eivät saisi 
ruhjevammoja paiskautuessaan päin 
lukkiutuvia vöitä. Kun tietty voima 
ylittyy, turvavöiden voimanrajoitti
met aktivoituvat ja sallivat matkusta
jien hallitun liikkumisen eteenpäin. 
Etuturvatyynyjen ja kuljettajan polvi
turvatyynyn täyttö on ajoitettu siten, 
että turvavöiden pysäyttäessä liik
keen matkustajien edessä ovat täydet 
turvatyynyt.

Turvatyynyjen tehtävä on täyden
tää korirakenteen ja turvavöiden 
antamaa suojaa sekä pehmentää 
kehon eri osien iskeytymistä kojelau
taa tai ohjauspyörää vasten. Turva
tyynyt on suunniteltu toimimaan 

yhdessä turvavöiden kanssa, ja ilman 
vöiden käyttöä niiden vaikutus voi 
olla päinvastainen.

Sivutörmäyksissä kokoon painuvia 
vyöhykkeitä ei juuri ole, vaan kori
rakenteen täytyy kestää siihen koh
distuvat sivuttaiset törmäysvoimat. 
Lisäksi verhoilun osien tulee olla tör
mäystä vaimentavia sekä sivu ja ver
hoturvatyynyjen toiminnan oikeaai
kaista.

Tärkeimmät turvavarusteet
Ilman edellä kuvattuja tekijöitä auto 

ei voi olla turvallinen, vaikka se oli
si pakattu täyteen uusimpia aktiivisia 
turvallisuusvarusteita. Kun perusta 
on kunnossa, voivat PCS, ACC tai 
AHBjärjestelmien kaltaiset varusteet 
tuoda aitoa lisäarvoa ja toyotamaista 
mielenrauhaa kaikkiin tilanteisiin.

Kaikkein tärkein turvavaruste 
sijaitsee kuitenkin ohjauspyörän ja 
penkin välissä. Hän, joka autoa ajaa. 
Mikään elektroninen järjestelmä tai 
lujinkaan korirakenne ei voi estää 
fysiikan lakeja toteutumasta, jos 
vauhtia on liikaa. T+

* Aktiiviset turva-
järjestelmät pyrkivät 
estämään onnetto-
muuden synnyn.

Turvatyynyt on suunniteltu 
toimimaan yhteistyössä
turvavöiden kanssa.
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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.

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



KOHTI UUSIA SEIKKAILUJA

Kumimattosarja 
Eteen ja taakse 69 €
Roiskelevysarja

Corollaan (eteen/taakse) 138 €

Tavaratilan suojapohja
Touring Sports 69 €

Takapuskurin suojalevy
Musta, muovia, Touring Sports 115 €

Aidot Toyota-lisävarusteet 
tekevät matkanteosta mukavampaa. 
Voit rahoittaa varusteita myös 
Korjaamoluotolla – kysy lisää jälleenmyyjältäsi!

Takapuskurin suojakalvo
Touring Sports 104 €

Takapuskurin suojalevy
Metallia, Touring Sports 177 €

Vetokoukku
Pystytasossa irrotettava, esim. 

Corolla Touring Sports -malliin 955 €
Corolla Hatchback -malliin 990 €

Vetokoukku
vaakatasossa irrotettava, esim. 

Corolla Sedan -malliin 964 €

Polkupyöräteline
1 pyörälle, taakkatelineeseen. Corollaan 141 €

Taakkateline
Corolla Hatchbackiin alkaen 341 €

Corolla Touring Sports, kattokaiteisiin alkaen 308 €
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Hyvä tyyppi

kysyttyjä lisävarusteita ovat talviren
kaat ja lisälämmittimet.

Suurin osa lisävarusteista kuu
luu varustepaketteihin, jotka ostaja 
valitsee ostaessaan uutta autoa. Ihan 
kaikkia herkkuja niihinkään ei kui
tenkaan kuulu, ja silloin tarvitaan 
Lindroosin tiimiä.

Hän haluaa, että jokainen asia
kas saa autostaan juuri omia tarpei
taan vastaavan. Siinä on oltava kaikki 
tarpeellinen, ja miksi ei jotain fiilis
pohjaistakin.

 
Turvallisuus edellä 
Auton omistamisen syyt vaihtelevat 
käytännön pakosta ihanaan turha
maisuuteen, mutta tien päällä jokai
selle kulkupelille on yksi yhteinen 
vaatimus. Niiden on oltava turvalli
sia.

Tärkeä tekijä turvallisuuden taka
na ovat ensiluokkaiset varaosat. 
Alkuperäisosien suosittelulle on 
hyvät syynsä. 

”Kun korjauksissa käytetään alku
peräisiä osia, voi olla varma, että ne 
sopivat ja toimivat niin kuin pitää. 
Etenkään jarrujen tapaisissa turva
varusteissa ei kannata tinkiä”, 
Lindroos sanoo.

Ammattilaista on helppoa uskoa, 
mutta elääkö mies niin kuin opettaa. 
Paha sanoa, sillä oma työsuhdeau
to RAV4 on vasta kolme kuukautta 
vanha. Varaosia ei ole  tarvittu.  T+

Teemulta löytyy  
osa kuin osa 

Varaosapäällikkö Teemu Lindroos tiimeineen pitää huolen siitä,  
että tärkeimmät osat löytyvät aina varastosta. Lindroos haluaa myös, 

että jokainen uusi Toyota on omistajansa näköinen. 

Teksti ja kuvat JUHO PAAVOLA 

Varaosat liikkuvat sukkelasti 
Lindroosin maailmassa varaosat jae
taan tuoteryhmittäin. On huolto 
osia, kuten sytytystulppia ja öljyn
suodattimia ja kulutusosia, kuten 
jarrulevyt ja kengät. Sitten tulevat 
esimerkiksi tietokonekomponenttien 
tapaiset korjausosat sekä kolari ja 
parkkivahinkojen yhteydessä tarvit
tavat vaurioosat.

”Kappalemäärissä suurin ovat 
öljynsuodattimet, mutta euromää
räisesti merkittävintä toimintaa ovat 
vaurioosat. Kun öljynputsari on 
kympin, on uusi puskuri 300 euroa”, 
Lindroos antaa esimerkin.

Yleisimmät tavarat löytyvät omas
ta hyllystä. 

”Se on asiakaspalvelua. Jos huol
lossa huomataan lisäkorjaustarpeita, 
ne saadaan kuntoon heti, eikä asiak
kaan tarvitse tulla uudestaan saman 
asian takia.”

Kaivokselaan saapuu kahdesti 
päivässä varaosia Toyotan Suomen 
keskusvarastolta Vantaalta. Jos jota
kin harvinaisempaa tarvitaan, löy
tyy apu Toyotan Euroopankeskus
varastolta Belgiasta. Tilaukset saa
puvat parissa päivässä lento tai 
rekkarahtina.

Asiakkaan mieltymysten mukaan 
Varaosien ohessa Lindroosin työ
sarkaa ovat autokaupassa asennetta
vat lisävarusteet, kuten vetokoukut 
sekä suojamatot sekä listat. Syksyllä 

Jos osaa ei Teemu Lindroosilta 
löydy, Toyotasi tuskin tarvitsee sitä.

”Tuossa omassa varastossamme 
on noin 1 500 erilaista nimekettä. 
Sellaisia, joita tarvitaan huolloissa ja 
niiden yhteydessä löytyvien vikojen 
korjaamisessa”, Lindroos kertoo.

Vantaalla toimivan Toyota Kai
vokselan varaosapäällikkönä hän vas
taa siitä, että varaosien logistiikka 
toimii niin kuin pitääkin. Apunaan 
Lindroosilla on viisi varaosamyy
jää, sekä uusien autojen varustelussa 
kahden varustelu vastaavan ja kolmen 
uusien autojen varustelijan tiimit.

Vilkkaassa Kaivokselassa varaosia 
kuluu paljon. Kun varaosamyyjät 
hoitavat työnsä hyvin, huolto voi kes
kittyä rauhassa omaan työhönsä ja 
poimia hyllystä, mitä tarvitaan. 

Tästä päivästä nostalgia-autoihin
Autojen muotokieli on elänyt vuo
sien saatossa,  mutta Toyotat ovat 
pysyneet ensirekisteröinneissä suosi
tuimpien automallien joukossa.

Samalla merkki on osoittautu
nut kestäväksi. Moni Toyotavanhus 
nielee edelleen asfalttia – tai multaa 
pelto autona jossakin maaseudulla.

Lindroos tiimeineen uusii varasto
ja sen mukaan, mitä nykyinen auto
kanta tarvitsee. Mutta varaosia läytyy 
vanhempiinkin autoihin.

”Jos nyt ei suoraan hyllystä, niin 
pienellä kaivelulla saa osan jopa 
30 – 40vuotiaaseen Toyotaan.”
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KUKA

• Teemu Lindroos, 32•  AMMATTI: Varaosapäällikkö, 
Toyota Tsusho Nordic Oy•  KOTI JA PERHE: Vaimo ja kaksi 
lasta•  HARRASTUKSET: Salibandy ja 
jalkapallo harrastesarjassa.

”Autossa on oltava 
kaikki tarpeellinen 

ja miksei jotakin 
fiilisteltävääkin.”
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Energy Observer -vetyalus  on maailman 
ensimmäinen kasvihuonepäästötön 
alus. Se kiertää maailmaa lisäten 
tietoutta vaihtoehtoisten 
polttoaineiden mahdollisuuksista. 
Toyota toimii aluksen
yhteistyökumppanina. 
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Vety 
Ilmastonmuutos puhuttaa ja huolettaa. Minkälaisia 
vaihtoehtoja ja ratkaisuja pystyisi tarjoamaan vety, 

maailmankaikkeuden yleisin alkuaine?
Teksti Pekka Karvinen Kuvat Toyota

 puhdasta energiaa
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Koulun penkillä tututsi tullut alku-
aineiden jaksollinen järjestelmä on 
alkanut aina samalla kirjaimella, 
vedyn kemiallisella merkillä H. Vety 
on tullut pikkuhiljaa tutuksi myös 
siitä, kun keskustelu liikenteen vaih-
tehtoisista polttoaineista kiihtyy.  

Toyota on kehittänyt vetykäyttöi-
siä ajoneuvoja jo vuosia ja toi ensim-
mäisenä valmistajana maailmassa 
markkinoille sarjavalmisteisen poltto-
kennoteknologiaa hyödyntävän mal-
linsa, Toyota Mirain. Toyotan kehit-
tämät vetybussit ovat liikennöineet jo 
vuosia esimerkiksi Saksassa. 

Miksi vety?
Moni on kuullut vetyautoista, mut-
ta tutkitaan vähän laajemmin vedyn 
hyödyntämistä yhteiskunnan eri 
aloilla. Voidaan puhua jopa vety-yh-
teiskunnasta, sillä useampi osa joka-
päiväisen elämämme energiantar-
peesta voitaisiin kattaa vedyllä. Mut-
ta miksi käyttäisimme vetyä jonkin 
muun energiamuodon sijasta?

Vastaus on helppo. Puhtaimmil-
laan vedyn tuotanto tai käyttö eivät 
muodosta yhtään kasvihuonepäästöjä 
ja ovat täysin hiilineutraaleja. Tässä 
vety poikkeaa monista energiamuo-
doista edukseen, sillä uusiutuvillakin 
energiamuodoilla on kääntöpuolen-
sa. Aurinkoenergia on erinomainen 
energianlähde auringon paistaessa. 
Tuulivoima on loistava juttu silloin 
kun tuulee. Kahta viimeksi mainittua 

* Puhtaimmillaan 
 vedyn tuotanto ja 
käyttö eivät muodosta 
ollenkaan kasvihuo-
nepäästöjä. 

Pariisissa otetaan taksikäyttöön 
500 uutta vedyllä
toimivaa Toyota Miraita. 

Vetykäyttöinen
Energy Observer 
-alus kävi 
kesäkuussa 
vierailulla 
Suomessa.
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energiantuotantotapaa ei pidä vähek-
syä, vaan pikemminkin pohtia, miten 
niiden käyttöä voisi tehostaa? Tähän-
kin yhden vastauksen antaa vety.

Mistä vetyä saadaan?
Vetyä voidaan tuottaa useilla eri 
tavoilla: kemianteollisuuden sivupro-
sessina, maaöljyn tai metaanin kaltai-
sista hiilivety-yhdisteistä tai sähkön 
avulla eli elektrolyysilla. Vedyn laaja-
mittaiseen käyttöön kemianteollisuu-
den sivuprosessi ei riitä. Hiilivety-
yhdisteistä saatavaa vetyä taas kutsu-
taan syystäkin ”ruskeaksi vedyksi”,
sillä sen tuotanto aiheuttaa hiilidiok-
sidipäästöjä, joita nimenomaan halu-
taan välttää. Elektrolyysin haastee-
na taas on melko suuri sähkönkulu-
tus, joka joidenkin tahojen mielestä 
viimeistään nollaa vedyn suotuisan 
ympäristövaikutuksen.

Tilanne muuttuu kuitenkin radi-
kaalisti, jos otetaan huomioon se, 
että vetyä voidaan käyttää isojen 
energiamäärien varastointiin huo-
mattavasti tehokkaammin kuin vaik-
kapa suunnattoman suuria akustoja, 
joita on ehdotettu ratkaisuksi puh-
taan energian varastointiin.

Vety toimii energiavarastona
Ajatellaan tilannetta, jossa aurinko-
sähköä on saatavilla runsain mitoin, 
mutta yöllä energiantuotantoa ei 
ole. Tai tuulivoimaa, jonka ongel-
mana voi olla esimerkiksi ylituotan-
to, jolloin osa tuulivoimaloista pitää 
pysäyttää.

Edellä mainituissa tilanteissa syn-
tyy kahdella eri tavalla tarve varastoi-
da energiaa. Nyt vedyn tuottaminen 
elektrolyysilla onkin erittäin järke-
vä vaihtoehto. Puhtaalla aurinko- tai 
tuulienergialla voidaan tuottaa esi-
merkiksi merivedestä vetyä, joka voi-
daan varastoida. Lopputuloksena 
on päästöttömästi tuotettua energi-
aa, joka päätyy vedyn muodossa joko 
isompaan säiliöön, kaasuverkostoon 
tai vaikkapa polttokennokäyttöisen 
auton vetysäiliöön.

Monikäyttöinen ja puhdas
Vedyn sisältämää energiaa voi-
daan hyödyntää useillakin eri tavoil-
la, mutta suurimpaan osaan yhteis-
kunnan energiatarpeita riittäisi kak-
si tapaa. Vetyä voidaan käyttää niin 
sanottuna perinteisenä polttoainee-
na eli polttamalla vetyä niissä käyttö-
kohteissa, missä nyt käytetään fossii-
lisia polttoaineita eli öljyjohdannaisia 
tai maakaasua. Tai sitten vedyn käy-
tössä voidaan hyödyntää polttoken-
noteknologiaa. Polttokennossa vety 
yhdistetään suoraan happeen, jolloin 
reaktiossa vapautuu suoraan säh-
köenergiaa ja lämpöä. Kummassa-
kin tapauksessa vedyn lopputuottee-
na on vapautuneen energian lisäksi 
puhdasta vettä, eikä mitään muuta.

Vetyä voidaan siis käyttää niin 
energian varastointiin kuin tuotan-
toon. Ja voidaanpa sillä liikennöi-
dä vesilläkin, tästä esimerkkinä Hel-
singissä kesän alussa käynyt Energy 
Observer -alus, joka tuottaa itse kai-
ken energiansa tuuli- ja aurinkovoi-
masta sekä polttokennoista.

Kohti vety-yhteiskuntaa 
Toyota jatkaa vetyteknologian kehit-
tämistä koko ajan niin kevyen kuin 
raskaan kaluston osalta. Mirai-mal-
leja tuodaan jatkuvasti suuria mää-
riä sellaisiin käyttökohteisiin, joissa 
aito nollapäästöisyys on etu. Esimer-
kiksi Pariisissa tilattiin taksikäyttöön 
500 uutta Miraita. Kaupungissa on 
jo entuudestaan sata vetykäyttöistä 
taksia. 

Toyota ei yksin voi missään päin 
maailmaa pakottaa kehitystä vety-yh-
teiskunnan suuntaan. Sen sijaan 
Toyota toimii aktiivisesti yhteistyössä 
niiden tahojen kanssa, jotka halua-
vat mahdollistaa täysin päästöttö-
män tulevaisuuden. Kun maailma 
alkaa olla valmis vedylle, Toyota on 
sitä jo. T+
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TOYOTA JOUSTO.
Nyt myös käytettyihin autoihin.

Toyota Jouston avulla saat auton käyttöösi kuukausimaksulla. Valitse sopiva auto 
ja kuukausierä. Sopimuksen päättyessä voit vaihtaa auton, pitää tai palauttaa sen. 
Saat tietää taatun hyvityshinnan jo sopimusta tehtäessä. Autonvaihto myös kesken 
sopimuskauden onnistuu, normaalin osamaksun tapaan. Toyota Jousto -rahoituksen 
saat nyt myös valikoituihin käytettyihin Toyota-autoihin. Tutustu Toyota Joustoon 
osoitteessa www.toyotajousto.fi.

Toyota Jousto – Stressitön autorahoitus.

TAATTU 
HYVITYSHINTA

PIENI 
KÄSIRAHA

SOPIVA
KUUKAUSIERÄ



Tuomas Kyrö Kolumni

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

Tänä kesänä emme lentäneet 
Thaimaahan. Niin kuin emme 

ole koskaan ennenkään lentäneet. 
Kesälomamatka suuntautui Tunturi- 
Lappiin. 

Olisi muodikasta perustella valin-
taa ilmastotekona, mutta syy on 
mukavuudenhalu. Vihaan lentämis-
tä, kuumuutta ja eksoottisia tauteja. 
Pidän hitaista siirtymistä, vesisatees-
ta ja poronkäristyksestä.

Teimme Lapin-matkoja, kun 1 200 
kilometrin automatkaa pidettiin 
epäekologisena ja lentomatkaa Tiibe-
tiin välttämättömänä.

Jokainen voi pohtia omia isoiso-
vanhempiaan. Montako kertaa he 
kävivät ulkomailla? Montako kertaa 
vieraassa kaupungissa? Oliko heil-
lä autoa? Me olemme ensimmäinen 
sukupolvi, joka joutuu vähentämään 
lentomatkailua. Aiemmat sukupolvet 
eivät päässeet edes aloittamaan sitä.

Menimme kolmen pysähdyksen 
taktiikalla, palasimme auto-junalla. 

Yövyimme ensimmäiseksi Kolilla. 
Tuttu näkymä suomalaisen taiteen 
kultakauden maalauksista. Silloin 
yksinäinen nero kiipesi vaaran päälle 
ikuistamaan kansallismaisemaa. Tänä 
päivänä sama tallentuu sekunnissa 
satojen ihmisten selfieihin. 

Seuraava pysähdys Ranualla. 
Majoitus idyllisen järven rannalla 
juuri kunnostetussa vanhassa hirsi-
talossa. 

Vastarannalla pidettiin suviseuro-
ja. Oli mahtipontista pulahtaa veteen 
samalla, kun ihmismassa käynnisti 
virrenveisuun. Jumala kaikui tyynellä 
järvenpinnalla.

Kolmas yö tunturihotellissa, jonka 
varjoisille seinämille porot vetäytyi-
vät viilentymään. Tunturin laella on 
aina viileää ja kova tuuli, mutta nyt 
jämähtänyt helleaalto kuritti poro-
ja niin, että hekin olisivat tarvinneet 
ilmastoidun huoneen.

Hotellin aamupalalla luin Hel-
singissä testatuista robottibusseis-
ta. Kun koko liikenneverkko saadaan 
keinoälyn piiriin, ei ole enää ruuhkia, 
pysäköintiongelmia ja liikenneraivoa. 
On tietoverkko, jossa autot ohjautu-
vat kuin lintuparvi. Yksikään robot-
tiauto ei aja kolaria, koska se ei väsy, 
juo, räpellä kännykkää, ajattele tule-
vaa jääkiekko-ottelua tai menevää 
avioliittoa. 

Mietin, voinko vielä elinaikana-
ni istua autoon ja sanoa, että Muo-
nioon kiitos. Jos auto olisi tarpeeksi 
älykäs, se osaisi päätellä määränpään 
matkatavaroistani.

Istuimet olisi aseteltu vastakkain 
ja ne kääntyisivät myös maiseman 
suuntaan. Ehkä auton katto olisi kor-
keammalla ja ylhäällä makuupaikko-
ja. Kilpailu etupenkkipaikoista jäisi 
historiaan, matkailu tasa-arvoistuisi. 
Kuski ei voisi välttää osallistumas-
ta pakkaamiseen ja muihin logistisiin 
toimintoihin vain sillä perusteella, 
että hän ajaa. 

Keinoäly kykenisi päättelemään 
kehon lämpötilasta pysähdykset, kos-
ka rakkoa ei voi vielä automatisoida. 
Se tietäisi, milloin haetaan vaippoja, 
kahvia, metsämaisemaa tai yllättävää 
kohtaamista.

 
Tarvitaanko yöjunaa, jos auton 
hallinta siirtyy robotille? Kun mat-
kustajat voivat tehdä istuimesta sän-
gyn ja katsella turruttavaa tv-sarjaa 
läppäristään, kunnes uni tulee.   

Oli aika, jolloin hevoset toivat kär-
ryille sammuneet isännät kotiin-
sa. Ehkä ympyrä nyt sulkeutuu, kun 
robottiauto pysähtyy aamukahdek-
salta kotiovelle. Perhe siirtyy pyja-
missaan aamupalalle, auto etsii itsel-
leen vapaan parkkipaikan. 

Robottiautosta tulee uusi suo-
menhevonen. Se, jolle suomalainen 
puhuu, kun ei muille pysty.  T+

Ihmisen paras ystävä
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VUONNA 1965 esitelty Toyota 2000GT on noussut 
vuosien saatossa aivan omaan luokkaansa. Tästä mal-
lista on lähtenyt yli 50 vuotta kestänyt menestysresep-
ti Toyotan takavetoiseen urheiluautoon, jonka keulalta 
löytyy suora kuusisylinterinen voimanlähde.

Vuonna 1967 malli esiintyi James Bondin autona 
elokuvassa Elät vain kahdesti. Autosta valmistettiin 
elokuvaa varten kaksi avoversiota, koska Bondia 
näytellyt Sean Connery ei mahtunut pitkänä miehenä 
2000GT:n ohjaamoon.  

Jos 2000GT on ollut huutokaupattavana, siitä on 
maksettu jopa yli miljoona dollaria. Suomessa tie-
detään olevan yksi auto yksityisomistuksessa. Mallia 
näkee harvoin klassikkoautotapahtumissa. Se on ollut 
Suomessa ison yleisön nähtävillä muun muassa vuon-
na 2014, kun Toyota juhlisti maahantuonnin 50-vuotis-
ta taivalta. Auto lainattiin Tanskan Toyota-maahantuon-
nista ja asetettiin kunniapaikalle Toyotan pääkonttorin 
ala-aulaan ottamaan vastaan juhlavieraita. T+

Kaikki Toyotan urheilumallit 
perustuvat 2000GT:n  
perinnölle. Autoa voidaan 
kutsua kiistatta yhdeksi 
maailman kauneimmista.

Elegantti
esikuva  

Toyota 2000GT 
-mallia pääsee ihai-

lemaan Toyotan 
Mega Web -auto-

näyttelyssä  
Tokiossa. 

Klassikko
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NAUTI NÄKÖALASTASI

Toyota-pesuneste 
-20°C 3L valmisseos

5,70 €

Toyota-pesuneste 
-50°C 1L tiiviste

3,50 €   

Talvikäyttöön suunnitellut, myrkyttömät lasinpesu-
nesteet pitävät tuulilasin kirkkaana kaikissa 
olosuhteissa. Pakkasenkesto on seossuhteesta 
riippuen 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. 

TOYOTAN 
TUULILASINPESUNESTEET


