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TALVIAUTO 
2020

✱✱✱✱✱ Tekniikan Maailman talvivertailu 4/2020

COROLLA GR SPORT – TOYOTA GAZOO Racingin innoittamassa 
mallissa nautit mukautuvasta iskunvaimennuksesta yhdistettynä 
184 hv:n tehoon.

COROLLA TREK on aktiiviseen elämäntyyliin suunniteltu 
korkeampi crossover-tyyppinen farmarihybridi.

KIERROKSET
NOUSEVAT

Uudestisyntyneestä Corollasta tuli hetkessä 
Suomen myydyin hybridimalli – ja nyt myös 
Talviauto 2020. Eikä ihme: loistavan ajettavuuden, 
upean muotoilun ja tehokkaan hybridivoiman 
yhdistelmä on vastustamaton. 

Vuoden talviauto sekä uutuusmallit Corolla 
GR Sport ja Corolla TREK varmistavat, että 
itselataava Corolla Hybrid lunastaa paikkansa 
yhä useamman suomalaisen sydämessä.

VUODEN TALVIAUTO: COROLLA 
TOURING SPORTS 2.0 HYBRID
Kaikkiin Corolla-malleihin talvirenkaat kevytmetallivantein 490 € – etusi jopa 1 500 €

UUSI COROLLA TOURING SPORTS 
1.8 Hybrid Active Toyota Jousto -rahoituksella esim. 277 €/kk

Uusi Corolla
Autoverollinen 
kokonaishinta

Toimitus-
kulut

Kokonaishinta 
toim.kuluineen

WLTP CO-
päästöt*

WLTP EU-yhd. 
kulutus*

Vapaa autoetu/
Käyttöetu

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 5,5 l/100 km 660/495 €/kk
Touring Sports 1.8 Hybrid TREK 31 588,09 € 600 € 32 188,09 € 113 g/km 5,5 l/100 km 660/495 €/kk
Touring Sports 2.0 Hybrid GR Sport 35 992,52 € 600 € 36 592,52 € 121 g/km 5,3 l/100 km 720/555 €/kk

Takuu 3 vuotta/100 000 km, korin puhkiruostumattomuustakuu 12 vuotta, hybridijärjestelmän takuu 5 vuotta/100 000 km. ToyotaHybridiakkuturva 10 vuotta/350 000 km. 
*Uuden Corolla -malliston CO-päästöt 100-149 g/km ja yhdistetty kulutus 4,4-6,6 l/100 km. Talvirengastarjous koskee uusia asiakastilauksia (vain yksityistilauksia) ja ovat voimassa 
toistaiseksi. Kuvan autot erikoisvarustein. 

ESIMERKKILASKELMA: Toyota Corolla Touring Sports 1.8 Hybrid Active 29 881,50 € (sis. toimituskulut 600 € + talvirenkaat 490 €). TOYOTA JOUSTO kk-erä 277 €. Rahoitusaika 
48 kk. Kilometrit 60 tkm. Käsiraha 20 % (5 976,30 €). Suurempi viimeinen osamaksuerä/taattu hyvityshinta 13 754 €. Korko 2,95 %. Käsittelymaksu 9 €/kk. Perustamiskustannus 
180 €. Todellinen vuosikorko 3,83 %. Luoton määrä 23 905,20 €. Luoton ja kustannusten yhteismäärä 26 759,23 €. Edellyttää hyväksytyn luottopäätöksen ja kaskovakuutuksen. 
Luoton myöntäjä Toyota Finance Finland Oy, Korpivaarantie 1, Vantaa.
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ITSELATAAVA
SUUNNANNÄYTTÄJÄ
Uusi C-HR Hybrid – Kun maailma 
hakee suuntaa, yksi pysyy päämäärässään.

Malli
Autoverollinen 
kokonaishinta

Toimitus-
kulut

Kokonaishinta 
toim.kuluineen

WLTP CO-
päästöt

WLTP EU-yhd. 
kulutus

Vapaa autoetu/
Käyttöetu €/kk

Uusi C-HR 1.8 Hybrid Active 29 959,93 € 600 € 30 559,93 € 109 g/km 4,8 l/100 km 640/475
Uusi C-HR 1.8 Hybrid Intense 31 664,43 € 600 € 32 264,43 € 110 g/km 4,8 l/100 km 660/495
Uusi C-HR 2.0 Hybrid Intense 34 164,55 € 600 € 34 764,55 € 119 g/km 5,3 l/100 km 700/535

Uusi C-HR Hybrid tarjoaa ratkaisun sähköistyvän autoilun tarpeisiin. 
Mallissa yhdistyvät uuden sukupolven 184 hv:n suorituskyky, 
särmikäs muotoilu ja saumattomat yhteydet. Voit nauttia suosituista 
mobiilisovelluksista suoraan auton multimedianäytössä esim. 
Apple CarPlay -sovelluksen avulla. Ja mikä parasta, C-HR Hybrid 
lataa ajaessa itse itsensä ja ajaa jopa puolet sähköllä.

Takuu 3 vuotta/100 000 km, korin puhkiruostumattomuustakuu 12 vuotta, hybridijärjestelmän takuu 5 vuotta/100 000 km. Toyota Hybridiakkuturva 10 vuotta/350 000 km. 
C-HR Hybrid -malliston WLTP CO-päästöt 109-119 g/km ja yhdistetty kulutus 4,8-5,3 l/100 km. Talvirengastarjous koskee uusia asiakastilauksia (vain yksityistilauksia) ja
on voimassa rajoitetun ajan. Kuvien autot erikoisvarustein.

ESIMERKKILASKELMA: Toyota C-HR 1.8 Hybrid Active 31 549,93 € (sis. toim.kulut 600 € + talvirenkaat 990 €).  TOYOTA JOUSTO kk-erä 311 €. Rahoitusaika 48 kk. 
Kilometrit 60 tkm. Käsiraha 20 % (6 309,99 €). Suurempi viimeinen osamaksuerä/taattu hyvityshinta 13 560 €. Korko 2,95 %. Käsittelymaksu 9 €/kk. Perustamiskustannus 
180 €. Todellinen vuosikorko 3,81 %. Luoton määrä 25 239,94 €. Luoton ja kustannusten yhteismäärä 28 162,99 €. Edellyttää hyväksytyn luottopäätöksen ja kaskovakuutuksen. 
Luoton myöntäjä Toyota Finance Finland Oy, Korpivaarantie 1, Vantaa. 

Uusi C-HR Hybrid Active + talvirenkaat Toyota Jousto -rahoituksella esim. 311 €/kk

NYT TALVIRENKAAT
KEVYTMETALLIVANTEIN 
Etusi jopa 1 070 € 

990 €



Pääkirjoitus
Peukuta Facebookissa
#TOYOTASUOMI

Seuraa Twitterissä
#TOYOTASUOMI

Tykkää Instagramissa
@TOYOTASUOMI

Vuosi 2020 on ollut 
jo tähän mennessä 
menestys. Paljon upeita 
juttuja on vielä luvassa!

HYVÄ LUKIJAMME, tervetuloa 
ensimmäisen Toyota Way -lehden 

pariin! Nimikilpailu toi meille useita hie-
noja ehdotuksia luopuessamme  Toyota+ 
-nimestä. Ehdokkaiden joukosta vali-
koitui yrityksellemme merkityksellinen 
 Toyota Way.

Se tarkoittaa niitä ydinarvoja, joiden 
avulla Toyota on kasvanut kangaspuu-
valmistajasta maailman suurimpien au-
tonvalmistajien joukkoon, ja joiden myö-
tä Toyota tunnetaan laadun, luotetta-
vuuden ja kestävyyden symbolina yhtä 
lailla kuin innovatiivisena hybriditeknii-
kan kehittäjänä. Myös pyrkimyksemme 
täydelliseen asiakastyytyväisyyteen pe-
rustuu Toyota Way -arvoihin. Tätä edis-
tämme myös uusiutuvan asiakaslehtem-
me kautta.

Vuosi 2020 on käynnistynyt hienos-
ti. Rekisteröintitilastojen perusteella To-
yota on ollut henkilöautojen myynnis-
sä omilla lukemillaan! Emme kuitenkaan 
jää lepäämään laakereille, sillä ykkössi-
jalla pysyminen vaatii määrätietoista työ-
tä. Olemme lähteneet heti vuoden alus-
ta liikkeelle voimakkailla teoilla,  jotka 
muistuttavat Toyotan ylivoimaisesta 
hybridijohtajuudesta.

Hybridit ovat muodostuneet brändim-
me isoimmaksi tukipilariksi. Muistutam-
me mielellämme, että meillä on käytös-
sämme neljännen sukupolven tekniikkaa 
nyt kun kilpailijat vasta vähitellen esit-
televät omia ratkaisujaan – eittämättä 

EU:n kiristyvistä päästötavoitteista joh-
tuen hyvinkin nopealla tahdilla. Olemme 
tehneet määrätietoista työtä yli 20 vuot-
ta, ja olemme vahvempia kuin koskaan.

Geneven autonäyttely peruttiin koro-
naviruksen vuoksi, joten joudumme het-
ken odottamaan uutta mahdollisuutta esi-
tellä Euroopan ja Suomen markkinoille 
uusia, upeita mallejamme. Nostettakoon 
niistä esiin RAV4 Plug-in, sillä se antaa 
meille kutkuttavan mahdollisuuden: en-
simmäistä kertaa ladattavien hybridien 
historiassa esitellään tämän kokoluokan 
malli, jonka kokonaistaloudellisuus ei rii-
pu sen käyttötavasta.

Kun RAV4 Plug-in -mallin ladatun 
sähkön osuus on ajettu (luonnollisesti lä-
hipäästöttömästi) pois, paljastaa se Toyo-
tan hybridihistoriasta kumpuavan osaa-
misensa. Se säilyy hämmästyttävän pi-
hinä myös ilman ladattua sähköä. Myös-
kään yli 300 hv:n huipputeho ei laske 
ladatun sähkön loputtua, kuten monilla 
kilpailijoilla käy. Polttoaineenkulutus on 
normaalin, itselataavan hybridin tasolla 
ja jopa alle. Tekninen etumatka yhdistet-
tynä edelläkäyvään taloudellisuuteen ja 
tinkimättömään ajomukavuuteen on jo-
tain, mihin vain Toyota pystyy.

Erinomaista Toyota-kevättä kaikille  
lukijoillemme!

Markkinointijohtaja
Mikko Kekäläinen 

Hybridi-huuma jatkuu

Mikon 
lukuvinkit

MIKÄ AVENSIKSEN 
 JÄLKEEN? Vaihto
ehtoja Avensiksen  
korvaajaksi (s. 14).

MATTI SUUR-HAMARIN 
HAASTAVA VUOSI.
Mitä lumilautailija
mestarillemme  
kuuluu nyt (s. 26)?

ASIAKASLEHTEMME 
JAKELU UUDISTUU.
Varmista lehden saan
ti jatkossakin tai siirry 
digiversioon (ohjeet 
kansilehdessä).

7TOYOTA WAYKuva JANI LAUKKAINEN
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Minun Toyotani

Miksi valitsit Toyota Yarisin?
”Olen vahvasti merkkiuskollinen. 
Kun vaihdoin työpaikkaa, jouduin 
hetken ajamaan eri merkin autol-
la, kunnes sain itse valita mielei-
sen. Koska asun keskustassa, halu-
sin kauppakassityyppisen auton, joka 
mahtuu pieneen tilaan. Ketteryys ja 
näppäryys kaupunkioloissa olivat rat-
kaisevia tekijöitä.”

Miten uusi hybridisi kulkee?
”Olen aina tykännyt hybridistä. 
Kun auto käyttää alhaisilla nopeuk-
silla sähköä, se on hämmentävää: 
moottori on ihan hiljaa ja yhtä huo-
maamaton kuin haamu. Hybridi on 
myös huoleton, sillä autoa ei tarvitse 
erikseen ladata, vaan akku latautuu 
itsekseen ajossa.”

Mitkä auton ominaisuudet ovat 
sinulle tärkeitä?
”Vakionopeudensäädin on ehdoton, 
ja on kiva, että sellainen on myös 
näin pienessä autossa. Peruutustutka 
helpottaa pysäköintiä. Lisäksi arvos-
tan kaistavahtia, joka piippaa, jos 
auto ajautuu kaistaviivalle. Autossa-
ni on myös törmäysvaroitin, josta on 
apua, jos ajan liian lähelle estettä.”

Kirsi Asposalon uusi hybridi on kaupunkioloissa 
sujuvasti hyrräävä kauppakassi. 

Huoleton ja ketterä

Toyota Yaris Hybrid
Vuosimalli 2019

Ajettu 817 km
Teksti SAMI TAKALA
Kuva SUSANNA KEKKONEN

KU K A?

Kirsi Asposalo

• IKÄ: 55• AMMATTI: Scandic Hotelsin konsep-
ti- ja tuotepäällikkö.• KOTI JA PERHE: Asuu Helsingin 
Töölössä. Perheeseen kuuluu kaksi 
poikaa, joista toinen on muuttanut 
pois kotoa.• HARRASTUKSET: hapanjuurileivän 
leivonta, konsertit, teatteri, lukeminen 
ja ulkoilu.

Vaikuttaako hybridi ajotapoihisi?
”Itse asiassa vaikuttaa. Autoni ker-
too, milloin ajan taloudellisesti, joten 
seuraan ajotapaani enemmän kuin 
normiautossa. Pyrin välttämään 
nopeaa kaasuttelua, ettei mittari 
pomppaa punaiselle. Kun kiihdytän 
rauhallisesti, mittari pysyy vihreäl-
lä. Se on palkitsevaa ja ohjaa ajamis-
tani.”

Kuinka usein vaihdat autoa?
”Neljän vuoden välein. Se on lea-
sing-auton elinkaari. Omaa autoa 
pitäisin varmasti pidempään. Kos-
kaan en ole ajanut Toyotaa sellaiseen 
kuntoon, että sitä olisi pitänyt korja-
ta. Merkin autot ovat olleet vakaita ja 
luotettavia.”

Hauskin autoiluun liittyvä  
muistosi?
”Olin liikkeellä yhdellä aiemmista 
hybrideistäni, ja bensa näytti uhkaa-
vasti loppuvan. Ajattelin, että kyllä 
minä sähköllä pääsen asemalle, jon-
ne oli vielä muutaman kilometrin 
matka. Sähköä tosiaan riitti – kah-
den metrin päähän bensapumpus-
ta. Ei siinä auttanut kuin pyytää 
huoltamon työntekijöiltä apua, jot-

ta auto saatiin tuupattua pumpul-
le. Sen jälkeen ei ole bensa päässyt 
 loppumaan.”

Millaisessa käytössä autosi on?
”Ajan sillä töihin ja kauppaan. Pitkiä 
matkoja tulee harvoin ja enimmillään 
ajan 300 kilometriä suuntaansa. Yaris 
toimii kyllä hyvin pitkilläkin matkoil-
la. En ole kaivannut isompaa autoa 
eikä ajomukavuudessa ole ollut valit-
tamista. Vuodessa kilometrejä kertyy 
noin 15 000.” TW

8 TOYOTA WAY



Kirsi Asposalo on ajanut jo
vuosikymmeniä Toyotalla.
Uuden Yarisin hän sai 
vuodenvaihteessa.

9TOYOTA WAY



A JAS SA
AUTOILIJAN UUTISET

Suomalaisilta tiukka ”ei” 
rattijuopumukselle
Siitä huolimatta joka kymmenes lähtee
ajamaan maistissa.

SUOMALAISET SUHTAUTUVAT 
jyrkästi rattijuopumukseen: yli 99 
prosenttia pitää sitä täysin tuomit-
tavana. Eurooppalaisessa vertai-
lussa suomalaisten asenteet olivat 
tiukimmasta päästä ja jopa yli 80 
prosenttia suomalaisista kannattaa 
alkolukkoja.

”Vahva rattijuopumuksen vas-
tainen asenneilmapiiri ja uskottava 
valvonta ovat keinoja, joilla rattijuo-
pumusta ennaltaehkäistään,” sanoo 

Liikenneturvan yhteyspäällikkö 
Tapio Heiskanen.

Kaikkein sallivimmin  maistissa 
ajamiseen suhtautuvat kyselyn 
mukaan sveitsiläiset, portugalilaiset 
ja belgialaiset.

Vaikka asenteemme on ”ei 
humalassa rattiin”, lähes joka kym-
menes suomalainen on lähtenyt 
ajamaan alkoholia nautittuaan. 
Suomalaisista 12 prosenttia sanoo 
luottavansa ajotaitoihinsa yhden 

lasillisen jälkeenkin.
Poliisi ottaa vuosittain kiinni 

lähes 20 000 rattijuoppoa, ja vuon-
na 2017 päihdeonnettomuuksissa 
kuoli 61 ja loukkaantui 661 ihmis-
tä.

”Moni kiinnijääneistä on uusijoi-
ta, joilla on usein myös päihdeon-
gelma”, Heiskanen sanoo.

Kansainvälisessä ESRA2-kyse-
lyssä selvitettiin 32 maan kuskien 
asenteita päihteitä kohtaan. TW

TUTKITTU JUTTU

Teksti JOHANNA LÄTTI Kuva ADOBE STOCK

10 TOYOTA WAY



Ajassa

17.–19.4. 
Kotimaan  

matkailumessut 
Suomen kiinnostavimmat loma
ideat ja matkailukohteet aina saa
ristosta PohjoisLapin tuntureille.

Tampereen Messu ja
Urheilukeskus

tampereenmessut.fi

24.–26.4. 
Pihapiiri & Luonto-

retki 2020
Pihapiiri esittelee puutarha

tuotteita ja palveluita. Luontoretki
tapahtumassa on paljon tietoa 
luonnosta ja luontomatkailusta. 

Lahden Messukeskus 
lahdenmessut.fi

13.3.–20.12.
 Tankit täyteen 
Tankit täyteen näyttely 

esittelee polttomoottoriautojen 
voittokulkua ja vaihtoehtoisten 
käyttövoimamuotojen paluuta.

Mobilia, Kangasala  
mobilia.fi

kuljettajista on kiinnostu-
nut itseajavasta autosta  

LÄHDE: TRAFICOM

22%
NOUSUSSA & LASKUSSA

MIELIALA
 Kukapa ei pitäisi

kevään lämmöstä  
ja valosta.

HANGET
Jos niitä jossain 

oli, ei ole
enää kauan.

TOYOTA MOTOR EUROPE ilmoitti viime vuoden olleen 
ensimmäinen, jolloin kaikki sen alaiset toiminnot ovat käyt
täneet pelkästään uusiutuvaa energiaa. Yhteensä yhdek
sän tuotantolaitoksen, 14 logistiikkakeskuksen, 29 kansalli
sen maahantuontiorganisaation sekä itse TME:n pääkontto
rin ja tekniikkakeskuksen sähkönkulutus on vuositasolla noin 
500 GWh.

Valtaosa uusiutuvasta energiasta on luonnollisesti vapail
ta markkinoilta ostettua ympäristöystävällistä sähköä, mutta 
myös oman uusiutuvan energian tuotanto esimerkiksi aurin
koenergiaa hyödyntäen on voimakkaassa kasvussa. TW

Uusiutuvan energian 
voimalla

11TOYOTA WAY



Ajassa

Toyota jatkaa Para School Day  
-kiertueen tukemista 

STA RT  YO U R  I M P O S S I B L E

Toyotaa myytiin viime vuonna Euroopassa yli miljoona  
kappaletta. Suosituimpia malleja olivat järjestyksessään Yaris, 
Corolla (kaikki korimallit), RAV4 ja C-HR. Hybridien osuus kaikista 
myydyistä autoista Euroopassa oli reippaasti yli puolet. TW

Yaris ykkösenä

Lähetä kysymyksesi 
osoitteeseen 
tiedotus@toyota.fi

1 Mistä voin ostaa Toyotan eri 
malleihin sopivia koriste- ja 
suojausosia, kuten kylki- ja 

kynnyslistoja?
Kaikilta Toyota-jälleenmyyjiltä sekä 
valtuutetuilta Toyota-huoltopisteiltä. 
Lisäksi jotkut jälleenmyyjät tarjoa-
vat mahdollisuutta osien selailuun ja 
hankintaan verkkokaupassa.

2 Miksi käyttäisin alkuperäisiä 
lisävarusteita?
Kun valitset alkuperäisen lisä-

varusteen, saat kaupanpäälle mielen-
rauhan. Voit olla varma, että kysei-
nen osa on autoosi soveltuva, testattu 
ja käytössä turvallinen – sekä tieten-
kin laillinen oikein asennettuna.

3 Mikä tekee lisävarusteista 
laittomia?
Tyypillisiä laittomuuksia ovat 

virheelliset asennukset, kuten koris-
telistat, jotka eivät ole kiinnittyneet 
kunnolla toisesta päästä asennuskoh-
dan kuperaan muotoon. Auton pin-
nasta ei saa nousta teräviä muotoja, 
jotka olisivat omiaan heikentämään 
esimerkiksi jalankulkijoiden turvalli-
suutta.

4 Onko lisävarusteilla luku- 
tai euromääräistä ylärajaa?
Pääsääntöisesti ei. Jälkiasen-

teisina lisävarusteina myytävät osat 
eivät esimerkiksi kuulu auto- tai ajo-
neuvoveron piiriin, joten veroseu-
raamuksia lisävarusteista ei tule pois 
lukien työsuhdeautot hintarajoineen. 
Yleisesti ottaen maltti on valttia, 
mutta yksilöllinen tyyli on jokaisen 
perusoikeus. TW

INFO VASTAA

4 kysymystä 
lisävarus-
teista

PARALYMPIAKOMITEAN organisoima Para School Day -kiertue tavoitti 
yli 25 000 oppilasta kouluissa ympäri Suomen viime vuoden aikana. Kiertue 
oli pelkästään syksyn aikana kymmenen viikkoa tien päällä.

Koulujen opettajilta saatujen palautteiden perusteella tapahtumapäivä on 
lisännyt suvaitsevaisuutta erilaisuutta kohtaan. Vastaajien mukaan oppilaat 
ymmärtävät ja arvostavat toisiaan enemmän tapahtumapäivän jälkeen.

Toyota Auto Finland Oy on tukenut Para School Day -kiertuetta vuodesta 
2018 lähtien ja jatkaa tukeaan vuonna 2020 sekä taloudellisesti että kiertu-
een käytettävissä olevan pakettiauton muodossa. 

”Kiertue on erittäin tärkeä tapahtuma. On ollut mukavaa huomata, että 
olemme yhdessä Paralympiakomitean kanssa pystyneet edistämään sekä 
paraurheilun että vammaisuuden ymmärrystä. Myös Toyotan oman Start 
Your Impossible -liikkeen periaatteena on, että liikkuminen on jokaisen 
perusoikeus ja kaikille löytyy oma tapa liikkua”, toteaa Toyota Auto Finland 
Oy:n markkinointijohtaja Mikko Kekäläinen.

”Yhdessä olemme enemmän kuin omat tavoitteemme ja tekemisemme oli-
sivat erikseen, joten jatkamme yhteistyötä ilomielin myös vuonna 2020.” TW
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Ajassa
Lue lehteä myös digitaalisesti ToyotaWay.fi  

Varusteet saatavilla
esimerkiksi mustana
ja punaisena (hinnat

asennettuina).

Tuunaa  
Corollasi

Koristelista etu- ja takaovien 
alareunaan, punainen,
Touring Sports (242 €).

Sivupeilien kuoret, 
punainen (111 €) ja

etupuskurin koristelista,
punainen, Touring Sports ja 

Hatchback (151 €).

Takaluukun koristelista 
alareunaan, punainen,
Touring Sports (111 €).

Kysy tuotteita Toyota-
jälleenmyyjiltä.

Auton ostaminen  
kuukausierällä –  
tiesitkö nämä faktat?  
Moni haluaa nykyään maksaa autonsa käytön mukaan. Toyota  
Rahoituksesta Matti Tanninen ja Carita Österberg kertovat,  
miten varmistat, että kuukausierä on turvallinen ja järkevä.

1. Mitä tarkoittaa, että auto on  
lainassa vakuutena?
Matti: Lähtökohtaisesti vakuus on lai-
nassa aina hyvä asia. Auto on  lainan 
vakuutena itse asiassa  yllättävänkin 
hyvä, koska sen omistussuhde on 
helppo määrittää, ja sen myyminen 
on verrattain yksinkertaista.
Carita: Tarkoitus on, että auton arvo  
kattaa velan määrän. Kun aikaa kuluu 
ja ajokilometrejä kertyy, auton arvo 
laskee, joten lainan on hyvä vähentyä 
samaa tahtia.

2. Miten ajokilometrit tulisi
huomioida kuukausierässä?  
Matti: Olen huomannut, että usein 
kuukausierä päätetään sen perusteel-
la, paljonko tililtä liikenee rahaa au-
toon joka kuukausi. Tällöin ajokilomet-
rien huomioiminen saattaa unohtua. 
Carita: Jos autolla ajetaan viidessä 
vuodessa 300 tkm tai 50 tkm, auton 
arvo on luonnollisesti sopimuskauden 
jälkeen täysin erilainen. 

3. Minkä suuruinen käsiraha  
on hyvä? 
Matti: 10–20 prosentin käsiraha on jo 
hyvä. Käsiraha turvaa, että sopimuksen 
alusta asti velkaa on vähemmän kuin 

mitä auton arvo on. Toisin sanoen va-
kuudella voisi kuitata koko velan pois 
missä vaiheessa sopimusta tahansa. 
Carita: Jos käsirahaa ei ole, sopimuk-
sen alussa auton arvo on joko sama 
kuin velan määrä tai alempi. Tilanne 
toki korjaantuu ajan myötä, kunhan 
kuukausierä on riittävän suuri, ja velka 
lähtee lyhenemään sopivalla tahdilla.
 
4. Miten suurempi viimeinen  
maksuerä vaikuttaa sopimuk-
seen? 
Matti: Jos teet esimerkiksi neljän vuo-
den osamaksusopimuksen, uudella au-
tollasi on neljän vuoden päästä vielä 
merkittävästi arvoa. Ei siis ole välttämä-
töntä tähdätä tilanteeseen, jossa neljän 
vuoden kuluttua velkaa on nolla euroa. 
Carita: Suuremmalla viimeisellä erällä 
muita kuukausieriä saadaan pienem-
miksi. Esimerkiksi Toyota Jousto -sopi-
muksessa auton vähimmäisarvo mää-
ritetään vaikka neljän vuoden päähän 
ja siihen tähdätään kuukausilyhennyk-
sillä. TW

 
Mikäli sinulla on kuukausierällä maksami-
sesta kysymyksiä, voit laittaa ne  
Toyota Rahoituksen asiantuntijoille osoit-
teeseen toyota.rahoitus@toyota.fi. 

13TOYOTA WAY



Mikä  
Avensiksen 

 tilalle?

Suomalaisten kestosuosikki Toyota Avensis  
on siirtynyt automaailman historiaan.  

Moni autoilija on jo miettinyt, mitä
 hankkisi luottoratsun tilalle.

Teksti PEKKA KARVINEN Kuvat TOYOTA
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RAV4 vetää
perävaunut
ongelmitta.

UUTISET Toyota Avensiksen tuotannon päättymisestä 
otettiin kotimaassamme vastaan sekavin tuntein vuonna 
2018. Olihan malli jo kolmen sukupolven voimin nauttinut 
suurta suosiota aina ensiesittelystään vuodesta 1998 läh-
tien. Avensis löysi vuosien saatossa asiakkaansa niin työsuh-
deautoilijoista kuin perheistä. Moni lienee jossain vaiheessa 
matkustanut taksi-Avensiksen takapenkillä. Joku huolima-
ton on saattanut istua poliisiautona palvelevan Avensiksen 
kyydissä.

Avensiksen omistajat katselevat autoaan varmasti miet-
tien, mikä olisi seuraava siirto. Valikoima on onneksi kas-
vanut uusilla, hienoilla tuotteilla, joista vanhan sanonnan 
mukaan löytyy jokaiselle jotakin.

Auton hankinta alkaa aina käyttötarpeen miettimisestä, 
joten lähdetäänpä siitä liikkeelle.

Kun yksi tärkeimmistä vaatimuk-
sista on isot sisätilat, voimme kään-
tää katseemme RAV4-mallistoon. 
Katumaasturien luokan aikanaan 
luonut malli on viidennen sukupol-
ven myötä parempi kuin koskaan, ja 
se on myös kooltaan iso.

Mallistosta löytyy voimalinja 
jokaiseen makuun, sillä perinteisen 
bensiinimoottorin saa joko etu- tai 
nelivetoisena. Kumpikin malli löy-
tyy niin ikään manuaalina ja auto-
maattina.

Itselataavan hybridimallin saa 
puolestaan etu- tai nelivetoisena, ja 
tänä vuonna esiteltävä lataushybridi 
laventaa valikoimaa entisestään. Vii-
meksi mainitusta mallista voit lukea 

lisää tämän lehden sivulta 36.
Lukuisat varustetasot sekä laaja 

lisävarustevalikoima tekevät cross-
over-mallista erittäin monikäyttöi-
sen ajoneuvon, joka on kotonaan 
niin kaupungissa, maantiellä kuin 
haasteellisessakin maastossa.

Verrattaessa Avensikseen yleisole-
mus on korkeampi tarjoten parem-
man näkyvyyden. Myös tavaratila 
on korkeampi ja nostokynnys säilyy 
silti maltillisena. RAV4:n kanssa ei 
jää paitsi mistään, mitä Avensis on 
tarjonnut.

RAV4 on myös perävaunujen 
vetämiseen hyvä valinta, sillä se tar-
joaa Toyotan henkilöautomalleista 
isoimmat vetomassat.

”Tarvitsen isot sisätilat”

* Avensis palveli 
niin perheitä kuin 
työ suhdeautoilijoita. 
Moni lienee matkus
tanut myös taksi 
Avensiksen taka
penkillä.

RAV4 rullaa niin kaupungissa 
kuin maastossakin.

TOYOTA WAY16



Iso auto tarjoaa 
hulppeat tilat 

niin kuljettajalle 
kuin matkusta

jille.

Niille, jotka ajavat paljon, ja joiden 
ruokavalio koostuu lähinnä huolto-
asemien lounasmenuista, vaihtoeh-
tonamme on Toyota Camry. Se saa-
pui viime vuonna takaisin Euroop-
paan 14 vuoden poissaolon jälkeen. 
Uutuus on otettu erinomaisesti vas-
taan.

Ison sedanin ajomukavuus,  vakaus 
ja itselataavan hybridijärjestelmän 
taloudellisuus pitävät hymyn pinnas-
sa pitkääkin siivua ajettaessa. Talou-
dellisuus ei tarkoita nuhapumppu-
maisia ajo-ominaisuuksia tai kiih-
tyvyyden määrittämistä kalenterin 
avulla sekuntikellon sijaan. Camryn 
218 hevosvoiman huipputeho tekee 
ajamisesta leppoisaa ja ohittamisesta 
turvallista.

Iso auto tarjoaa hulppeat tilat niin 
kuljettajalle kuin matkustajille, ja 
porrasperäiseen tavaratilaan mahtuu 
isotkin matkapakaasit. Tien päällä on 
harvoin niin mukavaa kuin Camryn 
ratin takana.

”Olen aina tien päällä”

Camryn ajomukavuus on
 huippuluokkaa.
 Leppoisampaa 
ajokokemusta saa hakea.

TOYOTA WAY 17



Jos viihdyt ulkona, 
Corolla TREK voisi olla 
valintasi.

Corolla Hatchback on 
virtaviivaisuudessaan
näppärä.

Corolla Sedan on 
maanteiden tyylikkäimpiä
 kiitureita.

Toyota Corolla 
valittiin Tekniikan 

Maailman  
vuoden 2020  
talviautoksi.

”Ajan siellä sun täällä”
Siellä tai täällä, miltä tuntuisi Corolla?  
Uusi, iso Corolla venyi kokoluokkansa 
ylärekisteriin malliuudistuksessa vuonna 
2019. Esimerkiksi sisätilojen kannalta 
olennainen akseliväli on sedan- ja Tou-
ring Sports -korimalleissa sama kuin vii-
meiseksi jääneessä Avensiksessa. Corollan 
mallivalikoima on valtavan laaja: kolmen 
korimallin ja voimalinjan sekä useiden 
varustelutasojen myötä mallistosta löytyy 
passeli vaihtoehto monelle käyttäjälle.

Jos arvostat perinteisen sedanin ele-
ganttista tyyliä, Corolla Sedan tarjoi-
lee sitä roppakaupalla. Entä onko autosi 
tavaratila yleensä enimmäkseen tyhjä ja 
haluat pitää myös takapenkin sellaisena? 
Sporttinen Corolla Hatchback sopii siinä 
tapauksessa tarpeisiisi.

Jos taas lapsia viedään  harrastuksiin, 
viikonloppuisin mennään porukalla 
mummolaan ja koirakin olisi kiva saada 
kyytiin, suosittelemme Corolla Touring 
Sportsia. Sen farmarimallinen kori antaa 
koko porukalle tavaroineen miellyttävän 
matkustuskokemuksen niin lyhyillä kuin 
pidemmillä matkoilla.

Tässä vielä viimeisimpiä kuulumisia 
Corolla-maailmasta: Toyota-jälleenmyy-
jille on saapunut hiljattain sekä urhei-
lullista ulkonäköä korostava GR Sport 
-varuste taso ja hieman korotetulla maa-
varalla varustettu ulkoiluhenkinen Corol-
la TREK.

TOYOTA WAY18



C-HR:n maukkaan 
ajettavuuden  

takeena on  
Toyotan TNGA-
perus rakenne.

Esimerkkihintoja:
RAV4 32 568 €  
(2.0 VVT-iE Active),  
41 715 € (2.5 Hybrid Active)

Camry 38 665 €  
(2.5 Hybrid Active)

Corolla Touring Sports  
28 791 € (1.8 Hybrid Active)

C-HR 29 959 €  
(1.8 Hybrid Active)

”Haluan, että auto  
erottuu ulkonäöllään”
Siinä tapauksessa älä etsi pidempään, 
sillä hiljattain uudistunut Toyota 
C-HR on takuuvarma valinta. Toyo-
tan muotoilun uuden tulemisen 
vuonna 2016 aloittanut C-HR on säi-
lyttänyt erottuvan tyylinsä ja on sen 
ansiosta ollut omassa segmentissään 
suosituimpien mallien joukossa.

Rohkea tyyli sai kaverikseen uuden 
voimalinjavaihtoehdon, kun 2.0-lit-
raiseen polttomoottoriin perustuva 
hybridijärjestelmä on saatavilla myös 
C-HR:ään.

Crossover-malleille ominainen, 
tavanomaista korkeampi istuma- 
asento yhdessä hieman korkeamman 
korin kanssa mahdollistavat hyvän 
näkyvyyden. Ja kuten muissa kin esi-
tellyissä malleissa, C-HR:n maukkaan 
ajettavuuden takeena on Toyotan 
TNGA-perusrakenne. Avensiksella 
ajamaan tottuneelle C-HR voikin tar-
jota jännittävän siirtymän uudenlai-
seen autoluokkaan tyylistä ja teknises-
tä etumatkasta tinkimättä. TW

C-HR takaa näkyvyyttä 
ja  tyyliä.
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Kirkkaimmat  uutuudet
Geneven kansainvälinen autonäyttely on perinteisesti 

Euroopan autovuoden avaus. Koronaviruksen 
myötä autonäyttely jouduttiin kuitenkin tänä vuonna 

perumaan. Genevessä olisimme nähneet Toyotalta 
nämä neljä uutuusmallia.

Uudet mallit

20 TOYOTA WAY

Uudelleensyntynyt Toyotan
urheiluautolegenda on saanut
uuden 2.0-litraisen, ahdetun 
voimalinjan. Sen 190 kW /  258 hv 
huipputeho ja 400 Nm  huippuvääntö 
kiskaisevat auton  hujauksessa edelle – 
suurinpiirtein  kaikessa.

Suomessa syntynyt GR Yaris on sekä 
GR-malliston uusi aluevaltaus että

 tulevan WRC Yaris -ralliauton 
tyypitysmalli. Ennakkomyynti 

aloitetaan Neste Rallien aikaan ja
ensimmäiset autot ovat Suomessa 

loppuvuodesta.

Teksti PEKKA KARVINEN Kuvat TOYOTA



Kirkkaimmat  uutuudet

21TOYOTA WAY

Toyota RAV4 Plug-in saapuu 
näyttämään mallia, 

miten ladattava hybridi
toteutetaan järkevästi. 

Malli on ennakkomyynnissä 
ja ensimmäiset autot saapuvat 

Suomeen syyskuussa.

Uuden sukupolven Toyota 
Yaris saapuu Suomeen 
syksyllä 2020. Uutuus on 
kerännyt jo kehuja 
suomalaisilta autotoimittajilta, 
jotka saivat ensimaistiaisen 
autosta  tammikuussa.



AINA SAMA JUTTU.
Tiedetään. Joissakin asioissa toisto ja tylsyys ovat 

kuitenkin hyvästä. Käytön mukaan räätälöity 

ja kiinteä kuukausierä on oivallinen esimerkki tästä. 

Kun rahoitat autosi Toyotan omassa rahoitusyhtiössä, 

vältyt yllätyksiltä.

TOYOTA RAHOITUS
toyota.� /rahoitus



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

Autoteollisuuden kukoistus 
alkoi 1920-luvulla. Liukuhihnaa 

hyödyntävä sarjatuotanto oli pääs-
syt käyntiin ja tärkeimmät keksinnöt 
oli tehty. Auton yleistyminen vaati 
ainoastaan kukkarolle sopivan hin-
noittelun, tieverkoston laajentumisen 
ja polttoainejakelun varmistumisen.

Nyt kun olemme siirtyneet 
2020-luvulle autojen aiheuttamien 
päästöjen vähentäminen on tärkein 
tehtävä. Sadan vuoden takaiseen on 
kuitenkin paljon yhtäläisyyksiä. Tar-
vittava teknologia on myös nyt ole-
massa. Pitää vain valita vaihtoehdois-
ta parhaat, hinnoitella oikein ja huo-
lehtia käyttöenergian saatavuudesta.

Asiantuntijat vakuuttavat, että kaik-
kia käyttövoimavaihtoehtoja tarvitaan 
vielä ainakin pari vuosikymmentä. 
Autokaupassa tiedostetaan, että asi-
akkaat haluavat varmaa ja läpinäkyvää 
tietoa valintansa perustaksi. Autoteol-
lisuus ennustaa, että kymmenen vuo-
den päästä tuotannosta on vielä puo-
let pelkällä polttomoottorilla toimivia 
autoja. Eniten kasvaa hybridien mää-
rä, kolmasosaan koko autotuotannos-
ta. Sähköautojen osuus jää 15 pro-
senttiin. Edessä on siis hybridien vuo-
sikymmen.

Pysäköinti kallistuu ja alan liike-
toiminta kasvaa. Kun autojen määrä 
lisääntyy ja kaupungit rajoittavat lii-
kennettä ja poistavat kadunvarsipysä-
köintiä, pitää pysäköintiin varata kal-
lista hallitilaa.

Pääkaupunkiseudulla tarjotaan 
jo nyt kolmen tuhannen euron hin-
taisia vuosisopimuksia hallipaikasta. 
Hinta on kymmenkertainen verrattu-
na kadunvarsipysäköintiin ja enem-
män kuin auton muut käyttökus-
tannukset. Autolle voi ostaa hallista 
myös oman osakkeen. Se taas mak-
saa enemmän kuin keskihintainen 
uusi auto. 

Pysäköintivirhemaksut luulta-
vasti nousevat ja maksulappujen jako 
tehostuu. Espoossa tehotoiminnan 
kohteeksi joutuivat adventtikirkkoon 
kokoontuneet ihmiset, joiden autoja 
oli jäänyt epäselvästi merkityn pysä-
köintialueen ulkopuolelle. Juhlaväki 
seurasi kirkon ikkunasta paikalle osu-
neiden laputtajien armoa antamaton-
ta työskentelyä. 

Asiakaspalvelua tulee Espanjas-
ta ja muualtakin maailmasta. Monet 
työt ja palvelut suoritetaan netin väli-
tyksellä. Liikenne- ja viestintävirasto 

Traficom hoitaa jo nyt asiakaspalve-
luaan Espanjan Fuengirolasta. Toi-
minnan sijoittamista turistikohtee-
seen perustellaan alhaisemmilla kus-
tannuksilla.

Autosta tulee osa tietoverkkoa, 
jonka avulla auton kunto voidaan 
tarkastaa ja huoltokin tehdä käteväs-
ti etänä. Liikkumista seurataan ja tie-
to tallentuu tietopankkeihin entis-
tä tehokkaammin. Joku jossain tie-
tää missä olet, mihin menet ja mitä 
ostat.

Oli hämmentävää saada Googlel-
ta viesti, joka kertoi missä olin viime 
vuonna käynyt. Se tiesi maat, kau-
pungit, kaupat ja baaritkin! Se tiesi 
paljonko olin käyttänyt aikaa autos-
sa, ja minkä verran kertyi kilometre-
jä, sama kävelyn ja pyöräilyn osalta. 
Mistä se tietonsa sai? Älykännykästä 
varmaan. 

Vastapainona teknologian kasvun 
todennäköisyydelle ovat ennusteet 
eettisyyden, inhimillisyyden ja luon-
non arvostuksen kasvusta. Tapahtuu-
ko asiat, joita uumoillaan? Tuskin-
pa ainakaan kaikki. Toteutunut tulee 
poikkeamaan asiantuntijoidenkin 
antamista ennusteista. TW
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Hybridien vuosikymmen
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MyT-sovelluksen ideana on, että jokai-
nen Toyota-omistaja saisi autostaan ja 
ajamisesta entistä enemmän irti. Sovel-
luksen avulla voit esimerkiksi suunnitel-
la matkoja etukäteen kotisohvalla istuen. 
Voit myös paikantaa pysäköidyn autosi ja 
saada muistutuksen huollosta.

Uusiimpiin Toyota-malleihin on saa-
tavilla hybridiajovalmentaja, joka analy-
soi ajo tapaasi ja kertoo, kuinka ajat entis-
tä taloudellisemmin. Listaus MyT-palve-
luista malleittain on nähtävillä osoittees-
sa toyota.fi/omistajalle/MyT. TW

MyT-sovellus on  
kätevä apurisi

MyT-sovellus on tehty 
auttamaan Toyota-
omistajaa. Sen avulla 
voi suunnitella tulevia 
matkoja, asettaa 
muistutuksia ja saada 
opastusta taloudelliseen 
ajamiseen.

Teksti KASPER HALSAS Kuvat TOYOTA
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Halutessasi voit tarkastella yksittäisiä 
ajomatkoja tarkemmin. Sovellus 
myös antaa neuvoja taloudellisesta 
ajamisesta.

MyT-sovelluksen aloitussivulta 
näet viimeisen ajomatkasi yhteen-
vedon. Uudemmissa Toyota-
malleissa käytettävissä oleva 
hybridiajovalmentaja pisteyttää ajosi.

 Saat viimeisen ajomatkasi näkyviin 
kartalle. Voi tarkastella esimerkiksi 
sähköajon osuutta (korostettu sinisellä).

Etsi autoni -toiminnolla voit muistuttaa 
itseäsi siitä, mihin jätit autosi. Voit myös 
jakaa auton sijainnin toisen käyttäjän 
kanssa. 

Uusimpien Toyota-mallien hybridi-
ajovalmentaja näyttää muun muassa 
yhteenvedon matkoista halutulla 
aikajaksolla. Lisäksi se kertoo 
keskimääräiset hybridiajopisteet, joita 
taloudellinen ajotapa kerryttää. 

MyT-sovelluksen kautta 
voit varata autollesi huollon 
toyotahuoltovaraus.fi -sivus-
tolla. Uuden auton tuotan-
toa voi seurata puolestaan 
toimitus aikaseurannan avulla.
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Henkilö

26 TOYOTA WAY



Unelmien
jäljillä
Matti Suur-Hamari menetti kolarissa 
säärensä. Siitä huolimatta hän on 
treenannut itsensä lumilautailun 
huipulle ja ajattelee, että onnettomuus 
toi elämään paljon hyvääkin.

Teksti LIISA KUITTINEN Kuvat EEVA MÄKINEN
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ASIAT EIVÄT AINA mene niin kuin 
itse toivoisi, mutta kaikesta on mah-
dollista selvitä ja päästä eteenpäin. 
Näin kiteytyy lumilautailija Matti 
Suur-Hamarin, 33, elämänfilosofia 
ja tapa katsoa maailmaa. Suur-Ha-
mari ei ole menettänyt uskoaan tule-
vaisuuteen, vaikka elämä on koetellut 
useammankin kerran.

Viimeisin koettelemuksista tapah-
tui marraskuun lopussa Pyhätunturil-
la paralumilautailun maailmancupin 
alla: Suur-Hamarin valmentaja Mik-
ko Wendelin, 41, menehtyi äkilliseen 
sairauskohtaukseen. Menetys oli ras-
kas, ja Suur-Hamari laski maailman-
cupin suuren surutaakan kanssa. Se 
oli kova paikka.

”Vaikka Mikko ei ollut enää fyysi-
sesti paikalla, henkisesti hän oli läs-
nä – niin vahvasti Mikon opit ovat 
juurtuneet laskuihini”,  Suur-Hamari 
sanoo.

Vaikka suru on yhä läsnä, 
Suur-Hamari kokee päässeensä 
pahimmasta sokkivaiheesta yli. Hän 
teki helmikuussa kisamatkan Poh-
jois-Amerikkaan ja huomasi siel-
lä pystyvänsä jälleen hymyilemään. 
Taakse jääneet kuukaudet ovat kui-
tenkin olleet rankkoja.

”Mikko ei ollut pelkkä valmentaja, 
vaan tärkeä ystäväni. Parhaimmillaan 
kiersimme maailmaa yhdessä 200 
päivää vuodessa.”

Unelman alkupiste
Kun Matti Suur-Hamari  voitti 
paracrossin kultamitalin Pyeong-

changin paralympialaisissa maalis-
kuussa 2018, toteutui yksi hänen 
suurista unelmistaan.

Sen eteen Suur-Hamari oli teh-
nyt töitä siitä lähtien, kun hän vuon-
na 2009 sairaalassa maatessaan löy-
si netistä amerikkalaisen paralumi-
lautailija Evan Strongin Youtube- 
videot. Strong lumilautaili niissä 
sääriproteesin kanssa.

Suur-Hamari oli joutunut sai-
raalaan moottoripyöräkolarin takia. 
Hänen vasen jalkansa oli amputoitu 
polven alapuolelta, ja hän etsi  netistä 
tietoa jalan amputoimisesta ja siitä, 
mitä sääriproteesin kanssa pystyisi 
tekemään.

Strong oli Suur-Hamarin ikätove-
ri, ja hänen lautailuvideonsa tekivät 
ison vaikutuksen. Suur-Hamari oli 
harrastanut lumilautailua jo 13-vuo-
tiaasta lähtien, mutta paralumilautai-
lusta hän ei tiennyt mitään.

”Strongin videoita katsellessani 
päässäni syttyi lamppu: sääriprotee-
sin kanssa pystyi myös lautailemaan. 
Ajattelin, että haluan jonain päivänä 
pystyä samaan”, Suur-Hamari kertoo.

Uusi elämänsuunta
Matti Suur-Hamari oli liikunnallinen 
lapsi. Hän harrasti ”kaikkea mahdol-
lista kilpauinnista kartingiin”.

Kilpaurheilijaa hänestä tuskin olisi 
tullut ilman onnettomuutta.

”Olin kolarin sattuessa  23-vuotias, 
ja siinä vaiheessa ammattiurheilijan 
haaveeni oli jo viilentynyt. Kun elä-
mäni mullistui, jouduin miettimään 
uudelleen, mitä tekisin”, hän sanoo.

Sairaalassa Suur-Hamari päätti, 
että jonain päivänä hän vielä laski-
si laudalla. Ensimmäisen kerran hän 
pääsi mäkeen kolme vuotta onnetto-
muuden jälkeen.

”Oli kevättalvi ja lähdin kaverini 
kanssa kokeilemaan lautailua Myl-
lymäen maisemiin. Kun olin laske-
nut ensimmäisen mäen, totesin, että 
tämähän sujuu kuin teinivuosina. 
Fiilis oli hieno!”

Onnistuneen kokemuksen jälkeen 
Suur-Hamari otti yhteyttä Paralym-
piakomiteaan ja kysyi, millaista para-
lumilautailutoimintaa Suomessa on. 
Ei kuulemma juuri  minkäänlaista, 
mutta Suur-Hamaria kehotettiin 
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* ”Kolari oli hirveä 
asia, mutta siitä on 
tullut elämääni myös 
paljon hyvää.”



KU K A?

Matti Suur-Hamari

• IKÄ: 33•  Asui lapsuutensa ja  
nuoruutensa Imatralla.•  Aloitti paralumilautailun 
vuonna 2012.•  Voitti kultaa Pyeongchangin 
paralympialaisissa vuonna 
2018.•  Opiskellut äänisuunnittelua 
ja työskennellyt äänisuunnit-
telijana.

ottamaan yhteyttä lumilautaliittoon.
”Sitä kautta pääsin mukaan tree-

neihin. Koska minulla ei ollut näyt-
töjä, osallistuin leireille omakustan-
teisesti ja seurasin sivusta, miten 
homma toimii.”

Ensimmäisen maailmancup-kau-
den Suur-Hamari rahoitti omasta 
pussistaan, mutta menestyksen myö-
tä seuraavalle kaudelle löytyi yhteis-
työkumppaneita ja pieni tukiraha.

Uskomaton matka
Suur-Hamari on voittanut monenlai-
sia pystejä ja palkintoja. Niitä enem-
män hän kuitenkin arvostaa matkaa, 
jonka on tehnyt säärensä menettämi-
sen jälkeen.

”On ihmeellistä, että niinkin kau-
heasta asiasta kuin kolarista on tullut 
elämääni niin paljon hyvää. En olisi 
ikinä uskonut sitä. Olen päässyt kier-
tämään maailmaa ja kokemaan usko-
mattomia fiiliksiä.”

Suur-Hamari iloitsee, että hän saa 
nauttia ammattiurheilijan arjesta ja 
toteuttaa lasku-unelmiaan. Yksi haa-
ve on kuitenkin vielä toteutumatta: 
Suur-Hamari haluaisi laskea jonain 

päivänä vammattomien maailman-
cupissa.

”Se on mahdollista kovalla  työllä 
ja treenillä, mutta totta kai kilpailu 
on kovaa ja erot pieniä.”

Jotta haave toteutuisi, Suur-Ha-
marin on ensin pärjättävä Euroopan 
ja Pohjois-Amerikan cupin osakilpai-
luissa. Hän on osallistunut niihin jo 
jonkin verran, ja tulokset ovat olleet 
hyviä.

”Tällä hetkellä paracup on kuiten-
kin ykkösprioriteettini. Jos aikaa jää, 
otan kisaohjelmaan myös vammatto-
mien kisoja.”

Vapaudesta voimaa
Suur-Hamari elää täysipäiväistä 
urheilijan arkea. Hän on vapaa suun-
nittelemaan omat kuvionsa ja luo-
maan uraa, joka näyttää ja tuntuu 
omalta.

”Saan siitä valtavasti voimaa ja 
inspiraatiota.”

Suur-Hamari on myös Toyotan 
yhteistyöurheilija. Hän sai marras-
kuussa käyttöönsä RAV4 Hybridin, 
joka on osoittautunut luotettavaksi 
autoksi.

* ”Olen outdoor- 
ihminen ja käyn  
paljon patikoimassa 
ja kalastamassa.”

”Olen outdoor-ihminen ja liikun 
paljon luonnossa. Käyn esimerkiksi 
patikoimassa ja kalastamassa. Autolla 
pääsen lähestymään erilaisia luonto-
paikkoja”, hän kertoo. TW
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Yritysmyynti

Vartijan 
työpari
Vartiointiliikkeen autot ovat 
kovassa käytössä ja rankassa 
rasituksessa. Siksi niiden on 
oltava kestäviä, luotettavia ja 
vähäpäästöisiä.

Teksti SAMI TAKALA Kuvat TOMI NUOTSALO
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UUDENKARHEA Toyota C-HR kiil-
telee helsinkiläisessä parkkihallissa. 
Se on yksi vartiointiliike Avarn Secu-
rityn paristasadasta autosta ja esi-
merkki siitä, mihin suuntaan yritys 
on viemässä kalustoaan.

Avarn Securityn tarkoituksena on 
siirtyä käyttämään pelkästään Toyo-
tan autoja vuoteen 2023 mennessä. 
Yrityksen autoilla ajetaan viisi vuotta 
tai 150 000 kilometriä. Nyt Toyotia 
on jo runsas puolet autoista.

Avarn Security tarjoaa turvalli-
suuspalveluita yrityksille ja julkisen 
sektorin organisaatioille. Se työllistää 
Suomessa noin 4 000 turvallisuus-
alan ammattilaista.

Auto on osa hyvinvointia
Avarn Securityn hankintapäällikkö 
Cia Karoliussen kertoo, että syi-
tä yhden automerkin suosimiseen on 
monia.

Avarn Securityn 
 kalustoon kuuluu iso 

kirjo eri malleja: C-HR, 
Yaris, Corolla, RAV4, 

 Hilux ja Proace.
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”Merkittävä tekijä on se, että 
Toyota pystyy kattamaan meidän 
koko tarpeen. Se on myös arvostet-
tu merkki, ja autoilla on hyvä jälleen-
myyntiarvo. Se näkyy leasing-hin-
noissa myönteisesti.”

Yrityksen kalustoon kuuluu iso 
kirjo eri malleja: C-HR:n lisäksi käy-
tössä on Yaris, Corolla, RAV4, Hilux 
ja Proace.

Palvelupäällikkö Tuomas Heino-
nen kertoo, että esimerkiksi Yaris on 
osoittautunut näppäräksi piirivarti-
joiden käytössä kaupungeissa. Autoa 
on helppo pyörittää ahtaissa paikois-
sa. Nyt myös C-HR:n suosio on kas-
vanut.

”Se on monia muita henkilöautoja 
korkeampi ja siksi piiriautona hyvä. 
Piirivartijan täytyy nousta autosta 
kymmeniä kertoja päivässä, mikä on 
helpompaa korkeammasta autosta. 
Se ei ole selälle niin raskasta”, Hei-
nonen sanoo.

Vartijoiden lisäksi autoja käyttä-
vät turvajärjestelmien asentajat, jot-
ka puolestaan tarvitsevat paljon tava-
ratilaa.

Hybridi säästää luontoa 
ja rahaa
Parkkihallissa käyttöönottoa odot-
tavassa C-HR:ssä Toyotan logo on 
koristeltu sinisellä. Väri kertoo, että 
auto on hybridi.

Avarn Securityssä ympäristöasiat 
ovat tärkeitä, minkä vuoksi he suo-
sivat hybridejä. Esimerkiksi hybri-
di-Yariseja on ollut vartijoiden käy-
tössä siitä lähtien, kun malli on ollut 
markkinoilla.

”Kun kilpailutimme autoja, poh-
dimme myös sähköautoja. Niiden 
käyttöönotto ei kuitenkaan ole vie-
lä mahdollista lataukseen  liittyvien 
haasteiden vuoksi”, Karoliussen 
sanoo.

Hänen mukaansa hybridien hyöty-
nä on taloudellisuus. Kun kilometre-
jä kertyy runsaasti, polttoaineen hin-
nan pienetkin korotukset, ja auton 
vähäinen kulutus merkitsevät paljon.

12 miljoonaa kilometriä  
vuodessa
Avarn Securityn yli kymmenen vuo-
den aikana keräämän kokemuksen 
perusteella Toyota on osoittautunut 
kestäväksi merkiksi. Vaikka autoil-
la ajetaan ahkerasti, yhteensä lähes 

12 miljoonaa kilometriä vuodessa, 
perushuollot ovat pitkälti riittäneet.

”Enimmillään yksittäisellä autolla 
ajetaan jopa 13 000 kilometriä kuu-
kaudessa. Se on raskasta autolle. Sik-
si esimerkiksi käynnistysnappula on 
ihan ehdoton. Auto ei kestäisi jatku-
vaa avaimen kääntöä. Samoin jarrut 
joutuvat kovalle koetukselle”, Karoli-
ussen sanoo.

Hybridissä jarruttelusta on tosin 
myös hyötyä, sillä jarrutusenergia 
kerätään talteen.

”Jos autot eivät kestäisi kovaa 
kulutusta ja niitä jouduttaisiin kor-
jailemaan usein, meillä pitäisi olla 
kalliita vara-autoja. Nyt niihin ei ole 
tarvetta”, Tuomas Heinonen tähden-
tää. TW

* ”Enimmillään 
 yhdellä autolla aje  taan 
jopa 13 000 kilometriä 
kuukaudessa. Se on 
raskasta autolle.”

Hankintapäällikkö  Cia Karoliussenin mukaan 
Avarn Securityllä aiotaan siirtyä pelkästään 
Toyotan autoihin vuoteen 2023 mennessä.
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TOYOTA GENUINE MOTOR OIL
ELINVOIMAA 
JUURI SINUN AUTOLLESI

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

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

Huollon varaat helposti osoitteesta toyotahuoltovaraus.� 



Mitä etuja Toyota Joustosta on 
käytetyn auton hankinnassa?
Toyota Jousto -rahoitus on turvalli-
nen, riskitön ja stressitön tapa rahoit-
taa niin uusi kuin käytetty auto. Se 
tarjoaa autonostajalle mielenrauhaa, 
eikä asiakkaan tarvitse panna kaik-
kia säästöjään likoon kerralla. Lisäksi 
annamme autolle taatun hyvityshin-
nan, kun rahoitussopimus päättyy.

Mitä taattu hyvityshinta  
tarkoittaa?
Rahoitussopimusta tehdessämme 
arvioimme, mikä on auton arvo sopi-
muksen päättyessä, ja takaamme, että 
auto on silloin vähintään sen arvoi-
nen. Hyvityshintaan vaikuttaa auton 
malli, asiakkaan vuosittaiset ajokilo-
metrit ja rahoitussopimuksen pituus.

Sopimuskauden lopussa asiak-
kaalla ei voi olla velkaa enemmän 
kuin auton arvo on. Auton arvo voi 

Joustoa käytetyn  
auton hankintaan
Oletko aikeissa hankkia käytetyn auton? Nyt 
voit tehdä sen Toyota Joustolla, joka antaa 
mielenrauhaa taatulla hyvityshinnalla.

Teksti SAMI TAKALA Kuvitus ISTOCK

olla jopa suurempi kuin taattu hyvi-
tyshinta, jolloin asiakas voi käyttää 
ylimenevän osuuden esimerkiksi seu-
raavan auton käsirahaan.

Onko Toyota Jousto muita 
rahoitusvaihtoehtoja kalliimpi?
Jousto ei poikkea rahoituskuluiltaan 
perinteisestä osamaksusta eikä asiak-
kaalle tule lisäkuluja autolle anne-
tusta taatusta hyvityshinnasta. Riski 
auton arvon alenemisesta on Toyota 
Rahoituksella, ei asiakkaalla.

Voinko luopua autosta kesken  
sopimuskauden?
Asiakas voi myydä tai vaihtaa auton 
kesken sopimuskauden, kuten aina 
osamaksussa. Silloin myyjä arvioi 
auton senhetkisen hinnan. Joustos-
sa ei siis ole purkukuluja, jos autosta 
haluaa luopua kesken sopimuskau-
den.

Rahoitus

Millaisiin käytettyihin  
autoihin Jouston saa?
Enintään kuusi vuot
ta vanhoihin henkilö
autoihin, joilla on 
ajettu maksimissaan 
160 000 kilometriä. 
Toyotaliikkeen myy
jät osaavat kertoa, 
saako autoon Jousto 
rahoituksen.
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Miten haen Toyota Joustoa?
Jouston saa Toyota-liikkeistä. Kau-
panteon yhteydessä asiakkaalle hae-
taan ensin Toyota Rahoituksesta 
luottopäätös. Siinä arvioidaan muun 
muassa kaupassa tarvittava käsiraha 
ja mahdollisuudet maksaa suunnitel-
tua kuukausierää.

Asiakas pystyy hakemaan luotto-
päätöksen ennakkoon myös osoit-
teessa toyota.fi automallin valinnan 
jälkeen. Myös esimerkiksi Nettiau-
tossa asiakas pääsee selaamaan auto-

Kysymyksiin vastasi 
Toyota Finance  

Finlandin  
asiakkuuspäällikkö 

 Ullamari  
Hyyryläinen. 

ja, joille Toyota Jousto on saatavilla. 
Autoille on annettu esimerkkilaskel-
mat, ja luottopäätöksen voi hakea 
ennakkoon.

Voinko pitää maksuvapaita  
kuukausia?
Kyllä voit. Maksuvapaan kuukauden 
voi pitää kerran vuodessa, mikä siir-
tää sopimusaikaa kuukaudella eteen-
päin. Tällöin asiakas maksaa vain 
kyseisen erän koron ja käsittelymak-
sun. TW
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* Korkea energian-
kulutus ei sovi tapaan, 
jolla Toyota valmistaa 
autojaan. Vuoteen 
2050 mennessä ta-
voitteena on nolla-
päästöisyys.

TOYOTA RAV4 PLUG-IN oli Los 
Angelesin autonäyttelyssä ensim-
mäistä kertaa yleisön nähtävillä vii-
me vuoden puolella ja nyt se on 
ennakkomyynnissä Suomessa. RAV4 
Plug-in kasvattaa Toyotan Euroopas-
sa tarjolla olevien ladattavien hybri-
dien määrän kaksinkertaiseksi saa-
puen vuonna 2016 esitellyn Prius 
Plug-in -mallin rinnalle.

RAV4 Plug-in asettuu RAV4-mal-
liston huipulle ja on samalla kaikkien 
aikojen tehokkain RAV4-malli.

Ei pelkkää tehoa tai ulkonäköä
Yli 300 hevosvoiman huipputeho 
tai erinomainen vakiovarustelu eivät 
itsessään vielä erota tätä ladattavaa 
hybridiä muista malleista tai kilpai-
lijoistaan, vaan todelliset valttikortit 
piilevät pintaa syvemmällä.

Monet markkinoilla olevat ladat-
tavat hybridit ovat tekniikaltaan sel-
laisia, jotka on ollut helppo toteuttaa 
nopeasti muuttuneen markkinatilan-
teen, kasvavan ympäristötietoisuu-
den ja kiristyvien päästömääräys-
ten vaatimuksesta. Olemme nähneet 
ratkaisuja, joissa perinteisen poltto-
moottorivoimalinjan rinnalle on 
tuotu yksinkertainen sähkömootto-
ri ja ulkoisen latausmahdollisuuden 
omaava korkeajänniteakku.

Tällaisen järjestelmän toimin-
taperiaate on sangen yksinkertai-
nen. Ajettaessa ladatulla sähköllä 
ajetaan ensisijaisesti korkeajännite-

Ladattavien hybridien 
kuningas on täällä

Uusi RAV4 Plug-in -malli on nyt ennakkomyynnissä. 
Malli esittelee sekä älyään että lihaksiaan isolla 

itseluottamuksella. 
Teksti PEKKA KARVINEN Kuvat TOYOTA

akun  varaus tyhjäksi, jonka jälkeen 
auto toimii kuin mikä tahansa polt-
tomoottoriauto – mallista riippuen 
joko bensiinillä tai dieselillä.

Ratkaisun hyvä puoli on se, että 
auto on täysin lähipäästötön ajet-
taessa ladatulla sähköllä. Huonompi 
puoli taas on se, että ladatun sähkön 
loputtua polttomoottorin avulla ajet-
taessa voimalinja ei välttämättä mah-
du kategoriaan ”taloudellinen”.

Olemme saaneet kuulla ja lukea 
hyvinkin korkeista kulutuslukemista, 
kun autolla ajetaan joko ilman ladat-
tua sähköä tai sen loputtua. Toisaalta 
auton ilmoitettu huipputeho ei vält-
tämättä enää toteudu, kun korkea-
jänniteakku on tyhjä ladatusta sähkö-
energiasta.

Äly, tekniikka ja kokemus
Vaikka edellä mainitut  ladattavat 
hybridit voidaan katsoa  oikeiksi 
hybrideiksi, jäävät ne tekniseltä 
toteutukseltaan kauas Toyotan aja-
tusmallista. Korkea energiankulu-
tus ei sovi tapaan, jolla Toyota haluaa 
suunnitella ja valmistaa autojaan – 
sen tavan on joka tapauksessa täh-
dättävä yrityksen vuoden 2050 haas-
teeseen täydellisestä nollapäästöisyy-
destä auton elinkaaren ajan.

Tässä astuu mukaan Toyotan val-
tava kokemus hybridijärjestelmistä. 
Ensimmäisen sukupolven Prius esi-
teltiin Tokion autonäyttelyssä vuon-
na 1997 ja sen jälkeen kuljettu mat-

ka on ollut valtava harppaus. Lähes 
kaikki maailmanlaajuisesti tuon het-
ken jälkeen myydyt yli 15 miljoonaa 
Toyotan ja Lexuksen hybridiä ovat 
olleet itselataavia, ja suurin osa tulee 
olemaan sitä jatkossakin.

Toyotan itselataavat hybridijärjes-
telmät ovat tällä hetkellä jo neljän-
nen sukupolven järjestelmiä. Saman-
laisesta toimintaperiaatteesta huo-
limatta tämän päivän järjestelmällä 
on yhtä paljon yhteistä ensimmäisen 
sukupolven Priukseen kuin uusim-
milla älypuhelimilla ensimmäisiin 
GSM-puhelimiin.

Käytä energiaa fiksummin,  
älä enemmän
Yllä oleva otsikko sopii kaikkeen 
energiankulutukseen, mutta autoi-
lusta puhuttaessa se on suorastaan 
välttämätöntä. Toyotan kokemus 
itselataavista hybrideistä auttaa täs-
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mallista riippuen 5,5 – 5,8 l / 100 km. 
Ajotavasta ja ajo-olosuhteista riippu-
en lukema voi toki olla hieman kor-
keampi tai matalampi.

Joka tapauksessa RAV4 Hybrid 
on erittäin taloudellinen auto. Isos-
sa roolissa on muun muassa jarru-
tuksista talteen kerätyn sähköener-
gian hyödyntäminen hyvällä hyöty-
suhteella.

Hyvälle pohjalle on hyvä  
rakentaa
RAV4 Plug-in -malli hyödyntää siis 
Toyotan valtavaa hybridikokemus-
ta sekä ulkopuolista latausmahdol-
lisuutta, eikä tee sitä puolivillaises-
ti. Hybridijärjestelmän suurin teho 
(mikä on aina: polttomoottorin suu-
rin teho + suurin teho, mitä korkea-
jänniteakusta otetaan) pysyy muut-
tumattomana korkeajänniteakun 
varaustilasta huolimatta, eli autosta 
ei tule hitaampi tai heikompi ladatun 
sähkön loputtua.

Jos ja kun ladattu sähkö jossain 
vaiheessa loppuu, ei polttoaineen-
kulutus nouse sen korkeammaksi 
kuin perinteisessäkään, itselataavas-
sa hybridissä. Itse asiassa se voi olla 
jopa hieman pienempi, sillä kehitys 
kehittyy koko ajan.

Toisin sanoen ladatulla sähköl-
lä ajettaessa kyseessä on lähipäästö-
tön auto, joka käyttää myös ladatun 
sähkön mahdollisimman tarkkaan, 

sillä sekään ei ole ilmaista eikä sitä-
kään ole syytä tuhlata. Ladatun säh-
kön loputtua tai muuten normaali-
na, itselataavana hybridinä ajettaessa 
kyseessä on yli 300-hevosvoimainen 
iso crossover-malli, jonka kulutus on 
mitättömän pieni.

Toyota RAV4 Plug-in on siis joh-
toasemassa, lataat sitä tai et. Auton 
hankintahintaan kuuluu myös mie-
lenrauha, minkä vain Toyota voi tar-
jota. TW

sä erittäin paljon. Vaikka ulkopuoli-
nen latausmahdollisuus on ollut vain 
parissa mallissa vuosien saatossa (ja 
ennen RAV4 Plug-iniä tällä hetkel-
lä tasan yhdessä), ei sovi unohtaa, 
että hybridien kanssa työskentely on 
antanut erinomaiset kehitysmahdol-
lisuudet kaikille niille komponenteil-
le, joita tarvitaan ladattavassa hybri-
dissä – ja myöhemmin esimerkiksi 
sähkö- tai polttokennoautoissa. 

Esimerkiksi sähkömoottorit ja 
-generaattorit ovat muuttuneet hyvin 
kompakteiksi tarjoten suuremman 
tehon, paremman hyötysuhteen sekä 
pienemmän painon. Mainitut seikat 
ovat energiatehokasta voimalinjaa 
suunniteltaessa elintärkeitä.

Kiitos kokemuksemme, tiedäm-
me tarkasti, miten korkeajännite-
akku kannattaa toteuttaa ja mitä sil-
tä voidaan vaatia. Lopputuloksena 
autoissamme on juuri oikeankokoi-
nen akku ja uskallamme kertoa sen 
kestävän koko auton käyttöiän. Näin 
olemme halunneet poistaa monia 
mietityttävän ajatuksen akun mah-
dollisesta vaihdosta tulevaisuudessa.

Hybridijärjestelmä on kompo-
nenttiensa summa, ja niinpä olemme 
päässeet tilanteeseen, jossa uusim-
man sukupolven itselataava RAV4 
Hybrid on ison kokoluokan auto 
erittäin matalalla polttoaineenku-
lutuksella. WLTP-syklin mukainen 
yhdistettyä ajoa vastaava kulutus on 

Sisätiloiltaan RAV4 Plug-in on kuin 
itselataava veljensä.

Kaksi käyttövoimaa, ja kummallekin 
oma mittarinsa.

Erilaiset ajotilat erilaisiin tilanteisiin ovat 
vakiona myös RAV4 Plug-in -mallissa.
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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 aloitus-
bonuksena 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

KUN HENKILÖSTÖPÄÄLLIKKÖ 
Heikki Laukkanen astui 14 vuotta 
sitten Toyotan ovista sisään, autoala 
ei varsinaisesti ollut hänen heiniään.

”Olin kuitenkin lukenut kauppa-
korkeakoulussa markkinointia, ja sii-
tä näkökulmasta autoilu ja globaa-
li brändi olivat mielenkiintoisia”, 
Laukkanen kertoo.

Hän aloitti harjoittelijana ja sai 
jalan oven väliin. Sen jälkeen ura 
autoalalla on muokannut miestä. 
Tutuiksi ovat tulleet erilaiset myynti- 
ja esimiestehtävät Toyotalla ja sisar-
merkki Lexuksella. Nykyisin hän vas-
taa henkilöstöpäällikkönä siitä, että 
Toyotan maahantuonti organisaation 
henkilökunta kehittyy ja voi hyvin.

Edelleen Laukkaselta lähtee vaik-
kapa analyysi rekisteröintitilastojen 
kehityksestä. Toyotalla ihmiset kier-
tävät tehtävästä toiseen. Se tuo laaja- 
alaisuutta osaamiseen.

”Oma kokemukseni eri tehtävis-
tä on auttanut ymmärtämään muita. 
Olen myös oppinut katsomaan autoi-
lua eri silmällä kuin aluksi.”

Uutta väkeä kaivataan
Osa Laukkasen työtä on uusien osaa-
jien palkkaaminen maahantuontior-

Kehitystä ja  
hyvinvointia
Henkilöstöpäällikkö Heikki Laukkanen haluaa, että 
Toyotalla työskentelee luovia tiimipelaajia, jotka 
arvostavat kollegoitaan.
Teksti ja kuvat JUHO PAAVOLA

ganisaatioon. Nykyisin Toyota Au to 
Finlandilla työskentelee 68 osaajan 
joukko.

”Alalla on menossa iso murros ja 
uutta osaamista on kehitettävä. Pit-
kään alalla olleiden joukkoon tarvi-
taan uutta väkeä. Rekrytoinneissa on 
oltava tarkkana ja ajateltava pitkäjän-
teisesti.”

Muun liike-elämän tapaan myös 
autokaupassa henkilökunnan moni-
muotoisuus on tärkeää. Ala on perin-
teisesti mielletty miesten kentäk si, 
mutta Toyotalla henkilökunnasta noin 
40 prosenttia on naisia. 

”Tarvitsemme naisia ja miehiä, 
nuoria ja vanhoja. Monimuotoisuu-
den avulla voimme ymmärtää erilais-
ten asiakkaidemme tarpeita.”

Laukkanen haluaa rekrytoida 
työntekijöitä, jotka ovat keskenään 
erilaisia, mutta joita yhdistää pari 
asiaa: halu pelata joukkueelle ja halu 
kehittää itseään.

”Olemme jo aikaisessa vaiheessa 
määrittäneet arvoiksemme tiimityös-
kentelyn, yhteisymmärryksen raken-
tamisen, luovan ajattelun, sinnikkyy-
den sekä toisten ihmisten arvostami-
sen. Ne ovat hyviä arvoja ja iso osa 
sitä, mihin menestys rakentuu.”

Anonyymia rekrytointia
Laukkanen avustaa rekrytoinneissa 
yksiköiden johtajia. Jotta työpaikois-
ta kilpailevat varmasti parhaat, Toyo-
talla on kokeiltu myös anonyymia 
rekrytointia.

”Työhakemukset ja CV:t on käsi-
telty niin, että esimerkiksi sukupuol-
ta, ikää, etnisyyttä, asuinpaikkaa tai 
muita työn kannalta  epäolennaisia 
asioita ei nähdä. Ensimmäinen 
karsin takierros perustuu vain meriit-
teihin.”

Se on tärkeää, sillä jokainen valit-
sija suosii tietämättään ja haluamat-
taan tietynlaisia ominaisuuksia. Toi-
saalta työtehtävään etsitään aina 
myös sopivaa ihmistä. Siksi seuraa-
valla haastattelukierrokselle hakijoil-
ta pyydetään videovastauksia.

Lopullinen valinta tehdään kas-
votusten käydyn haastattelun perus-
teella. Tärkeintä on sopia firman 
arvoihin.

”Usein perinteisessä haastattelus-
sa pärjäävät nopeat supliikkityypit, 
vaikka itse asiassa monessa tehtäväs-
sä perusteellinen harkinta olisi tär-
keämpi ominaisuus. Erilaisilla haku-
muodoilla jokainen voi näyttää vah-
vuutensa.” TW
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Heikki Laukkanen

• IKÄ: 40•  AMMATTI: henkilöstöpäällikkö 
Toyota Auto Finlandilla.•  KOTI JA PERHE: vaimo ja kaksi 
lasta.•  HARRASTUKSET: koko perheen 
jalkapalloharrastus ja kokkaus.

”14 vuoden urani 
on lyhyimmästä 

päästä, sillä 
Toyotalla viihdy-

tään yleensä 
pitkään.”
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KARISTA KEVÄTPÖLYT
KANNOILTASI 

Kumimattosarja 
Eteen ja taakse 69 €

Roiskelevysarja (eteen/taakse) 
asennettuna RAV4-malliin 202 €

Led kaukovalosarja
RAV4 2019– maskiin upotettuna.

Hinta asennettuna  687 €

On aika päivittää autosi kevätkuntoon. 
Kattavilla tuotteillamme suojaat muun 
muassa autoasi kevätpölyltä ja lialta, 
ja huollat autosi ilmastoinnin kuntoon. 
Kun keväthuolto on kunnossa, sinä voit 
keskittyä nauttimaan kevätauringosta ja 
nautinnollisesta ajamisesta.

Maalipinnan Toyota ProTect -
suojakäsittely esim. RAV4-malliin 398 €

Tekstiilipintojen Toyota ProTect -
suojakäsittely esim. RAV4-malliin 88 €

Raitisilmasuodatin
esim. RAV4-malliin 17,60 €

Aktiivihiilisuodatin
esim. RAV4-malliin 27,20 €

Toyota ProTect -suojakäsittely
antaa tehokkaan ja pitkäaikaisen 
suojan autosi pinnoille. 

Kysy lisää jälleenmyyjältäsitoyotahuoltovaraus.� 
Huollon varaat helposti 24/7 osoitteesta
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ÄLYKÄS 
tulevaisuus

Japaniin nousee tulevaisuuden kaupunki 
Woven City, jossa asukkaat, itseohjautuvat 
autot ja robotit elävät sulassa sovussa.
Teksti JUHO PAAVOLA Kuvat TOYOTA

Woven City
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Tulevaisuuden ennustami-
nen on tunnetusti hanka-
laa, mutta Toyotan visio 
tekee siitä aavistuksen hel-
pompaa. Kun Toyotan ja 

arkkitehtitoimisto BIG:n yhteishanke 
Woven City valmistuu, tulevaisuuden 
kaupunki on täällä.

Toyotan suunnitelmana on muut-
taa Japanin Fuji-tulivuoren kupeessa 
sijaitseva Susonon autotehtaan alue 
tulevaisuuden kaupungiksi. Woven 
Cityn eli kudotun kaupungin toimin-
ta perustuu tekoälyn, autonomisten 
kulkuneuvojen, koneiden, rakennus-
ten ja ihmisten verkostoon. 

”Erilaiset teknologiat alkavat vai-
kuttaa siihen, miten asumme ja lii-

kumme kaupungeissa. Toisiin liikku-
jiin yhteydessä oleva, autonominen, 
päästövapaa ja jaettuihin kulkuneu-
voihin perustuva liikenne luo koko-
naisen mahdollisuuksien maailman 
uudelle kaupunkielämälle”, BIG:n 
perustaja ja luova johtaja Bjarke 
Ingels sanoo.

Päämääränä on malli  ekologiselle, 
hiilijalanjäljeltään pienelle ja ener-
gialtaan omavaraiselle kaupungille. 

Kangaspuista kaupunki-
suunnitteluun 
Äkkiseltään voisi ajatella, että auton-
valmistaja syö omaa liiketoimin-
taansa vaihtamalla camryt, yarikset 
ja corollat kaupunkisuunnitteluun. 

Kyse on kuitenkin laajemmasta aja-
tuksesta eli planeetan kantokyvyn 
rajallisuudesta ja sitä kautta luonnon 
elinkelpoisuuden, ihmisten ja myös 
autonvalmistajien liiketoiminnan säi-
lymisestä.

Vastuullisten yhtiöiden on elettävä 
muutoksessa mukana. Toyota aloit-
ti 1920-luvulla valmistamalla auto-
maattisia kangaspuita. Autojen vuo-
ro tuli vasta seuraavalla vuosikym-
menellä.

“Nyt toivomme, että voimme 
käyttää teknologiaamme kutoaksem-
me yhteen uudenlaisen kaupungin ja 
nykyaikaisen tavan nauttia elämäs-
tä”, Toyotan pääjohtaja Akio Toyoda 
sanoo.

Tärkeä osa Woven Cityn konsep-
tia on autoilun murros kohti eko-
logista, palvelumuotoista liikennet-
tä, jonka selkärankana ovat itses-
tään ajavat autot. Ingelsin mukaan 
nykyiset kadut ovat sekavia, ja siksi 
Woven Cityssä kadut on jaettu kol-
meen eri tyyppiin liikkujien nopeu-
den mukaan. 

Yhdellä kulkevat nopeat ja pääs-
töttömät sähköautot. Toisella hitaam-
mat ja pienet kulkupelit sekä käve-
lijät. Puistomaiset kaistat on varattu 
vain jalankulkijoille. 

Tekoäly yhdistää kaikki toisiinsa, 
mikä tekee liikenteestä joustavaa ja 
turvallista.

”Tämä luo miellyttävän elinympä-
ristön ja samalla erilaisia kohtaamisia 
ihmisten, eläinten, kulkuneuvojen ja 
robottien välille.”

Kaupunki tuottaa energiansa 
puhtaasti
Liikkumisen ohessa toinen tärkeä 
tavoite on ekologisuus. Koko suun-
nittelu perustuu kestävyyden ajatuk-
selle.

Kun perinteinen urbaani raken-
nusmateriaali betoni vaatii aina se-
mentin synnystä asti suuren määrän 
energiaa, Woven Cityssä pääasiallise-
na rakennusmateriaalina on puu. 

”Rakennukset on valmistettu pää-
asiassa hiilineutraalista puusta vanho-
jen japanilaisten käsityöliitosten avul-
la. Työn ovat tehneet robotit. Säily-
tämme uuden teknologian avulla van-
hoja perinteitä”, Ingels sanoo.

Woven City lämpiää ja viilenee 
pääasiassa maalämmön ja -kylmän 

Asuinrakennukset valmistetaan pääasiassa puusta ja niissä hyödynnetään 
älyteknologiaa.

Woven Cityssä panostetaan 
ekologisuuteen ja kestäviin 
valintoihin.
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* Robotit valmistavat 
rakennukset hiilineut-
raalista puusta japani-
laisia käsityöperinteitä 
hyödyntäen.

FA K TA

Woven City

•  Kokeellinen minikaupunki, 
joka nousee tarunhohtoisen, 
maailman korkeimman tulivuo-
ren Fujin kupeeseen Honshun 
saarelle. •  Kaupunki on samankokoinen 
kuin 55 jalkapallokenttää. •  Kaupungin on tarkoitus tarjota 
asuinpaikka noin 2 000 ihmisel-
le, joista suurin osa on Toyotan 
työntekijöitä, heidän perheenjä-
seniään, eläkeläisiä, kauppiaita, 
vierailevia tiedemiehiä sekä 
teollisuuskumppaneita. Asukas-
määrä ja kaupunki kasvavat ajan 
saatossa.•  Kylän rakennustöiden on tar-
koitus valmistua alkuvuodesta 
2021.  •  Woven Cityn on suunnitellut 
tanskalaisarkkitehti Bjarke In-
gels. Hänen toimistonsa Bjarke 
Ingels Groupin (BIG) taidonnäyt-
teitä ovat myös 2 World Trade 
Center New Yorkissa, Lego-yh-
tiön pääkonttori Billundissa 
sekä Googlen Mountain View 
-kampus Palo Altossa ja Lontoon 
pääkonttori.

avulla. Talojen katot varustetaan au
rinkopaneeleilla, jotka täydentävät 
maan alla sijaitsevia, sähköä tuotta
via vetypolttokennoja.

Kaupunki siis synnyttää sähkönsä 
samalla ympäristöystävällisellä tek
niikalla, josta on saatu esimakua jo 
Toyota Mirai autoissa.

Tekoäly auttaa arkisissa
askareissa
Woven Cityn asukkaista suurin osa 
on Toyotan työntekijöitä ja  heidän 
perheenjäseniään. Kaupungin uu
denlaisen, teknisen pioneerihengen 
vuoksi toinen tärkeä ryhmä ovat kek
sijät ja tiedemiehet. Alkuvaiheessa 
kaupunkiin muuttaa noin pari tuhat
ta asukasta.

Liikennevälineiden tapaan myös 
kodit ja niiden asukkaat ovat yhtey
dessä toisiinsa. Kotiaskareissa avus
tavat robotit ja tekoäly puolestaan 

valvoo asukkaiden terveyttä. 
Ingelsin mukaan älykodit ja tekoä

ly auttavat ihmisiä arjessa esimerkiksi 
täyttämällä jääkaapin, viemällä ros
kat tai tarkastamalla terveydentilan. 
Samalla on kuitenkin muistettava, 
että teknologian kehittyessä ihminen 
on aina osa itseään suurempaa luon
toa, jota on suojeltava.

”Parasta näissä kodeissa ovatkin 
ikkunasta avautuvat upeat maisemat 
Fujivuorelle.”  TW

Aluksi kaupungissa asuu 
Toyotan työntekijöitä 
perheineen ja tiedemiehiä.
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toyotahuoltovaraus.� 

RENGASPALVELUT 
NOPEASTI JA KATTAVASTI 

Varaa talvirenkaillesi hotelliloma ja vaihdata 

uudet alle helposti. Valitse vain sopivin aika 

ja paikka, niin näet myös hinnan kaikille 

palveluille saman tien. Toyotahuoltovaraus.�  

toimii kaikkialla Suomessa, 24/7.

• Varaa huolto
• Osta sopivat renkaat
• Varaa renkaiden vaihto
• Varaa vauriotarkastus 

(vahingon sattuessa)
• Varaa katsastustarkastus

Siistiin säilytykseen rengaspussisarja 
4:lle renkaalle 17”-18” 26 €



Juha Vuorinen Kolumni

Kirjailija Juha Vuorisen kirjoja on 
myyty 2000-luvulla yli kaksi miljoonaa 
kappaletta: ”Olen kioskikirjallisuuden 
huutokauppakeisari. Ja pirun ylpeä 
siitä.”

Kuva HANNA-MARIA GRÖNLUND

YKSINHUOLTAJAÄITINI ei 
koskaan hankkinut ajokorttia 

eikä nuhteettomana ihmisenä suos-
tunut ajamaan ilman korttia, joten 
olen elänyt lähes autottoman lapsuu-
den. Kesäisin minun ei kuitenkaan 
tarvinnut elää auton puutteessa, sillä 
tätini maajussimiehellä oli sellainen 
60-luvun alun vekotin kuin Moskvitš 
407. Minulle, autohullulle lapselle, 
se oli yhtä korvaamaton kuin tätini 
miehelle, joka piti autoa kuin omana 
lapsenaan. 

Yritän nyt kuvailla tuota maasto-
autolta näyttänyttä ja traktorilta tun-
tunutta neuvostoliittolaista maantei-
den hyökkäysvaunua. Vaikka en alle 
kymmenvuotiaana tajunnut kumien 
käytöstä mitään, silti ymmärsin ihm-
tellä Mossen renkaita. Ne olivat kor-
keat ja kapeat kuin traktorin etupyö-
rät. Tässä mallissa kesärenkaiden 
kuvio oli karkeampi kuin yhdenkään 
2000-luvulla näkemäni maastoau-
ton talvirenkaissa. Siksi saatoin aina 
kuulla joko lähestyvän tai loitontu-
van ulinan, kun tätini mies ajoi parin 
kilometrin päässä sijainneella pika-
tiellä. Tuolloin 70-luvulla pikatie oli 

lähin asvaltoitu väylä. Kun Mossel-
la huristeli hiekkatietä pitkin, ainoa 
ulina tuli moottorista – eikä mis-
tä tahansa motista, vaan 45 hevosen 
voimin puskeneesta 1,3 litran ihme-
myllystä. 

Mosse-vanhuksen sai käyntiin 
myös veivaamalla ihmisvoimin kam-
mesta. Ei muuten mikään huono 
lisävaruste, sillä olipa sitten kesä helle 
tai paukkupakkanen, Mosse ei iki-
nä lähtenyt käyntiin yhdellä yrityk-
sellä. Talvella se näytti ihan elvytys-
potilaalta, kun siihen piti letkuttaa 
kaikki mahdolliset akkukaapelit ja 
lämmitysroikat. Moottorikin piti pei-
tellä paksuilla täkeillä. Yhdellä pauk-
kupakkashiihtolomalla löysin tätini 
miehen makaamassa jatkuvista öljy-
vuodoista kärsivän holhokkinsa alla 
sohottamassa kosaanilla kuuraista 
öljypohjaa. Nuoresta iästäni ja elä-
mänkokemattomuudestani huolimat-
ta otin muutaman taka-askeleen, sil-
lä mielestäni öljy ja avotuli eivät sovi 
yhteen.

Hypätään vielä Mossukan sisään. 
Se oli vähän kuin olisi himaansa men-

nyt, sillä siellä leveili kaksi sohvaa. 
Yksi edessä ja toinen takana. Periaat-
teessa se oli myös tila-auto, sillä sin-
ne olisi mahtunut kolme matkustajaa 
taakse ja saman verran eteen. Vaihde-
keppikään ei vallannut alaa lattialta, 
vaan sijaitsi ratin juuressa. Jos oikein 
muistan, vaihteita oli kolme eteen ja 
yksi taakse. Tuossa mallissa ne olivat 
runksonoituja ainakin niiden vaihta-
misesta kantautuneista äänistä pää-
tellen. 

Hämmentävintä Mossessa oli 
juuri se etupenkin paikkaa toimitta-
nut sohva, jonka suojaksi oli vedet-
ty räsymattoja. Kerran satuin istah-
tamaan keskelle sohvaa ja tunsin 
pienen luisevan peppuni alla jotain 
kovaa. Tädin miehen mentyä tank-
kaamaan minulla oli aikaa tutkis-
kella, miksi olin taas kokenut kovia. 
Maton alta löytyi piilotettu pistooli. 
En tiedä kuuluiko sellainen jokaisen 
neuvostoliittolaisen auton vakiova-
rusteisiin vai oliko se sitä varten, että 
kun auto jossain vaiheessa kuitenkin 
jättää kuskinsa jonnekin korpeen, on 
tullut aika alkaa metsästäjä-keräili-
jäksi. TW

Pistoolilla peppuun
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VUOSINA 1970 – 2006 valmistettu Toyota  Celica 
on tunnettu auto ympäri maailman. Sen vaikut-
teet ovat voimakkaat myös rallimaailmassa. Kuka-
pa ei muistaisi Juha Kankkusen, Didier Auriolin 
ja Armin Schwartzin aikakautta rallin huipulla 
luukku lamppu-Celicoilla (ST160- ja ST180-sarja-
laiset)?

Celica on edelleen suosittu harrasteauto, ja nii-
tä näkee toisinaan liikenteessä. Rallihistorian lisäk-
si DNA kulkee eteenpäin erään nykymallin muo-
dossa, 70-luvun lopulla nimittäin keksittiin laittaa 
Celican keulalle suora kutonen ja nimetä erikois-
malli Celica Supraksi.

Loppu onkin historiaa. TW

Seitsemän mallisuku
polven ajan Celica toi 
urheilu autojen maailmaa 
askeleen lähemmäksi 
tavallista palkansaajaa.

Toyota 
Celica

”Nimeni on 
kakskakkonen, 

TA22.”

Klassikko
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KEVÄISET TIET 
ODOTTAVAT

Kevään myötä autoilusta tulee entistäkin 
miellyttävämpää – aurinko paistaa ja tiet ovat sulat. 
Laadukkailla tuotteillamme varmistat, että pääset 
nauttimaan kevään kirkkaista näkymistä 
täysin siemauksin. 

Toyota-kesälasinpesuneste
40 ml tiiviste. Vettä lisäämällä 
saat 4 litraa valmista nestettä.   

Hinta 1,30 €/tiiviste

Toyota 
UniBlade-pyyhkimensulat 

esim. Toyota Auris vm. 2013–
alkaen 42,70 €/pari

Kiveniskujen korjaus 
Varaa aika korjaukseen 
Toyota-merkkihuollosta

Toyota-tuulilasi
Kysy hintaa 

Toyota-merkkihuollosta

toyotahuoltovaraus.	 
Huollon varaat helposti 24/7 osoitteesta




