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Uusi Corolla
Autoverollinen 
kokonaishinta

Toimitus-
kulut

Kokonaishinta 
toim.kuluineen

WLTP CO-
päästöt*

WLTP EU-yhd. 
kulutus*

Vapaa autoetu/
Käyttöetu

Hatchback 1.8 Hybrid Active 27 738,22 € 600 € 28 338,22 € 101 g/km 4,5 l/100 km 610/445 €/kk
Hatchback 2.0 Hybrid Active 30 692,44 € 600 € 31 292,44 € 110 g/km 4,9 l/100 km 650/485 €/kk
Touring Sports 1.8 Hybrid Active 28 791,50 € 600 € 29 391,50 € 103 g/km 4,5 l/100 km 620/455 €/kk
Touring Sports 2.0 Hybrid Active 31 794,18 € 600 € 32 394,18 € 112 g/km 4,9 l/100 km 660/495 €/kk

Takuu 3 vuotta/100 000 km, korin puhkiruostu-
mattomuustakuu 12 vuotta, hybridijärjestelmän 
takuu 5 vuotta/100 000 km. 
Toyota Hybridiakkuturva 10 vuotta/350 000 km. 
*Uuden Corolla -malliston CO2-päästöt 100-
149 g/km ja yhdistetty kulutus 4,4-6,6 l/100 km. 
Kuvan auto erikoisvarustein. 

ESIMERKKILASKELMA: uusi Corolla Touring Sports 1.8 Hybrid Active 29 391,50 € (sis. toimituskulut 600 €).
TOYOTA JOUSTO kk-erä 268 €. Rahoitusaika 48 kk. Kilometrit 60 tkm. Käsiraha 20 % ( 5 878,30 €). Suurempi viimeinen osamaksuerä/taattu hyvityshinta 13 755 €. Korko 2,95 %. 
Käsittelymaksu 9 €/kk. Perustamiskustannus 180 €. Todellinen vuosikorko 3,84 %. Luototettava määrä 23 693,20 €. Luoton ja kustannusten yhteismäärä 26 343,72 €. 
Edellyttää hyväksytyn luottopäätöksen ja kaskovakuutuksen. Luoton myöntäjä Toyota Finance Finland Oy, Korpivaarantie 1, Vantaa.

Uudestisyntynyt Toyota Corolla on tehnyt loistavan ensivaikutelman – yllättänyt tehoillaan ja 

vakuuttanut ajotuntumallaan. Saat uuden Corolla Hybridin myös entistä ärhäkkäämpänä: 2.0-litran 

moottorilla, 184 hv:n tehoilla ja huippunopealla kiihtyvyydellä. Koe ja aja suuri suosikki.

Uusi Corolla Touring Sports 1.8 Hybrid Active. Toyota Jousto -rahoituksella esim. 268 €/kk

MAAILMA MUUTTUU – VAIN 
NOPEIMMAT PYSYVÄT VAUHDISSA.
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ESIMERKKILASKELMA: Toyota Yaris 1.5 Dual VVT-i Y20 Edition 5ov Multidrive S 19 480,71 € (sis. toimituskulut 600 € + Winter Pack 490 €). 
TOYOTA JOUSTO kk-erä 205 €. Rahoitusaika 48 kk. Kilometrit 60 tkm. Käsiraha 20 % (3 896,14 €). Suurempi viimeinen osamaksuerä/taattu 
hyvityshinta 7 942 €. Korko 2,95 %. Käsittelymaksu 9 €/kk. Perustamiskustannus 180 €. Todellinen vuosikorko 4,34 %. Luototettava määrä 15 764,57 €. 
Luoton ja kustannusten yhteismäärä 17 602,79 €. 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. Winter Pack -tarjous koskee Yaris-bensiinimalleja.

Malli
Autoverollinen 
kokonaishinta

Toimitus-
kulut

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

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

Yaris 1.5 Dual VVT-i Y20 Edition Multidrive S + Winter Pack.  Toyota Jousto -rahoituksella esim. 205 €/kk

Yarisin 20-vuotissyntymäpäivän kunniaksi tarjoamme 
näyttävän Yaris Y20 Edition -mallin juhlavin varustein ja eduin.

Multidrive S -automaattivaihteisto veloituksetta
KOKONAISETUSI JOPA 2 400 € 

490 € Sisältää talvirenkaat kevytmetallivantein, 
tavaratilan suojapohjan ja kumimatot.

WINTER 
PACK

JOKO TUNNET
YARIS Y20 EDITION 

-JUHLAMALLIN?



Pääkirjoitus
Peukuta Facebookissa
#TOYOTASUOMI

Seuraa Twitterissä
#TOYOTASUOMI

Tykkää Instagramissa
@TOYOTASUOMI

Pekan vinkit 

MIKÄ UUDEKSI 
NIMEKSI LEHDELLE? 
Anna äänesi ja 
osallistu kilpailuun, 
ohjeet  s. 50–51

VALOA KANSALLE, joka 
pimeydessä vaeltaa: 
juttua lisä valoista  
s. 12–13.

TULEVAISUUDEN ÄÄNI. 
Lahjakas artisti antaa 
äänensä sekä musii-
kille että Toyotan 
mainoksille. Lue lisää 
Juuso Ruohosesta 
sivulta 32.

Hyvä lukijamme, edessäsi on 
viimeinen Toyota+ -lehti! Tähän 

ei kuitenkaan liity mitään dramatiik-
kaa, vaan kyseessä on lehtemme 
nimenvaihdos. Toyota ottaa lähitule-
vaisuudessa käyttöön uuden, euroo-
panlaajuisen palvelukonseptin. Sen 
nimi tulee olemaan ToyotaPlus. Siksi 
saa asiakaslehtemme nimi luvan 
väistyä. Mikä lehden uudeksi nimeksi? 
Siihen, hyvä lukijamme, juuri Sinä voit 
vaikuttaa. Julkistamme tämän nume-
ron lopussa kilpailun, jossa voit 
äänestää asiakaslehdellemme uuden 
nimen. Uusi nimi koristaa heti seuraa-
van numeron kantta.

Viimeistä viedään muutoinkin, sillä 
vuosi kulkee kohti loppuaan ja jälleen 
uuden alkua. Kulunut vuosi on ollut 
meille Toyotalla erityisen merkityksel-
linen. Liki ennennäkemätön uutuus-
mallien tulva heti vuoden alkuun, le-
gendaarisen urheiluautomallin (Toyo-

ta GR Supran, jos sitä joku ei huoman-
nut) paluu, Toyota Corollan asema 
Vuoden Auto Suomessa- ja Car of the 
Year -äänestyksissä… ehkä tärkeimpä-
nä kuitenkin suosiomme säilyminen 
entistä korkeammalla tasolla. Luotta-
muksesta meihin osana edustamiam-
me autoja emme voi olla kuin kiitollisia 
teille, hyvät asiakkaamme.

Tätä kirjoitettaessa postin lakko on 
juuri päättynyt. Postin pakkautuneessa 
jakelussa saattaa olla viivästymisiä, em-
mekä tiedä varmasti milloin tämä leh-
ti jaetaan, ennen vai jälkeen joulun py-
hien. Sen ilmestymiseen voi kuitenkin 
luottaa – kuten Toyotaan –  eli ilmes-
tyy se, jos se meistä vain on kiinni.

 Hyvää jatkoa ja vuodenvaihteen  
aikaa kaikille!

Tiedotuspäällikkö
Pekka Karvinen 
pekka.karvinen@toyota.fi

Viimeistä viedään

Voisiko viimeisellä Toyota+ 
-lehdellä olla tulevaisuudessa 
klassikkoarvoa esimerkiksi 
ns. latolöytönä?

TOYOTA+ 7Kuva OTTO VIRTANEN

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


Minun Toyotani

Miksi valitsit Toyota Auris  
Hybridin? 
Mietin auton vaihtoa ja hybridin 
valintaa luontoa ajatellen. Koska 
Toyotaa myyvä Tammisaaren Auto-
keskus on palvellut minua aina 
hyvin, ostin Aurisinkin sieltä. Heidän 
kanssaan on ollut aina mukava tehdä 
autokauppaa, ja auton ostaminen on 
ollut toimivaa ja vaivatonta. 

Miten hybridi kulkee? 
Oikein mukavasti. Hybridi sopii 
minulle, koska se ei ole kovin ärhäk-
kä. Ohituksissa voisi olla vähän 
enemmän voimaa, mutta hyvin olen 
pärjännyt. Koeajoin uuden Corol-
la Hatch backin syksyllä, ja se oli 
pikkuisen omaa autoani pirteämpi. 
Saattaa olla, että minusta tulee ensi 
keväänä Corollan omistaja. 

Mitkä ominaisuudet ovat sinulle 
autossa tärkeitä? 
Tärkeintä on, että autossa on turval-
lista ja varmaa tekniikkaa, joka ei jätä 
tielle. Eikä Toyota ole tielle ikinä jät-
tänytkään. Vuosi sitten ajoin peurako-
larin, mutta silloinkaan matka ei kat-
kennut. Peuralle kävi huonosti, mutta 
minulla oli tuuria, sillä eläin ei tullut 
ruudusta sisään. Varmatoimisuuden 
lisäksi autossa on tärkeää pieni kulu-
tus. Aurisilla pääsen alle neljään lit-
raan sadalla kilometrillä. 

Kaj Kunnaksella riittää mukavia kokemuksia  
isän 60-luvun Toyota Crownista Kajn omaan Aurisiin. 

Aina mukana elämässä

Toyota Auris  
Hybridi

Vuosimalli 2015
Ajettu 165 000 km

Teksti EEVA LIDMAN Kuva SUSANNA KEKKONEN 

KU K A

KAJ KUNNAS

• 56-vuotias urheilutoimittaja ja 
juontaja. • Toimi urheilutoimittajana Ylellä 
1989–2017 ruotsinkielisessä urhei-
lutoimituksessa sekä Yle Urheilussa. 
Palkittu Suomen urheilugaalassa 
urheilujournalismipalkinnolla. Valittiin 
vuoden positiivisimmaksi suomalai-
seksi 2016. • Asuu Karjaalla vaimonsa Mariannen 
kanssa. Perheeseen kuuluu kaksi tytär-
tä, jotka ovat jo muuttaneet pois kotoa. 

Kuinka usein vaihdat autoa?
Olen vaihtanut autoa noin viiden 
vuoden välein. Meillä on vaimoni 
Mariannen kanssa ollut neljä Toyo-
taa. Vaimon auto on tällä hetkellä 
Toyota Yaris, ja hän on ajanut sillä 
jopa loma-asunnollemme Espanjaan. 
Pieni auto on kestänyt pitkät matkat 
hyvin. 

Millaisessa käytössä autosi on?
Ajan pääasiassa työmatkoja ja mök-
kireissuja. Kesällä, toukokuusta 
kesäkuuhun, kilometrejä tulee noin 
20 000. Talvikuukausina tulee taas 
todella vähän, ja kilometrit jäävät alle 
5 000:n. Talven pimeinä aikoina ja 
huonoilla keleillä käytän mieluum-
min junaa tai muita julkisia liikenne-
välineitä.

Mitä Toyota merkkinä 
merkitsee sinulle?
Toyota on ollut perheessämme aina 
jollain tavalla mukana. Isä hank-
ki 60-luvulla Toyota Crown -farma-
rin ja siihen liittyy paljon kivoja lap-
suusmuistoja. Teimme Crownilla 
muun muassa lomamatkan Turkkiin. 
Oli iso ja jännittävä juttu lähteä aja-
maan monen maan läpi Turkkiin asti. 
 Crown sopi hyvin tuollaiselle reissul-
le, kun sen takaosassa pystyi nukku-
maan. 

Mukavin autoiluun liittyvä 
muistosi?
Ehkä mieleenpainuvin automuis-
to on lapsuudestani, kun serkullani 
oli 60-luvun lopulla keltainen avo- 
Jaguar. Ajelimme Hangossa merel-
lisissä maisemissa kauniina kesäpäi-
vänä ja nautiskelimme kesäloman 
vapaudesta. Itse en ole koskaan har-
kinnut avoautoa, mutta tuo ajelu jäi 
hyvin 5-vuotiaan pojan mieleen.  T+

TOYOTA+8



Tärkeintä on, että autossa 
on  turvallista ja
varmaa tekniikkaa. 

TOYOTA+ 9



A JAS SA
AUTOILIJAN UUTISET

Hiiletön liikenne  
toteutuu sähköautoilla
Liikenne- ja viestintäministeriö on laatinut raportin, jossa on selvitetty keinoja 
liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen poistamiseksi vuoteen 2045 mennessä. 

RAPORTIN MUKAAN tavoittei-
siin pääseminen vaatii tieliiken-
teen energiankulutuksen puolit-
tumista vuodesta 2017 vuoteen 
2045. Isona osana ratkaisua ovat 
sähköautot.

Vuonna 2030 täyssähköisten 
henkilöautojen määrä olisi oltava 
lähes puoli miljoonaa kappaletta, 
ja vuonna 2045 lähes kaksi mil-
joonaa kappaletta. Sähköautojen 
käyttö on edullisempaa kuin polt-
tomoottoriautojen, joten valtaosa 
uusista autoista vuoden 2025 jäl-
keen todennäköisesti hankitaan 
sähkökäyttöisinä. 

Raportin mukaan joskus kallii-
na pidetyt sähköautot ovat jo nyt 
kustannuksiltaan kilpailukykyi-
siä perinteisten polttomoottoriau-
tojen kanssa. Siksi korkeammas-
ta hankintahinnasta huolimatta 
sähköautoilu voi olla kokonais-
kustannuksiltaan kannattavampi. 
Sähköauton toistaiseksi korkeam-
paa hankintahintaa kompensoi-
vat pienemmät käyttö- ja ylläpi-
tokulut. 

Suomi on pitkien etäisyyksien 
maa ja auto on monin paikoin 
ainoa mahdollinen kulkumuoto. 
Siksi kannusteet nolla- tai vähä-

päästöisen auton hankintaan ovat 
tärkeitä. Vuoteen 2025 saakka saa 
uusien nollapäästöisten henki-
löautojen ostoon hankintatukea. 
Lisäksi niiden autoveroa kevenne-
tään vaiheittain. 

Hybridit ovat iso askel hiilet-
tömään liikenteeseen, ja Toyota 
on hybridien selkeä edelläkävijä. 
Toyotan hybridimallisto on mark-
kinoiden suurin ja suosituin. Kun 
muut merkit vielä tuovat markki-
noille ensimmäisiä hybridejään, 
on Toyotalla käytössään jo neljän-
nen sukupolven hybriditeknolo-
gia. T+     

TUTKITTU JUTTU

Teksti SATU SUMMA kuva TOYOTA

TOYOTA+10



Ajassa

kuljettajista joutuu Suo-
messa vaaratilanteisiin 
puhelimen käytön takia.  
LÄHDE: LIIKENNETURVA

40%

NOUSUSSA & LASKUSSA

Nousussa 
TALVILAATU
Tankki janoaa  

talvilaatua.

Laskussa 
KESÄRENKAAT
Talvi on täällä  

taas – niin myös 
talvirenkaat! 

10.–12.1.2020 
Automatkailu- 

messut 
Turun messukeskuksessa  

näyttäytyy koko automatkailun kirjo. 
Hae uusia ideoita ja uutta intoa  

automatkailuun!  
automatkailumessut.fi

14.–20.2.2020  
Napapiirin  

Talvikilpailut 
Rovaniemi150 on talvinen ultra
maratooni, jossa kilpaillaan kol
messa sarjassa: jalan, hiihtäen ja 

fatbikellä. 
rovaniemi150.com/fi-roi150-2020

4.– 8.1.2020 
Lux Helsinki  

2020  
Palkittu valotaidefestivaali 

esittelee näyttävää valotaidetta 
Helsingin tunnetuimpien 

rakennusten reiteillä.  
luxhelsinki.fi

Aiemmin tänä vuonna uuden sukupolven voimin ryminällä 
markkinoille rantautunut Toyota RAV4 saa ensi vuonna malliston 
huipulle lataushybridimallin. Malli esiteltiin marraskuussa Los An
gelesin autonäyttelyssä. RAV4 Plugin menee heittämällä mallis
ton teho ja taloudellisuuskärkeen: tähtäimessä on 225 kW (306 
hv huipputeho, mikä siivittää auton 0 – 100 km/h 6,2 sekunnin 
melko ripeässä ajassa alle 30 g/km CO2päästöillä. Pelkällä lada
tulla sähköllä ajetaan yli 60 km täysin ilman lähipäästöjä. Tekniset 
arvot tarkentuvat ennakkomyynnin alkaessa ensi keväänä, ensim
mäiset autot ovat Suomessa loppuvuodesta 2020.  T+

RAV4 Plug-in esiteltiin 
Los Angelesissa

TOYOTA+ 11



Toyota Turva  – turvaa 
autosi rahoitukseen 

R A H O I T U S

Hybridit kiinnostavat laskevillakin markkinoilla. Toyotan  
kumulatiivinen myynti Euroopan alueella ylitti vuoden kolmella 
ensimmäisellä neljänneksellä 838 000 autoa, joista Länsi- 
Euroopan alueella ennätykselliset 62 % oli hybridimalleja.  
Kasvua myynnissä on edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon 
3,1 % siivittäen Toyotan 5,3 % markkinaosuuteen. Tämän vuo-
den uutuusmallien suosio on myös erittäin hybridipainotteinen: 
Camrya ei muilla voimalinjoilla Euroopassa saakaan, Corollasta 
84 % on hybridejä ja RAV4 -malleistakin yli 80 %. 

Ajassa

Neljä kysymystä  
valoista

1 Mistä tiedän, mitkä valot  
autossani palavat? 
Pääsääntöisesti kaikissa uusis-

sa Toyotissa on päiväajovalot, joiden 
kanssa takavalot eivät pala. Mikäli 
takavalojen halutaan palavan, tulee 
ajovalojen olla kytkettynä joko valo-
viiksestä tai valoautomatiikan kytke-
mänä. Pelkillä seisontavaloilla aja-
minen ei ole sallittua. Jos haluat olla 
varma, että takavalotkin ovat päällä, 
laita valot valoviiksestä manuaalises-
ti päälle.

2 Kannattaako ajovalojen 
päällä pitämistä välttää?
Ei suoranaisesti. Ajovalojen 

käytöllä voi aina maksimoida sen, 
miten hyvin näyt liikenteessä muille 
tienkäyttäjille. Ajovaloilla saa siis ajaa 
ihan laillisesti myös päivällä – yöllä 
se lienee itsestäänselvyys.

3 Pitäisikö minun hankkia  
lisäkaukovalot autooni? 
Paljon ja enimmäkseen pime-

ällä ajaville lisäkaukovalot voivat olla 
mieluisa vaihtoehto lisäämään kau-
kovalojen valotehoa.  Liian tehokkaat 
lisäkaukovalot voivat kuitenkin olla 
laittomat ja lisäksi muodostaessaan 
liian suuren eron kauko- ja lähivalo-
jen välille kuljettajan näkökyky voi 
hetkellisesti valonvaihdon yhteydes-
sä heiketä.

4 Onko lisäkaukovaloille jotain 
muuta rajoittavaa tekijää?
Lukumäärän ja maalaisjärjen 

lisäksi referenssiluku. Kyseinen luku 
on nimensä mukaisesti vertailuluku, 
ja laki säätää auton omien kaukova-
lojen ja lisäkaukovalojen referens-
silukujen maksimisummaksi tasan 
100. Auton omien kaukovalojen refe-
renssiluku on yleisesti merkitty ajo-
valoumpioon (esim. 12,5). Olettaen, 
että auton ajovaloumpioista löytyy 
em. luku, jättää se lisävaloille vie-
lä referenssilukua 75 – toisin sanoen 
esimerkiksi kolme kertaa 25. 

INFO VASTAA

Elämässä voi sattua yllättäviä-
kin käänteitä, jotka saattavat vaikut-
taa tilapäisesti maksukykyysi. Toyota 
Turva on vakuutus työttömyyden ja 
tapaturmasta johtuvan työkyvyttö-
myyden varalle. 

Toyota Turva -vakuutuksen avul-
la saat ajoneuvosi rahoitukseen tur-
vaa. Se auttaa sinua hoitamaan rahoi-
tussopimuksesi kuukausieriä, mikä-
li tulosi pienenevät esimerkiksi työt-
tömyyden vuoksi. Vakuutuksen voi 
jättää voimaan senkin jälkeen, kun 
autorahoitus on kokonaisuudessaan 
maksettu. Silloin korvauksia voi käyt-

tää esimerkiksi autovakuutuksiin ja 
polttoainekustannuksiin.

Vakuutukseen sisältyy myös 15 000 
euron suuruinen henkivakuutus tapa-
turmaisen kuoleman varalle. Vahinko-
tilanteessa Toyota Turvasta maksetaan 
valitsemasi summan suuruista kuu-
kausikorvausta. Korvaus voi olla 300, 
500, 700 tai 900 euroa kuukaudessa.

Toyota Turvan voit ottaa käyttöön 
My Finance -palvelun kautta. Turvan 
myöntää AXA France IARD – sivu-
liike Suomi. T+ 

Lue lisää www.toyota.fi/rahoitus 
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LED-kaukovalo Seeker 
Venom
Erityisesti tavara-autoihin sovel-
tuva leveä LED-kaukovalo See-
ker Venom, jonka valokuvio on 
leveä ja pitkälle näyttävä.
Mitat: 544 x 53 x 89 mm,  
referenssiluku 45. Alk. 348€
 
Kysy tuotteita  
Toyota-jälleenmyyjiltä. 

LED-kaukovalo Seeker 20X
Kestosuosikki, jonka pitkälle 
näyttävä valokuvio tarjoaa erin-
omaisen valaisukyvyn. Varus-
tettu LED-päiväajovalolla. 
Mitat: 429 x 103 x 72 mm,  
referenssiluku 45. Alk. 491€

Kaareva LED-kaukovalo 
X-Vision Genesis 600
Kaarevaksi muotoiltu lisäva-
lo tuottaa leveämmän valoku-
vion. Valaisimen värilämpö tila 
(4500K) on optimoitu neutraa-
liksi silmien rasituksen vähen-
tämiseksi.  Mitat 561 x 84 x 89 
mm, referenssiluku 30. 
Alk. 444€

Toyota ja Special  
Olympics laajentavat  
yhteistyötään Eurooppaan

Toyota Motor Europe ja Spe-
cial Olympics Europe Eurasia 
-organisaatio ovat julkistaneet 
vuodesta 2020 alkavan kolmi-
vuotisen yhteistyön. Se tähtää 
Special Olympics -liikkeen ruo-
honjuuritason toiminnan tuke-
miseen kautta Euroopan. Special 
Olympics on maailmanlaajuinen 
liike, joka tukee jokaisen oikeutta 
liikkumiseen omista rajoituksista 
huolimatta. Liikkeessä on muka-
na yli kuusi miljoonaa kehitys-
vammaista urheilijaa ja Uni-
fied-kumppania yli 190 maassa. 
Euroopassa liike kattaa 58 maata 
ja yli 500 000 ihmistä.

“Yhteistyömme Special Olym-
pics -liikkeen kanssa edustaa 
mahdollisuutta laajentaa oman 
Start Your Impossible -liikkeen 
tarinaa, jota olemme jo tehneet 
Olympialaisten ja Paralympia-
laisten kanssa. Toyota uskoo, että 
liikkuminen on pelkkiä auto-

ja suurempi asia, ja että siinä on 
kyseessä niin haasteiden voitta-
minen kuin unelmien toteutumi-
nenkin. Tahdomme mahdollistaa 
paremman liikkuvuuden kaikille, 
joten olen ilahtunut, kun työnte-
kijämme osallistuvat käytännön 
tasolla vapaaehtoisina Special 
Olympics -toimintaan”, toteaa 
Dr Johan van Zyl (President & 
CEO, Toyota Motor Europe).

“Meille on kunnia vahvistaa 
yhteistyötämme Toyotan kans-
sa allekirjoittamalla tämä sopi-
mus. Olemme saaneet jo paljon 
aikaan Japanissa ja  Yhdysval-
loissa Toyotan yhteistyön avul-
la. Yhdessä voimme vahvistaa 
 Special Olympics -kilpailijoiden 
asemaa ympäri Eurooppaa, josta 
olemme syvästi kiitollisia Toyota 
Motor Europelle”, sanoo David 
Evangelista (President & Mana-
ging Director, Special Olympics 
Europe Eurasia).T+ 

Tehokkailla LED-lisävaloil-
la parannat entisestään 

näkyvyyttä pimeällä 
ajettaessa

Valoa  
pimeyteen!

Ajassa
Lue lehteä myös digitaalisesti Toyotaplus.fi  
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Uusi C-HR 
uhkuu tehoa  
ja tyyliä

Toyotan ilmettä kertaheitolla muuttanut C-HR on 
uudistunut. Kävimme median mukana Portugalissa 
tutustumassa uutuuteen. Miltä näyttää uusi ulkonäkö  
ja miltä tuntuu uusi, voimakkaampi hybridi?

Teksti PEKKA KARVINEN Kuvat TOYOTA
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myös vuonna 2018, ja 2019 näyttää 
samansuuntaisia merkkejä. On hyvä 
myös huomata, että samanaikaises-
ti C-segmentin katumaastureiden 
luokan painoarvo on kasvanut lähes 
kaksinkertaiseksi. Katumaasturien 
kysyntä on siis kasvanut, ja säilyy 
myös korkealla tasolla, samalla kun 
mielenkiito on vähentynyt perinteis-
ten segmenttien malleissa.

Ripeä ja kehittynyt hybridi
Suurin uudistus on tapahtunut voi-
malinjoissa. Vaikka perinteistä, 
ahdettua 1.2-litraista bensiinimoot-
toria vielä valmistetaankin, ei sitä 
enää uudistuksen yhteydessä tuoda 
Suomeen. Näin ollen C-HR:n voi-
malinjavaihtoehdot ovat aina puh-
taasti hybrideitä. Mukana on tut-
tu 1.8-litraiseen polttomoottoriin 
perustuva hybridivoimalinja, joka 
90 kW:n (122 hv:n) tehollaan kul-

jettaa C-HR:ää kivuttomasti eteen-
päin kaikissa tilanteissa. Uutena tut-
tavuutena esitellään 2.0-litraiseen 
polttomoottoriin perustuva hybridi, 
joka on aiemmin tänä vuonna näh-
ty muun muassa Toyota Corollan 
uuden sukupolven Touring Sports- ja 
Hatchback-korimalleissa.

2.0 Hybridin 135 kW:n (184 
hv:n) teho tuntuu erinomaiselta ja 
tuo aimo lisöwannoksen urheilulli-
suutta sitä jo muutenkin uhkuvaan 
autoon. Suuresta tehosta ja ripeäs-
tä kiihtyvyydestä (0–100 km/h 8,2 
s.) huolimatta kulutus ja päästöt säi-
lyvät maltillisella tasolla (5,3 l/100 
km ja 119 g/km, yhdistetty kulu-
tus, WLTP). Tässä, jos missä, näkyy 
Toyotan edelläkävijyys liikenteen 
sähköistämisessä. Kun muut valmis-
tajat vasta esitellevät hybrideitään tai 
ensimmäisen sukupolven sähköauto-
jaan, on Toyotan kokemus ja vahvuus 

TOYOTA Prius toi uusimman suku-
polvensa myötä tietoisuuteemme 
TNGA-alustarakenteen. Paitsi erin-
omaisen ajettavuuden ja vääntö-
jäykän konstruktionsa, loi se auton 
suunnittelijoille aivan uuden muo-
toilullisen maailman. Pian Priuksen 
jälkeen näimmekin jotain ennennä-
kemätöntä – Toyota C-HR:n. Uusi 
malli ei varmasti jättänyt ketään 
kylmäksi saapuessaan markkinoil-
le alkuvuodesta 2017. Lisäksi C-HR 
teki jotain, mihin muut Toyotan mal-
lit eivät ole pystyneet – euroopanlaa-
juisesti peräti 68 % C-HR-asiakkais-
ta eivät olleet aiemmin omistaneet 
Toyotaa. 

Suosio on ollut suurta myös koti-
maassamme. Heti ensimmäisenä 
vuotenaan 2017 C-HR:ää rekisteröi-
tiin Suomessa yhteensä 1 739 kappa-
letta, ollen näin segmenttinsä toisek-
si suosituin automalli. Sama toistui 

C-HR:n huomiotaherättävä
muotoilu sopii erinomaisesti 

kauniisiin rantamaisemiin.
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hybridien saralla tuonut jälleen vali-
koimaan yhden uuden mallin, jonka 
aika on tässä ja nyt, mutta myös huo-
menna.

Uusi design valoissa tuo lisää 
turvaa
Uudistuksen yhteydessä auton 
ulkonäköön on tehty pieniä muu-
toksia. Ajovalot ja takavalot ovat 
nyt uudet, ja takapuskuri on saanut 
uusia muotoja. Ulkoväreissä on tar-
jolla kaksi uutta, raikasta vaihtoehtoa 
ja varustetasosta riippuen ulkovärin 
seuraksi saa mustan katon.

Ajovalojen uudistus sisältää myös 
toiminnallisen uudistuksen. Kaksi-
toimiset Bi-LED-ajovalot toimittavat 
Style- ja Premium-varustetasoissa 
sekä lähi- että kaukovalojen virkaa, 
ja lisäksi niissä on AFS (Adaptive 
Front Lightning System) -toiminto. 
Toiminto kääntää kaarteissa ajettaes-
sa sisäkaarteen puoleista valoyksik-
köä pyrkien ajonopeuden funktiona 
valaisemaan sen kohdan tiestä, jossa 
auto on noin kolmen sekunnin pääs-
tä. Kääntyvän valokuvion ansios-
ta kuljettajan reaktioaika yllättäviin 
tapahtumiin kaarretilanteissa vähen-
tyy ja turvallisuus lisääntyy.

Uudistuneet takavalot sisältävät 
LED-tekniikkaa ja kahdessa ylim-
mässä varustetasossa suuntavilkku 
on sekventiaalinen, eli niin sanot-
tu etenevä nuoli. Takavaloja yhdistää 
nyt kaikissa varustetasoissa tyylikäs 
kiiltomusta koristelista.

Entistä mukavammat sisätilat
Sisätiloissa materiaalit ovat uusiu-
tuneet ollen entistä miellyttävämpiä 
niin istuimissa kuin muissakin ver-
hoilun osissa. Uutena ominaisuutena 
nahka- ja nahka-alcantara-verhoilu-
jen yhteydessä kuljettajan istuimessa 
on todella laajat sähkötoimiset sää-
döt. Lisäksi Intense-varustetasos-
ta alkaen myös etumatkustajan pen-
kissä on korkeudensäätö. Varusteta-
sot erottaa toisistaan ennen kaikkea 
värimaailman ansiosta. Siinä mis-
sä  Active- ja Intense-varustetasojen 
värimaailma on hillitty musta-har-
maa värimaailma, on Style-varuste-
tasossa tyylikäs musta-sininen teema, 
ja Premium-varustetasossa on ele-
gantti musta-ruskea värimaailma.

FA K TA

Autotyyppi:  C-HR
Moottori: 1.8 Hybrid tai 2.0 Hybrid
Vaihteisto: Sähköisesti ohjattu portaa-
ton hybridivoimansiirto
Suurin teho: 90 kW / 122 hv (1.8 Hybrid), 
135 kW / 184 hv (2.0 Hybrid)
Kiihtyvyys: 0–100 km/ 11,0 s.  
(1.8 Hybrid), 8,2 s. (2.0 Hybrid).
 
MITAT:
Pituus: 4 390 mm
Leveys:  1 795 mm
Korkeus: 1 555 mm
 
TALOUDELLISUUS:
Kulutus, yhdistetty ajo (WLTP, alkaen):   
4,8–5,3 l/100 km
CO2-päästöt, yhdistetty ajo (WLTP, 
alkaen): 109–119 g/km 
Hinta: Active  alkaen 29 953 €, Intense 
alkaen 31 664 €, Style alkaen 33 759 ja 
Premium alkaen 33 886 €

Kapeat kaupunkikujat tai leveät 
baanat – C-HR on aina kotonaan.
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5  X  L Ä H I KU VA

1. Näköalat ovat aina upeat – vaikkei 
edessä Atlantin valtameri olisikaan.  

2. Apple CarPlay on nyt vakiona 
C-HR:ssä.

3. 2.0 Hybrid täyttää sekä konehuoneen 
että kuljettajan tyytyväisen mielen.

4. Takapenkki tarjoaa runsaat tilat 
myös aikuisille.

5. Tavaratilaan mahtuu kaikki oleellinen 
ja vähän lisää.

sen tavaratila on hieman pienem-
pi; 358-litrainen. Pienemmästä lit-
ramäärästä huolimatta tavaratila on 
erittäin käyttökelpoinen, sillä 1.8 
Hybridiä korkeamman tavaratilan 
pohjan alla on runsaasti säilytystilaa 
kätevissä säilytyslokeroissa. Lisäk-
si kun 2.0 Hybridissä taitetaan taka-
istuimet, muodostuu lattiasta täysin 
tasainen, tarjoten näin erinomaiset 
kuljetusmahdollisuudet isommalle-
kin tavaramäärälle.

Uudessakaan mallissa ei tarvit-
se kärsiä ahtaudesta. Kaksi noin 
190-senttistä henkilöä mahtuu hyvin 
matkustamaan peräkkäin, eikä taka-
penkkiläisenkään pää osu kattoon. 
Kuljettajan istuin omaa laajat säätö-
varat myös käsikäyttöisillä säädöillä, 
joten erikokoiset ihmiset matkustavat 
C-HR:n kyydissä mukavasti.

Dynaaminen ajotuntuma
Millainen ajettava C-HR on? Yksin-
kertaisesti voi sanoa, että yhtä lois-
tava kuten aiemminkin, ja nyt vie-
lä piirun verran parempi. Ohjauste-
hostusta ja alustaa on hienosäädetty 
maltillisesti sekä myös äänieristys-
tä on lisätty entisestään. Portugalin 
aurinkoisilla rantateillä nopeus nou-
see huomaamatta laittomiin luke-
miin, ellei asiaan kiinnitä huomiota 
tai anna esimerkiksi vakiovarustei-
sen, mukautuvan vakionopeussääti-
men huolehtia nopeuden pitämisestä 
tasaisena. 

Kuten Toyotalla aina, mukavuus 
ja turvallisuus kulkevat käsi kädes-
sä. C-HR:n vakiovarusteluun kuuluu 
aina täysi TSS-turvavarustelu sisäl-
täen muun muassa liikennemerkkien 
tunnistuksen, kaistavahdin, auto-
maattisen hätäjarrutuksen sekä auto-
maattiset kaukovalot.

Kun kuvaamme autoa Cascaisin 
hiekkadyyneillä, saattaisi autoa odot-
tavan aika tuntua pitkältä, mutta ei 
syytä huoleen. Uudistunut C-HR on 
jo Suomessa, ja 2.0 Hybridien toi-
mitukset alkavat vuodenvaihteen tie-
noilla. Suosittelemme ehdottomasti 
tutustumista tähän hienosti uudistu-
neeseen helmeen! T+

Muutoin sisätilojen suurin muutos 
on Toyota Touch -mediakeskukseen 
lisätty älypuhelimen integrointiomi-
naisuus, eli sekä Applen CarPlay- 
että Android Auto -toiminnot ovat 
nyt C-HR:ssä vakiona. Ominaisuu-
det tarjoavat saumattoman käyttäjä-
kokemuksen mahdollistaen esimer-
kiksi älypuhelimen puhelin-, musiik-
ki- ja navigointitoimintojen käytön. 
Kun puhelin on kytkettynä järjestel-
mään, sitä voidaan myös ohjata ääni-
komennoilla Applen Siri- tai Androi-
din Assistant-toimintojen avulla. 
Kaikki tämä tapahtuu mukavasti ja 
turvallisesti, eikä käsiä tarvitse irrot-
taa ohjauspyörästä.

Tilava takakontti
Tavaratilan muoto ja monikäyttöi-
syys ovat ennallaan. 1.8 Hybridin 
tavaratila tarjoaa perusmuodossaan 
377 litran tilavan tavaratilan. 2.0 
Hybridin yhteydessä 12 V -akku on 
sijoitettu tavaratilan pohjalle, joten 

* Mukavuus ja turval
lisuus kulkevat käsi 
kädessä. C-HR:n vakio
varusteluun kuuluu 
aina täysi TSSturva
varustelu

Upea sivuprofiili on säilytetty
 malliuudistuksessa.
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Mittariston/auton  
asetuksiin pääseminen
Monia auton ja mittariston  
ominaisuuksia voi säätää mie-
lensä mukaisesti. Asetusvalikko 
löytyy nuolipainikkeilla sivuille 
selaamalla. Osa säädöistä löytyy  
mediakeskuksen asetuksista. 

Kaistavahti/ -varoitin
Tempoileeko ohjaus? Piipittääkö? Koko 
kaistavahdin saa pois ratin painik-
keesta. Jos sen sijaan asetusvalikosta 
valitsee ”LTA”:n, voi valita seuraavia: 
”Kaistalla” pyrkii pitämään yhdessä 
mukautuvan vakionopeussäätimen 
kanssa auton keskellä kaistamerkintö-
jä tai seuraamassa edellä ajavan ajo-
linjaa. ”Ohjausavustin” tekee hennon 
korjaavan ohjausliikkeen mikäli auto 
on lipumassa kaistamerkinnän yli.  

Audion mykistäminen
Tästä nuoli ratin painikkeeseen 
”MODE”.” Haluatko äänentois-
ton nopeasti hiljaiseksi? Pidä 
MODE-painiketta hetki pohjaan 
painettuna.

AHB
Eikö automatiikka vaihda valoja mielesi  
mukaisesti? Voit kytkeä koska tahansa auto-
matiikan pois päältä ja ja voit käyttää valoja 
kuten ennenkin. 

Tiesitkö tämän?
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Vakionopeussäädin 
Vakionopeussäädin käynnistyy aina mukautu
vassa tilassa. Haluatko käyttää perinteistä vakio
nopeussäädintä? Kytke tällöin vakionopeus
säädin päälle painamalla painikkeesta pitkään. 
Huomaat, että vakionopeussäätimen symboli 
muuttuu mittaristossa erilaiseksi.

TPA
Tuliko ajettua liikenneva
loissa vähän liian lähelle 
edelläolevaa? Piipittää? 
Hermostuttaa? Ei hätää, 
mikäli tilanne säilyy muut
tumattomana, vaikenee 
tutka itsestään, mutta voit 
jouduttaa sitä valitsemalla 
ratin painikkeesta ”OK”.  

Hybridin energiamittari /  
ohjaava palkki
Hybridijärjestelmän tehomittari 
kertoo, miten käytät energiaa – 
tai otat sitä talteen. Oletko huo
mannut palkin vieressä/päällä 
olevaa sinistä palkkia? Se auttaa 
sinua pääsemään hyviin kulutus
lukemiin, kun pidät energian 
käytön sen rajoissa! 

Auton mittaristo
Mitä komentosillalle kuuluu, onko kapteeni perillä 
kaikesta informaatiosta mitä auto hänelle tarjoaa? 
Ohessa muutama ilmainen vinkki.

Teksti PEKKA KARVINEN kuvat JANI LAUKKANEN
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Arkihuolesi 
kaikki heitä

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

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

www.toyota.fi /rahoitus



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

Ilmastolle kuuluu hyvää ja 
huonoa. Hyvää on se, että 

otsonikerroksen reikiä on onnistut-
tu paikkaamaan ja säteilyltä suojaava 
panssari toimii paremmin. Hiilidiok-
sidikertymä nostaa lämpötiloja, joka 
on huono asia. Energian tuotanto ja 
kulutus ratkaisevat ilmasto-ongel-
man. Öljy ja hiili pitäisi korvata puh-
taammalla energialla, jota haetaan 
kierrätyksestä, auringosta, tuulesta, 
kallioista ja meristä. Ydinvoimaakin 
pidetään päästövapaana. Siinä kui-
tenkin puhuttavat radioaktiiviset jät-
teet, jotka piilotetaan tällä hetkellä 
kallioluoliin. Puhtaamman energian 
pysyvä ratkaisu varmasti löytyy, kun-
han kokeillaan ensin kaikkea. Lii-
kenteen käyttövoiman valinnassakin 
on menossa koeaika ja testaamisen 
maku. 

Frankfurtin automessut esitte-
lee joka toinen vuosi autoteollisuu-
den viimeisimmät innovaatiot. Kävin 
tutustumassa messujen tarjontaan ja 
ilmapiiriin. Kun olin kiertänyt kaik-
ki messuosastot ja liikuin messuille 
julkisilla ja jalan, kertyi siitä kolmen 

päivän aikana 50 000 askeleen kunto-
testi. 

Saksassa autoala on talouden kul-
makivi ja aina esillä. Tuottavuuden 
rinnalla sen pitää vastata koko ajan 
tiukkeneviin päästövaatimuksiin. 
Ympäristöaktivistien ja teollisuuden 
välien kiristyminen messujen aika-
na oli odotettavissa, ja mielenosoit-
tajien messut näistä tulikin. Valtion 
mittavasta ilmastonsuojelun budjetis-
ta huolimatta Perjantai Tulevaisuu-
den Puolesta -liike keräsi Saksassa yli 
miljoona ihmistä kaduille, Frankfur-
tissakin kymmenen tuhatta. Kohta-
sinkin kulkureitit tukkivan banderol-
lien ja kylttien vyöryn, joka keräsi 
katujen reunoilta joukkoihinsa lisää 
osallistujia. Aktivistiliikkeet taisi-
vat saavuttaa tavoitteensa. Messujen 
kävijämäärä romahti katastrofaalises-
ti edellisvuosiin verrattuna ja tapah-
tuman tulevaisuus joutuu kriittiseen 
arviointiin. 

Sähkön voimakas esiinmarssi 
messuilla selittyy EU:n autoteolli-
suudelle asettamilla hiilidioksidira-
joilla, jotka astuvat voimaan vuoden 

2020 alusta. Messuilla oli esillä pal-
jon sähköautoja, hybridejä, lataus-
teknologiaa ja akkuja. Suunta näkyy 
myös alihankkijateollisuudessa. Säh-
köistetty auto vaatii osien valmistajal-
ta uutta korkeatasoista tuotekehitys-
tä. Kaikki pitää saada pienempään, 
kevyempään ja energiatehokkaam-
paan pakettiin. Alihankkijoiden hal-
lissa esittäytyi myös Toyota Boshoku, 
joka kehittää ja valmistaa autoteolli-
suudelle uuden sukupolven akkuja, 
auton sisätilaelementtejä sekä hybri-
di- ja vetyautotekniikan osia.

Autoton päivä osui messuretkeni 
paluupäiväksi. Se ei meillä Suomessa 
nostata kovin suuria tunteita, mutta 
Elokapinat ja ilmastomielenosoituk-
set saattavat vaikeuttaa automessujen 
tulevaisuutta. Se on huono asia, sil-
lä messut esittelevät aina ratkaisuja 
ajan haasteisiin. Auto kuuluu yhteis-
kuntaan ilman näköpiirissä olevaa 
takarajaa. Tekniikka on hallussa ja 
päästöjä vähentävän tuotekehityksen 
edistyminen näkyy taas tulevan vuo-
den kaikilla automessuilla.  T+
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Mitä automessuille kuuluu? 
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FixuTaxi ja Toyota Prius+ ovat kuin 
reppu ja reissumies – erottamaton 
yhdistelmä.

”Lanseerasimme FixuTaxin 
 Toyota Prius+ -autoilla. Meille yksi 
tärkeimmistä kriteereistä autos-
sa on luotettavuus”, toimitusjohtaja 
Kati Rajala sanoo.

Pääkaupunkiseudulla ja Oulussa 
toimiva FixuTaxi aloitti toimintansa 
kesällä 2018. Se erottuu tarjoamalla 
Helsingin kantakaupungissa matko-
ja kiinteään kymmenen euron hin-
taan. Taksiuudistuksen jälkeen kilpai-
lu asiakkaista on muuttunut kovaksi. 
Se pärjää, joka kykenee yhdistämään 
kilpailukykyisen hinnan ja laaduk-
kaan palvelun.

Yhtiö on käyttänyt FixuTaxin 
henkilöautotakseina alusta asti vain 
Toyota Prius+ -hybridejä. 

”Hybridi oli meille alusta asti 
itsestään selvä valinta. Kuljettajam-
me saivat testata valintavaiheessa eri 
automalleja, sillä kyse on myös hei-
dän päivittäisistä työkaluistaan.”

Hybridi on taloudellinen taksi
Rajala näkee hybridillä selvät hyödyt 
taksikäytössä. Tavallisesti taksilla aje-
taan noin 100 000 kilometriä vuo-
dessa. Se on noin neljä kertaa enem-
män kuin keskiverrolla suomalais-
autolla.

”Kun kalustossamme on sata-
kunta autoa, pienestä polttoaineen-

VA R A A  VA L I TA

• Fixu Taxilla on Toyota Prius+ 
- henkilöautoja sekä tila-autoina  
Toyota Proace Verso  ja Mercedes  
Benz -autoja.

Fiksu taksi tarvitsee 
fiksun auton

Hyvä taksiauto on monikäyttöinen ja luotettava,  
FixuTaxin omistavan Cabonlinen toimitusjohtaja Kati Rajala sanoo. 

Samalla yhä useampi asiakas arvostaa sitä, että ovelta ovelle kuljettava 
kulkupeli on myös mahdollisimman ympäristöystävällinen.

Teksti ja kuva JUHO PAAVOLA

Taksiautoilu

kulutuksesta syntyvät säästöt kertau-
tuvat merkittävästi.”

Taksikäyttöön parhaiten sopii 
 juuri itselataava hybridi. Suuri osa 
ajosta on kaupunkiajoa, missä sähkö-
moottori pääsee oikeuksiinsa. Samal-
la jarrutuksia on paljon, mikä puo-
lestaan nopeuttaa akun lataamista.

”Taksi on ajossa ympäri vuoro-
kauden, joten käytännössä esimer-
kiksi plug in -hybridin lataaminen 
olisi hankalaa. Nyt lataamisesta ei 
tarvitse huolehtia, kun auto hoitaa 
sen itse.”

Monikäyttöisyys on palvelua
Luotettavuuden ohessa taksin on 
oltava monikäyttöinen. Siihen Prius+ 
on kuin tehty.

”Voimme kuljettaa autossa 
kuusikin matkustajaa, mutta kun 
taaim maiset penkit ottaa pois, 
autoon mahtuu myös todella paljon 
tavaraa.”

Monikäyttöisyys on myös palve-
lua. Erityisesti mobiilisovelluksia 
käytettäessä tieto matkatavaroiden 
määrästä unohtuu usein tilauksen 
yhteydessä kertoa, mutta suuri mää-
rä laukkuja ei solahda ihan jokaiseen 
taksiin.

”Priuksen kanssa tuskallisia tilan-
teita ei ole syntynyt. Etenkin kiirees-
sä on piinaavaa, jos taksin jo saavut-
tua joudutaankin tilaamaan isompaa 
autoa.”

Taksi tarvitsee nopeat huollot
Matkustajat ovat kiitelleet korkean 
auton avaraa tunnelmaa. Eniten 
asiak kaat antavat kiitosta kuitenkin 
juuri hybridin ympäristöystävällisyy-
destä. Rajala näkee sen osana moder-
nia yritystoimintaa, jossa vastuulli-
suus ja välittäminen ympäristöstä on 
luonnollinen tapa toimia.

FixuTaxin tilaava asiakas saa lähes 
poikkeuksetta hybridin.

”Erityisesti nuoremmille asiak-
kaille ympäristöasioiden merkitys on 
iso. Se on myös alkanut korostua yhä 
enemmän yrityssopimuksissa sekä 
julkisen hankintojen kilpailutuksissa.”

Siksi taksina toimii auto, joka on 
vähäpäästöinen ja toimintavarma. 
Kun automäärä on suuri ja autoil-
la ajetaan paljon, taksiyritykselle on 
tärkeää auton kokonaishinta huoltoi-
neen, korjauksineen ja polttoainei-
neen.

”Maltilliset huoltokulut ovat mer-
kittävä asia, mutta huoltojen ja kor-
jausten nopeus on meille jopa sitäkin 
tärkeämpää, sillä jokainen hetki huol-
lossa on ajosta pois. Siinä Toyota on 
pärjännyt erittäin hyvin.”   T+
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Kati Rajala korostaa luotettavuuden 
sekä maltillisten huoltokulujen merkitystä 
taksiyrityksen tarpeina.
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JOULULOMILLA moni perhe lähtee 
autolla sukuloimaan eri puolille Suomea. 
Muutama seikka tulee kuitenkin ottaa 
huomioon ennen pitkää ajomatkaa. Tär-
keää on muun muassa se, ettei ajamaan 
tulisi koskaan lähteä väsyneenä, stressaan-
tuneena tai suuren tunnekuohun vallassa. 
Erityisesti pitkillä ajomatkoilla on myös 
hyvä vaihtaa välillä kuljettajaa, jos mah-
dollista.

Taukojen merkitystä ei voi koskaan 
korostaa liikaa, sillä kuljettajan tarkkaavai-
suus ei saa herpaantua kesken matkan. T+

Turvallista matkaa!
Ennen pitkää ajomatkaa on hyvä 
tarkistaa, että auto on huollettu 

valmistajan ohjeiden mukaisesti, renkaat 
ovat kunnossa ja että tuulilasi on puhdas 

myös sisältä. Turvalliseen ajamiseen 
liittyy myös riittävä taukojen pitäminen.

Teksti SATU SAVELA Kuvitus TIINA KÄLKÄINEN

Liikenne & ajaminen
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Ratsaa renkaat
Tiesitkö, että auton renkaan ja tienpinnan 
välinen kosketuspinta on vain reilun käm-
menen kokoinen? Renkaiden pito ratkaisee 
koko ajoneuvon hallinnan. Pito-ominaisuu-
det korostuvat erityisesti sadekelillä sekä-
märällä, jäisellä tai lumisella tiellä ajaessa.

Renkaat ovat yleisin auton tekninen taus-
tariski kuolonkolareissa – noin joka viiden-
nessä kuolonkolarissa mukana olleen auton 
renkaissa on ollut huomauttamista.

Nastallisia renkaita saa käyttää pääsään-
töisesti marraskuusta aina maaliskuun lop-
puun. Nastarenkaita voi käyttää muunakin 
aikana, mikäli keliolosuhteet niitä edellyttä-
vät. Talvirengaspakko on joulukuusta helmi-
kuun loppuun.

Onko ajoasentosi 
oikea? 

1   Nosta istuin riittävän kor-
kealle, jotta näet hyvin kaik-
kiin suuntiin.

2  Varmista, että yletyt rattiin 
hyvin, käsien pitäisi olla lie-
vässä koukussa, ei missään 
nimessä kokonaan suorina. 
Sama sääntö koskee auton 
polkimia, kaasujalka ei saa 
olla suorana.

3   Selän ja reiden kulman olisi 
hyvä olla yli 90 astetta.
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Jos matka katkeaa…
Joskus automatka voi katketa 
yllättävästä syystä. Pakkassäällä 
ei auton kyytiin kannata koskaan 
hypätä pelkissä sisävaatteissa. Auto 
kylmenee pakkasella nopeasti, ja 
avun saapuminen voi joskus kestää. 
Ota ennen pitkää matkaa tarpeel-
liset tukipuhelinnumerot valmiiksi 
ylös.

Mukavaa matkaa!

Asiantuntijana yhteyspäällikkö 
Tapio Heiskanen, Liikenneturva

Malta pitää taukoja!
Jokaisen lähipiiriin kuuluu varmasti 
ihminen, joka haluaa ajaa posottaa 
koko matkan ilman yhtäkään pysäh-
dystä. Lapset on pissatettu juuri 
ennen autoon hyppäämistä ja eväät-
kin pakattu, ettei vaan tarvitse pysäh-
tyä kesken matkan.

Oikeasti tauot pitäisi osata miel-
tää osana matkaa. Määränpää ei 
katoa mihinkään, vaikka saapuisi 
perille tuntia myöhemmin. Ajaminen 
vie energiaa ja erityisesti pimeään 
aikaan ajaminen voi olla myös raskas-
ta. Siksi on tärkeää juoda, syödä ja 
jaloitella säännöllisin väliajoin. Ras-
kas ateria väsyttää, joten syö matkan 
aikana vain kevyesti.

Monessa uudessa autossa on 
kuljettajan vireyden valvontajär-
jestelmä, joka tarkkailee kuljetta-
jan ajotapaa ja ehdottaa taukoa, jos 
keskittymisessä näkyy herpaantu-
misen merkkejä. Järjestelmä tark-
kailee muun muassa ohjausliikkeitä 
ja kaasun sekä jarrun käyttöä. Ota 
ehdotukset vakavasti!

Tekemistä 
takapenkille

Entä miten pitää takapenkin 
väki tyytyväisenä? Älypuheli-
met ja tabletit ovat nykyaikana 
takuuvarma ajanviete, mutta 
jos haluaa joskus irrottaa lasten 
nenät luureista, tekemistä kyllä 
keksii. Koko perheen yhteinen 
levyraati on takuuvarma hitti, ja 
siitä voivat innostua jopa yrmeät 
teinit. Monille eväiden syönti 
autossa on matkan kohokohta.

Vältteletkö pimeällä ajoa?
Joudutko hämärässä tai pimeässä keskittymään entistä 
enemmän ajamiseen? Siristeletkö silmiäsi? Nämä mer-
kit voivat kertoa heikentyneestä hämäränäöstä. Huono 
hämäränäkö voi johtua esimerkiksi taittovirheestä, joka 
on helppo korjata silmälaseilla. Hämäränäöllä tarkoitetaan 
sitä, miten silmä sopeutuu eri valaistusolosuhteisiin ja 
näkee pimeässä kontrasteja.

Myös likainen ja rikkinäinen tuulilasi vaikeuttaa ajamis-
ta, ja on siten turvallisuusriski. Tuulilasi kannattaa aina 
pestä myös sisäpuolelta, sillä se ehkäisee huurtumista ja 
parantaa näkyvyyttä.
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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 autokohtaista saatavuutta Toyota-jälleenmyyjältäsi.

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



Mikä Toyotan My Finance  
-palvelu on?
My Finance on Toyota Rahoituksen 
asiakkaiden oma sähköinen palvelu
kanava. Palvelussa asiakkaat voivat 
seurata oman rahoitussopimuksen
sa tilannetta ja tehdä siihen liittyviä 
toimenpiteitä helposti ja edullisesti. 
My Financen käyttäjä ei ole sidot
tu asiakaspalvelun aukioloaikoihin, 
vaan sopimusasoita voi hoitaa juuri 
silloin, kun se parhaiten sopii. 

Kuinka My Finance -palvelun  
saa käyttöön?
Palveluun rekisteröidytään osoit
teessa myfinance.toyota.fi. Tunnis
tautumiseen tarvitaan verkkopank
kitunnukset. Tämän jälkeen pääsee 
kirjautumaan palveluun. Käyttä
jätunnus on autokaupan rahoitus
sopimuksen yhteydessä asiakkaan 
antama sähköpostiosoite, ja sala
sana toimitetaan rekisteröitymisen 
yhteydessä erillisenä viestinä. My 
Financea voi käyttää myös mobii
listi.

Miten hoidan autoni 
rahoitus asioita  
helpoimmin? 

Toyotan My Finance -palvelussa hoitelet 
asioita mihin vuorokauden aikaan tahansa. 
Joka kolmas Toyota Rahoituksen asiakkaista 
on jo aktiivinen palvelun käyttäjä.

Miksi My Finance- palvelu  
kannattaa ottaa käyttöön?
Palvelussa asiakas näkee 
kaikki sopimuksensa ja 
niiden maksutiedot heti 
sopimuksen käynnis-
tyttyä. Tiedossa on aina 
sopimuksen tämänhet-
kinen tila ja jäljellä oleva 
rahoituksen määrä.

Mitä muuta My Finance  
asiakkaalle tarjoaa?
EU:n sisäinen maastavientivalta
kirja ulkomaan matkaa varten on 
ladattavissa veloituksetta. Mak
supäivän siirto kuukauden sisäl
lä onnistuu helposti ja ilman kulu
ja.  Voit myös tarkistaa loppuvelkasi 
määrän helposti yhdellä napin pai
nalluksella. 

Mitä Toyota Rahoitus tekee? 
Toyota Rahoitus on Toyotan oma 
rahoitusyhtiö, joka palvelee sekä 
uusien että käytettyjen autojen osta
jia Toyotan jälleenmyyjäliikkeessä. 
Olemme mahdollistaneet auton han
kinnan jo yli 300 000 asiakkaallem
me. Tutustu lisää toyota.fi/rahoitus. T+

Rahoitus
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Äänimaisemien  
ammattilainen

Juuso Ruohonen eli View tekee tummissa vesissä 
soljuvaa musiikkia. Rapista ja hip hopista tunnettu 

artisti laajentaa musiikillista maailmaansa pian 
ilmestyvällä uudella albumilla.

Teksti MINNA TAKKUNEN Kuvat ANTTI-JUSSI SAVOLAINEN
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Juuso Ruohosen tulevan levyn nimi 
”I See The Same Dream Every Night” 
on tatuoitu hänen käteensä. Teksti 
alkaa toisen kämmenen syrjässä ja 
jatkuu toisessa. Kun albumi on jul-
kaistu, Ruohonen teetättää tekstin 
päälle yliviivaustatuoinnin, merkkinä 
siitä, että hanke on maalissa. 

Oikeasta käsivarresta löytyy vas-
taavalla tavalla ihoon ikuistettuja, 
omaan musiikkiin liittyviä tekstejä. 

Juuso Ruohonen, artistinimeltään 
View, ampaisi listolle vuoden 2015 
esikoislevyllä. Ensimmäinen keikka 
myytiin loppuun, ja Avalon-biisi pääsi 
YleX:n tehosoittoon. Faneja löytyy 
ympäri Eurooppaa muun muassa 
Ranskasta, Saksasta, Tanskasta ja Itä-
vallasta. Näissä kaikissa maissa Ruo-
honen on myös keikkaillut.

Musiikin tekeminen ja esittäminen 
on Ruohosen pitkäaikainen haave. 
Silti hän vaikuttaa hieman hämmen-
tyneeltä oman taiteilijuutensa äärellä. 

”Ylipäänsä se, että joku tulee kei-
koilleni, tuntuu hyvälle. Aluksi esiin-
tyminen jännitti, sitten hän jäin 
lavalla olemiseen koukkuun.” 

Tunnetta ja uskallusta
Ruohosen musiikin tummaa, öisenä 
soljuvaa äänimaisemaa on sijoiteltu 
tähän asti hip hopin ja rapin nimik-

keiden alle. Kysymys siitä, onko hän 
hiphoppari vai räppäri, saa Ruoho-
sen kiemurtelemaan tuolillaan. 
”Koen olevani tulkitsija.”

Lähiaikoina julkaistavalla albumil-
la kuullaan runsaammin melodisia 
osuuksia ja orgaanisia instrumentte-
ja, kuten jousisoittimia.  
”En halua tehdä samaa levyä kah-
teen kertaan.” 

Tunnetta ja uskallusta on pelis-
sä aiempaa enemmän. Ruohonen on 
tyytyväinen, että on ylittänyt rajojaan 
ja rohkaistunut käyttämään ääntään 
isommin, kuten laulamaan falsetissa. 
Uutta albumia kuullaan ensimmäi-
sen kerran livenä helmikuussa 2020. 
Silloin View nähdään Korjaamon 

lavalla.
Yhteistyö on saumatonta aikoi-

naan yhteisestä bändistä tuottajaksi  
löytyneen Joonas Laaksoharjun 
kanssa. Laaksoharju tuottaa ja sävel-
tää, Ruohonen sanoittaa. 

Englanniksi sanoittaminen valikoi-
tui luontevasti. 

”Kun olin 9, parhaat ystäväni oli-
vat afganistanilaisia. Heidän kans-
saan juttelimme ja räppäsimme eng-
lanniksi.” Ystävien kanssa jaettu into-
himo rappiin ja hip hopiin jäi kyte-
mään. Ensimmäiset sanoituksensa 
Ruohonen kirjoitti 12-vuotiaana.

Isoja idoleita  
Lapsena Ruohosen idoleita olivat esi-
merkiksi Michael Jackson ja Queen, 
jonka Bohemian Rhapsody iskee 
edelleen täysillä. 

”Kuuntelen aika vähän musiikkia ja 
silloin kun kuuntelen, palaan vanhoi-
hin suosikkeihin.” Nyt aikuisena hän 
fanittaa näyttelijä Johnny Deppia. 
 Myös Axl Rose resonoi Ruohoses-
sa. ”Hauska hahmo, ehdoton ja dii-
va.”

Ruohonen kuvailee itseään melan-
koliseksi. Sanoitusten tekeminen on 
hyvin henkilökohtaista, terapeuttista-
kin. Onko hänellä teemoja, joista hän 
haluaisi erityisesti tehdä musiikkia? 

* ”Kun olin 9,  
parhaat ystäväni  
olivat afganistanilaisia. 
Heidän kanssaan  
juttelimme ja räppä-
simme englanniksi.” 

Juuso Ruohonen on nauttinut 
tien päällä olemisesta 
muun muassa Euroopan 
keikkakiertueella.
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KU K A?

Juuso Ruohonen

• Ikä: 27•  Ammatti ja ura: Ääninäyttelijä 
ja muusikko. Tekee ja esittää 
englanninkielistä musiikkia 
artisti-nimellä View.• Debyytti-sinkku Avalon, 2015•  Debyytti-albumi Leave a Com-
ment, 2017•  Uusi albumi tulossa lähiaikoi-
na. Sinkkulohkaisu J. Gotti on 
jo julkaistu levyltä.• Perhe: Avopuoliso.

”Biiseistä näkee aiheet nopeasti”, 
Ruohonen sanoo salaperäisesti.

Joskus omat sanoitukset kätke-
vät sisälleen helmiä myös tekijäl-
leen, oivalluksia joita ei vielä musiik-
kia luodessa näe. Ymmärrys avautuu 
myöhemmin. 

Eetteristä tuttu ääni
Vaikka Ruohosen musiikki ei olisi 
vielä tuttua, hänen matala, soinnukas 
äänensä on hyvinkin tuttu suurim-
malle osalle meistä, nimittäin mai-
noksista. Ensimmäisen mainoksen-
sa hän spiikkasi lapsena, esittäessään 
pientä poikaa radiospotissa. Ruoho-
nen rupesi treenaamaan spiikkaamis-
ta jo nuorena, harjoittelemaan sitä, 
miten ääneen saa iloisen, vakavan tai 
rauhallisen soinnin.

”Tein parikymppisenä ensim-
mäisen mainoskampanjan.” Tuote 
oli virvoitusjuoma. Ruohosta nau-
rattaa, kun hän muistelee nauhoi-
tusta. ”Kuuteen sekuntiin oli saata-
va mahtumaan älytön määrä sanoja. 
Puheestani ei saanut mitään selvää.” 

Ruohonen on toiminut seitse-
män vuoden ajan myös radiokanava 
 Loopin äänenä, ja hiljattain häntä on 
kuultu Toyotan Corolla-mainoksissa.

Ruohosen isä Pasi on niin ikään 
tunnettu ääninäyttelijä. ”Se oli iso 
juttu, kun isän ääni kuului televisi-
ossa.” Vaihtavatko isä ja poika kol-
legiaalisia ajatuksia? ”No eipä juu-
ri”, Ruohonen naurahtaa. Tosin ker-
ran isä kommentoi, että pojalla on 
nasaali stadin ässä. ”Työstin sen pois 
äänestäni.”

Hyvää hälinää
Kun tulee autoista puhe, erityises-
ti amerikanraudat vetävät Ruohos-
ta puoleensa. Hän on nauttinut tien 
päällä olemisesta muun muassa 
Euroopan keikkakiertueella. 

Haaveissa siintää rescue dogin eli 
hylätyn tai kodittoman koiran otta-
minen perheenjäseneksi. ”Koiran 

adoptoiminen olisi kiinnostava yhdis-
tää puolison kanssa tehtävään road 
trippiin, vaikkapa Romaniaan.”

Ruohonen tunnustaa olevansa 
peruslevoton. 

”Tykkään hälinästä, siitä että 
tapahtuu paljon. Ja tykkään aikatau-
luttamisesta.”  

Liikkeellä ja liikkeessä oleminen 
tuo hyvää oloa ja auttaa samalla pur-
kamaan tunteita. 

”Liike on luovuudenkin moottori. 
Sanoitukset saattavat saada alkunsa 
juoksulenkillä.”

Voimaa tekemiseen tuo myös 
kumppani. 

”Olen haaveillut tästä elämäntilan-
teesta. Minulla on ihana avopuoliso 
ja teen unelmieni työtä. Elämässäni 
on tasapaino.” T+

* Vaikka Ruohosen 
musiikki ei olisi vielä 
tuttua, hänen matala, 
soinnukas äänensä on 
tuttu mainoksista. 

Oikeassa 
käsivarressa

 on ihoon 
ikuistettuja, 

omaan musiikkiin
 liittyviä tekstejä. 
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Lämmin auto,  
parempi mieli

Teksti TOTTE RAIVISTO Kuvat ISTOCK ja TOYOTA

Auton lämmitys
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Lämmin auto,  
parempi mieli

Talven tulessa on aika luoda silmäys niihin 
vaihtoehtoihin, joiden avulla talviaamun 
liikkeellelähdöt voivat olla piirun verran 
mukavampia.  Myös ympäristö kiittää 

esilämmitetyn auton käytöstä.

AAMU ON JÄLLEEN kiireinen. Päi-
vän uutiset jäivät lukematta, aamiai-
nen syömättä ja kahviakaan ei ehti-
nyt nauttia puolta kuppia enem-
pää. Hätäisesti puetut ulkovaatteet 
ja naulakkoon unohtuneet hanskat 
tulevat mieleen viimeistään silloin, 
kun näkee parkkipaikallaan odot-
tavan ilmestyksen. Pakkasukko tai 
kollegansa lumisetä ovat yön aika-
na tehneet autosta taideteoksen, jon-
ka umpijäässä olevien ikkunoiden ja 
erittäin paksun lumipeitteen ansiosta 
herättää mieleen kysymyksen, onko 
pakko lähteä yhtään mihinkään?  
Yleensä on.

Auton esilämmitys on miellyttävä 
tapa varmistaa sujuva liikkeelleläh-
tö myös talvisissa olosuhteissa. Kun 
ikkunat ovat sulat ja sisäilma miel-
lyttävän lämmintä, sujuvoittaa se 
niin arkea kuin juhlaa kenellä tahan-
sa autonkäyttäjällä – joka talvihan 
todistamme, miten liikenteessä liik-
kuu igluja joista näkyvyys ulos on 
lähinnä korkeimpien voimien varas-
sa. Lisäksi esilämmitetty moottori 
tarvitsee paljon vähemmän polttoai-
netta käynnistymisen jälkeiseen läm-
mityskäyttöön, joten myös autoilun 
päästöt putoavat roimasti. Mukavuu-
denhalun voi siis ilman muuta yhdis-
tää niin liikenneturvallisuuteen kuin 
ympäristöystävällisyyteekin.

Vanha konsti on parempi kuin 
pussillinen uusia
Erilaisten esilämmitysjärjestelmien 
tunnetuimpana ja myös pisimpään 

käytössä olleena versiona on sähkö-
käyttöinen, myös lohkolämmittimen 
nimellä tunnettu, verkkovirtatoimi-
nen moottorinlämmitin. Noin puo-
len tunnin käytön jälkeen lämmitin 
on tehtävänsä tehnyt ja moottori on 
niin lämmin, kuin se tällä lämmi-
tintyypillä voi olla. Sinänsä mitään 
estettä lämmittimen pidempiaikaisel-
lekaan käytölle ei ole, mutta tällöin 
se lisää energiankulutusta vailla sen 
suurempaa hyötyä.

Moottorilämmittimen yhteyteen 
on mahdollista hankkia sisähaaroi-
tussarja, joka tuo maadoitetun 230 
V -pistorasian ajoneuvon sisätiloi-
hin. Tähän kytkettävä sisätilanläm-
mitin mahdollistaa sisätilojen esiläm-
mittämisen ja tärkeimpänä tuulila-
sin sulattamisen lämmittimen käy-
tön aikana. Myös sisätilanlämmitin 
on kovillakin pakkasilla saavuttanut 
maksimilämpönsä noin puolen tun-
nin aikana, eikä pidempiaikainen 
käyttö ole normaalisti tarpeen. Sisä-
tilanlämmittimiä löytyy Toyotankin 
valikoimasta erilaisia – auton koon ja  
käyttötarpeen mukaan. Pienemmille 
ajoneuvoille riittää esim. kaksitehoi-
sen Defan sisätilalämmittimen 1 100 
watin teho kun taas isommatkin sisä-
tilat lämpiävät saman lämmittimen 
1 900 watin teholla.

Perinteisen moottorilämmittimen 
rinnalle on automallista riippuen 
saatavilla myös tehokkaampia ver-
sioita, joissa hyödynnetään poltto-
moottorin omaa jäähdytysnestekier-
toa. Nestettä lämmittämällä ja jär-
jestelmässä kierrättämällä moottori 
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man lämmitinvalmistajan mukaisesti 
Webastoiksi, toimii nimensä mukai-
sesti samalla polttoaineella kuin 
ajoneuvon polttomoottori - toisin 
sanoen käyttövoimasta riippuen joko 
bensiinillä tai dieselöljyllä. Poltto-
ainetoiminen lisälämmitin ei tarvit-
se auton ulkopuolista virtalähdettä, 
joten se sopiikin erinomaisesti sellai-
seen lämmityskäyttöön, jossa töpse-
lipaikkaa ei ole tarjolla. Lisälämmitin 
polttaa polttoainetta lämmittääkseen 
auton jäähdytysnestettä, jota kierrä-
tetään auton normaalissa jäähdytys-
järjestelmässä. Tällöin lämmitettävä 
neste lämmittää moottorin tasaisesti.

Koska auton lämmityslaitteen 
kenno on samassa nestekierrossa 
mukana, onnistuu polttoainetoimi-
sella lisälämmittimellä myös auton 
sisätilojen esilämmitys auton omaa 
lämmityslaitetta käyttämällä. Tähän 
liittyy myös tämän lämmitintyypin 
huomionarvoinen ominaisuus: koska 
lämmitin tarvitsee toimiakseen myös 
virtaa auton 12 V -akusta, on tämän 
lämmitintyypin huolimattomalla käy-
töllä tunnettu taipumus tyhjentää 
auton akku hiljalleen. Nyrkkisään-
nön mukaisesti autolla tulisi läm-
mittimen käytön jälkeen ajaa noin 
kaksi kertaa se aika, mitä lämmitin-
tä on ennen liikkeellelähtöä käytetty 
eli vartin lämmitysajan jälkeen noin 
puolen tunnin ajo on suositeltavaa. 
Tällöin varsinkin talvipakkasilla niin 
virrananto- kuin latauksen vastaan-
ottokykyään väistämättä menettänyt 
akku ehtii latautua riittävän täyteen. 

Lisälämmittimen ohjaus toi-
mii joko kojelautaan asennettaval-
la ohjainlaitteella, joka mahdollistaa 
joko ns. suorakäytön tai ajastuksen, 

on/off-tyyppisellä kauko-ohjaimel-
la tai puhelinohjauksella. Toyotan 
hybridimalleihin suositellaan käyttö-
olosuhteista riippuen myös tehoakun 
vaihtamista alkuperäisen tilalle. Polt-
toainetoiminen lisälämmitin mak-
saa asennettuna esimerkiksi Toyota 
Hilux -malleihin 1 990 – 2 290 euroa 
(lisälämmitin kojetauluajastimella – 
lisälämmitin puhelinohjauksella).

Verkkovirralla toimiva  
Webasto lisälämmitin
Markkinoille on tullut myös säh-
kökäyttöinen Webasto. Tämä toimii 
kuten polttoainekäyttöinen Webasto, 
mutta kytketään 230 V pistorasiaan 
vastaavalla lailla kuin perinteinen loh-
kolämmitin. Verkkovirrasta voimansa 
saava lämmitin on polttoainekäyttöistä 
lisälämmitintä ympäristöystävällisempi 
ja hieman edullisempi vaihtoehto. Esi-
merkiksi RAV4 malliin tämän hinta on 
alkaen 1475 euroa.

Uuteen vai vanhaan?
Auto voidaan siis esilämmittää hyvin 
moninaisin tavoin. Lopulta auton 
käyttö ja vallitsevat parkkipaikkaolo-
suhteet määrittävät, mikä on kullekin 
se toimivin vaihtoehto. 
Lämmittimet asennetaan yleisesti 
uuden auton varustelun yhteydessä, 
jolloin ne on autoa ostaessa valittu.  
Mikään ei kuitenkaan estä lämmit-
timien asentamista myös jo käytössä 
oleviin autoihin tai vaikka kumman-
kin lämmitintyypin rinnakkaisasen-
nusta, jos niin haluaa tehdä. 

Kaikki jutussa mainitut hinnat 
ovat valtakunnallisia suositushintoja, 
ja ne voivat vaihdella Toyota-jälleen-
myyjittäin. T+

lämpiää tasaisemmin. Moottoriläm-
mittimen mallista riippumatta siihen 
voi liittää myös halutessaan akkula-
turin, joka ylläpitää normaalin 12 V 
-akun varaustasoa aina auton olles-
sa kytkettynä verkkovirtaan. Ainoana 
pienehkönä miinuksena tämä läm-
mitinjärjestelmä tarvitsee aina luon-
nollisesti 230 V -pistorasian, jolloin 
tämä ei paljoa lämmitä mikäli töpse-
lipaikkaa ei ole saatavilla.

Moottorilämmitin maksaa esim. 
uuteen Toyota Corolla 1.8 Hybridiin 
asennettuna 384 euroa, sisähaaroi-
tussarjan kanssa 578 euroa ja sisä-
tilalämmittimen sekä akkulaturin 
kanssa 816 euroa. 

Riippumattomuutta polttoaine-
toimisella lämmittimellä
Polttoainetoiminen lisälämmitin, joi-
ta yleisesti nimitetään tunnetuim-

* Ei ole estettä 
lämmittimien 
asentamiseksi jo 
käytössä oleviin 
autoihin tai vaikka 
kahden lämmitin
tyypin rinnakkais
asennukselle.

Polttoainetoimista Webastoa voi ohjata puhelinohjauksella, kaukosäätimellä 
tai kojelautaan asennettavalla ohjainlaitteella. 
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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.



Hyvä tyyppi

AUTOSIHTEERI Soili Kettusen 
työtä voisi verrata kenties basistiin 
hyvässä bändissä. Kun soitto soljuu, 
harva huomaa. Jos häntä ei olisi, sen 
huomaisi jokainen. 

”Autosihteeri vaikuttaa taustal
la. Teen työtä yhdessä automyyjien 
ja huollon kanssa, jotta asiakkaalle 
kokemus olisi aina mahdollisimman 
hyvä”, Kettunen sanoo.

Kettusen tehtävä on varmistaa, 
että autokauppa sujuu niin kuin sen 
pitääkin. Suuri osa hänen työstään 
on esimerkiksi laskutusta, autojen 
rekisteröintiä asiakkaan puolesta, 
rahoituspapereiden ohjaamista rahoi
tusyhtiöön ja vakuutusten hankki
mista asiakkaan ostamaan autoon.

”Poliisit eivät ota kilpiä irti, kun 
paperit ovat kunnossa. Vastaan siitä, 
että jokainen meiltä lähtevä auto on 
juridisesti liikennekelpoinen”, Ket
tunen nauraa.

Toisin sanoen, kun autosihteeri 
hoitaa työnsä, Toyotallaan voi ajella 
rauhallisin mielin.

 
Tunnustusta hyvälle työlle
Toyota Auto Finland Oy ja auto
rahoi tusyhtiö Toyota Finance Fin
land Oy valitsivat hiljattain Kettusen 
vuoden autosihteeriksi. Titteli tuli 
Kettuselle täysin yllätyksenä – jos 
se nyt yllätys voi olla, kun työnsä on 
hoitanut päivästä toiseen mahdolli
simman hyvin.

”Pyrin aina hyvään yhteistyöhön 
ja olemaan positiivinen. Kai se aika 

Avulias autosihteeri
Autosihteeri Soili Kettunen pitää huolen siitä, 

että autokauppa sujuu juuri kuten sen pitääkin. 

Teksti ja kuva JUHO PAAVOLA

hyvin on onnistunut, vaikka kiireisi
nä aikoina saatankin kyllä vähän tus
sahdella työkavereilleni”, Kettunen 
myhäilee.

Vaikka asiakkaiden kanssa työs
kentely ei suoraan kuulu Kettusen 
ydintehtäviin, hän ei asiakasta kavah
da, päinvastoin. Kettusen mieles
tä hyvässä autoliikkeessä asiakasta 
auttaa se, joka hänet ensimmäisenä 
 kohtaa.

”Autan aina, ja jos en osaa, selvi
tän kuka osaa ja pyydän esimerkik
si automyyjää soittamaan asiakkaal
le takaisin. Enhän itsekään asiakkaa
na tykkää, jos minua pompotellaan 
ihmiseltä toiselle.”

Ehkä juuri siksi Kettunen on vuo
den autosihteeri.

 
Työ muuttuu, kun autokauppa  
digitalisoituu
Kun Kettunen aloitti uransa nykyi
sen työnantajansa Metro Auton pal
veluksessa vuonna 1985, koko auto
kaupan myyntiketju toimi paperilla. 
Nykyisessä pestissään Kettunen on 
työskennellyt viisi vuotta. Hän on 
huomannut selvän muutoksen sekä 
koko autokaupassa että omassa työs
sään. 

”Paperia pyöritellään koko ajan 
vähemmän.”

”Autokaupassa ollaan menossa 
siihen, että asiakas voi allekirjoittaa 
osamaksusopimuksetkin sähköisesti. 
Suurin osa tehdään silti vielä pape
rilla.”

Autokauppa digitalisoituu vauh
dilla. Harva saapuu enää vain potki
maan renkaita, vaan ostopäätösten 
tueksi verkossa on vietetty useam
pi pidempikin tovi. Kettunen uskoo, 
että pian koko autokauppa on mah
dollista hoitaa verkossa.

”Hyvä esimerkki ovat vakuutus 
ja rekisteröintiasiakirjat. Kun aiem
min piti juosta toimistoilla, nykyisin 
autoilussa ei juuri edes tarvita pape
risia asiakirjoja.”

 
Hyvää sihteeriä tarvitaan aina
Takavuosien paperisotaa Kettunen 
ei haikaile. Vaikka verkko tekee niin 
unelmoinnista, ostamisesta kuin 
hänen omasta työstäänkin vaivat
tomampaa, kokonaan Kettunen ei 
autokauppaa digitalisoisi. Ei vaikka 
hän sitä ennen ehtisi itse eläkkeelle
kin. Tavalliselle työssäkäyvälle henki
löauto on nimittäin iso ostos. 

Kettusen mielestä kaikkea ei tar
vitse tehdä tai osata itse: tietty palve
lu kuuluu autokauppaan.

”Haluan, että me palvelemme 
asia kasta ja katsomme auton tietojen 
sekä paperien olevan viimeisen pääl
le kunnossa. Työnkuva voi ja saa
kin muuttua, mutta hyvän palvelun 
näkökulmasta autosihteeriä 
tarvitaan aina.” T+
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KU K A

Soili Kettunen

• IKÄ: 59• AMMATTI: Autosihteeri Metro 
Autolla Helsingin Itäkeskuksessa. 
Työskennellyt yrityksessä vuodes-
ta 1985 aiemmin reskontranhoi-
tajana, kirjanpitäjänä, perinnässä 
ja palkanlaskijana. Autosihteeri 
vuodesta 2014.• KOTI JA PERHE: Asuu Helsingin 
Pitäjänmäellä.• HARRASTUKSET: Golf, kuntosali 
ja vesijuoksu. 

”Kun autosihteeri 
hoitaa työnsä,  
Toyotallaan voi 

ajella rauhallisin 
mielin.”

Hyvä tyyppi
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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 Toyota 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 €

Suksi/tavaraboksi
420 litraa, 232x70x40 cm, 

max. sisäpituus 220 cm 329 €
Taakkateline

Corolla Touring Sports, kattokaiteisiin alkaen 308 €
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Talteen joka 
TIPPA! 

Ympäristö

Öljynsuodattimia huollossa
 kertyy kasapäin. Kun suodattimet
 on valutettu tyhjäksi, ne päätyvät
 ongelmajätteeseen.
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AUTOKORJAAMOLLA törmätään 
usein samaan tilanteeseen kuin talo-
yhtiön jätepisteellä. Tiensä päähän 
tullut tavara pitäisi kierrättää, mutta 
siinä on selvästi useita eri materiaa-
leja. Menisikö jäte metalliin, muoviin 
vai suoraan sekajätteeseen?

Toyota Kaivokselan korjaamopääl-
likkö Olli Koivurannalla on selvä 
ohje.

”Kysy aina mekaanikoilta. He ovat 
todellisia kierrätyksen ammattilaisia”, 
 Koivuranta kehottaa.

Vantaalla sijaitseva Kaivoksela on 
Suomen suurimpia Toyota-liikkeitä, 
ja myös korjaamo- ja huoltopuoli on 
vilkasta. Päivittäin halleissa käy jopa 
satakunta autoa, renkaiden vaihto-
sesonkeina jopa huomattavasti sitä 
enemmän.

”Kierrätyksen ja jätehuollon näkö-
kulmasta autokorjaamo on vaativa 
paikka, sillä erilaisia jakeita ja vaaral-
lisia aineita tulee paljon”, Koivuran-
ta kertoo.

 Toyota & sertifikaatit
Kun autoa huolletaan, öljyt sekä jar-
ru- että jäähdytysnesteet kerätään 
talteen omiin säiliöihinsä. Käytöstä 
poistuvat renkaat, varaosien pakka-
uspahvit, paperit ja esimerkiksi säh-
köelektroniikka- eli SER-jae kerätään 
omiin astioihinsa.

Toyota Kaivoksela on yksi monista jälleen myyjistä, 
jotka tavoittelevat puhtaampaa huomista autoalan 
ympäristösertifikaatin opastuksella. Sertifioinnin ansiosta 
asiakas voi luottaa siihen, että kaikki autoliikkeessä syntyvä jäte 
käsitellään ja kierrätetään juuri kuten pitääkin.

Teksti ja kuvat JUHO PAAVOLA

”Yhteistyökumppanimme käy 
keräämässä ne sovituin välein, ja tar-
vittaessa useamminkin.”

Kun kiertotalous hiipii yhteiskun-
nan tuotantomalliksi, on tavoitteena 
suljettu kierto: käytettävät materiaa-
lit kerätään, käsitellään ja jalostetaan 
uusiokäyttöä varten. Siksi lajittelu on 
tärkeää, mutta vielä tärkeämpää on 
ympäristöjohtamisen omaksuminen 
osaksi koko autokauppaa. 

Kaivokselan tavoin moni Toyotan 
jälleenmyyjä on hankkinut itselleen 
ympäristösertifikaatin. Se on johta-
misen työkalu, joka yhdistää kierrä-
tyksen ja toiminnasta syntyvät ympä-
ristöriskit osaksi taloudellista liik-
keenjohtoa.

”Kierrätys itsessään on huolto- ja 
korjaamoalan ammattilaisen ammat-
titaitoa. Ympäristösertifikaattiohjel-
ma sen sijaan muuttaa koko ajatte-

Mekaanikko Samuli Hakkarainen  askartelee
 Toyota Avensiksen  kimpussa, johon on

 tankattu  vahingossa väärää polttoainetta.
 Hakkarainen tyhjentää moottorin ja imee

 polttoaineen talteen.
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luamme ja tapaamme järjestää toi-
mintojamme.”

Autoala kehittyy
Ympäristösertifikaatin myöntää riip-
pumaton sertifiointiyritys. Se on voi-
massa kolme vuotta kerrallaan, jonka 
aikana yrityksen valtuuttamat audi-
toijat arvioivat suunnitelmien toteu-
tumista vuosittain.

”Ajatus on, että autoliike oppii 
tunnistamaan arjessaan esimerkik-
si korjaamolla ne riskit, jotka toteu-
tuessaan aiheuttaisivat eniten vahin-
koa ympäristölle”, AKL-Sertifiointi 
Oy:lle auditointeja tekevä konsultti 
Petri Teräväinen sanoo.

Autoliikkeessä käydessään hän 
arvioi, kuinka yrityksen ympäristö-
toiminta täyttää ympäristöjohtami-
sen ISO14001-standardin. Auditoi-
dessaan Teräväinen havainnoi, kuin-
ka yritys saavuttaa ympäristötoimin-
tansa tavoitteet. Tärkeä kysymys on 
se, miten yritys kerää ja hyödyntää 
tästä syntyvää tietoa kehittääkseen 
toimintaansa yhä paremmaksi.

”Keskustelen sekä johdon että 
eri rooleissa olevien työntekijöiden 
kanssa varmistuakseni siitä, että asiat 
ja tavoitteet ymmärretään samalla 
tavalla läpi koko organisaation.”

Teräväinen on suorittanut erilai-
siin kansainvälisiin ISO-standardei-
hin perustuvia johtamisjärjestelmien 
auditointeja 12 vuotta. Hän on huo-
mannut, että autoalalla ympäristöön 
ja tuotannon vastuullisuuteen liit-
tyvät kysymykset otetaan koko ajan 
yhä vakavammin huomioon. 

”Eri merkeillä korostuvat samat 
asiat, kuten monipolviset tuotan-
toketjut, eli miten materiaaliketju 
ja valmistus ovat kestävällä pohjal-
la. Paikallisesti korostuvat energiate-
hokkuus ja auton elinkaari, eli miten 
huolto toimii siten, että auto kestää.”

Pesuja ja hanskoja
Kaivokselassa laatu- ja ympäristövas-
taava Arja Vainikka seuraa tarkasti, 
miten liikkeen toiminnot kuluttavat 
lämpöä, vettä ja sähköä.

”Vertaamme niitä resursseina lii-
kevaihtoon. Kulutusta on sitä enem-
män, mitä vilkkaampaa meillä on. 
Kun liikevaihto ja resurssien kulutus 
eivät kasva samassa suhteessa, olem-
me oikealla tiellä”, Vainikka sanoo.

Samalla resursseja mietitään käy-
tännön konkreettisten esimerkkien 
kautta. Hankintalistalla on esimer-
kiksi uusi autonpesukone, sillä vanha 
kone alkaa olla pesunsa pessyt.

”Seuraava koneemme on ehdotto-
masti sellainen, joka pääsee hyvään 
pesutulokseen ja kykenee myös kier-
rättämään pesuvettä”, Koivuranta 
suunnittelee.

Korjaamon ja huollon puolel-
la ympäristöriskit liittyvät vaarallis-

* ”Kysy aina 
mekaanikoilta. 
He ovat todellisia 
kierrätyksen  
ammattilaisia.”

Korjaamopäällikkö Olli Koivuranta
 näkee ympäristön laatujärjestelmien
 sujuvoittavan Kaivokselan huollon
 työtä ja muuttavan koko ajatustavan
 siitä, miten asiat kannattaa tehdä.

Huollosta ja korjaamolta otetaan
talteen useita eri jätejakeita.
Määrällisesti eniten huoltojen
yhteydessä otetaan talteen öljyä.
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Sähkö vaatii 
uutta osaamista

 ”Sitä mukaa, kun sähköautot 
yleistyvät, niin ympäristö- kuin 
turvallisuuskysymyksetkin 
korostuvat autoliikkeillä enti-
sestään”, ympäristöauditoin-
teja tekevä konsultti Petri  
Teräväinen sanoo.

Suomessa vanhimmat 
Toyotan suuria sähköakkuja 
sisältävät hybridit ovat vii-
tisentoista vuotta vanhoja. 
Vioittuneita akkuja on koko 
tuona aikana takuuvaihdettu 
vain yksi. 

On kuitenkin selvää, että 
sähkön yleistyessä ja sitä hyö-
dyntävien autojen ikääntyes-
sä, myös akkujen huolto- ja 
korjaustöiden määrä tulee kas-
vamaan.

”Olemme onneksi Toyotalla 
siinä asemassa, että meillä on 
ollut hybridejä pitkään, joten 
olemme päässeet ottamaan 
etunojaa myös akkuhuoltojen 
suunnittelussa”, Toyota Kai-
vokselan korjaamopäällikkö 
Olli Koivuranta sanoo. 

Toyotan omat huoltokäy-
tännöt yhdistettynä ympä-
ristösertifikaatin työohjeisiin 
tekevät sähköautojen huol-
tamisesta turvallista. Tärkeä 
osa ympäristösertifikaattia 
on turvalliset työtavat. Esi-
merkiksi juuri akkujen tapauk-
sessa huolehditaan siitä, että 
niin huollon mekaanikot kuin 
kumppaniverkoston hinaus-
liikkeetkin tietävät, miten säh-
köenergiaa käyttävien autojen 
kanssa eri tilanteissa on toi-
mittava.

”Jos litium-ioni-akku vauri-
oituu kolarissa, se voi syttyä 
palamaan vielä kolmenkin päi-
vän kuluttua, eikä se sammu 
kuin älyttömän suurella mää-
rällä vettä. Siksi niille on oltava 
korjaamolla erilliset säilytys-
alueet”, Koivuranta kertoo.

Moottorin huolto- ja korjaustöiden 
aikana pakokaasut otetaan imurilla 
talteen. ”Se tekee työstä aika paljon 
mukavampaa”, korjaamopäällikkö 
Olli Koivuranta sanoo. 

ten aineiden käsittelyyn, mutta myös 
arkipäiväisemmillä asioilla on suures-
sa kokonaisuudessa iso merkitys.

Tavallisesti mekaanikko kuluttaa 
kolmet työhanskat päivässä. Rasvai-
silla rukkasilla työ ei suju.

”Onko pakko ostaa uusia hanskoja 
ja laittaa vanhat roskiin? Ei. Voimme 
hankkia ne öljyrättien tapaan pesu-
palveluna yhteistyökumppaniltamme 
ja kierrättää”, Koivuranta antaa esi-
merkin.

Vuokraa hybridi ja ihastu
Ympäristösertifikaatin ohessa  Toyota 
Kaivoksela on ensimmäisiä auto-
liikkeitä, jotka osallistuvat eri alojen 
yhteiseen 2050-sitoumukseen. Liik-
keen panos kohti kestävämpää tule-
vaisuutta on pienipäästöiset, moder-
nit hybridit. 

Vaikka vanhatkin Toyotat rullaa-
vat hyvin, juuri autokannan uusimi-

nen on alan merkittävimpiä keinoja 
ympäristöjalanjäljen pienentämiseksi.

”Kun asiakas on vuokrannut meiltä 
huollon sijaisauton, koetamme ujut-
taa hänelle uuden hybridin käyttöön. 
Se on monelle ensikosketus hybridei-
hin, ja mikäs olisi sen parempi tapa 
tutustua kuin käyttää autoa omaan 
päivittäiseen asiointiinsa”, Koivuran-
ta sanoo.

Moni ensi kertaa hybridin rattiin 
hyppäävä ihmettelee, miten auto 
osaa ilman kuljettajan apua valita 
sähkö- ja bensiinimoottorien käy-
tön välillä. Parhaimmillaan ihastu-
minen on sen verran rajua, että asia-
kas haluaa jatkaa matkaansa vuokra-
hybridillä pysyvästi.

”Teemme yhteistyötä automyyn-
timme kanssa ja selvitämme aina, 
onko juuri se auto mahdollista myy-
dä. Useimmiten se on”, Koivuranta 
hymyilee. T+
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toyotahuoltovaraus.fi

TURVALLISIN MIELIN MATKAAN

Tien päällä kaikkea ei voi aina ennakoida. Vahingon 
sattuessa on kuitenkin hyvä tietää, että apua löytyy 
helposti ja nopeasti. Varaa aika vauriotarkastukseen,  
niin saat arvion autosi vaurion suuruudesta ja 
neuvomme asiassa eteenpäin. Huoltovaraus.fi  
toimii kaikkialla Suomessa, 24/7.

• Varaa huolto
• Varaa vauriotarkastus 

(vahingon sattuessa)

• Varaa katsastustarkastus
• Osta uudet renkaat
• Varaa renkaiden vaihto 



Tuomas Kyrö Kolumni

KATSOIN RUOTSALAISEN 
elokuvan Mies, joka rakasti jär-

jestystä. Päähenkilö on järjestykseen 
uskova leskimies, joka kelpuuttaa 
autokseen vain tietyn ruotsalaismer
kin. Ystävyys parhaaseen kaveriin on 
koetuksella, kun tällä on se toinen 
oman maan merkki. Lopullinen väli
rikko tulee, kun kaveri vaihtaa saksa
laiseen. 

Oma romaanihenkilöni on miel
tynyt vuoden 1972 amerikkalais
autoon. Hänen mielestään ihmisiin 
saa tulla lommoja, mutta autoon ei. 
Voortti Eskortti on hänen silmäte
ränsä ja puolison jälkeen tärkeintä 
maailmassa. 

    
Auto on hyvä väline kertoa hen
kilöistä, tarinoissa ja todellisuudes
sa. Se on kuin arvet tai suosikkijouk
kue. Omaan merkkiin liittyy tarina. 
Se paljastaa, vähintään vihjaa yhteis
kuntaluokasta, puoluekannasta, iästä, 
sukupuolesta, tarpeesta erottua tai 
halusta kadota massaan. 

Elokuva tai kirja tuntuu epäuskot
tavalta, jos henkilö ajaa vääränlaista 
autoa. Toisaalta, jos miljonäärillä on 
vuoden 1985 Lada, hän haluaa vies
tiä sillä jotain. 

Siirtyminen pitkäaikaisesta luot
tomerkistä toiseen tarkoittaa sisäis

tä muutosta ja vaatii selityksen. Niin 
kuin vaihtaisi kahvin teehen. 

     
Suomessa auton vaihto on perus
teltava järkisyillä. ”Paremmat penkit, 
on tota selkäkipua”. ”Kuluttaa viisi 
litraa sadalla. Edellinen vei kahdek
san”. ”Yletyn paremmin polkimille”. 
Uusi, kallis ja laajasti varusteltu on 
hieman nolo. ”Tämä on sitten lop
puelämän peli”. ”Oli niin hyvät tar
joukset”. ”Mihis sitä ratinlämmitin
tä nyt...” 

 Automerkeillä on lempinimet 
hyvässä ja pahassa. Se, joka uskoo 
vain saksalaiseen, tietää monta hauk
kumasanaa ruotsalaiselle, japanilai
selle ja eteläkorealaiselle kulkuneu
volle. Mielipiteitä löytyy, vaikkei olisi 
koskaan ajanut kuin yhdellä merkillä. 
”Nuhapumppu”. ”Verstaalla suurim
man osan ajasta”. ”Täyspaska, paa
liin vaan”.

     
Merkit kulkevat sukupolvien yli. 
Kuuntelin metrossa ekaluokkalaisia, 
joilla oli vahvat mielipiteet Toyotas
ta, Volvosta, Jaguarista ja Mersusta. 
Keskustelu tarttui heidän takanaan 
istuneisiin yhdeksäsluokkalaisiin, jot
ka vertailivat ensin raitiovaunuja San 
Franciscossa, Berliinissä ja Helsingis
sä. Lopulta he vaihtoivat automerk

keihin ja käsittelevät eri merkkien 
kuljettajien luonteenpiirteitä.

Stereotypioissa, liioittelussa ja fik
tiossa on aina totuuden siemen. Tie
tynmerkkisellä autolla tehdään tie
tynlaisia ohituksia ja pysäköidään 
kahteen ruutuun. Kun autoon liite
tään premiumetuliite, se ei välttä
mättä tarkoita auton ominaisuuksis
sa mitään, mutta omistaja kuvittelee 
ostaneensa ohitusoikeuden yhteis
kunnassa. 

On ihmisiä, jotka pesevät ja imu
roivat auton päivittäin. Kun se on 
pysäköitynä kadun varteen, on suuri 
huoli siitä naarmuttaako joku kylkeä. 
He eivät lainaa autoaan sukulaisille 
tai ystäville. Jokainen matka ja kolah
dus on uhka. 

On myös meitä, joiden etupen
kin jalkatilassa on 342 pahvista kah
vikuppia, maksamattomia laskuja 
ja puoliksi syötyjä reissumiesleipiä. 
Tämä ryhmä on autossa töissä. Se ei 
ole heille esittelyesine vaan käsien ja 
jalkojen jatke.

Kiinnostavaa on myös viimeinen 
auto. Tietääkö ihminen, että turha 
enää vaihtaa uuteen, kun oma moot
tori savuttaa. Vai haluaako uskoa 
uusiin päiviin, ajokilometreihin ja 
automalleihin loppuun asti. T+

Autotyypit

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

TOYOTA+ 49



Lukijakilpailu
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Kerro meille nimiehdotuksesi osoitteessa 
toyotaplus.fi. 

Arvomme kaikkien vastaajien kesken Toyotan viikok-
si käyttöön! Nimikilpailun voittaja saa valita automallin 
Toyotan tämän hetkisestä mallistosta.

Toimi näin: Mene osoitteeseen toyotaplus.fi/ 
nimikilpailu, valitse suosikkisi ja jätä yhteystietosi 
arvontaa varten (nimi, puhelin ja sähköpostiosoite).

Osallistu 20.2.2020 mennessä. Onnea arvontaan!

Mikä nimi mielestäsi ilmentäisi 
Toyota-lehteämme parhaiten 
ja kuvastaisi lehden sisältöä 
osuvimmin? Ehdota! 

Mikä nimeksi  
Toyotan  
lehdelle?
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NAUTI TALVESTA HUOLETTA

Toyota-pesuneste 
-20°C 3L valmisseos

5,70 €

Toyota-pesuneste 
-50°C 1L tiiviste

3,50 €   

Talvikäyttöön suunnitellut, myrkyttömät 
lasinpesunesteet pitävät tuulilasin 
kirkkaana kaikissa olosuhteissa. 
Pakkasenkesto on seossuhteesta 
riippuen jopa –50 °C. 

Kysy lisää lähimmästä Toyota-liikkeestä.

Toyotan tuulilasinpesunesteet

Toyota Optifi t -akut
esim. 52Ah 
83,50 €

Toyota-ajoneuvoille suunniteltu, jokaiseen 
Toyota-malliin ja -moottoriin täydellisesti 
sopiva akku. Takuu 3 vuotta ilman kilometri-
rajoitusta. Täysin huoltovapaa.

Alkuperäinen Toyota Optifi t -akku




