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ESIMERKKILASKELMA: Toyota 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 13 754 €. Korko 2,95 %. Käsittelymaksu 9 €/kk. 
Perustamiskustannus 180 €. Todellinen vuosikorko 3,84 %. Luoton määrä 23 513,20 €. 
Luoton ja kustannusten yhteismäärä 26 343,67 €. Edellyttää hyväksytyn luottopäätöksen ja 
kaskovakuutuksen. Luoton myöntäjä Toyota Finance Finland Oy, Korpivaarantie 1, Vantaa.

Malli
Autoverollinen 
kokonaishinta

Toimitus-
kulut

Kokonaishinta 
toim.kuluineen

WLTP CO-
päästöt

WLTP EU-yhd. 
kulutus

Vapaa autoetu/
Käyttöetu €/kk

Yaris 1.5 Hybrid Y20 Edition 5ov** 21 388,45 € 600 € 21 988,45€ 108 g/km 4,8 l/100 km 520/355
Corolla Touring Sports 1.8 Hybrid Active 28 791,50 € 600 € 29 391,50 € 103 g/km 4,5 l/100 km 620/455
Corolla Touring Sports 2.0 Hybrid Active 31 794,18 € 600 € 32 394,18 € 112 g/km 5,5 l/100 km 660/495
C-HR 1.8 Hybrid Active 29 959,93 € 600 € 30 559,93 € 109 g/km 4,8 l/100 km 640/475

Lyhennysvapaa ja osamaksujen maksaminen asiakkaan puolesta koskee vain niitä Toyota Jousto -sopimuksia joista on tehty uusien autojen tilaussopimus tai vaihtoautojen 
kauppasopimus 15.4.2020 jälkeen. Ehdot max. kolmen (3) kuukauden Toyota Jousto -osamaksujen maksamiseen asiakkaan puolesta: 3 kk:n maksujen anteeksianto koskee 
vain yksityishenkilöitä tai toiminimiyrittäjiä. Yksityishenkilöllä tulee olla kirjallinen todistus irtisanomisesta ja toiminimiyrittäjällä ilmoittautumisesta työttömäksi. 
Yksityishenkilön työsuhteen on pitänyt olla vakituinen, ja irtisanomisen on pitänyt tapahtua ajoneuvon tilaamisen jälkeen kuten myös toiminimiyrittäjällä työttömäksi 
ilmoittautuminen. Koskee ainoastaan 36 kk:n tai sitä pidempiä sopimuksia. Uusissa autoissa kuukausierästä hyvitetään maksimissaan 600 € kuussa, vaihtoautoissa 300 €. 
Asiakkaan halutessa toimitamme auton asiakkaan kotiin. Ilmaisen kotiintoimituksen ehtona on sijainti 50 km:n säteellä liikkeestä, josta auto on ostettu.

Takuu 3 vuotta/100 000 km, korin puhkiruos-
tumattomuustakuu 12 vuotta, hybridijärjes-
telmän takuu 5 vuotta/100 000 km. Toyota 
Hybridiakkuturva 10 vuotta/350 000 km. 
Toyota Hybrid-malliston CO-päästöt 
29–135 g/km ja yhdistetty kulutus 1,3–
5,8 l/100 km. Kuvan autot erikoisvarustein. 
**Ei uusia tehdastilauksia.

KULJETAMME SINUT 
VAIKEIDENKIN 
AIKOJEN YLI.

Tarjoamme uusiin Toyota-malleihin ja kaikkiin vaihtoautoihin mielenrauhaa Toyota Jousto 
-rahoituksen yhteydessä. Saat uusiin rahoitussopimuksiin kolmen kuukauden maksuvapaan 
haluamallasi hetkellä, ja mikäli menetät toimeentulosi, maksamme kolmen kuukauden osamaksut 
puolestasi.  Halutessasi toimitamme ostamasi auton kotiovellesi. Taatun hyvityshintamme 
ansiosta tiedät jo autoa ostaessasi, mikä sen arvo vähintään on sopimuskauden päättyessä. 
Tervetuloa palvelevaan Toyota-liikkeeseen, hybridien kotiin. 

RATKAISUMME AUTON HANKINTAAN VALLITSEVASSA TILANTEESSA TOYOTA JOUSTO -RAHOITUKSELLA
Corolla Touring Sports Hybrid esim. 268 €/kk
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Vuodet ja vuosikymmenet vierivät, mutta jo 20 vuotta täyttäneen 
Yarisin suosio säilyy. Hyvä hinta-laatusuhde, käytännöllisyys ja 
ajamisen hauskuus kun eivät koskaan mene pois muodista. 
Yaris Hybrid Y20 Editioniin saat juhlavien varusteiden lisäksi 
Toyotan itselataavalla hybridillä ajamisen monet ilot, kuten 
loistavan taloudellisuuden ja pienet päästöt.

YARIS HYBRID Y20 EDITION -JUHLAMALLISSA MM.
Y20 Edition -erikoisverhoilu ja ulkopuolen koristeosat, 
Toyota Safety Sense -turvallisuusvarusteet, kosketusnäytöllinen 
mediakeskus navigoinnilla, peruutuskamera, sadetunnistin ja 
vakionopeudensäädin.

Malli
Autoverollinen 
kokonaishinta

Toimitus-
kulut

Kokonaishinta 
toim.kuluineen

WLTP CO-
päästöt

WLTP EU-yhd. 
kulutus

Vapaa autoetu/
Käyttöetu €/kk

Yaris 1.5 Hybrid Y20 Edition 5ov* 21 388,45 € 600 € 21 988,45 € 108 g/km 4,8 l/100 km 520/355
Yaris 1.5 Dual VVT-i Y20 Edition 5ov* 18 390,28 € 600 € 18 990,28 € 136 g/km 6,0 l/100 km 470/305
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 470/305

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 WLTP CO-päästöt 108-136 g/km ja yhdistetty kulutus 4,8-6,0  l/100 km. Edut koskevat uusia asiakastilauksia (vain yksityistilauksia) ja ovat voimassa 
rajoitetun ajan. Talvirengastarjous voimassa kaikkiin varastossa oleviin Yaris-malleihin.*Ei uusia tehdastilauksia.

ESIMERKKILASKELMA: Toyota Yaris 1.5 Hybrid Y20 Edition 5ov 21 988,45 € (sisältää toimituskulut 600 € + talvirenkaat 0 €). TOYOTA JOUSTO kk-erä 222 €. Rahoitusaika 48 kk. 
Kilometrit 60 tkm. Käsiraha 20 % (4 397,69 €). Suurempi viimeinen osamaksuerä/taattu hyvityshinta 9 368 €. Korko 2,95 %. Käsittelymaksu 9 €/kk. Perustamiskustannus 180 €. 
Todellinen vuosikorko 4,17 %. Luoton määrä 17 590,76 €. Luoton ja kustannusten yhteismäärä 19 811,94 €. Edellyttää hyväksytyn luottopäätöksen ja kaskovakuutuksen. 
Luoton myöntäjä Toyota Finance Finland Oy, Korpivaarantie 1, Vantaa.

AINA MUODISSA
YARIS HYBRID

Yaris Hybrid Y20 Edition Toyota Jousto -rahoituksella esim. 222 €/kk

Lisäksi
Yaris Y20 Edition 
-bensiinimalliin 
automaattivaihteisto

Nyt varastomalleihin
TALVIRENKAAT
KEVYTMETALLIVANTEIN

Asiakasetusi jopa 1 390 €

0 €

0 €



Pääkirjoitus
Peukuta Facebookissa
#TOYOTASUOMI

Seuraa Twitterissä
#TOYOTASUOMI

Tykkää Instagramissa
@TOYOTASUOMI

Pekan 
lukuvinkit

KALLE ROVANPERÄ
Kauden kuumimman 
kuljettajan kuulumisia 
(s. 26).

RENKAIDEN AFTERLIFE
Mitä renkaille tapah-
tuu, kun matka tulee 
täyteen (s. 24)?

TOYOTA WAYN TILAUS
Näin tilaat lehden ja 
uutiskirjeen (s. 20).

ARVOISA LUKIJAMME, ei liene 
tarpeen kuvata tilannetta, missä 

muiden muassa me suomalaiset olem-
me eläneet kuluneet kuukaudet. Tämä 
voi olla erikoisin ajanjakso, jonka olem-
me kohdanneet elinaikanamme eikä lop-
putuloksesta ole satavarmaa ennustetta. 
Se toki on varmaa, että elämää on koro-
nan jälkeenkin.

Meillä Toyotalla työskentelevillä on 
palava intohimo välittää meitä ympäröi-
västä maailmasta, omasta toimintaympä-
ristöstämme sekä ennen kaikkea asiak-
kaistamme. Myös poikkeusaikoina olem-
me halunneet kantaa kortemme kekoon 
ja auttaa siinä missä voimme, ja minkä 
parhaiten osaamme – tarjoamalla kulje-
tusratkaisuja niin yksityis- kuin yritys-
asiakkaillemme. Yksilölliset, mukaute-
tut ratkaisut kuljettavat meitä ja yhteis-
kuntaamme eteenpäin vaikeidenkin ai-
kojen yli. 

Olemme yhdessä rahoitusyhtiöm-
me ja jälleenmyyjiemme kanssa uudista-
neet suositun Toyota Jousto -rahoituksen 
ehtoja, jotta voimme tuoda mielenrau-
haa aikana, jolloin moni on miettinyt au-
ton vaihtoa tai uuden hankkimista. Uu-
siin Toyota Jousto -sopimuksiin sisältyy 
ehto, jonka mukaan asiakas saa esimer-
kiksi lomautuksen ajalta lyhennysvapaita 
kuukausia. Jos asiakas joutuu työttömäk-
si, maksamme lyhennykset tarvittaessa jo-
pa kolmen kuukauden ajalta.

Mielenrauha tarkoittaa muutakin. 
Kai killa jälleenmyyjillämme noudatetaan 

tiukkoja siisteysvaatimuksia, jotta asiak-
kaidemme olisi turvallista asioida liik-
keissä niin myynnin kuin huollon palve-
luiden parissa. Erilaiset auton noutopal-
velut ovat liikekohtaisesti mahdollisia ja 
onnistuupa esimerkiksi uuden auton toi-
mittaminen kontaktivapaasti omalle koti-
ovelle.

Kaiken sen ytimessä, mitä haluam-
me tarjota turvaamaan jotain normaa-
lia epänormaalin keskelle, on laaja mal-
listomme. Kun muut autonvalmistajat 
miettivät uusien päästörajoitusten täyt-
tymistä ilman uhkasakkoja, meidän laa-
ja hybridimallistomme on jo nyt vuosien 
2020 ja 2021 päästötavoitteiden alittava-
na auttamassa meitä keskittymään oleel-
liseen: ihmisten ja tavaroiden mahdolli-
simman vapaaseen liikkumiseen.

Mielenrauha on meille niin tärkeää, 
että joskus se tarkoittaa myös joistain 
asioista tinkimistä. Asiakaslehtemme 
osalta se tarkoittaa sitä, että joudumme 
jättämään seuraavan numeron (3/2020) 
paperiversion tekemättä. Seuraava leh-
ti ilmestyy siis ainoastaan digiversiona 
osoitteessa toyotaway.fi.

Nyt on siis hyvä aika käydä tilaamas-
sa uutiskirjeemme, joka muistuttaa sinua 
uusista digijutuistamme. Voit tilata sen 
osoitteessa toyotaway.fi/tilaa.

Hyviä ja ennen kaikkea turvallisia  
kesäkilometrejä toivottaen,
tiedotuspäällikkö 
Pekka Karvinen

Kova koura on koronan

7TOYOTA WAYKuva OTTO VIRTANEN

Nautitaan kesästä!

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 RAV4:n?
Tämä on itse asiassa jo kolmas 
RAV4, mutta tällä kertaa hybridi. 
Olemme mieheni kanssa pitäneet 
mallin luotettavuudesta ja ajomuka-
vuudesta. Tämä uusi malli on myös 
trendikkään näköinen.

Kun aikoinaan ostimme ensim-
mäisen RAV4:n, meillä oli rottweiler 
ja hankimme samaan aikaan kesä-
mökin eli toisin sanoen tarvitsimme 
ison tavaratilan ja nelivetoisen auton 
mökkitielle.

Mikä autossasi on parasta? 
Ensimmäinen reaktioni oli, että onpa 
mukavaa, kun tämä on niin hiljai-
nen. Välillä joudun miettimään, onko 
auto todella käynnissä.

Olen pitkä, joten tykkään, kun 
tässä istutaan hieman korkeammal-
la. Voisi sanoa, että auto istuu kuin 
hanska käteen. 

Mitä Toyota merkkinä  
merkitsee sinulle?
Olemme tämmöinen Toyota-perhe. 
Siskoni Kaarina Intonen on aina 
ollut Toyota-fani ja kai se on tarttu-
nut myös minuun. Kakkosautona 
meillä on Yaris ja myös kahdella tyt-
tärellämme on Toyotat.

Tuula Ahola valitsi jo kolmatta kertaa RAV4:n. Trendikäs 
ulkomuoto ja hiljainen ääni tekivät vaikutuksen.

Kuin hanska käteen

Teksti JOHANNA LÄTTI Kuvat MARJAANA MALKAMÄKI

KU K A

Tuula Ahola

• IKÄ: 55•  AMMATTI: Varhaiskasvatuksen  
lastenhoitaja•  KOTI JA PERHE: Asuu Pirkkalassa mie-
hensä kanssa. Kaksi aikuista tytärtä.•  HARRASTUKSET: Mökkeily, vanhan 
Arabian ja suomalaisen lasin kerää-
minen sekä sienestys. ”Noukimme 
viime syksynä mieheni kanssa reilu 
200 litraa sieniä.”

Meillä on Tammer-Autossa hovi-
kauppias Antero Inkala, jonka 
kanssa olemme tehneet kaikki auto-
kaupat. Aloitamme neuvottelut aina 
pulla kahveilla.

Toyota ei ole koskaan jättänyt tien 
päälle eikä ole ollut muitakaan huo-
noja kokemuksia, joten ei ole ollut 
tarvetta vaihtaa merkkiä.

Mitkä auton ominaisuudet ovat 
sinulle tärkeitä?
Ekologisuus, ajomukavuus ja luotet-
tavuus. 

Kuinka usein vaihdat autoa?
Haluamme ajaa uudella autolla, 
joten vaihdamme noin kolmen vuo-
den välein.

Millaisessa käytössä autosi on?
Työmatkojen lisäksi ajamme sillä 
lähinnä 70 kilometrin matkan mökil-
le Nuutajärvelle. Vuodessa kertyy 
noin 25-30 000 kilometriä.

Hauskin autoiluun liittyvä  
muistosi?
Olin 17-vuotias, kun isäni osti mi-
nulle valkoisen Anglian. Auto oli 
minulle kauhistus enkä suostunut 
ajamaan sillä.

Porilainen nuori poika tuli osta-
maan auton, ja kun nimet olivat 
papereissa, hän paljasti, että se oli 
Amerikan vientimallistoa ja niitä oli 
vain kaksi Suomessa. Sitähän me 
emme tienneet! Saatuani ajokortin 
päädyin ostamaan Datsun 100 A:n. 

Millainen olisi unelmiesi auto?
Olen nuoresta tytöstä asti halunnut 
ajaa punaisella Porschella. Tosin nyt 
kun ikää alkaa tulla, en tiedä, miten 
hyvä sitä olisi ajaa. Siinähän istutaan 
melkein maan tasalla. TW

RAV4 Hybrid
Vuosimalli 2020
Ajettu 2 000 km
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Tuula Ahola on ihastunut
 hybridin hiljaisuuteen. 
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A JAS SA
AUTOILIJAN UUTISET

Alenna nopeutta  
ja pidä turvaväli

Suurin osa autoilijoista huomioi 
hirvivaroitusmerkit ja ajaa vaara-
alueilla varovaisemmin.

TUTKITTU JUTTU

Teksti JOHANNA LÄTTI Kuva ADOBE

HIRVET, PEURAT JA KAURIIT ovat 
taas lisääntyvässä määrin liikkeellä. 
Suurin riski törmätä hirvieläimeen 
on etenkin sellaisilla alueilla, joissa 
riista-aidat alkavat ja päättyvät. Vuo-
rokaudenajoista lähitunnit ennen ja 
jälkeen auringonlaskun ovat onnetto-
muusaltteinta.

Liikenneturvan kyselyn mukaan 
suurin osa autoilijoista ottaa hirvi-
varoitusmerkit hyvin huomioon. 
Jopa 95 prosenttia vastaajista ilmoit-

ti tarkkailevansa ympäristöä tavallis-
ta enemmän varoitusalueilla. Kah-
deksan kymmenestä sanoi jättävänsä 
myös enemmän turvaväliä ja alenta-
vansa nopeutta ainakin riskiaikoina. 
Ajonopeuden laskeminen antaa lisä-
aikaa reagoida äkillisiin tilanteisiin ja 
lieventää myös mahdollisia törmäys-
vahinkoja.

Liikenneturvan yhteyspäällik-
kö Tapio Heiskanen sanoo, että 
 peura- ja kaurisonnettomuudet eivät 

useimmiten johda henkilövahinkoihin 
autoilijoiden kohdalla, mutta moot-
toripyöräilijöille ja mopoilijoille niillä 
voi olla kohtalokkaat seuraukset.

Kesäkuun ensimmäinen päivä voi-
maantulleen uuden tieliikennelain 
myötä tienvarsilla on jatkossa hirvi-
varoitusmerkin lisäksi kauriseläimis-
tä varoittava merkki. Varsinais-Suo-
messa merkkiä on käytetty viime vuo-
desta lähtien, sillä alueella on paljon 
peuroja ja kauriita. TW
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Ajassa
Seuraava numero ilmestyy  1.10. vain verkossa  ToyotaWay.fi  

kesä 2020 
Retkipäivä 

 
Ehdotamme jokaisen 

lomalaisen kalenteriin ainakin 
yhtä retkipäivää. Ideoita 

kohteisiin löydät esimerkiksi 
täältä rantapallo.fi

27.7. 
Unikeonpäivä 

 
Tänä kesänä ei ole kiire 

minnekään, joten koisaa 
makoisat unet ja pokkaa 
unikeon titteli itsellesi.

19. – 20.6.
 Juhannus  

Aika startata mökille tai vaikkapa 
piknikille luonnonhelmaan. Lue 
ruokayrittäjä Meri-Tuuli Väntsin 

vinkit kesäeväisiin osoitteesta 
toyotaway.fi/ihmiset/rohkea-

ruuan-rakastaja

pitää auton ykkösominai-
suutena taloudellisuutta 

LÄHDE: S-PANKIN AUTOKYSELY

70% 
NOUSUSSA & LASKUSSA

Kotimaan
 kohteet 

Tänä kesänä jos 
koskaan kannat
taa ottaa Suomi 

haltuun ja retkeillä 
kotimaassa.

Kortteliralli 
Uuden tieliikenne
lain myötä häirit
sevästä ajosta voi 

saada liikenne
virhemaksun.

UUSI TIELIIKENNELAKI toi tullessaan sekä liudan uusia ja 
muuttuneita liikennesääntöjä että nipun uusia liikennemerk-
kejä. Kokonaan uuden liikennemerkkinsä ovat saaneet muun 
muassa pyöräkaista, ajokaistojen yhdistyminen ja nastarenkail-
la varustetun moottorikäyttöisen ajoneuvon ajokielto.

Toimitus suosittelee opettelemaan uudet liikennemerkit (ja 
-säännöt) ennen auton rattiin hyppäämistä! Olemme koonneet 
tietopaketin aiheesta osoitteeseen  toyotaway.fi. TW

Uusia liikennemerkkejä

11TOYOTA WAY



Ajassa

Saako nuori aikuinen 
auto rahoitusta?
Luoton saamiseksi on oltava 

vähintään 18-vuotias,  ajokortti sekä 
puhtaat luottotiedot.  Nuori aikui-
nen voi saada autorahoituksen sii-
nä missä muutkin. Tärkeintä on, 
että luotonhakijalla on säännölliset 
tulot. Mikäli tulojen suhteen on epä-
varmuutta voi vanhemman antama 
takaus helpottaa luoton saamista. 
Jos luoton saaminen mietityttää, voi 
luottopäätöksen hakea ennen auto-
liikkeeseen menoa netissä.

Miten autorahoituksen  
hoitaminen sujuu nuorilta?
Vähintään yhtä hyvin kuin 

muiltakin. Nuorille on tuttua, että 
elämässä on kuukausikuluja, kuten 
kuntosalimaksut ja suoratoistopal-
velut. Autorahoituksen maksuerä on 
kiinteä ja helposti ennakoitavissa. 
Turvaa tuo myös se, että rahoitettu 
auto toimii lainan vakuutena, jolloin 
sen voi tarvittaessa myydä.

 
Millaisia autoja nuoret  
ostavat? 
Enimmäkseen käytettyjä. 

Malleista suosituimpia ovat Auris, 
Avensis ja Yaris. Uusia autoja oste-
taan koko ajan enemmän, ja niis-
tä selkeästi suosituin on Yaris. Myös 
nuoret panostavat hyvään ja turvalli-
seen autoon. 

Mitä tulisi muistaa auto
rahoitusta ottaessaan?
Kun autorahoituksen ottaa 

liikkeestä, tulee auto yleensä lainan 
vakuudeksi. Tällaiset rahoitukset 
ovat lähes aina vakuudettomia laino-
ja edullisempia. On muistettava, että 
kuukausierän lisäksi autoiluun liit-
tyy muitakin kuluja: vakuutus, vero, 
polttoaine ja joskus myös korjausku-
luja. Lisäksi pian armeijan palveluk-
seen astuvan nuoren on hyvä tiedos-
taa, että autorahoituksen maksuihin 
ei saa valtiolta tukea armeijan aika-
na.  TW

Mirai kuljettaa  
kimppakyytiläisiä

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

Toyota RAV4 -malli saavutti helmikuun 2020 lopussa 10 miljoo-
nan myydyn auton rajapyykin. Kokonaisen autosegmentin aika-
naan luonut malli siirtyy uuteen aikakauteen, kun syksyllä 2020 
esitellään mallistoon ladattava hybridi, RAV4 Plug-in. TW

Ravilla täyttä laukkaa

Onko autorahoituksen 
saamisella alaikärajaa?

RAHOITUS

CLEVERSHUTTLE, saksalainen kimppakyytipalvelu on ilmoittanut ajaneensa 
vetykäyttöisillä Toyota Mirai -malleilla yhteensä jo yli viisi miljoonaa kilomet-
riä. 2,5 vuoden toimintansa aikana yhtiön autoilla on siis ajettu kuusi ja puoli 
kertaa maapallon ja kuun välinen etäisyys – ilman lähipäästöjä.

”Polttokennoautot, kuten Toyota Mirai, ovat osoittautuneet käytössäm-
me erittäin luotettaviksi. Ne ovat mahdollistaneet meille mukavien ja samalla 
nolla päästöisten kuljetuspalveluiden tarjoamisen”, kertoo CleverShuttlen ope-
ratiivinen johtaja Jan Hofmann.

Yhtiö otti alun perin syyskuussa 2017 käyttöönsä 20 Miraita Hampurin 
alueella, ja myöhemmin automäärä on kasvanut 45 kappaleeseen useilla paik-
kakunnilla ympäri Saksaa. Autoihin ei ole tarvinnut tehdä mitään korjauk-
sia tai osien vaihtoja, vain huolto-ohjelman mukaiset määräaikaishuollot ovat 
käyttäneet autoja korjaamoilla.

Toyota Mirai on saatavilla valikoiduilla markkinoilla. Se mahdollistaa jopa 
500 kilometrin toimintasäteen täysin päästöttömästi, ja vetysäiliöiden tankkaa-
minen kestää alle kolme minuuttia. Loppuvuodesta 2020 alkaa toisen suku-
polven Mirai-mallin tuotanto, ja uutuusmalli tarjoaa jopa 30 prosenttia pidem-
män toimintasäteen verrattuna nykymalliin. TW
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Ajassa
Lue lehteä myös digitaalisesti ToyotaWay.fi  

 Toyota-lataus-
järjestelmät

Toyota latausasema – tehokas 
ja käytännöllinen 

Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön. 
Yleisen standardin mukainen 

Mennekes Type 2 –latauskaapeli. 
Latausaseman led-valot kertovat 

latauksen tilan.

Toyota Connected 
– älykäs laturi

Toyota Connected -palvelut 
applikaatiossa, muun muassa 

latauksen hallinta ja wifi-
yhdistettävyys.

Toyota Connected Master 
– kaksi latauspistoketta

Mahdollisuus ladata kahta autoa 
samanaikaisesti.

Kysy tuotteita Toyota-jälleen-
myyjiltä. Lue lisää lataus asemista 

sivulta 36.

LUKIJAT KYSYVÄT

Ilmastointilaitteen
huoltaminen
1. Koska on oikea aika huollattaa 
auton ilmastointilaite?
Ilmastointilaite on hyvä huollattaa 
kahden vuoden välein. Toimimaton 
ilmastointilaite kannattaa tietenkin 
huollattaa ja mahdollisesti korjauttaa 
mahdollisimman pian.

2. Miksi ilmastointilaite pitää 
huoltaa?
Huollossa tarkastetaan ilmastoinnin 
kylmäaineen määrä, järjestelmän tii-
viys ja puhdistetaan komponentit nii-
hin kertyvistä epäpuhtauksista. Kyl-
mäaineen määrä vähenee täysin ehjäs-
säkin järjestelmässä jopa 10–15 pro-
senttia vuodessa ja pienenkin vuodon 
myötä hyvin nopeasti. Auton keulalla 
sijaitseva ilmastoinnin lauhdutinkenno 
tulee puhdistaa siihen kertyvistä leh-
distä ja muista roskista, jotta viilennys-
teho ei kärsi.

3. Voiko ilmastoinnin kuntoon 
vaikuttaa itse?
Paras tapa vaikuttaa ilmastoinnin kun-
toon on käyttää sitä mahdollisimman 
usein. Ilmastoinnin päällä pitämisestä 
ei ole käytännössä mitään haittaa, sillä 

ulkolämpötilojen mennessä pakkasen 
puolelle ilmastointia ei muutenkaan 
käytetä. Polttoaineen kulutuksen lisäys 
ei nykyisissä järjestelmissä ole merkit-
tävä, ja sen vastapainona voi varmistaa 
miellyttävän sisäilman ja järjestelmän 
säilymisen toimintakuntoisena.

4. Ilmastoinnista tulee  
epämiellyttävää hajua.  
Mitä asialle voi tehdä?
Ilmastointijärjestelmän höyrystin-
kenno, joka sijaitsee auton kojelau-
dan sisällä, on todennäköisesti kerän-
nyt pinnalleen epäpuhtauksia, mitkä 
aiheuttavat hajun. Ilmastointihuollossa 
kenno voidaan desinfioida.

5. Missä ilmastointihuolto  
kannattaa teettää?
Ilmastointijärjestelmien huoltami-
nen on luvanvaraista. Kaikilla Toyo-
ta-jälleenmyyjillä sekä valtuutetuilla 
Toyota-korjaamoilla on asianmukai-
sesti koulutettu henkilökunta pitä-
mässä huolta autostasi, myös ilmas-
toinnin suhteen. Ilmastoinnin huolto-
ajan voit varata kätevästi osoitteessa 
 toyotahuoltovaraus.fi. TW 
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TILAA 
 tekeville

Toyota Proace 
CITY nauttii suurta 
suosiota Euroopassa. 
Millaiset eväät tarjoaa 
henkilöautoversio 
samaisesta autosta? 
Luodaanpa katse 
ennakkomyynnissä 
olevaan Toyota 
Proace CITY Versoon.

Teksti ja kuvat PEKKA KARVINEN
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Proace  CITY 
Versosta  
kuoriutuu  

monikäyttöinen 
henkilöauto. 
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VERSO-LISÄLIITE on kertonut jo 
vuosituhannen alusta lähtien mallin 
kuuluvan tila-autojen klaaniin. Toyo-
tan mallihistoria kattaa eri kokoluok-
kien tila-autoversioita aina Yaris Ver-
sosta Corolla Verson kautta Avensis 
Versoon.

Muiden malliversioiden jäätyä pik-
kuhiljaa pois kantoivat Verso-S sekä 
Verso tila-autojen viittaa, kunnes Ver-
sonkin tuotanto päättyi cross over-
mallien suosion nostaessa päätään. 
Moni sanoi tila-autojen ajan olevan 
ohi uusien autosegmenttien ottaes-
sa sijaa.

Näin on jossain mittakaavas sa käy-
nytkin, eikä uusien autojen kaupassa 
harvat henkilöautopohjaiset tila-au-
tot ole kovin yleinen näky. Sen sijaan 
suosiotaan ovat kasvattaneet hyöty-
autoihin pohjautuvat mallit. Toyo-
talla pelin avasi vuonna 2017 myyn-
tiin tullut Proace Verso. Paketti auton 
perusrakenteeseen pohjautuvana se 
kykenee tarjoamaan huiman määrän 
monikäyttöisyyttä niin henkilöiden 

kuin tavaroiden  kuljettamisessa ja 
oikeuttaa siten täysimääräisesti Ver-
so-lisän mallinimeensä. 

Nyt tarkastelun kohteena on vuo-
den 2020 uutuus, Proace CITY 
Verso. Nimeään myöten malli on 
selkeäs ti sukua isoveljelleen Proace 
Versolle. Kummatkin  pohjautuvat 
pakettiautoihin henkilöautojen 
sijaan. Siinä missä Proace kuuluu 
MDV-segmenttiin eli niin sanottuun 
”tonniluokkaan”, Proace CITY kuu-
luu CDV-segmenttiin, toisin sanoen 
pikkupakujen luokkaan. 

Ensimmäiseksi autossa huomion 
vie muotojen selkeys. Ulkonäkö ker-
too, ettei siinä ole tehty kompro-
misseja muotoilullisista syistä, vaan 
tavoitteena on ollut suuret sisätilat 
yhdistettynä mahdollisimman pieniin 
ulkomittoihin. Se palvelee erinomai-
sesti niin auton alkuperäistä tarkoi-
tusta pakettiautona kuin myös moni-
käyttöisenä henkilöautona. Sisätilat 
taipuvat tällaisessa autossa monen-
laiseen käyttöön.

* Proace CITY  
Verson  sisätilat  
taipuvat moneen  
käyttöön. Istuma 
paikkoja on  kori     
pituudesta riippuen 
vii delle tai seitsemälle.

Kivutta kyytiin
Proace CITY Versoa on saatavil-
la kahdessa eri koripituudessa (L1 
ja L2). Kumpikin on viisiovinen eli 
auto on varustettu kummankin puo-
len liukuovilla sekä ylhäältä sara-
noidulla takaluukulla.

Lyhyempi versio eli L1 on koko-
naispituudeltaan 4,4 metriä ja aina 
viisipaikkainen. Pidempi versio puo-
lestaan on 4,7 metriä pitkä ja aina 
seitsemänpaikkainen.

Proace CITY Verso tarjoaa huimasti
moni käyttöisyyttä niin henkilöiden 
kuin tavaroiden  kuljettamisessa. 
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FA K TA

Automalli: Proace CITY Verso
Moottori: 1.2 bensiini tai 1.5 diesel
Vaihteisto: 6 M/T tai 8 A/T
Suurin teho: 81 kW / 110 hv (1.2 käsi
valintaisella vaihteistolla), 96 kW /
  130 hv (1.2 automaattivaihteistolla   
ja 1.5 diesel)
Kiihtyvyys: 0–100 km/h 10,7–12,9 s

MITAT:
Pituus: 4 403 mm (L1), 4 753 mm (L2)
Leveys: 1 848 mm
Korkeus: 1 800 mm

TALOUDELLISUUS:
Kulutus, yhdistetty ajo (WLTP):
6,7–7,0 l/100 km (bensiini)
5,5–5,7 l/100 km (diesel)
CO2-päästöt, yhdistetty ajo (WLTP): 
155–160 g/km (bensiini)
144–155 g/km (diesel)
Hinta: Active alkaen 24 131 €,  
Premium alkaen 31 363 €.Tavaratila on iso: L1-korimallissa 

lähes 600 litraa takaistuinten yläreu-
naan asti lastattuna ja melkein 1 000 
litraa kattoon asti. L2-korimallissa 
kaikkien penkkien ollessa paikallaan 
vastaavat lukemat ovat 322 litraa, vii-
meiset penkit poistettuna 850 litraa 
ja kattoon asti yli 1 500 litraa. Tava-
roiden luulisi mahtuvan kyytiin!

Entäs matkustajien laita? Varsin 
hyvin mahtuu porukkaa mukaan. 
Edessä Proace CITY Versossa on aina 
hyvillä säätövaroilla varustetut erillis-

istuimet, joista löytyy mukava asento 
pitkällekin matkalle.

Toinen penkkirivi on puolestaan 
niin leveä, että joko kolme aikuista 
istuu ongelmitta rinnakkain tai kai-
killa kolmella paikalla on vakiovarus-
teisissa Isofix-kiinnikkeissä lastenis-
tuimet. Viimeksi mainittu on temppu, 
mikä ei ihan jokaisessa autossa onnis-
tu, sillä lastenistuimet vievät yllättä-
vän paljon tilaa. Seitsemänpaikkai-
sessa versiossa on vielä tämän jälkeen 
kaksi taka istuinta käytettävissä.

Puhe monikäyttöisyydestä pun-
nitaan monesti siinä vaiheessa, kun 
kyytiin pitää saada poikkeuksellinen 
määrä niin ihmisiä kuin tavaroita. 
Proace CITY Verson kohdalla tämä 
tarkoittaa sitä, että toinen istuinrivi 
taittuu 1/3–2/3 -suhteessa tasaisek-
si lattiaksi ja lisäksi seitsemänpaik-
kaisen version takimmaiset erillisis-

Kun istuimet ovat ylhäällä, tavaratila on iso
ja kun ne taittaa alas, tavaratila on jo valtava.

Selkeä ohjaamo ja hyvä näkyvyys tarjoavat hyvän lähtökohdan ajonautinnolle.
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torin (110 hv) yhteydessä on kuusi-
vaihteinen käsivalintainen vaihteisto 
tai vapaavalintaisesti kahdeksan-
vaihteinen automaattivaihteisto, jol-
loin moottorin tehokin nousee 130 
hv-lukemaan. Dieselmoottorin jat-
keena on Proace CITY Versossa aina 
8-vaihteinen automaattivaihteisto.

Kulutus ei päätä huimaa. WLTP-
syklin mukaisesti mitatut, yhdistet-
tyä kulutusta vastaavat lukemat ovat 
bensiinimoottorilla  6,7–7,0 l/100 km 
ja sitä vastaavat CO2-päästölukemat 
ovat 153–160 g/km. Dieselmoottoril-
la varustetun auton vastaavat kulu-
tus- ja päästölukemat vaihtelevat 
väleillä 5,5–5,7 l/100 km ja 144–149 
g/km.

Matala kulutus yhdistettynä pit-
kiin huoltoväleihin (bensiinimalleil-
la 25 000 km / kaksi vuotta, diesel-
malleilla 40 000 km / kaksi vuotta) 
ja maltillisiin vuotuisiin käyttömak-
suihin tarkoittaa alhaisia käyttökus-
tannuksia – Toyotalle tyypilliseen 
tapaan. 

Varmasti varusteltu
Proace CITY Verso on saatavil-
la kahdella varustetasolla: Active ja 
Premium. Jo Activesta lähtien vakio-

na ovat muun muassa ilmastointi, 
korinväriset puskurit sekä ovenkah-
vat, mäkilähtöavustin, sähkötoimiset 
ikkunat myös takana sekä peruutus-
tutka. Dieselin yhteydessä polttoai-
netoiminen lisälämmitin on vakiova-
rusteena.

Premium lisää varusteluun muun 
muassa Smart Entry & Start -avai-
mettoman lukitus- ja käynnistys-
järjestelmän, automaatti-ilmastoin-
nin, kevytmetallivanteet, sadetunnis-
timen, pysäköintitutkan ja navigoin-
tijärjestelmän. 

Aktiivista turvallisuutta ei myös-
kään sovi unohtaa. Kaikissa malleis-
sa on vakiona PCS-järjestelmä auto-
maattisella hätäjarrutuksella, liiken-
nemerkkien tunnistus sekä kaistavah-
ti ohjausavustimella. Premium lisää 
turvavarustelun puolelle automaat-
tiset kaukovalot sekä adaptiivisen eli 
mukautuvan vakionopeussäätimen. 

Premium-varustetason myötä 
auton kosketusnäytölliseen media-
keskukseen kuuluu myös älypuhe-
linten integrointiominaisuus Apple 
CarPlayn ja Android Auton myötä.

Proace CITY Verson ennakko-
myynti on jo käynnissä. Tervetuloa 
tutustumaan! TW

tuimet voidaan yksitellen joko tait-
taa selkänojansa osalta alas, kallis-
taa taitettuna eteenpäin tai irrottaa 
kokonaan ilman tarvetta työkaluille. 
Erilaisia vaihtoehtoja yhdistelemällä 
löytyy sopiva istuinjärjestely kaikkiin 
tilanteisiin ja tarpeisiin.

Kulkupuoli kunnossa
Proace CITY Verson voimalinjava-
likoimassa on tarjolla sekä bensiini- 
että dieselkäyttöinen versio. Bensii-
nimoottori on 1.2-litrainen, ahdettu 
kolmisylinterinen ja dieselmoottori 
puolestaan 1.5-litrainen, yhteispaine-
ruiskutteinen ja ahdettu nelisylinte-
rinen. L1-korimallissa bensiinimoot-

* Valikoimassa on 
sekä bensiini- että 
 dieselkäyttöinen 
 versio. Kummassakin 
vaihtoehdossa kulutus 
on maltillinen.

Proace CITY Verso istuu kauniisti 
suomalaiseen maisemaan.

5  X  L Ä H I KU VA

1. CITY-lisänimi erottaa pikkuveljen 
isommasta Proacesta. 

2. Selkeä mittaristo tarjoilee tarpeelli-
sen informaation.

3. Älypuhelimen integrointimahdolli-
suus (kuvassa Apple CarPlay) on vakiona 
Premium-malleissa.

4. Monitoimiohjauspyörä mahdollistaa 
tärkeimmät toiminnot irrottamatta 
otetta ratista.

5. Mind the gap! Vakionopeussäädin 
on Premium-malleissa adaptiivinen.
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Kiihdytä Toyota Wayn  maailmaan!
Toyota Way
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Tilaa 
uutiskirje 

täältä!

Toyota-autoilijoiden lehti
Käsissäsi oleva lehti on räätälöity tieto- 
ja inspiraatiopaketti Toyotan asiakkail-
le. Lehti ilmestyy paperiversiona neljä 
kertaa vuodessa (tänä vuonna ilmesty-
miskertoja on kolme). Lehden voi tilata 
osoitteessa toyotaway.fi/tilaa. Kyseessä 
on ilmainen kestotilaus.

Kiihdytä Toyota Wayn  maailmaan!
Haluatko lukea Toyota-maailman tarinat 
paperilehdestä? Vai oletko digin ja videoiden 
ystävä? Valitse tyylisi ja hyppää mukaan. 
Lisäksi voit nyt tilata uutiskirjeemme!

Tämän lisäksi lehti lähetetään Trafi-
comin tietoihin perusten uusille Toyota- 
autojen omistajille ja haltijoille. 

Voit tarkistaa osoitelähteesi lehden 
osoitekentän alareunasta. Se on joko 
Toyota Auto Finland Oy:n asiakasrekis-
teri tai Traficom.

Jutut myös diginä
Joko olet tutustunut uudistunee-
seen verkkosivustoomme?  Osoitteesta 
 toyota way.fi löydät paitsi kaikki lehden 
jutut myös joka kuukausi ilmestyvää 
uutta  sisältöä. Käy kurkkaamassa tari-
na ja video pinkin Hiacen omistajasta tai 
muhkea tietopakettimme uudesta tielii-
kennelaista.

Jos sinulla on erityinen Toyota-tarina 
kerrottavana tai haluaisit mukaan juttu-
sarjaamme, jossa esittelemme Toyota- 
autojen omistajia, laita viestiä osoittee-
seen tiedotus@toyota.fi.

Näin tilaat uutiskirjeen
Jos haluat kuulla Toyotan  uutuuksista, 
saada vinkkejä autosi huoltoon tai olet 
kiinnostunut autoilun ajankohtaisis-
ta ilmiöistä, tilaa kerran kuukaudessa 
ilmestyvä uutiskirjeemme. Tilauslomak-
keen löydät osoitteesta toyotaway.fi/tilaa.

Kysyttävää?
Jos sinulla herää kysymyksiä lehden 
tilaamisesta tai peruuttamisesta tai 
uutiskirjeestä, autamme mielellämme. 
Lue lisää osoitteessa toyota.fi/toyotaway.
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PYSTY:
1. Maksetaan auton oston yhteydessä
2. Ilma kun ei sada
3. Esimerkiksi 20.6.20 ja 25.12.20
4.

5. Suomen suosituin ja ainoa hybridi          
     luokassaan
6. Nelipyöräinen kulkupelimme
8. Kekkerit
9. Maailman myydyin automalli
11. Suosittu autorahoitusmuoto
12.

13. Inisevä hyönteinen
14. Hatussa voi olla
15. Tällä Toyotan mallilla mahtuu         
       isompikin perhe tai kaveriporukka          
       mökkireissulle
18. Keskikesän juhla
19. Kalastusta
20. Nämäkin saattaa kesällä joutua          
       laittamaan jalkaan
22. Nostetaan maasta kesäisin uusi
25. Pakataan autossa kun lähdetään                                
       reissuun
26. Sekä metsissä että cityssä     
       hyppelevä nöpönenä
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TÄYTÄ RISTIKKO & VOITA TOYOTA 
RAHOITUKSEN SAUNASETTI!
Palauta täydennetty ristikko 31.8.2020 mennessä, ja olet mukana Toyota 
Rahoituksen saunasetin arvonnassa 
(arvo n. 50 €, arvomme 5 palkintoa).

Palauta valmis ristikko ottamalla siitä kuva ja lähettämällä se 
sähköpostiosoitteeseen toyota.rahoitus@toyota.� otsikolla Kesäristikko. 
Lisää viestiin mukaan puhelinnumerosi.

Ristikon voi palauttaa myös postitse osoitteeseen:
Toyota Finance Finland Oy
PL 49
01451 Vantaa
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7. Kesäinen kauppapaikka
9. Pienet sääsken kaltaiset hyönteiset,        
     jotka kiusaavat varsinkin mökkeilijöitä
10. Tirisevä kesäruoka
11. Merilintuäiti
15. Lapsilla koulusta
16. Hyönteiset
17. Ruusukin
19. Veneessä
21. Rahoitetun auton yksi maksu
23. Tässä pelissä ihannetuloksen  
       tiellä on vesieste

24. Kesälaitumilla
25. Karamellin ihana maku
26. Suuri suolavesi
27. Lämmitetään usein myös               
       kesäiltaisin
28. Turvaa autosi
30. Meren tai järven ääressä            
       uimapaikka
31. Merestä tai järvestä nouseva
33. Varsinkin yritysten suosima            
       autorahoitusmuoto
34. Paistaa toivottavasti paljon tänä          
       kesänä
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Kauko Kyyrö luo näkymiä 
autoalan ilmiöihin ja käänteisiin.  
Kauko on autoinsinööri, jolla on 
takanaan yli 30 mainostoimistovuotta.

Maailma on kipuillut koko 
kevään ja alkukesän viruksen 

riivaamana. On eristäydytty ja vetäy-
dytty turvaan. Kaikki ei kuitenkaan 
onnistu digitaalisesti.

Hyvin moni tekee yhteiskunnan 
toimintakyvyn kannalta välttämä-
töntä työtä etulinjassa, vaaran kes-
kellä. Monet sankariteoista tehdään 
nyt tien päällä. Ammattilaiset auto-
jen ohjaamoissa pitävät pyörät pyö-
rimässä.

Rekkakuski rahtaa elintarvikkeet, 
raaka-aineet ja valmiit tavarat perille. 
Maatalous saa tuotteet jalostukseen 
ja lannoitteet pelloille. Huoltoasemil-
la riittää polttoainetta ja kaupoissa 
ruokaa. Posti saa jaettavakseen leh-
det ja kirjeet ja apteekista löytyvät 
lääkkeet. Rekkakuskin vastuu kym-
menien tonnien painoisesta rekasta 
ja sen kuormasta maailman valtateil-
lä ja mutkaisilla pikkuteillä on iso. 

Rekka- ja kuorma-auton kuljetta-
jien autot ovat olleet aina valmista-
jiensa näytön paikka. Myös Toyota 
siirtyi 1930-luvulla kutomakoneis-
ta autonvalmistukseen ensin kuor-
ma-autoilla. Valmistuslisenssin saan-
ti mahdollisti laajamittaisen auto-
tuotannon ja syntyi Toyota Motor 
Company. 

Suomalaiset luottavat poliisiin ja 
haluavat, että sen apu on saatavilla, 
kun tarvetta on. Poliisiautoja pitää 
olla riittävästi. Monet muistavat vie-
lä, kun poliisien autopulaa helpotet-
tiin 60-luvulla juontajalegenda Nii-
lo ”Tarva” Tarvajärven vetämäl-
lä tempauksella. Kansalaiset ostivat 
hamsteritarroja ja tuotoilla saatiin 
lahjoitettua 58 autoa liikkuvan polii-
sin käyttöön.

Partioivan auton mittariin kertyy 
palvelusvuosien aikana helposti puo-
li miljoonaa kilometriä. Auton liik-
kuminen tiellä rauhoittaa ja ennal-
taehkäisee. Autosta ulos astuva var-
maotteinen ja rauhallinen poliisi 
saa ansaitsemansa kunnioituksen ja 
ohjeita noudatetaan yleensä mukise-
matta. Poliisia tarvitaan tien päällä 
aina, ja erityisesti nyt, auttamassa ja 
opastamassa.

Taksin kevät oli kivikkoinen. Kaikki 
pysähtyi, kyydit ja työt katosivat. Sil-
ti taksi oli tärkeämpi kuin koskaan. 
Turvallinen ja luotettava kyyti vaik-
kapa yövuoroon menevälle hoito-
henkilölle oli välttämätöntä. Monelle 
paras apu päästä lääkäriin ja hankkia 
kauppa- ja apteekkitavaroita oli taksi. 

Taksiyrittäjät olivat kovilla mutta 
valmiita auttamaan, kuten Taksi Hel-

sinki, joka osallistui yhteiseen tais-
toon lahjoittamalla koronaterveys-
asemien käyttöön tuhat ilmaista työ-
matkaa.

Yhteistyö taksien kanssa on ollut 
tärkeää myös Toyotalle ja kestänyt pit-
kään. Maahantuonnin alettua vuon-
na 1964 ensimmäiset Toyota Crown 
-mallit suunnattiin nimenomaan tak-
sikäyttöön. Nyt taksien suosikeiksi 
ovat nousseet Toyotan hybridit.

Pidetään yhteyttä apua tuoviin. 
Rekkamies, poliisi, taksi,  bussikuski, 
ruokalähetti, ensihoitaja ja monet 
muut tien päällä liikkuvat ammatti-
laiset ovat valmiina palvelemaan vai-
keinakin aikoina. 

Säännöllinen yhteydenpito asiak-
kaisiin ja yhteistyökumppaneihin on 
tärkeää myös Toyotalle. Asiakasleh-
dellä on merkittävä tehtävä uutuuk-
sien ja uutisten kertomisessa. Toyota 
Way -lehti ilmestyi Toyota+ -nimise-
nä vuodesta 1996. Sitä ennen se oli 
Automies, joka aloitti ilmestymisensä 
1928, ensimmäiset pari vuotta Auto-
teollisuus-nimisenä. Kädessäsi oleval-
la lehdellä on siis pitkät perinteet ja 
se onkin vanhin autoalalla ilmestyvä 
asiakaslehti Suomessa. TW

Hyvää kesää kaikille! 
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NOIN 60 000 TONNIA renkaita jää 
eläkkeelle eli poistuu käytöstä Suo-
messa vuosittain. Se on niin valtava 
määrä, että sillä täyttäisi useita sato-
ja jalkapallokenttiä. Vanhat renkaat 
eivät kuitenkaan päädy kaatopaikalle 
eivätkä myöskään jalkapallokentälle.

Tavoitteena on, että vähintään 95 
prosenttia vanhoista renkaista voitai-
siin hyödyntää uusiokäytössä. Tämä 
perustuu jätelakiin. Kierrätystä koor-
dinoi Suomen Rengaskierrätys, jon-
ka mukaan kierrätysaste lähentelee jo 
sataa prosenttia. Selvitimme, millai-
nen on autonrenkaan kiertokulku.

1 Valmistus
Autonrenkaita pyöritellessä tulee 
harvemmin ajateltua, mistä ne 

on tehty. Raaka-aineluettelo sisältää 
muun muassa luonnonkumia, syn-
teettistä kumia, nokea ja öljyä. Luon-
nonkumi on peräisin kumipuusta, 
jota kasvaa maapallon  trooppisilla 
alueilla. Seoksen resepti vaihtelee 
muun muassa sen mukaan, valmiste-
taanko kesä- vai talvirenkaita.

Pintakuvioitu talvirengas on itse 
asiassa suomalainen keksintö. Suo-
men Gummitehdas eli nykyinen 
Nokian Renkaat esitteli ne vuonna 
1934, ja niitä kutsuttiin aluksi keli-
renkaiksi.

Mitä tapahtuu vanhoille renkaille?
Renkailla ajetaan noin kuusi vuotta. Sen 
jälkeen ne saavat kierrätettyinä uuden 

elämän muun muassa kengänpohjina ja 
urheilukenttien materiaalina.

Teksti SAMI TAKALA Kuvat ADOBE

2 Ostamassa
Kun kuluttaja ostaa autoonsa
 uudet renkaat, hän maksaa 

samalla niiden kierrätysmaksun. 
Maksun suuruus määräytyy renkai-
den kokoluokan mukaan. Suomen 
Rengaskierrätyksen toimitusjohtaja 
Risto Tuominen perustelee kierrä-
tysmaksua sillä, että rengas ei mak-
sa omia hautajaisiaan. Ne kuuluvat 
autoilijalle, auton omaiselle.

3 Vaihtamassa
Renkaiden vaihdon yhteydes-
sä rengasliikkeet tarkastavat, 

että renkaiden urasyvyys on riittä-
vä. Laki edellyttää, että urasyvyys on 
kesärenkaissa vähintään 1,6 milliä ja 
talvi renkaissa 3 milliä. Kesärenkais-
sa suositellaan kuitenkin 4 millin ja 
talvi renkaissa 5 millin syvyyttä.

Jos renkaat vaihtaa itse, urasyvyy-
den pystyy tarkastamaan helposti 
esimerkiksi kahden euron kolikolla: 
renkailla voi ajaa vielä, kun kolikon 
vajaan neljän millin hopeareunus 
uppoaa kokonaan renkaan uraan.

4 Käytössä
Renkaiden kunto on tärkeää 
sekä turvallisuuden että ympä-

ristön kannalta. Renkaat ovat olleet 
riskitekijänä 15 prosentissa  henkilö- 
tai pakettiauton aiheuttamassa 
kuolonkolarissa 2000-luvulla.

Valmistajien mukaan huonot ren-
kaat esimerkiksi heikentävät auton 
hallittavuutta ja pidentävät jarru-
tusmatkoja märällä kelillä. Autoili-
jan kannattaakin tarkkailla kuukau-
sittain paitsi renkaiden urasyvyyksiä 
myös ilmanpaineita. Puolen barin 
vajaus rengaspaineissa lisää polttoai-
neen kulutusta ja lyhentää renkaan 
elinikää.

5 Palauttamassa
Henkilöauton renkaat ovat käy-
tössä keskimäärin kuusi vuotta. 

Rengasliikkeet ottavat maksutta vas-
taan vanhat renkaat esimerkiksi ren-
kaiden vaihdon yhteydessä.

Kierrätettäväksi kelpaavat kaiken-
laiset renkaat, ja ne saa palauttaa 
maksutta, vaikkei ostaisi uusia. Tämä 
koskee kuitenkin vain renkaita, eli 
esimerkiksi vanteiden poistosta täy-
tyy maksaa.

Suomessa on yli 3 000 renkaiden 
vastaanottopistettä. Itseäsi lähim-
män löydät osoitteesta rengaskierra-
tys.com.
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Vanhat renkaat 
numeroina

Materiaalihyötykäyttöön liki 

57 000 
tonnia

Energiahyötykäyttöön melkein 

6 000 
tonnia

Uudelleen pinnoitettavaksi vajaat 

400 
tonnia 

(Luvut ovat vuodelta 2019.)

Mitä tapahtuu vanhoille renkaille?

* Pintakuvioitu  
talvirengas on  
suomalainen  

keksintö.

Vanhojen 
renkaiden  
uusi elämä
Renkaat päätyvät muun 
muassa näihin tarkoituksiin:•  Asvalttiin parantamaan 

kitkaa, lisäämään kestä-
vyyttä ja vähentämään 
rengasmelua.•  Keinonurmiin, kengänpoh-
jiin ja äänieristysmattoihin 
raaka-aineeksi.•  Laskettelurinteiden raken-
nusaineeksi.•  Maanrakennukseen lisää-
mään vedenläpäisykykyä.•  Maneeseihin tuomaan 
joustoa hevosten kavioi-
den alle.• Räjäytysmattoihin.•  Urheilu- ja leikkikenttiin 
pehmentämään pintara-
kenteita.•  Vedenpuhdistukseen, jos-
sa ne suodattavat vedestä 
muun muassa typpeä ja 
fosforia.

6 Kierrätykseen
Rengasliikkeet keräävät vanhat 
renkaat kontteihin, jotka kier-

rätysoperaattori Kuusakoski kuljet-
taa varastoihin eri puolille Suomea. 
Varastoissa käytöstä poistetut ren-
kaat lajitellaan ja palastellaan. Niistä 
tehdään esimerkiksi rouhetta, jauhet-
ta ja pulveria. Osa renkaista pinnoi-
tetaan uudelleen. TW

Uusi renkaiden 
kierrätyskeskus

Lopelle valmistuu vuonna 2022 
uudenlainen tuotantolaitos renkai-
den kierrättämiseen. Se pystyy käsit-
telemään 20 000 tonnia renkaita 
vuodessa. Suomen Rengaskierrätyk-
sen tarkoituksena on jalostaa laitok-
sessa kierrätysrenkaita teollisuuden 
raaka-aineeksi nykyistä monipuoli-
semmin.
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Henkilö

Siviilissä Kalle ajaa
uudenkarhealla

GR Supralla.
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Nöyrä mestari
Huippulahjakas ralliautoilija Kalle Rovanperä haluaa 
olla maailman paras. Hän ajaa kohti tavoitettaan 
raudanlujilla hermoilla, rauhallisuudella ja kiveäkin 
kovemmalla määrätietoisuudella.

Teksti SATU SUMMA Kuvat SUSANNA KEKKONEN
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KALLE ROVANPERÄ ei pikkupoi-
kana ajatellut tulevansa rallikuskiksi.

”En muista ajatelleeni mitään eri-
tyistä siitä, miksi tulisin isona.”

Veri veti kuitenkin jo 3-vuotiaana 
mönkkärin rattiin, ja kun Kalle sai 
6-vuotiaana ensimmäisen autonsa, se 
oli menoa. 

”Ensimmäinen muistoni autoista 
on Toyota Corolla, jonka iskä hank-
ki minulle peltoautoksi. Avasi auton 
oven ja laittoi minut istumaan sin-
ne”, Kalle kertoo.

Lapsuudenmaisemissa Puuppolan 
pelloilla hiekka ja savi lensivät, kun 
Kalle paineli kovaa kyytiä autollaan. 
Corollan myötä Kalle innostui rallis-
ta ja tuleva ammatti alkoi häämöttää 
näköpiirissä.

Pian Corolla vaihtui ensimmäi-
seen oikeaan ralliautoon, Toyota 
Starletiin. Kirkkaansinisellä Starletil-
laan hän kaasutteli 8-vuotiaana hiuk-
sia nostattavan rallipätkän ja se pää-
tyi Youtubeen. Nyt videota on katsot-
tu yli 1,5 miljoonaa kertaa.

”Starletilla ei ajettu kauaa, mutta 
paljon sillä ajettiin”, hän muistelee. 

Automerkille pysyttiin uskollisena, 
sillä myös kolmas ralliauto oli Toyo-
ta, sekin malliltaan Starlet ja väril-
tään punainen.

Taustalla perheen tuki ja turva
Kalle on imenyt itseensä ralliautoilua 
aina vauvasta lähtien. Hänen isänsä 
on kuuluisa rallikuski Harri Rovan-
perä, jonka kisareissuja Kalle oli 
äitinsä kanssa seuraamassa pienes-
tä pitäen. Aktiiviuran Harri Rovan-
perä lopetti vuonna 2006, mutta on 
ollut sen jälkeen taustavaikuttaja-
na poikansa uralla. Isä ei silti Kallen 
mukaan koskaan tyrkytä ohjeita tai 
neuvoja.

Perheessä ympyrä sulkeutuu, sil-
lä nyt kisoja kiertävä ralliautoilija on 
vaihtunut isästä pojaksi. Kalle on 
kiinnitetty voittoisaan Toyotan huip-
putalliin.

”Nyt iskä puolestaan kulkee muka-
na minun kisareissuillani. Hän tukee 
ja auttaa. Ralliurani ei olisi onnistu-
nut ilman häntä”, Kalle kiittää.

KU K A?

Kalle Rovanperä

• Ikä 19• Asuu Tallinnassa.•  Aloitti uransa 12-vuotiaana 
rallikisoissa Latviassa.•  Tärkein saavutus on WRC2 
Pro -mestaruus ja kolme 
peräkkäistä Latvian  
mestaruutta.•  Tärkein asia vapaa-ajalla  
on perhe.

* ”Nöyränä pysyy, 
kun muistaa, että 
aina on joku, joka on 
nopeampi.”

Myös äiti on aina ollut mukana 
seuraamassa Kallen kisoja.

”Äiti ei aluksi ollut innoissaan 
uravalinnastani, mutta aina hän on 
silti tukenut täysillä.”

Pää kunnossa
Kalle Rovanperä on historian nuorin 
MM-kisojen palkintopallille kivun-
nut kuljettaja. Kallen saavutuksia 
hänen nuoreen ikäänsä nähden päi-
vitellään ja hänen taitojaan sekä lah-
jakkuuttaan ylistetään.

Kallen mielestä menestys on palk-
kio kovasta työstä. Luonteen rauhal-
lisuus ja määrätietoisuus ovat hänen 
mielestään hyvä lisä.

”Minulla on aina ollut hirveä halu 
ajaa ja oppia. Ja ralliautoilussa hyvät 
hermot ovat plussaa. Ne ovat yksi 
tärkeimmistä vaatimuksista, ja minä 

Kalle nimeää rauhallisuuden
ja  määrätietoisuuden vahvuuksikseen. 
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pystyn pitämään hermoni hallinnas-
sa. Pitää muistaa, että suoritukset 
tapahtuvat paljolti pään sisällä,” hän 
miettii.

Vaikka Kalle on jo 19-vuotiaa-
na saavuttanut enemmän kuin moni 
autourheilija koko ikänsä aikana, ei 
hänestä välity leuhkuutta tai itserak-
kautta. Päinvastoin Kalle puhuu nöy-
ryydestä ja sanoo yrittäneensä olla 
sitä aina.

”Nöyränä pysyy, kun muistaa, että 
aina on joku, joka on nopeampi”, 
hän sanoo mietteliäästi.

Ilman ajokorttia kisoihin
Kalle on ehtinyt viettää jo vuosia ulko-
mailla rallin parissa. Arvokisojakin on 
takana jo iso liuta.  Tähänastisista saa-
vutuksistaan kirkkaimpana Kalle pitää 
WRC2 Pro -mestaruutta.

”Myös Latvian mestaruuden voit-
to kolme kertaa peräkkäin tuntui 
hyvältä.”

Kallella ei Latvian kisojen aikaan 
ollut edes ajokorttia, sillä hän oli 
ensimmäisissä rallikisoissaan vasta 
12-vuotias. Kohdemaa oli luonteva 
valinta, sillä Latviassa ajokorttia ei 
tarvita rallilisenssin saamiseksi. Varsi-

naisen ajokortin Kalle sai poikkeus-
luvalla 17-vuotiaana.

Itse itsensä ankarin piiskuri
Kallella on kirkkaana mielessään 
uransa päätavoite: hän yrittää olla 
maailman paras, ei sen enempää tai 
vähempää.

”Yritän aina olla paras. Ei sitä tie-
dä pystyykö siihen ikinä, mutta sitä 
on aina tavoiteltava, koska muu-
ten ajamisessa ei olisi mitään järkeä. 
Uskon siihen, että sitten kun on suo-
ritukseensa tyytyväinen, tulee myös 
menestystä.”

Kalle onkin itsensä ankarin piis-
kuri.

”Vaikka muut sanoisivat, että 
hyvin meni, minä mietin tekemiä-
ni virheitä. Aina on parannettavaa, ja 
jos haluaa olla paras, pitää koko ajan 
olla parempi”.

Moni menestyjä kohtaa paljon 
muiden odotuksia. Myös Kalle tun-
tee niiden painon.

”Vuosien aikana moni on odotta-
nut minulta paljon, ja se tietysti luo 
paineita. Yritän kuitenkin sivuuttaa 
sen. Luon itse suurimmat odotukset 
suorituksiini.”

Työnä ralli, harrastuksena ralli
Kun viettää 200 päivää vuodesta 
kisareissuilla, on ralli elämänmuoto 
ja siihen liittyvä tekeminen kokonais-
valtaista. Myös tärkeimpiin työkave-
reihin pitää olla hyvät välit. Kallen 
kartturina toimii Jonne Halttunen.

”Olemme Jonnen kanssa hyviä 
kavereita. Homma välillämme toimii 
ja se on todella tärkeää.” 

Rallikuskilla on oltava hyvä kun-
to, eikä painoakaan saa kertyä liikaa. 
Koronarajoitteiden vuoksi kevät oli 
jäähyä ajamisesta, ja Kalle treenasi 
fysiikkaa. Kallen mukaan liikuntaa ei 
voi pitää kuitenkaan hänen harras-
tuksenaan.

”Urheilua pitää vain tehdä, jot-
ta pysyy kunnossa, kun ajamaan ei 
pääse.” 

Kallen elämässä ystävillä on myös 
iso rooli, ja suuri osa heistä on säi-
lynyt kyydissä lapsuudesta asti. Vaik-
ka ralli täyttää elämää, mahtuu sii-
hen muutakin tärkeää.

”Perhe on ylivoimaisesti tärkein. 
Keväässä oli hienoa se, että sain olla 
perheeni kanssa, sillä yleensä siihen 
ei juurikaan ole aikaa”, Kalle poh-
tii. TW

Erikoiskevään aikana ei ajettu rallia, 
joten Kallella on ollut aikaa  myös 

vapaa-ajan kruisailuun.
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Huoltorahoitus tuo  
helpotusta autoilijan 

kuluihin
Toyota Huoltorahoituksella autoilija voi maksaa uudet renkaat, 

yksilölliset lisävarusteet tai laajan huollon itselleen sopivissa erissä.

Teksti SAMI TAKALA Kuva ISTOCK

Rahoitus
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Esimerkkilaskelma
• Rahoitettava summa: 1  500 euroa
• Rahoitusaika: 20 kuukautta
• Korko: 9,9 prosenttia
•  Todellinen vuosikorko: 10,36  
prosenttia

•  Luottokustannukset yhteensä: 
133,32 euroa

• Kuukausierä: 81,67 euroa

Asiakas saa noudettua maksutiedot 
sopimukseensa helposti Toyota Rahoi-
tuksen My Finance -palvelusta. Lisäksi 
verkkopalvelussa pystyy hoitamaan 
sopimukseen liittyviä asioita kätevästi.

AUTOILIJA KOHTAA välillä yllä
tyksiä, joista koituu äkillisiä kuluja. 
Kaikkia autoiluun liittyviä laskuja ei 
ole kuitenkaan pakko maksaa pois 
yhdellä kertaa. Toyotan asiakkailla on 
mahdollisuus hyödyntää esimerkiksi 
Toyota Huoltorahoitusta.

”Jos on edessä isompi huolto, uu
sien renkaiden hankinta tai kolari
korjaus, jota vakuutusyhtiö ei korvaa, 
Toyota Huoltorahoituksella on mah
dollista tasapainottaa kustannuksia ja 
omaa taloutta”, sanoo Toyotan jälki
markkinoinnin markkinointiviestin
täpäällikkö Totte Raivisto.

Helppo hakea
Toyota Huoltorahoitus on aiemmin 
ollut nimellä Korjaamoluotto.

”Nimen lisäksi näkyvin uudistus 
liittyy itse rahoitussopimuksen teke
misen helpottamiseen. Halusim
me, että asiointi huoltoliikkeessä olisi 
mahdollisimman helppoa ja nopeaa 
sekä asiakkaan että henkilöstön kan
nalta”, Raivisto sanoo.

Toyotan Huoltovarauspalvelu 
puolestaan kertoo huollon ja valit
tujen lisävarustehankintojen koko
naishinnan, mikä helpottaa rahoituk
sen hakemista tarvittavalle summalle.

Luoton määräksi voi valita 
300 – 2 500 euroa ja sopimuskauden 
pituudeksi 3 – 24 kuukautta. Rahoi
tuksen korko on 9,9 prosenttia. Sen 
lisäksi ei tule muita kuluja. TW

Käytännössä asiakas tekee rahoi
tussopimuksen huoltoneuvojan kans
sa valtuutetussa Toyotaliikkeessä sen 
sijaan, että maksaisi laskun heti esi
merkiksi luottokortilla.

”Luottopäätöksen asiakas saa tis
killä hetkessä, ja itse sopimus allekir
joitetaan sähköisesti asiakkaan mat
kapuhelinta hyödyntäen.”

Raiviston mukaan myös perintei
nen allekirjoitus käsin onnistuu, jos 
asiakas niin toivoo.

”Rahoitushakemus ja sopimus 
hoituu joka tapauksessa näppärästi 
huollossa asioinnin yhteydessä.”

Palvelut verkossa
Asiakas voi tehdä itse esimerkki
laskelmia Toyota Rahoituksen 
verkko sivuilla olevalla rahoituslasku
rilla. Määrittelemällä rahoitettavan 
summan ja rahoitusajan saa laskettua 
luoton kuukausierän ja kulut. Halu
tessaan verkossa saa luottopäätöksen 
jo ennakkoon.

31TOYOTA WAY



Sosiaalihuollon palveluita ja lastensuojelua 
tarjoava Avosylin arvostaa työautoissaan 
turvallisuutta ja ympäristöystävällisyyttä. 
Siksi valintana on Toyota.

Perheet 
turvallisesti 
perille

Teksti KIRSI-MARJA KAUPPALA Kuvat JUSSI PAAKKINEN

Yritysmyynti
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”Henkilöstö on tärkein
 voimavaramme, joten työ-

turvallisuus on meille todella
 tärkeää”, sanoo henkilöstö -

päällikkö Kimmo Toppari.

33TOYOTA WAY



TAMPERELAISEN AVOSYLIN 
konsernin työtekijöille auto on tär-
kein työväline, sillä työ lastensuoje-
lun ja sijaisperheiden parissa tehdään 
kentällä ympäri Suomen. 

Asiakasperheiden kriisit eivät odo-
ta, joten koteihin on päästävä tur-
vallisesti ja sujuvasti. Muun muassa 
tästä syystä Avosylin konserni päät-
ti tammikuussa siirtyä käyttämään 
Toyotan autoja.

Tällä hetkellä yrityksellä on käy-
tössään yli 30 Toyota-hybridiä ja vie-
lä tämän vuoden puolella tulee pari-
kymmentä lisää. Tuotantoautoina eli 
työajoon tarkoitettuina autoina Avo-
sylin käyttää Yarista, Corolla Hatch-
backia ja Touring Sportsia. 

”Henkilöstö on isoin ja tärkein 
voimavaramme, joten työturvallisuus 
on meille todella tärkeää. Toyotan 
tarjous vakuutti meidät muun muas-
sa turvallisuuden kannalta. Pienis-
säkin malleissa, kuten Yariksessa, on 
kattava turvallisuusvarustelu,” kertoo 
Avosylin konsernin henkilöstöpääl-
likkö Kimmo Toppari.

Päätökseen vaikuttivat myös Toyo-
tan vakuuttavuus kansainvälisissä 

* “Toyotan pienis
säkin malleissa, kuten 
Yariksessa, on kattava 
turvallisuusvarustelu.”

luotettavuusseurannoissa sekä yhtei-
set arvot.

”Ympäristöystävällisyys on yksi 
isoimpia arvojamme, aivan kuten 
Toyotallakin. Polttoainekustannusten 
säästöt ja hiilidioksidipäästöjen vähe-
neminen erityisesti kaupunkialueella 
olivat merkittäviä tekijöitä päätökses-
sä vaihtaa Toyotan hybrideihin. Myös 
Toyotan tuotantoprosessi vaikuttaa 
pätevältä ympäristön kannalta,” Top-
pari kiittää.

Huoltoverkosto toimii
Myös Toyotan kattava huoltoverkos-
to on saanut hyvää palautetta kon-
sernin työntekijöiltä. Toyota Jousto- 
ja -huoltosopimus sisältävät autojen 
huollot ja renkaiden kausivaihdot 
säilytyksineen.

”Noin 200 työntekijäämme jakau-
tuu laajasti ympäri Suomen, joten 
autotkin kulkevat pieniä paikkakun-
tia myöten. Toyotan kautta saam-
me kattavan huoltoverkoston myös 
pienille paikkakunnille. Huollot ja 
kausirenkaiden vaihdot eivät haittaa 
työntekijöidemme työtä, kun sijais-
autotkin on jo sovittu valmiiksi.”

Avosylin konsernissa valtakunnal-
lisesti lastensuojelutyötä tekee kaksi 
operatiivista yhtiötä: avohuollon las-
tensuojelutyötä tekevä Neljä Astetta 
Oy ja vahvasti tuettua sijaisperhetyö-
tä tekevä Perhehoitokumppanit Suo-
messa Oy. Aikaisemmin konsernilla 
on ollut haasteena saada uudet autot 
toimipisteisiin ympäri Suomen. Tätä 
ongelmaa ei ole enää. Toyota on toi-
mittanut autot suoraan haluttuun 
toimipisteeseen tarkan käyttöopas-
tuksen kera.

”Toyotan palvelu on saanut erit-
täin hyvää palautetta työntekijöiltäm-
me. Autohuollon osoitekin on laitet-
tu valmiiksi navigaattoriin,” Toppari 
kertoo. 

Tila-auto tilauksessa
Avosylin konsernin yhdellä tuotanto-
autolla ajetaan keskimäärin 35 000  –  
40 000 kilometriä vuodessa. Usein 
kyydissä voi olla myös koko asiakas-
perhe. Tästä syystä avohuollon las-
tensuojelutyötä tekevä Neljä Astetta 
Oy saa syksyllä käyttöönsä 7-paikkai-
sen Proace CITY Verson tila-auton.

”Avohuollon lastensuojelun työn-
tekijät pyrkivät löytämään perheen 
omia vahvuuksia ja ehkäisemään las-
ten sijoittamista. Kilometrejä kertyy 
perheiden kotiin ajettaessa ja asiakas-
perheitä voidaan kuljettaa myös esi-
merkiksi yhdessä tehdyille retkille,” 
Toppari kertoo.

Tarkoituksena on vaihtaa konser-
nin kaikki hieman yli 70 autoa Toyo-
tan tuotanto- ja työsuhdeautoihin 
lähitulevaisuudessa. Yhtenä hankin-
tana kiinnostaa ensi vuonna ilmes-
tyvä nelivetoinen crossover-versio, 
Yaris Cross.

”Sijaisperheyhtiömme sosiaali-
työntekijät ja perhehoidonohjaajat 
käyvät tukemassa sijaisperheitä, jotka 
asuvat usein maaseudulla. Siellä aja-
minen talviaikaan asettaa omia haas-
teita, joihin neliveto toisi ratkaisun”, 
Toppari sanoo. TW

Ympäristöystävällisyys on Avosylin konsernille
tärkeä arvo, joten Toyotan hybridit tuntuivat
luontevalta valinnalta.
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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.� 



TOYOTA LANSEERASI tänä vuon-
na RAV4 Plug-in -mallin. Jotta sen 
energiatehokkaasta teknologiasta saa 
maksimaalisen hyödyn irti, säännöl-
linen lataaminen on suositeltavaa. 
RAV4 Plug-in -mallin, kuten monien 
muidenkin ladattavien hybridien, 
mukana tulee kaksi latauskaapelia. 

Toisen kaapelin kummassakin 
päässä on sekä auton latauspistok-
keeseen että latausasemaan sopiva 
Mennekes Type 2 -tyyppinen pis-
toke. Sitä ei voi sellaisenaan kytkeä 
normaaliin pisto rasiaan, vaan se on 
tarkoitettu käytet täväksi latauspis-
teissä, joissa ei ole kiinteää kaapelia.

Toisessa kaapelissa on keskellä 
vikavirtasuoja ja toisessa päässä  
normaaliin pistorasiaan soveltuva 
niin kutsuttu schuko-tyyppinen  
pistoke. Tätä kaapelia ei ole tarkoi-
tettu jatkuvaan käyttöön, ja se onkin 
nimetty tilapäislatauskaapeliksi.

Ampeerit heittävät
volttia
Jatkuvaa käyttöä ei suositella turval-
lisuussyistä. Yleensä normaaleja koti-

Tulevaisuuden  
latausasemat

Toyotan ladattavien hybridien valikoima 
laajenee tänä vuonna RAV4 Plug-in -mallilla. 

Jatkossa esittelemme uuden ladattavan 
mallin joka vuosi. Joten käydäänpä läpi, miten 

näiden autojen lataus tapahtuu.

Teksti KASPER HALSAS Kuvat TOYOTA

pistokkeita ei ole suunniteltu jatku-
vaan käyttöön. Pistokkeen kontaktit 
voivat löystyä eikä pistokkeelle tuleva 
johdotus ole välttämättä mitoitettu 
kestämään isoja kuormia pitkiä aiko-
ja kerrallaan. Aina käyttömukavuus-
kaan ei ole kohdillaan.

Edellä mainitut syyt voivat johtaa 
muun muassa heikentyneeseen palo-
turvallisuuteen. Turvallisuus syistä 
tilapäislatauskaapelia käytettäessä 
suurin käytettävä virta on rajoitettu 
kahdeksaan ampeeriin. 

Tästä päästään seuraavaan teki-
jään, joka puoltaa oman, erillisen 
latausaseman hankkimista. Kun 
RAV4 Plug-in -mallin korkea jän nite-
akkua ladataan tilapäislatauskaape-
lilla, tyhjän akun lataaminen täyteen 
kestää lähes kymmenen tuntia. 

Auto pystyy kuitenkin hyödyntä-
mään jopa 6,6 kilowatin  lataustehoa, 
jolloin latausaika lyhenee reippaas-
ti alle kolmannekseen (2 t 45 min). 
Toisin sanoen käyttö mukavuus para-
nee huomattavasti nopeamman 
latauksen ansiosta. 

Myös asennuspaikka vaikuttaa 

Prius Plug-in saa 
pian seurakseen 
muitakin lataus- 
hybridimalleja.

Tekniikka & Design
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3 x latausasema

1 Toyota-latausasema on varustettu 
yhdellä, noin kuusi metriä pitkällä 
kiinteällä latauskaapelilla. Lataus-

asema on suunniteltu kestämään karu-
jakin olosuhteita ja on ulkonäöltään 
hillityn tyylikäs. Maksimilatausteho 
on säädettävissä asentajan toimesta, 
rajoitteen tullessa todennäköisimmin 
asennuskohteen sähköverkon osalta. 
Suositeltu vähittäishinta asennettuna 
on 1 312,80 euroa.

2 Connected-latausasema on 
varustettu yhdellä latauspistok-
keella, jossa voidaan hyödyntää 

auton mukana tulevaa latauskaape-
lia. Latausasema on yhdistettävissä 
WLAN-verkkoon, joka mahdollistaa 
perusversiota laajem mat Toyota Con-
nected -palvelut MyT-applikaatiossa. 
Latausasemaan saa lisävarusteena 
nettitikun. Suositeltu vähittäishinta 
asennettuna on 1 912,80 euroa.

3  Connected Master -lataus-
asema on muilta ominaisuuksil-
taan Connec ted-latausaseman 

kaltainen, mutta varustettu kahdella 
pistokepaikalla kahden auton yhtäai-
kaista lataamista varten. Käytettävissä 
oleva latausteho jaetaan näin kahden 
auton välillä. Suositeltu vähittäishinta 
asennettuna on  3 112,80 euroa.

koon (16 A) salliessa ottaa. RAV4 
Plug-in -mallin kohdalla tämä tar-
koittaa hieman alle viiden tunnin 
latausaikaa.

Latausaseman asennuspaikan pää-
sulakkeiden ja kaapeloinnin salliessa 
latausasema voidaan asettaa suurem-
mallekin latausteholle, mikä luonnol-
lisesti pienentää latausaikaa.

Ammattilaiset apuun
Jos edellä oleva kuulosti heprealta, ei 
syytä huoleen. Toyota haluaa mah-
dollistaa mielenrauhan myös lataus-
tarpeiden suhteen. Niinpä  Toyotan 
valikoimissa olevia latausasemia tar-

jotaan valmiiksi asennettuina eli 
avaimet käteen -periaatteella. 

Asennuksista huolehtii valtakun-
nallisesti Eltel Networks Oy. Talo-
yhtiöiden latausasemahankinnoista 
kannattaa luonnollisesti keskustel-
la asukkaiden kesken ja keskustelun 
tueksi on hyvä ottaa yhteyttä myös 
ammattilaisiin.

Latausaseman ostaminen on mah-
dollista samalla kun tilaat itse auton. 
Asentaminen onnistuu  nopeallakin 
aikataululla, ja näin ladattavan hybri-
diauton ominaisuuksista pääsee 
nauttimaan heti ensikilometreistä 
lähtien.  TW

lataustehoon. Esimerkiksi kotipihoil-
la ja parkkipaikoilla latausteho rajau-
tuu 3,7 kilowatin suuruusluokkaan. 
Mainittu teho on käytännössä suu-
rin, mitä yksivaiheisesta vaihtovirta-
syötöstä (230 V) voidaan yleisimmin 
suurimman käytössä olevan sulake-

* Latausaseman  
ostaminen on mah-
dollista samalla kun 
tilaat itse auton. 

Toyota-latausasema yhdellä kiinteällä 
latauskaapelilla.

Toyota Connected -latausasema 
yhdellä latauspistokkeella.

Toyota Connected Master -latausasema 
kahdella latauspistokkeella.

TOYOTA WAY38



toyotahuoltovaraus.� 

MINNEPÄIN SUOMEA 
SUUNTAATKAAN

HUOLETTOMIN MIELIN KOHTI KESÄÄ
Varaa merkkihuolto helposti ja nopeasti 
osoitteessa toyotahuoltovaraus.� . Valitse vain 
sopivin aika ja paikka, niin näet myös hinnan 
kaikille palveluille saman tien. Huoltovaraus 
toimii kaikkialla Suomessa, myös lomalla.

• Varaa huolto
• Varaa vauriotarkastus 

(vahingon sattuessa)
• Varaa katsastustarkastus
• Osta sopivat renkaat
• Varaa renkaiden vaihto



Hyvä tyyppi

“Asiakasta pitää
palvella rehellisesti
ja suoraan. Niin kuin 

itseään toivoisi
palveltavan.”

Myyntipäällikkö  
tuntee asiakkaansa
Kemijärvellä työskentelevä 
myyntipäällikkö Petteri Alatalo 
tietää, ettei pohjoisessa autoa 
osteta koskaan hätiköiden.

Teksti KIRSI-MARJA KAUPPALA Kuva VESA SÄRKELÄ
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KUN ASIAKAS ASTUU kemijärve
läisen Juhan Auto Oy:n ovesta si
sään, yksi asia on varma. Ensin ju
tellaan ihan muista asioista kuin 
autoista. Liikkeessä vuodesta 2007 
lähtien työskennellyt, nykyisin 
myyntipäällik könä toimiva Petteri 
Alatalo tuntee pohjoisen asiakkaat, 
joista monet ovat tuttuja vuosien 
takaa. Sesongista ja asiakkaan har
rastuksista riippuen ensin käydään 
läpi metsästys, kalastus ja marja
saaliit.

”Hoputtaminen ei toimi täällä. 
Asiakkaat ovat tottuneet rauhalli
seen elämänrytmiin, joten he ovat 
myös rauhallisia päätöksentekijöitä. 
Kaupanteko on täällä verkkaisem
paa kuin etelässä ja asiakkaalle on 
annettava aikaa”, Alatalo sanoo.

Toisaalta juuri siitä Alatalo naut
tiikin – asiakkaiden kohtaamisesta ja 
jutustelusta. Autokaupoille tullaan 
yläLappia myöten, joten myyjällä
kin on oltava aikaa.

Kun Alatalo suoritti  automyyjän 
ammattitutkintoa uransa alussa, 
koulutusryhmäläisille tehtiin mys
teerishopperisoittoja ympäri Suo
men. Testisoitoissa kävi ilmi, että 
etelän liikkeissä myyjä ehdotti kaup
paa asiakkaalle jo 3–4 minuutin 
juttelun jälkeen, pohjoisessa vasta 
15–20 minuutin kuluttua. 

”Se on varmasti se erikoisin piir
re pohjoisen automyyjissä”, Alatalo 
nauraa.

Pohjoisten olojen vaatimukset
Lapissa auto ostetaan tarkan harkin
nan jälkeen ja tarpeeseen, ja auto
kauppaa saatetaan tehdä vuosikin.

”Asiakkaat ovat tutkineet vaihto
ehtoja etukäteen netissä ja heillä on 
hyvä käsitys siitä, mitä he haluavat”, 
Alatalo tietää.

Työnsä suolaksi Alatalo kokee ne 
hetket, kun hän onnistuu löytämään 
asiakkaalleen parhaan vaihtoehdon 
pohjoisen vaativiin olosuhteisiin. 
Vaikka kaikki Toyotan mallit ovat 
talvikelpoisia, Lapin pitkä ja lumi
nen talvi nostaa tietyt ominaisuudet 
ylitse muiden.

”Nelivetoisuus ja riittävä  maavara 
ovat tärkeitä täällä. Nelivetoisuus 
helpottaa liukkailla ja lumisilla 
keleillä ajamista niin maastossa kuin 
kaupungissa. Lisäksi erillisiä lisä
lämmittimiä ja valoja myydään pal
jon”, Alatalo kertoo.

Kemijärven autokannassa on 
suuri Toyotatiheys, ja myydyimmät 
mallit ovat Corolla ja RAV4. Myös 
hybridit on otettu hyvin vastaan.

”Kaikista myydyistä autoista noin 
70–80 prosenttia on hybridejä. Ne 
toimivat loistavasti täälläkin.”

Hyvien kauppojen salaisuus
Kemijärvellä koko ikänsä asunut 
Alatalo työskenteli aiemmin mate
riaalin hankkijana elektroniikkayri
tyksessä. Vuonna 2004 elektroniik
kayrityksen toiminta siirtyi Kiinaan, 
ja Alatalo sai uuden työpaikan Toyo
tan automyyjänä. Työ tuntui heti 
omalta, ja onnistumiset vain lisäsivät 
myyntiintoa.

Juhan Auto Oy:n myyntipäällik
könä Alatalo on työskennellyt kol
men vuoden ajan. Tiimiin kuuluu 
hänen lisäkseen automyyjä, autosih
teeri ja huollon puolella on kolme 

toimihenkilöä, viisi asentajaa sekä 
autosiistijä.

”Pienessä liikkeessä koko poru
kan on puhallettava yhteen hiileen. 
Olen itsekin paljon mukana myyn
nissä, aina kun asiakkaita on talossa. 
Noin 30 prosenttia töistä on muuta, 
kuten raportointia ja esittelyautojen 
varastojen ylläpitoa.”

Millainen on sitten hyvä myynti
päällikkö? Alatalo listaa heti kolme 
ominaisuutta: tasapuolinen, rauhal
linen ja omaa myyntitiimiä kannus
tava.

Ja vaikka Lapissa kauppoja hiero
taan kaikessa rauhassa, hyvä myyn
tipäällikkö tietää, mikä vie lopulta 
maaliin.

”Asiakasta pitää palvella niin kuin 
toivoisi itseään palveltavan, eli rehel
lisesti ja suoraan.” TW

KU K A

Petteri Alatalo

• IKÄ: 46•  AMMATTI: Juhan Auto Oy:n 
Kemijärven pisteen myynti-
päällikkö•  KOTI JA PERHE: vaimo ja  
5-vuotias poika•  HARRASTUKSET: moottori-
kelkkailu ja jääkiekko
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KETTERÄSTI 
KOHTI KESÄÄ

16” talvirenkaat 
Alumiinivanteilla alkaen 1 352 €

Teräsvanteilla alkaen 976 €

Taakkateline, esim.
Proace City Verso, kattokaiteisiin 258 €

Polkupyöräteline
1 pyörälle, taakkatelineeseen 141 €

Tee matkanteostasi entistäkin mukavampaa ja 
monipuolisempaa. Aidoilla Toyota-lisävarusteilla 
saat matkaan rutkasti enemmän tavaroita 
harrastusvälineistä peräkärryyn.

Hanki lisävarusteet kätevällä Toyota Huoltorahoituksella. 
Se on helppo ja edullinen sopimus, jonka voit tehdä kaikissa 
valtuutetuissa Toyota-liikkeissä. Halutessasi voit laskea 
kuukausierän ja hakea luottopäätöksen jo etukäteen 
osoitteessa toyota.� /huoltorahoitus.

Kysy lisää jälleenmyyjältäsi!

Taakkatelineet, esim.
Proace CITY, 2 poikkitelinettä 283 €

Lisäpoikkiteline, 1 kpl 147 €

Vetokoukku, 13-napainen pistoke 
Esim. Proace CITY L1-korimalli: 

kiinteä vetokoukku, laippakiinnitys 870 €
Proace CITY Verso L1-korimalli: 
irroitettava vetokoukku 1 007 €
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Toyota Mirai tuottaa voimaa
sähkömoottoriinsa vedystä.

Tulevaisuus
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Kohti vety-
yhteiskuntaa

Vedyn vuosikymmen on alkanut.  
Oletko valmis?

Teksti PEKKA KARVINEN Kuvat ADOBE, ALSTOM ja TOYOTA

VEDYN (joka tätä kirjoitettaessa on 
edelleenkin maailmankaikkeuden 
yleisin alkuaine) hyötykäyttöä vas-
tustaa harva, mutta huomattavasti 
suurempi joukko yrittää edistää sitä. 
Jotta jokin yksittäinen energiamuo-
to pääsee pinnalle ja laajamittaiseen 
käyttöön, ei muutama tiedeartikkeli 
tai yksittäinen käyttökonsepti muu-
ta hallitsevaa tilannetta miksikään. 
Yksinkertaistettuna on helppo sanoa, 
että kyseessä on perinteinen muna 
vai kana -tyyppinen tilanne.

Toyotalla ja parilla muulla auton-
valmistajalla on mallistossaan vety-
käyttöinen auto. Niiden yleistymisen 
hidasteena on se, ettei polttoainet-
ta ole saatavilla. Eli tankkausasemia 
ei ole niin tiheässä kuin perinteisillä 
polttoaineilla. Vetyauton tarvitsemaa 
polttoainetta ei tule saataville, koska 
kysyntä on niin pientä autojen mää-
rän ollessa vähäinen.

Olisi helppoa unohtaa koko asia 
ja jatkaa kuten ennenkin. Energian 
käytön suhteen se tarkoittaisi fossii-
listen polttoaineiden käyttöä jatkos-
sakin, mutta toki ilahduttavasti myös 
uusiutuvan energian entistä parem-
paa hyödyntämistä.

Koko ongelman voi nähdä myös 
toisella tavalla, jos vedyn käyttöön ei 
suhtaudu, kuten vitsissä siitä, miksi 
Utsjoelle ei ole tehty junarataa. Vas-
tauksen mukaan siksi, että siellä ei 
ole juurikaan käynyt junia.

Vetyraati pitää ääntä yllä
Euroopan tasolla toimii jo suhteelli-
sen suurella mittakaavalla Hydrogen 
Council, vapaasti käännettynä ”vety-
valtuusto” tai vaikkapa ”vetyraati”.

 Järjestö on perustettu vuon-
na 2017 ja siihen kuuluu ohjaavi-
na jäseninä muun muassa Airbus 
Group, Michelin, Shell, BP ja auto-
alalta Toyotan lisäksi muun muas-
sa Daimler, Hyundai, Honda sekä 
BMW. Lisäksi järjestöön kuuluu 
lukuisa joukko tukijäseniä kompo-
nenttivalmistajien joukosta sekä liuta 
investointijäseniä.

Yhteenliittymän tavoitteena on 
edistää investointeja vedyn käytön 
kehittämiseksi ja kaupallistamiseksi 
sekä rohkaista kaikkia avainasemassa 
olevia tahoja pitämään vedyn muka-
na kaikessa energiaa käsittelevässä 
päätöksenteossa yhtenä hyvänä vaih-
toehtona.
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Junat raivaavat 
vihreämpää tietä
Hydrogen Council julkaisi alku-
vuodesta mielenkiintoisen raportin 
vedyn hintakehityksestä. Esimerkiksi 
tie- ja raideliikennekäytössä vety on 
jo nyt kustannustehokas vaihtoehto 
perinteisten polttoaineiden rinnalla. 
Raportin mukaan seuraavan kymme-
nen vuoden aikana hinta tulee jopa 
puolittumaan.

Arvio perustuu uusiutuvalla ener-
gialla tuotetun niin sanotun  vihreän 
vedyn tuotantokustannusten jatku-
vaan alenemiseen, alati laajenevan 
vedyn käytön alentamiin logistisiin 
kustannuksiin sekä komponenttien 

tuotantokustannusten alenemiseen 
massatuotannon yleistyessä.

Eri toimialoja yhdistävän järjestön 
sanomana tämä luo positiivista uskoa 
tulevaan. Esimerkkinä voidaan maini-
ta Alstomin valmistama Coradia 
iLint -lähijunayksikkö. Se pystyy kor-
vaamaan Euroopassa laajalti käytössä 
olevia dieselkäyttöisiä lähijunia säh-
köistämättömillä rataosuuksilla. Liik-
kuessaan polttokennon voimin sen 
ainoa päästö on dieselin pakokaasujen 
sijaan – aivan oikein, puhdas vesi. 

Vety-yhteiskunta on
saanut lähtölaukauksen
Järjestö tekee merkittävää työtä var-

mistaakseen vedyn hyötykäytön tur-
vallisuuden jatkossakin. Se kannus-
taa yhteistyöhön eri toimialojen ja 
toimijoiden välillä sekä demonstroi-
den vaikutuksia erilaisten lopputuot-
teiden laadun ja kestävyyden saralta.

Järjestö jatkaa voimakkaasti vedyn 
hyötyjen puolestapuhumista lisä-
ten tietoisuutta tästä hienosta mah-
dollisuudesta, johon yhteiskunnilla 
on mahdollista tarttua kiinni vaik-
ka heti. 

Jos asiaa ajattelee laajalti, ei 
vedyn käyttö tai oikeammin vety-yh-
teiskunta etene yksittäisen alan tar-
peiden mukaan, kuten autoalan. Ei 
se etene välttämättä koko liikenteen 
kattavilla ratkaisuilla (tie-, raide- ja 

* Hydrogen Council 
tekee merkittävää työ-
tä varmistaakseen ve-
dyn hyötykäytön. Sen 
tavoitteena on lisätä 
tietoisuutta vedystä ja 
sen mahdollisuuksista.

Coradia iLint -juna liikkuu
polttokennon voimin.
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lentoliikenne – Airbushan on muka-
na Hydrogen Councilissa) eikä vält-
tämättä edes Suomen voimin. Siksi-
pä odotuksemme lepäävätkin Hyd-
rogen Councilin harteilla, ja tuskin 
suotta.

Järjestön jäsenten yhteenlasket-
tu liikevaihto on noin 18,7 biljoonaa 
(tuhatta miljardia) euroa, joten mis-
tään pikkukioskien yhteenliittymästä 
ei ole kyse. 

Tässä, ja monessa muussakin 
asiassa Euroopan etu on myös Suo-
men etu ja uskomme voimakkaas-
ti Toyotalla siihen, mitä Hydrogen 
Council on julkilausumassaan toden-
nut: alkanut vuosi kymmen tulee ole-
maan vedyn vuosikymmen. TW

Seuraavan sukupolven Mirai
näyttää tietä vetyautojen 
 tulevaisuuteen.

Tällä näkymällä 
kuljetaan 
päästöttömästi.
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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.



Juha Vuorinen Kolumni

Kirjailija Juha Vuorinen omin sanoin: 
”Olen sellainen kioskikirjallisuuden 
huutokauppakeisari. Ja pirun ylpeä 
siitä.”

JOKAINEN MIES muistaa taa-
tusti ensimmäisen autonsa. Niin 

minäkin, vaikka suhteemme kovin 
lyhyeksi jäikin. En tiedä mikä tapah-
tumamagneetti minut aikoinaan kis-
koi Kalliossa sijainneeseen nuhrui-
seen kellariautotalliin, joka oli tur-
voksissa toinen toistaan kolhuisem-
pia autoja. Luulin valinneeni vähiten 
ruosteisimman, mutta se oli optinen 
harha, sillä silmäteräni oli  renkaita 
lukuun ottamatta sinapinvärinen 
Datsun Finn.

Auton hinta oli silloiselle budjetil-
leni sopiva, kaksituhatta markkaa. 
Kaikkien maailman varashälyttimien 
ja kusetuskellojen olisi pitänyt kilkat-
taa päässäni, sillä autoa myyvä sän-
kipäinen punkero ei kysynyt missään 
vaiheessa ajokorttia eikä luottotie-
toja, vaan tarjosi hyvin harvinaislaa-
tuista maksuehtoa. Tonni kouraan, ja 
loput kunhan ehtisin.

Tarjouduin kuittaamaan loppu-
velan tilille, mutta sellainen rahape-
li ei tullut kuuloonkaan. Autotrokari 
halusi hoitaa homman D-markkoina 
– millä hän ei suinkaan tarkoittanut 
silloista Saksan valuuttaa, vaan etulii-
te tuli englannin sanasta dark. Hänen 
kellarissaan raha liikkui mieluiten 
mahdollisimman pimeänä. 

Samanlaista kansainvälistä koodi-
kieltä hän käytti silloinkin, kun ky-
selin auton takuuajasta. Kaikkiin 
hänen autoihinsa kuului  kuulemma 
GB-vakuutus. Sillä hetkellä, kun 
takavaloni katoaisivat autotallin 
ovesta, se tarkoittaisi goodbyeta. Lie-
nee sanomattakin selvää, että ostin 
ensimmäisen autoni koeajamatta sitä. 

Autokoulun olin ajanut etuvetoi-
sella Mazda 626:lla, joten sujahdin 
Kallion jäisille kaduille ensimmäistä 
kertaa elämässäni takavetoisen auton 
puikoissa. Ensimmäinen varovainen 
kaasutus, ja olin nokka tulosuunnas-
sa. Autokauppa sijaitsi aivan Linnan-
mäen kupeessa, joten mikäs siellä oli 
pyöriessä kuin karusellissa, paitsi että 
se tapahtui keskellä ajorataa.

Luistelin takaisin autokauppaan 
ja ilmoitin palauttavani auton, koska 
en saanut sitä kulkemaan eteenpäin. 
Kiroileva siili kahmaisi kellarin lat-
tialta ison hiekkasäkin ja kävi pudot-
tamassa sen takakonttiini. Nyt olisi 
kuulemma pitoa kuin ralliautossa. Ei 
muuten ollut, mutta se johtui taka-
renkaista, joissa oli yksi nasta juttu. 
Siis vain yksi nasta.

Ostin lisää hiekkasäkkejä takakont-
tiin, minkä seurauksena Datsun Fin-

nini näytti aivan kiihdytysautolta. 
Oli siinä muutama muukin eri-

koisominaisuus. Kun painoi jar-
rua, vilkut alkoivat loistaa kuin valot 
joulu kuusessa. Se oli aika hengen-
vaarallinen yhdistelmä niin takana 
ajavalle kuin muille risteykseen saa-
puville. Ei voinut kuin arvailla, mihin 
suuntaan tämä vauvan ripulipaskan 
värinen nokka pystyssä kulkeva kote-
lo oli menossa.

Autossa ei toiminut myöskään läm-
mityslaite, minkä seurauksena sain 
koko 80-luvun pahimman flunssan 
ja päädyin sängyn pohjalle  pariksi 
viikoksi. Toipilasaikanani taivaalta 
tipahti sellainen määrä lunta, että se 
hautasi esikoiskotteroni kinokseen, 
jonka kaupungin kauhakuormaajan 
kuljettaja puolestaan kuvitteli sisältä-
vän pelkkää lunta. Hän täräytti pus-
kutraktorillaan kauha edellä lumi-
kasaan ja osui yllätyksekseen sisään 
kätkettyyn  pieneen peltiseen ripuli-
kasaani. Jälki oli sen mukaista.

Loppu hyvin, kaikki kohtuullisen 
hyvin, sillä kuultuaan autonsa kohta-
losta kellarikehveli ei halunnut uupu-
vaa tonniaan vaan totesi: ”Helvetin 
hyvä.” Ja minä sain maksaa tonnin 
oppirahat auton ostamisen alkeis-
ta. TW

Ripulinvärinen ensirakkaus

49TOYOTA WAY



Vuonna 1968 julkaistu Hilux 
sai nimensä sanojen ’high’ ja 
’luxury’ yhdistelmästä, joka 
vapaasti käännettynä tar-
koittaa ”korkeaa ylellisyy-
tä”. Sen erityisominaisuus oli 
korkea tasoinen ja ylellinen 
olemus, joka vastasi aikansa 
sedan-malleja. Usko tai älä! 

Kuvassa on toisen malli-
sukupolven edustaja. Ehkä 
tunnetuin yksittäinen Hilux on 
neljättä sukupolvea edustanut 
tuote, jonka Top Gear -ohjel-
ma yritti tuhota mitä mieli-
kuvituksellisimmin tavoin – ja 
auto vain liikkui edelleen.

Tänä vuonna uusiutuva Hilux 
kantaa uskomattoman voima-
kasta historiaa mukanaan, mut-
ta mikäpäs sitä on kantaessa. 
Legenda ei väisty koskaan. TW

Legendaarinen 
Hilux

Klassikko
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High and 
luxury =  
Hilux.
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Vettä lisäämällä saat 
4 litraa valmista nestettä.

Kysyy lisää lähimmästä 
Toyota-liikkeestä.

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

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

TOYOTA-
KESÄLASINPESUNESTE

3L kanisteri

3,90 €/kpl

40 ml tiiviste

1,10 €/kpl

Käyttövalmis.

NAUTI NÄKÖALASTASI
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