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LADATTU 
POSITIIVISELLA 
ENERGIALLA

TÄYSIN UUSI 
TOYOTA YARIS HYBRID

ILOA JOKA KILOMETRILLÄ: 
• Luokkansa taloudellisin itselataava hybridi,  
 enemmän sähköajoa
• Loistava ajettavuus
• Luokassaan ainutlaatuinen turvavarustelu
• Täynnä innovatiivista teknologiaa
• Menestysmalli tyylikkäämpänä kuin koskaan

YARIS HYBRID ACTIVE esim.
/kk

Toyota Jousto -rahoituksella

216 €
NYT WINTER PACK HINTAAN

Sis. talvirenkaat kevytmetallivantein ja kumimatot.

490 €

YARIS 1.5 HYBRID ACTIVE kokonaishinta 21 589,55 € (sis. toimituskulut 600 €), WLTP CO2-päästöt 87 g/km, WLTP EU-yhd.kulutus 3,8 l/100 km, 
Vapaa autoetu/Käyttöetu 510/345 €/kk. Takuu 3 vuotta/100 000 km, korin puhkiruostumattomuustakuu 12 vuotta, hybridijärjestelmän takuu 
5 vuotta/100 000 km. Toyota Hybridiakkuturva 10 vuotta/350 000 km. Uuden Yaris Hybrid -malliston WLTP CO2-päästöt 87–98 g/km ja 
yhdistetty kulutus 3,8–4,3 l/100 km. Winter Pack -tarjous koskee uusia asiakastilauksia (vain yksityistilauksia) ja on voimassa toistaiseksi, tarjous 
ei koske GR Yaris -mallia. Kuvan auto erikoisvarustein. 

ESIMERKKILASKELMA: Toyota Yaris 1.5 Hybrid Active 22 079,55 € (sis. toimituskulut 600 € + Winter Pack 490 €). TOYOTA JOUSTO kk-erä 216 €. Rahoitusaika 
48 kk. Kilometrit 60 tkm. Käsiraha 20 % (4 415,91 €). Suurempi viimeinen osamaksuerä/taattu hyvityshinta 9 729 €. Korko 2,95 %. Käsittely-
maksu 9 €/kk. Perustamiskustannus 180 €. Todellinen vuosikorko 4,15 %. Luoton määrä 17 663,64 €. Luoton ja kustannusten yhteismäärä 19 910,08 €. 
Edellyttää hyväksytyn luottopäätöksen ja kaskovakuutuksen. Luoton myöntäjä Toyota Finance Finland Oy, Korpivaarantie 1, Vantaa.
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RAV4 2.5 Hybrid Active Edition kokonaishinta 41 991,76 €, sis. toimituskulut 600 €. WLTP CO2-päästöt 127 g/km ja EU-yhd.kulutus 5,6 l/100 km, 
TAKUU 3 vuotta/100 000 km, korin puhkiruostumattomuustakuu 12 vuotta, hybridijärjestelmän takuu 5 vuotta/100 000 km. Toyota Hybridiakku-
turva 10 vuotta/350 000 km. RAV4 Hybrid -malliston CO2-päästöt 22-131 g/km ja yhdistetty kulutus 1,0-5,8 l/100 km. Winter Pack -tarjous koskee 
vain uusia asiakastilauksia (vain yksityistilauksia) ja on voimassa toistaiseksi, tarjous ei koske RAV4 Plug-in Hybrid -mallia. Kuvien autot erikois-
varustein. ESIMERKKILASKELMA: RAV4 2.5 Hybrid Active Edition 42 981,76 € (sis. toimituskulut 600 € ja Winter Pack 990 €). TOYOTA JOUSTO kk-erä 
387 €. Rahoitusaika 48 kk. Kilometrit 60 tkm. Käsiraha 20 % (8 596,35 €). Suurempi viimeinen osamaksuerä/taattu hyvityshinta 20 030 €. Korko 2,95 %. 
Käsittelymaksu 9 €/kk. Perustamiskustannus 180 €. Todellinen vuosikorko 3,57 %. Luotonmäärä 34 385,41 €. Luoton ja kustannusten yhteismäärä 
38 231,84 €. Edellyttää hyväksytyn luottopäätöksen ja kaskovakuutuksen. Luoton myöntäjä Toyota Finance Finland Oy, Korpivaarantie 1, Vantaa. 

TOYOTA RAV4 HYBRID
ACTIVE EDITION

RATKAISEVAA VOIMAA

Varusteina mm. Smart Entry & Start -avaimeton lukitus ja 
käynnistysjärjestelmä, sähkötoiminen takaluukku, Toyota Touch 2 
with Go -mediakeskus navigoinnilla, peruutuskamera, lämmitettävä 
tuulilasi ja ohjauspyörä, Toyota Safety Sense -turvallisuusvarusteet 
sekä pysäköintitutkat eteen ja taakse.

Vaikuttavasti varusteltu, itselataava RAV4 Hybrid 
Active Edition -malli tarjoaa loistavan yhdistelmän 
tehoa ja taloudellisuutta. Hyödynnä huippuedut 
ja nauti matkasta.

WINTER PACK
Sisältää talvirenkaat kevyt-
metallivantein ja kumimatot.990 €

RAV4 2.5 Hybrid Active Edition esim.
Toyota Jousto -rahoituksella.
Sisältää Winter Packin.387 € /kk

KOKONAISETUSI JOPA

valitessasi Winter Packin ja
RAV4 Hybrid Active Edition -mallin.3 500 €



Pääkirjoitus
Peukuta Facebookissa
#TOYOTASUOMI

Seuraa Twitterissä
#TOYOTASUOMI

Tykkää Instagramissa
@TOYOTASUOMI

HYVÄT LUKIJAMME, kulunut vuo
si on varmasti ollut eräs erikoisimmis

ta ajanjaksoista lähihistoriassa. Pandemia 
on muuttanut monia asioita arkisissa rutii
neissamme, ja jotkut asiat ovat saattaneet 
muuttua pysyvästikin. Tietynlainen epävar
muus on tullut pysyväksi osaksi päivittäistä 
elämäämme. Toisaalta, epävarma tulevai
suus on jollain tasolla melko muuttumaton 
tosiasia, tulevaisuuden ennustaminen on 
aina ollut hankalaa. 

Kevään notkahdus automarkkinassa pu
raisi meitä hyvin samankaltaisella otteella 
kuin muitakin automerkkejä. Ymmärrettä
vistä syistä uusien autojen kysyntä laski 
merkittävästi pandemian keskellä. Markki
nan notkahduksesta huolimatta voimme 
kuitenkin olla erittäin tyytyväisiä, sillä kiin
nostus Toyotaa ja erityisesti Toyotan hybri
dejä kohtaan on tänä vuonna jopa kasva
nut. Toyotan osuus koko vuoden rekiste
röinneistä on ollut aivan erinomainen!

Tämän erinomaisuuden voi odottaa saa
van jatkoa myös syksyn aikana. Tämän syk
syn kuumimmat uutuutemme, täysin uu
si Toyota Yaris sekä lataushybridi RAV4 
Plugin olivat ensiesittelyssä syyskuun alun 
valtakunnallisessa viikonloppunäyttelys
sä. Kumpikin uutuus sai arvoisensa vas
taanoton. Luokkansa fiksuin ja monin ta
voin energiapihein lataushybridi RAV4 
Plugin vastaa ladattavien hybridimallien 
kiihtyvään kysyntään. Uudesta Yarismal
lista mainittakoon jo tässä vaiheessa erit

täin korkea hybridimallien osuus tilauksis
ta – yli 80 %.

Mahtuu vuoteen muitakin positiivisiakin 
tapahtumia. Tätä kirjoitettaessa ilmestyi 
markkinatutkimusyritys Kantarin tutkimus 
automerkkien maineesta suomalaisten kes
kuudessa. Tutkimus oli mieluista luettavaa, 
sillä Toyota säilytti hienosti ykköspaikkansa, 
jonka se viime vuonna lunasti. Erityisen 
mer kille pantavaa on se, että maineeltaan 
luotetuimpien brändien listauksessa loista
vat perinteisesti premiummerkit, kuten vii
denneltä sijalta löytyvä Lexus, mutta Toyota 
on tutkimuksen mukaan omaa luokkaansa 
ohittaen ns. perinteiset listan valtiaat.

Kiitos tästä luottamuksesta kuuluu tie
tenkin Teille, hyvät asiakkaamme. Otamme 
tämän tutkimustuloksen kunniamaininta
na, josta olemme hyvin ylpeitä. Kiitos kuu
luu myös rautaisen ammattitaitoiselle, pal
veluhenkiselle ja ennen kaikkea erittäin laa
jalle jälleenmyyjäverkostollemme. Ilman 
hyvää ja jatkuvaa yhteistyötä heidän kans
saan ei tässä tai muissakaan tutkimuksissa 
voi pärjätä.

Seuraava lehti ilmestyy jälleen normaalis
ti, toisin sanoen myös painettuna versiona. 
Sitä odotellessa haluan toivottaa kaikille lu
kijoillemme oikein mukavaa ja turvallista 
syksyn jatkoa!

Mikko Kekäläinen
markkinointijohtaja 

Luottamuksen arvoinen

JONNE HALTTUSEN 
kuulumiset – lue 
millaisilla nuoteilla 
mennään (s. 26)

MITEN AUTOT herättä-
vät mielikuvia?  
Lue lisää (s. 36)

RAUTAINEN AMMATTI-
LAINEN palasi kotiin 
– hyvä tyyppi (s. 40)

Mikon 
lukuvinkit

”Kiinnostus Toyotaa ja 
erityisesti Toyotan hybridejä 
kohtaan on tänä vuonna  
jopa kasvanut.” 

TOYOTA WAY 7Kuva JANI LAUKKAINEN

www.facebook.com/toyotasuomi
https://twitter.com/toyotasuomi
www.instagram.com/toyotasuomi


Minun Toyotani

Miksi valitsit Toyota C-HR:n?
Se oli tavallaan heräteostos, mut-
ta en ole katunut hetkeäkään. Viime 
marraskuussa vein edellisen autoni 
Toyota Auriksen renkaanvaihtoon ja 
odotellessani katselin myynnissä ole-
via autoja. Olin jo aiemmin katsel-
lut C-HR:ää ja miettinyt, että onpas 
hauskan näköinen auto. C-HR on 
kuin Batmobiili – siinä on muotoa ja 
kulmikkuutta.

Eräs paikalla olleista huoltoihmi-
sistä kertoi, että tämä C-HR on vii-
meinen kappale vanhempaa mallia, 
joten voisin saada hyvän diilin. Jäin 
miettimään asiaa, ja Toyota Espoon 
myynnissä työskentelevä luotto-
kaverini soitti heti lomalta palates-
saan. Pari viikkoa renkaiden vaihdos-
ta minulla oli allani uusi C-HR.

Mikä autossasi on parasta?
Taloudellisuus ja tilavuus. Taakse 
mahtuu hyvin kaksi ihmistä ja mök-
kitavarat. Tykkään siitä, ettei autoa 
tarvitse tankata jatkuvasti. Hybridi- 
sähkömoottori on äärettömän talou-
dellinen ja toimiva!

Radio NRJ:n ja Nostalgian maajohtaja Esa Lahdenpää 
ihastui Toyota C-HR:n äänentoistoon ja massasta 

erottuvaan ulkomuotoon.

Hyvien soundien  
Batmobiili

Teksti KIRSI-MARJA KAUPPALA
Kuva JOEL KESKIAHO

Kuka

• Esa Lahdenpää, 50•  Radio NRJ:n ja radio Nostalgian 
maajohtaja•  Asuu Helsingin Hermannissa  
vaimonsa kanssa•   Harrastaa golfia, lenkkeilyä,  
kuntosalia ja joogaa•  ”Olen harrastanut golfia 15 vuotta  
ja lajissa viehättää sen vaikeus. ”

Mitä Toyota merkkinä merkitsee 
sinulle?
Ennen kaikkea luotettavuutta. 
Minulla on ollut Toyota 10 – 15 vuo-
den ajan. Pari kertaa hairahduin toi-
seen merkkiin, mutta palasin Toyo-
taan. Toyotassa ei ole ollut koskaan 
mitään vikoja ja se on vienyt aina 
perille. Edes lumihankeen en ole sillä 
jäänyt kiinni. 

Mitkä auton ominaisuudet ovat 
sinulle tärkeitä?
Kuuntelen paljon musiikkia autossa 
jo työni puolesta, ja hyvä äänentois-
to on aina ollut minulle ensiarvoi-
sen tärkeää. C-HR:ssä on järisyttä-
vän hyvä äänentoisto, JBL:n rakenta-
man kaiutintekniikan ansiosta. Myös 
ajomukavuus on tärkeää, ja C-HR:n 
säädettävä alaselkätuki lisää sitä.

Kuinka usein vaihdat autoa?
Noin 3 – 4 vuoden välein, 50  000–  
60 000 ajokilometrin jälkeen. 

 Millaisessa käytössä autosi on?
Ajan päivittäin töihin Lauttasaa-

reen. Keväisin ja kesällä ajan usein 
golfkentälle 60 kilometrin matkan 
ja mökille Keski-Suomeen 250 kilo-
metrin päähän.

Millainen olisi unelmiesi auto?
Massiivinen, musta maasturi, jos-
sa on iso sähkömoottori ja viimeisen 
päälle hyvä äänentoisto. Esimerkiksi 
Toyota RAV, joka olisi täynnä testos-
teronia! TW

C-HR Hybrid 
Vuosimalli 2019 

Ajettu reilu 16 000 
kilometriä.

8 TOYOTA WAY



Esa  Lahdenpäätä viehättää Toyota 
C-HR:n äänentoisto ja ulkomuoto sekä 

harrastuksensa golfin vaikeus.

9TOYOTA WAY



A JASSA
AUTOILIJAN UUTISET

Tärkein kriteeri autonhankinnassa 
 suomalaiselle on hyvä hinta-laatusuhde. 

Suomalaiset ovat  
järkeviä auton hankkijoita 

SUOMALAINEN HANKKII auton-
sa järkiperustein, paljastaa S-Pankin 
Kantarilla toteuttama kysely. Kyse-
ly kertoo, että tärkein kriteeri auton-
hankinnassa suomalaiselle on hyvä 
hinta-laatusuhde. Seuraavaksi tär-
keimpänä vastaajien mukaan ovat 
turvallisuus ja ajamisen helppous 
sekä mukavuus. Myös auton vähäi-
nen polttoaineen kulutus nähtiin tär-
keänä. Noin 20 prosenttia kyselyyn 
vastanneista kertoi myös, että hankit-
tavan auton on oltava hyvännäköinen 
ja että sen tulisi olla tiettyä merkkiä. 

Turvallisuus, mukavuus ja vähäku-
luttavuus nousivat naisten vastauk-
sissa enemmän esiin verrattuna mies-
ten vastauksiin. Lisäksi naiset pitivät 
helppoa parkkeerausta tärkeämpänä 
kuin miehet. Miehet puolestaan piti-
vät ulkomuotoa, tiettyä merkkiä ja 
tehokkuutta tärkeämpänä kuin nai-
set. 

S-Pankin mukaan suomalaiset 
eivät ajele kovin uusilla menopeleil-
lä, vaan amme keskimäärin noin 12 
vuotta vanhalla henkilöautolla. EU:n 
keskiarvo on 10,8 vuotta ja muis-

sa Pohjoismaissa kuljetaan yleisesti 
uudemmilla autoilla.

Kyselyn mukaan samassa talou-
dessa asuvien puolisoiden kesken 
autoiluun liittyvät päätökset tehdään 
useimmiten yhdessä. 65 prosenttia 
vastaajista ilmoitti, että päätös auton 
hankinnasta tehdään puolison kans-
sa yhdessä. Yksin päätöksen kertoi 
tekevänsä kuitenkin yli neljäsosa vas-
taajista.

Kysely toteutettiin alkuvuodesta 
2020 online -kyselynä ja siihen osallis-
tui 1 197 hen kilöä. TW

TUTKITTU JUTTU

Teksti SATU SUMMA Kuva TOYOTA

Auto on monille suomalaisille yksi isoimmista investoinneista, 
joten sen hankkimista harkitaan huolellisesti. 

10 TOYOTA WAY



Ajassa

6.12. 
Itsenäisyyspäivä 

Suomi itsenäistyi 6.12.1917, 
ja itsenäinen Suomi täyttää 

tänä vuonna 103-vuotta. 
Itsenäisyyspäivää vietetään 

Suomessa aina 6.12. Monessa 
kodissa sytytetään ikkunalle 
kynttilät kello 18 ja aloitetaan 
Linnan juhlien katselu TV:stä.

8.11. 
Isänpäivä

Isänpäivää vietetään 
Suomessa kaikkien isien 

kunniaksi marraskuun toisena 
sunnuntaina. Perinteisiin tapoi-

hin kuuluu isän hemmottelu; 
tuodaan iskälle aamukahvit ja 
-pala vuoteeseen sekä lasten 

tekemät isänpäivä kortit. 

31.10. 
Pyhäinpäivä  

Pyhäinpäivä on kirkollinen 
juhlapyhä, jolloin muistetaan 

pyhimyksiä, marttyyreita 
ja vainajia sekä käydään 

läheisien haudoilla. Maailmalla 
pyhäinpäivä tunnetaan myös 
Halloweenina. Muista myös 
karmivat puvut ja koristeet! 

autoilijoista käyttää  
vilkkua käännyttäessä.

LÄHDE: LIIKENNETURVA

85%
NOUSUSSA & LASKUSSA

Kumisaappaat
Märkien loppu

syksyn ulkoilujen 
pelastajat. 

Sähköpotkulaudat
Lumiset kadut  

tekevät  
liikkumisesta  

hankalaa.

ENERGY OBSERVER DEVELOPMENTS (EODev) on testannut 
menestyksekkäästi uutta vetykäyttöistä GEH2-virranlähdettään, 
jonka sydämenä toimii Toyotan vetyteknologia. Virranlähde yltää 
100 kVA:n tuottoon ja sopii käytettäväksi tapahtumissa, vara- tai 
hätävirranlähteenä tai muuten äänetöntä voimapakettia kaipaa-
viin kohteisiin. GEH2 on minkä tahansa polttokennotekniikan ta-
voin päästötön.

Toyota Motor Europen (TME) osallisuus projektissa juontaa juu-
rensa viime vuonna toteutettuun polttokennotekniikan yhdistä-
miseen Energy Observer -alukseen. EODev:n tavoitteena on ollut 
ammentaa oppia yli vuoden ja tuhansia merimaileja kestäneeltä 
matkalta, jonka aikana Energy Observer -aluksen polttokennolai-
tos on toiminut luotettavasti koko ajan. Sekä TME:n että EODev:n 
tavoitteena on myös kasvattaa tietoisuutta vedyn käyttömahdolli-
suuksista. TW

Toyota Motor Europe laajentaa 
vetyteknologian käyttöä

11TOYOTA WAY



Ajassa

Tommi Mäkisestä Toyotan 
uusi moottoriurheilun 
neuvonantaja

Pelkillä päiväajovaloilla ajettaessa valtaosassa 
malleistamme takavalot eivät pala. Näkyvyyden 
heikentyessä on syytä kytkeä ajovalot päälle,  
mikäli automatiikka ei sitä tee. TW

Älä aja perä pimeänä

Talvirenkaat
alle?

1 Eikö talvirenkaita ole pakko 
käyttää enää ollenkaan?
Kesäkuussa 2020 voimaan tul-

lut tieliikennelaki on muuttanut tal-
virenkaiden käytön sää- tai keliperus-
taiseksi. Varsinainen talvirengaspak-
ko on siis poistunut, mutta tervettä 
järkeä ei kannata unohtaa uuden-
kaan tieliikennelain myötä. Kun
on liukasta, talvirenkaat ovat paras 
vaihtoehto turvalliseen liikkumiseen.

2 Koska voin siis vaihtaa  
talvirenkaisiin?
Silloin kun sää- tai keliolo-

suhteet sitä edellyttävät. Nastattomia 
talvirenkaita saa edelleen käyttää täy-
sin vapaasti, mutta niitä ei voi suosi-
tella ympärivuotisiksi renkaiksi, sil-
lä nastattomat talvirenkaat eivät ole 
koskaan hyvät kesärenkaat.

3 Muuttuivatko renkaiden 
sakkorajat?
Eivät. Kesärenkaissa ns. sak-

koraja on edelleen 1,6 mm ja talvi-
renkaissa 3 mm pääurien kohdalta. 
On kuitenkin suositeltavaa alkaa kat-
selemaan uusia renkaita, kun kesä-
renkaiden urasyvyys lähenee 4 milliä 
tai talvirenkaiden 5 milliä.

4 Ajan melko vähän vuodes-
sa, joten renkaat eivät  
juurikaan kulu. Tarvitsee-

ko niitä vaihtaa, jos ne eivät ole 
kuluneet?
Renkaan kumiseos menettää omi-
naisuuksiaan ajan myötä ja tämä 
korostuu varsinkin talvirenkaissa, 
joissa käytettävä kumiseos on pää-
sääntöisesti kesärenkaita pehmeäm-
pää. Absoluuttista totuutta aiheesta 
ei ole, mutta renkaiden hyvänä käyt-
töikänä pidetään noin kuutta vuot-
ta. Kymmenen vuotta vanha rengas 
on jo menettänyt valtaosan ominai-
suuksistaan ja turvallisuudestaan, 
vaikka kulutuspintaa olisikin vielä 
jäljellä. TW

4 KYSYMYSTÄ

TOMMI MÄKINEN on nimitetty 
Toyota Motor Corporationin moot-
toriurheilun neuvonantajaksi tam-
mikuusta 2021 alkaen. Tähtäimessä 
on aina vain parempien autojen val-
mistus.

Tommi Mäkisen nimityksen taka-
na on se valtava panostus, minkä 
hän teki Toyotan rallipoluille paluun 
eteen ennen vuotta 2017. Mäkinen 
ja hänen tiiminsä (Tommi Mäkinen 
Racing Oy, TMR) auttoivat Toyotaa 
kehittämään ja rakentamaan ei pel-
kästään menestyksekästä WRC-autoa 
vaan kokonaisen toimivan WRC-tii-
min - TOYOTA GAZOO Racing 
World Rally Teamin (TGR WRT). 

Tätä taustaa vasten Toyota on var-
ma Mäkisen kyvyistä ja tietotaidos-
ta etenkin moottoriurheilusta syn-
tyvien GR-mallien, moottoriurhei-
luaktiviteettien strategiseen suunnit-
teluun sekä kuljettajalahjakkuuksien 
kehittämiseen. Tämän lisäksi Tom-
mi Mäkinen Racing Oy:n kehittämä 
TGR WRT -tiimi sekä WRC-autojen 
suunnittelu- ja kehitystyö siirtyvät 
Toyotalle. Vuodesta 2021 eteenpäin 
WRC-toiminnasta vastaa TOYOTA 
GAZOO Racing Europe GmbH.

”Haluan kiittää Akio Toyodaa 
sekä luottamuksesta tämän projek-
tin aikana että tuesta tämän huikean 
matkan aikana. Odotan mielenkiin-
nolla yhteistyön jatkumista hänen 
kanssaan Toyotan moottoriurheilun 
kehittämisen eteen”, toteaa Tom-
mi Mäkinen. ”Minulle on myös tär-
keää, että toiminta säilyy Jyväskyläs-
sä ja Tallinnassa TOYOTA GAZOO 
Racing Europen ottaessa tiimin sii-

piensä suojaan.”
“Päätöstäni Toyotan paluus-

ta WRC-sarjaan ei olisi tapahtunut 
ilman henkilökohtaista tapaamis-
ta Tommin kanssa. Hänen tuellaan 
olemme olleet voittoisia WRC:ssä. 
Hänen ammattitaitonsa on autta-
nut meitä luomaan GR Yaris -mal-
lin”, kertoo puolestaan Akio Toyoda. 
”Hänen nimityksensä ei tule muut-
tamaan yhtä tosiasiaa: hän toimii jat-
kossakin ajovalmentajanani. Tommi, 
ajetaan taas yhdessä!”

Tommi Mäkinen on nimitetty Toyota  
Motor Corporationin moottoriurheilun 
neuvonantajaksi.      
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Ajassa
Lue lehteä myös digitaalisesti ToyotaWay.fi  

Valitse lisävarusteet 
Yarikseen

Uuden Yariksen 
varusteet

Irrotettava vetokoukku, 
vaakatasossa,

13-napainen sähkösarja.
 (915 €).

Metallinen takapuskurin 
suojalevy, (171 €). Suojalevyllä 
voit suojata autosi maalipintaa 

pieniltä naarmuilta.

Alumiininen kynnyslistasarja 
eteen, Yaris tai Hybrid-tekstillä 

(116 €).

Kysy tuotteita Toyota-
jälleenmyyjiltä.

RAHOITUS

Tiesitkö että Jousto on suosituin 
tapa hankkia uusi Toyota?
Monille asiakkaille Toyota Jousto on tullut erittäin 
tutuksi, sillä se on jo vuosia ollut suosituin tapa hankkia 
uusi Toyota. Tässä tuoreita faktoja Toyota joustosta, 
joita emme aikaisemmin ole paljastaneet!

13.6.2014 tehtiin Suomen 
ensimmäinen Jousto-sopimus! 

Siitä lähtien kuluneen kuuden vuoden 
aikana Joustosta on tullut huiman suo-
sittu ja nykyään Joustolla saa hankit-
tua sekä uuden että käytetyn Toyotan. 
Jo yli kolmannes asiakkaista hankkii 
uuden Toyotansa Joustolla!

Yaris – eniten myydyin 
automalli Toyota Joustolla!

Toyota Joustolla ostetaan kaikenlaisia 
Toyotia aina Aygosta Proaceen. Tällä 
hetkellä kärkipaikkaa eniten Joustolla 
myydyissä malleissa pitää kansalaisten 
kestosuosikki Yaris ja heti perässä kak-
kossijalla komeilee Corolla!

17 Euroopan maassa myydään 
Toyota Joustoa. 

Muun muassa Iso-Britanniassa uuden 
Toyotan ostajista jopa 90% hankkii 
autonsa Toyota Joustolla. 

292 myynnin ammattilaista 
mahdollistavat sinulle auton 

hankkimisen Toyota Joustolla!
Suomessa on 53 Toyota-liikettä aina 
Sodankylästä Tammisaareen. Heidän 
rautaiset 292 automyynnin osaajaa 
laskevat ja räätälöivät Jousto-sopimuk-
sen alta aikayksikön. 

Käy tutustumassa lisää Toyota  
Joustoon www.toyotajousto.fi
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Iso sielu
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Toyota Yaris on pysynyt suomalaisten 
ja koko Euroopan suosikkina 

koko olemassaolonsa ajan. Ehkä 
luotettavuuden, hyvien tilojen, ja 

erinomaisen jälleenmyyntiarvon lisäksi 
Yarisin vetovoimana onkin – sielu?

Teksti PEKKA KARVINEN Kuvat TOMI NUOTSALO
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Launch Edition -mallin kaksivärisyys 
sointuu yhteen luonnon kanssa.

UUDISTUNUT Toyota Yaris jatkaa 
kunniakasta menestystarinaansa, 
joka käynnistyi ensimmäisen suku-
polven mallin esittelyn myötä vuon-
na 1999. Uutukainen nappasi tuo-
reeltaan heti seuraavana vuonna Car 
of the Year -palkinnon, mikä osoitti 
Eurooppaan suunnatun auton osu-
neen erinomaiseen paikkaan. Tuo 
paikka on ollut hyvässä hoidossa jo 
kolmen mallisukupolven ajan, sil-
lä Yaris on Toyotan myydyin malli 
Euroopassa. 

Suomessakin Yarisin menestys on 
ollut kautta vuosien tasaista, ja se on 
keikkunut rekisteröintitilastojen kär-
jessä ja yltänyt kaikkien henkilöau-
tojen joukossa parhaimmillaan kol-
manneksi. Omassa luokassaan Yaris 
on ollut suvereeni ykkönen jo pitkän 
aikaa. Neljännen sukupolven Yaris ei 
varmasti tule luovuttamaan edellis-
ten mallien menestystä yhdellekään 
kilpailijalle, sillä uudistunut malli on 
lyhyesti sanottuna erinomainen.

Rakennuspalikat kohdillaan
Uusi Yaris käyttää korirakenteen-
sa pohjana TNGA-alustaraken-
teen GA-B-versiota, eli B-segmentin 
kokoluokkaan suunnattua rakennet-
ta. Korirakenne tuo uuteen malliin 
kaikki ne kehutut ominaisuudet, joi-
ta TNGA-pohjaiset mallimme ovat 
viimeisten vuosien aikana keränneet. 
Erittäin vääntöjäykkä rakenne, mata-
lalla sijaitseva painopiste sekä suur-
lujuusmateriaalien harkittu käyttö 
tekevät yhdessä uutuusmallista hyvin 
miellyttävän ajettavan. Samoin älyk-
käät rakenneratkaisut lisäävät tur-
vallisuutta ja antavat suunnitteluvai-
heessa vapaat kädet muotoilijoille, 
jotta he voivat toteuttaa visioitaan 
tavalla, mikä ei aiemmin ole välttä-
mättä ollut mahdollista.

Kauneus on aina katsojan silmäs-
sä, mutta lienee vaikeaa löytää joku, 
joka aidon rehellisesti ei pitäisi uutta 
Yarista näyttävän ja erottuvan näköi-
senä. Edelliseen malliin verrattuna 

auton pituus on suurinpiirtein sama, 
mutta kokonaiskorkeus on pienempi 
ja leveys vastaavasti suurempi. Lie-
västi muuttuneita mittasuhteita halu-
taan myös korostaa räväkällä muo-
toilulla, eikä kenellekään jää epäsel-
väksi, että kyseessä on täysin uusi, 
upea malli.

Viisasta voimaa
Ei liene yllätys, että voimalinjoista 
puhuttaessa ykköseksi nousee hybri-
di. On myös sopivaa, että ensimmäi-
senä tähän kokoluokkaan hybridi-
vaihtoehdon tuonut malli tuo uudis-
tuessaan mukanaan entistä parem-

* Suomessa Yarisin 
menestys on ollut  
kautta vuosien tasaista.
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FA K TA

Autotyyppi: Yaris 
Moottori: 1.5 Hybrid, 1.5 Dual VVT-iW,  
1.0 VVT-i
Vaihteisto: e-CVT (Hybrid), 6 M/T tai 
CVT (1.5 VVT-iW), 5 M/T (1.0 VVT-i)
Suurin teho (kW/hv): 85 / 116 (Hybrid), 
92 / 125 (1.5 VVT-iW), 53 / 72 (1.0 VVT-i)
Kiihtyvyys: (0 - 100 km/h, s): 9,7 (1.5 
Hybrid), 9,0 / 10,2 (1.5 VVT-iW M/T / CVT), 
14,6 (1.0 VVT-i) 

MITAT:
Pituus: 3 940 mm
Leveys: 1 745 mm
Korkeus: 1 500 mm
 
TALOUDELLISUUS:
Kulutus, yhdistetty ajo (l/100 km, 
WLTP alkaen):   3,8 – 4,2 (1.5 Hybrid), 5,1 
– 5,2 (1.5 VVT-iW), 5,6 (1.0 VVT-i)
CO2-päästöt, yhdistetty ajo (g/km, 
WLTP alkaen): 87 - 98 (1.5 Hybrid), 121 - 
122 (1.5 VVT-iW), 127 (1.0 VVT-i) 
Hinta:  alkaen 20 989,55 € (Hybrid),  
17 611,79 € (1.5 VVT-iW), 16 792,68 €  
(1.0 VVT-i).

Yaris toimii tietysti 
myös kaupungissa.

* Uusi Yaris on 
varustelultaan  
kattava ja fiksu. 

man hybriditeknologian. Hybridin 
teho on kasvanut edeltävän mallin 
100 hevosvoimasta 116 hevosvoi-
maan, mikä yhdessä muiden muu-
tosten myötä näkyy ennen kaikkea 
suorituskyvyssä, mutta myös talou-
dellisuudessa. Siinä missä edellinen 
malli saavutti paikaltaan lähtiessä 
100 km/h nopeuden hieman yli 12 
sekunnissa, säntää uusi malli samaan 
nopeuteen noin kymmenessä sekun-
nissa. Samaan aikaan polttoaineen 
kulutus on kuitenkin pudonnut liki 
20 %.

Täysin uuden hybridin ollessa var-
masti erinomainen valinta yhä use-
ampaan uuteen Yaris-malliin, ei sovi 
unohtaa perinteistä bensiinimoot-
toriakaan; sekin on uudistunut täy-
sin. Kuten hybridinkin yhteydessä, 
on uusi 1,5-litrainen bensiinimootto-
ri kolmisylinterinen. Uusi moottori 
on hyvin läheistä sukua Corollan ja 
C-HR:n 2,0-litraiseen polttomoot-
toriin perustuvan hybridin poltto-
moottorin kanssa. Bensiinimoottori 
on saatavilla joko kuusivaihteisella, 
käsivalintaisella voimansiirrolla tai 
portaattomalla Multidrive-S-vaih-
teistolla varustettuna. Valikoimassa 
säilyy myös edellisestä mallista tuttu 
1,0-litrainen, kolmisylinterinen voi-
manlähde.

Älykkäitä varusteita
Uusi Yaris on varustelultaan katta-
va ja fiksu. Turvallisuusvarusteista 
innovatiivisin on ensimmäistä kertaa 
tässä luokassa nähtävä keskiturva-
tyyny, joka törmäystilanteissa täyttyy 
etupenkkiläisten väliin, ja estää näin 
kuljettajaa ja etumatkustajaa osu-
masta toisiinsa. Kattavaan turvalli-
suusvarusteluun kuuluu aina vakio-
na PCS-järjestelmä. PCS tunnistaa 
ja mahdollisuuksien mukaan estää 
törmäystilanteita, nyt hätäjarrutuk-
sen aktivoinnin lisäksi myös hätä-
väistöavustimella varustettuna. Jär-
jestelmä tunnistaa peräänajouhkan 
lisäksi myös pyöräilijät ja jalankulki-

jat, viimeksi mainitut myös pimeäl-
lä. Uutena lisänä PCS-järjestelmässä 
on jalankulkijoiden tunnistus risteys-
ajossa. Tämä toiminto varoittaa kul-
jettajaa, mikäli risteyksestä käännyt-
täessä on vaarana törmätä risteävään 
jalankulkuliikenteeseen.

Älykäs vakionopeudensäädin toi-
mii hybrideissä koko nopeusalueella 
ja bensiinimoottorilla varustetuissa 
malleissa 40 km/h -nopeudesta ylös-
päin. Vakionopeussäätimen toimin-
toihin kuuluu sekä adaptiivisuus eli 
etäisyyden pito vakiona edelläajavaan 
kuin myös asetusnopeuden ehdotta-
minen voimassaolevan nopeusrajoi-
tuksen mukaiseksi. Aktiivisten turva-
varusteiden kavalkaadi sisältää myös 
muista malleista tuttuja elementte-
jä, kuten liikennemerkkien tunnis-
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Lue lisää lisävarusteista sivulta 13.

5  X  L Ä H I KU VA

1.  Tavaratila on avara ja helppo
käyttöinen. 

2.  Style ja Premiummallien  
mittaristo on erittäin tyylikäs.

3.  Makea muoto ja ylpeä mallinimi.  
Mitä muuta tarvitaan?

4.  Näyttävän panoraamakaton saa 
myös Style ja Premiummalleihin.

5.  Mediakeskus on sijoitettu hyvin 
kuljettajan näkökenttään.

* Omassa luokas
saan Yaris on ollut 
suvereeni ykkönen 
jo pitkän aikaa.

maksi varustetasoksi. Sen vakiova-
rusteista tarjontaa mm. nahkaver-
hoillun ohjauspyörän ja peruutuska-
meran lisäksi voi kohentaa valitse-
malla Plus-paketin, joka sisältää mm. 
navigointijärjestelmän, kevytmetal-
livanteet, automaattiset tuulilasin-
pyyhkijät sekä älyavainjärjestelmän. 
Style tuo, luonnollisesti nimensä 
mukaisesti, autoon tyyliä ja käytettä-
vyyttä muun muassa LED-ajova-
lojen, 16” kevytmetallivantei-

den sekä LED-takavalojen myötä. 
Styleen valittavista tehdasvarusteista 
Plus-paketti sisältää mm. pysäköinti-
tutkan eteen ja taakse, navigoinnin ja 
kuolleenkulmanvaroittimen (BSM). 
Malliston huipun Premium-varus-
tetaso sisältää mm. tuulilasinäytön 
(HUD) sekä osanahkaverhoilun. 
Sekä Style- että Premium-varuste-
tasoihin on lisäksi saatavilla Toyota 
Skyview -panoraamakatto sekä JBL 
Premium -audiojärjestelmä.

Se kaikista tärkein
Kun automalli uudistuu, tuo se aina 
tullessaan isojakin muutoksia edel-
tävään malliin. Uusi malli on väis-
tämättä edeltäjäänsä etevämpi, on 
kyse sitten varusteista, ajettavuudes-
ta tai vaikkapa aina tärkeästä tur-
vallisuudesta. Uusi Yaris on kaikkea 
tätä ja vielä enemmänkin, mutta se 
tärkein asia on säilynyt kutakuinkin 
muuttumattomana kaikkien Yaris-su-
kupolvien ajan. Yaris on Euroopas-
sa eurooppalaisille suunnattu mal-
li, ja noin 60 000 Suomen maanteil-
lä aktiivisesti käytössä olevaa autoa 
osoittaa sen suosion piilevän pelkkää 
ulkokuorta syvemmällä. Ja se on se 
Yaris-mallin iso sielu. TW

tuksen (RSA), automaattiset kauko-
valot (AHB) ja kaistan/edelläajavan 
seurantatoiminnolla varustettu kais-
ta-ajoavustin (LTA).

Varaa valita
Uusi Yaris on saatavilla neljällä 
varustetasolla: Life, Active, Style ja 
Premium. Bensiinimoottoriset mal-
lit ovat saatavilla Life- ja Active-va-
rustetasoilla (1.0 VVT-i vain Life) ja 
hybridimallit kaikilla neljällä varus-
tetasolla. Jo Life-mallissa on vakio-
na kaikki aiemmin mainitut turvalli-
suusvarusteet, sillä kokonaisturvalli-
suus ei saa olla sidoksissa auton han-
kintahintaan. Lisäksi autossa on aina 
vakiona uusin versio multimedian 
suhteen. Uusin versio sisältää aina 
älypuhelimen integrointiominaisuu-
den eli mahdollisuuden yhdistää äly-
puhelin osaksi autoa Apple CarPlayn 
tai Android Auton avulla.

Active osoittautunee suosituim-

Autojen kuvaaminen on
 parhaimmillaan leppoisaa

 puuhaa, kun keli on kohdillaan.
 Kuvassa oikealla Tomi Nuotsalo ja

 vasemmalla Pekka Karvinen. 

Keulan ilme sen kertoo – ei mitään
muistoa edellisestä mallista, paitsi 
hieno perintö.
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Toyota GR Super Sport 
näyttäytyi Le Mansissa

Syyskuussa järjestetyn Le Mansin 24 tunnin 
kilpailun voitti TOYOTA GAZOO Racingin WEC-
tiimin auto TS050 Hybrid #8. Samalla GR Super 

Sport -hyperautokonsepti teki ensiesiintymisensä 
näytöskierroksella.

Teksti PEKKA KARVINEN Kuvat TOYOTA

Uutuudet
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LE MANSIN jo 88. kertaa järjestetyn 
24 tunnin kilpailun voitti TOYOTA 
GAZOO Racingin WEC-tiimin auto 
TS050 Hybrid #8, jonka kuljettajille 
Sébastien Buemille ja Kazuki 
Nakajimalle voitto oli jo kolmas 
peräkkäinen. Kolmannelle kuljetta-
jalle, Brendon Hartleylle voitto oli 
vuoden 2017 korkeimman korok-
keen jälkeen toinen. Vaiherikkaan kil-
pailun voittoa sopi säestämään itse-
varmalla otteella haltuunotettu kol-
mossija autolla TS050 Hybrid #7. 

Vaan olipa kilpailussa muutakin 
nähtävää. GR Super Sport -hyper-
autokonsepti teki ensimmäisen jul-
kisen esiintymisensä näytöskierrok-
sen muodossa ennen kilpailun alkua. 
Autolla palautettiin seremonialli-
sesti Le Mansin 24 tunnin kilpailun 
palkinto ennen TOYOTA GAZOO 
Racing WEC-tiimin lähtiessä suorit-
tamaan urotekoja radalla, joka vaa-
tii todella paljon sekä autoilta että 
kuljettajilta. La Sarthen rata on jo 
todistanut ennen TGR WEC -tii-
min kolmatta voittoa sen kaksi aikai-
sempaa ykkössijoitusta sekä lisäksi 
TS050 Hybrid -kilpurin ylivoimaa, 
nopeimman kierroksen ja voimassa 
olevan kilpailun aikaisen kierroksen 
muodossa. Nämä huikeat suorituk-

set ovat toimineet innoittajana GR 
Super Sport -hyperautokonseptille.

Toyota kilpailemaan ensi kaudella 
kahdella GR Super Sportilla
Avoversioksi muokattu ja tyylikkääs-
ti GR-maskeerattu auto tekee kun-
niaa perustalleen, TS050 Hybridil-
le ja TOYOTA GAZOO Racingin si-
toumukselle tehdä aina parempia 
autoja asiakkailleen. Autourheilus-
ta syntynyt ja suorituskykynsä peri-
nyt malli symboloi samalla aina vain 
lähempänä toisiaan olevia TOYO-
TA GAZOO Racingin urheiluautoja 
ja katukäyttöön tarkoitettuja autoja. 
Ensi kauden WEC-sarjassa, mukaan 
lukien Le Mansissa, TOYOTA GA-
ZOO Racing tulee kilpailemaan kah-
della GR Super Sport -konseptiin pe-
rustuvalla prototyyppikilpurilla.

Autoa ajoi näytösajossa TOYOTA 
GAZOO Racingin entinen kuljetta-
ja Alex Wurz. “Oli todellinen kun-
nia päästä ajamaan GR Super Spor-
tin tätä kehitysversiota julkisesti, ja 
erityisesti kutkuttavan tilanteesta teki 
legendaarinen kilpailutapahtuma Le 
Mansissaa”, Wurz sanoi.

“GR Super Sport on käytännössä 
syntynyt Le Mansissa, joten tavallaan 
tämä tuntui paluulta kotiin. Ajoin 

autoa nyt ensimmäistä kertaa, enkä 
voinut viedä autoa näytösajossa ääri-
rajoilleen, mutta valtava luottamus 
autoon ja sen suorituskykyyn syn-
tyi välittömästi. Pystyin tuntemaan 
yhtäläisyyksiä nykyisen WEC-kilpu-
rin, TS050 Hybridin ja GR Super 
Sport -konseptin välillä, varsinkin 
hybridivoimalinjan ja nelivedon suh-
teen”, Wurz sanoi.

Vielä on kuitenkin mitä odottaa. 
“Kehitystyöstä vastaava tiimi kertoi 
minulle, että näin ja koin vain osan 
GR Super Sportin todellisesta suori-
tuskyvystä. Jään siis odottamaan pik-
kupoikamaisella innolla uutta mah-
dollisuutta ajaa tätä autoa”, kertoi 
Wurz näytösajon jälkeen. TW

* Autourheilusta  
syntynyt ja sieltä 
suoritus kykynsä  
perinyt GR Super 
Sport henkii sekä  
urheiluautoa että  
katukäyttöön  
tarkoitettua autoa.

GR Super Sport -hyperautokonsepti teki ensimmäisen julkisen esiintymisensä  
Le Mansin yhteydessä.
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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.



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

 KYSYNNÄN HIIPUESSA yri-
tykset vähentävät markkinoin-

tiaan. Kustannussäästö voi kuitenkin 
koitua kalliiksi, jos tuotteet unohtu-
vat. Mainonta on poikkeusoloissa 
puoliintunut, mutta saman aikaisesti 
on syntynyt uusia tuotteita sekä pal-
veluita. Internetistä löytyy kaikesta 
tietoa, mutta nettiselailuun ei aina 
ole mahdollisuutta, eikä huolen ja 
epävarmuuden keskellä ehkä intoa-
kaan. Elpyminen on käynnistynyt, 
mutta terassien täyttyminen ei vielä 
riitä. Moni yritys ja toimiala tarvitsee 
lisää asiakkaita. Tarvitaan osaavaa 
markkinointia, ja se on nyt meille 
kaikille tärkeämpää kuin koskaan. 

Hyviä mainoksia tarvitaan. Sata 
vuotta sitten reklaamin nimeksi tuli 
mainos. Sen tärkein tehtävä oli antaa 
tietoa tuotteista, valistaa saatavuu-
desta ja kauppapaikasta. Huomiota 
lisäsivät taitavasti tehdyt piirroskuvat. 
Aika on nyt toinen, mutta tavoitteet 
yhä samat. Hyvä mainos tekee tuot-
teet haluttavaksi ja lisää menekkiä. 

Poikkeusolot ovat vauhdittaneet 
palveluiden kehittämistä. Myymälöi-
den merkitys vähenee, itsepalvelun ja 
verkkoasioinnin määrä kasvaa. Mai-
nontaa tarvitaan muutoksista kerto-
miseen. Ylisanojen sijaan kaivataan 
aitoja lupauksia sekä tietoa vaihto-
ehdoista ja hankinnan tavoista. Hyvä 

mainos tuottaa myös hyvää mieltä ja 
positiivisia tunteita. Ilmasto, kierrä-
tys ja tasa-arvo ovat suuntauksia, jot-
ka lisäävät jatkossa markkinoinnin 
tarvetta. Kun esimerkiksi eskimo ja 
geisha poistuvat tuotenimistä, uudis-
tuvat nimen lisäksi pakkaukset ja 
markkinointi. 

 
Automainonnan viehätys on unel-
moinnissa, liikkumisen vapaudessa ja 
omistamisen ylpeydessä. Ostaja tutkii 
automainoksia yleensä pari kuukaut-
ta ennen päätöksen tekoa ja vielä pari 
kuukautta oston jälkeenkin. Valinnan 
tekevät tasavertaisesti tunne ja järki.

Uusien autojen myynti on vähen-
tynyt, mutta liikkumisen tarve ei. 
Kesällä vuokra-autot myytiin lop-
puun ja käytettyjä autoja myydään 
viimevuotista enemmän. Autoa har-
kitsevalle on tarjolla omistuksen 
lisäksi muun muassa vuokraus, lea-
sing ja liikennevälineitä yhdistä-
vä kulkupalvelupaketti. Asiakas voi 
asioida edelleen autokaupassa tai 
hoitaa hankinnan kotoa käsin ver-
kossa, tapaamalla myyjän kotonaan 
tai yksilöllisesti sovittuna aikana liik-
keessä. Aiheita mainonnalle riittää.

Mainonnan pitää huomioida nyt 
myös ostajien epävarmuus taloudes-
ta ja huoli ilmastosta. Toyotan pal-
velupaketti ja sen mainonta vastaa 
toiveisiin. Se sisältää maksuvapai-

ta kuukausia, turvan toimeentulon 
menettämiselle, taatun hyvityshin-
nan ostetulle autolle ja kotiin toimi-
tuksen esimerkiksi pienipäästöiselle 
hybridille.

Karhun vierailu kesäyönä mök-
kinaapurin piharoskiksella teki ute-
liaaksi ja varovaiseksi. Luonnon vah-
va vaikutus muistutti itsestään ja 
marjametsälle lähtö siirtyi. Luonnon 
näkökulmasta tiehankkeet, jotka vii-
paloivat maisemaa ja pienentävät 
eläinten reviirejä, jakavat mielipiteitä 
puolesta ja vastaan. Liikenneväylillä 
kuolee vuosittain miljoonia eläimiä, 
joista eniten lintuja. Ne pitäisikin 
jonkun suunnitelman mukaan ohja-
ta lentämään korkeammalla. Tuntuu 
vähintään yhtä haastavalta kuin val-
koposkihanhien pakottaminen niil-
le varatuille ruokintapelloille. Lii-
kenteen väylähankkeissa painotetaan 
työllisyysvaikutuksia ja matkustusno-
peutta. Ilmasto- ja ympäristövaiku-
tuksista ei paljon puhuta. Uusien lii-
kenneväylien tavoite on palvella kes-
tävää kehitystä. Asiasta olisi hyvä 
tehdä enemmän julkisuutta, myös 
mainonnan keinoin.

Markkinoinnille ja mainonnalle on 
juuri nyt monta hyvää yhteiskunnan 
voimistumista palvelevaa syytä. Nyt 
on aika ottaa postilaatikon päältä 
pois lappu ”ei mainoksia kiitos”.  TW
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Paras aika markkinoida!
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Automaatti vaihtaa,  
kuski nauttii

Hybridi- ja sähköautot tekivät automaatti-
vaihteista autoilijan ykkösvalinnan. Nyt 
manuaalivaihteet ovat häviämässä myös yritys- 
ja hyötyajoneuvoista, sillä työvälineiltä halutaan 
samaa mukavuutta kuin vapaa-ajan autoilussa.

Teksti JUHO PAAVOLA kuva TOYOTA

Ajaminen

TOYOTA KAIVOKSELAN yritys-
myyntipäällikkö Tony Puhakka on 
autokaupan konkari, joka myy vuo-
dessa nelisen sataa autoa. Puhakka-
kin on silti yllätettävissä.

”Ai miksi manuaalivaihteet”, 
Puhakka kysyy ja miettii tosissaan 
hetken. 

”En osaa kertoa yhtään hyvää 
perustetta sille, miksi uusi auto kan-
nattaisi hankkia manuaalivaihteilla.”

Usein Puhakka ei kysymykseen 
tosin törmää. Nykyisin Suomessa 
uusista autoista vain joka neljäs myy-

Corollaa saa enää vain
 automaattina. Ne ovat 

tulleet jäädäkseen.
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* ”En osaa kertoa  
yhtään hyvää perus
tetta sille, miksi uusi 
auto kannattaisi  
hankkia manuaali
vaihteilla.” Tony Puhakka

dään keppivaihteilla. Kymmenessä 
vuodessa tilanne on kääntynyt pääla-
elleen, sillä vuonna 2010 automaat-
tivaihteet olivat vain noin joka kol-
mannessa uudessa autossa. Toyotal-
la automaattivaihteiden voittokulku 
näkyy yleismarkkinaakin selvemmin. 

”Myymme paljon hybridejä, joihin 
manuaalivaihteita ei edes ole saata-
villa. Myös harvoihin bensamalleihin 
vuoden aikana myytävät manuaalit 
voi laskea yhden käden sormilla.”

Automaatti yleistyy  
hyötyajoneuvoissa
Käytännössä ainoa autoryhmä, missä 
manuaalivaihteet ovat pitäneet pin-
tansa ovat yritys- ja hyötyajoneuvot, 
kuten pakettiautot. Sekin on muut-
tumassa.

”Kunnat tai isot yritykset ovat voi-
neet säästää hieman rahaa tehdes-
sään suuria hankintoja. Myös hyöty-
autopuolella ollaan kuitenkin siirty-
mässä kohti automaatteja, joskin hie-
man hitaammin.”

Syy on sama kuin yksityisautoissa-
kin. Automaattivaihteet ovat lisään-
tyneet erityisesti suurissa kaupun-
geissa, joissa vaihteisto tuo sujuvuut-
ta nytkähtelevään kaupunki- ja ruuh-
ka-ajoon.

”Yrityksissä ja organisaatiois-
sa johto päättää ostoista, mutta he 
kuuntelevat autojen käyttäjiä. Yhä 
useampi kuljettaja on tottunut auto-
maattivaihteiden mukavuuteen yksi-
tyisajoissaan, joten niitä halutaan 
myös yrityksen autoihin.”

Loppuvuodesta Toyota tuo myyn-
tiin automaattivaihteiset, erityisesti 
kaupunkiajoon sopivat sähköpaket-
tiautot, jotka auttavat kuntia ja yri-
tyksiä hillitsemään hiilijalanjälkeään. 
Voikin sanoa, että ympäristö ohjaa 
myös vaihteiden valintaa.

Nollasta sataan kepittäjää  
nopeammin
Yhdysvalloissa automaattivaihteet 
ovat hallinneet autoilua vuosikym-
menet, mutta Euroopassa läpilyöntiä 
saatiin odottaa verrattain pitkään. 

”Ennen automaateissa oli kolmes-
ta neljään vaihdetta. Ne vaihtoivat 
hitaan ja kömpelön tuntuisesti, mut-
ta nykyiset ovat aivan eri laitteita ja 
tekevät ajosta pehmeän sujuvaa.”

Vieläkö autokoulussa tarvitaan vaihteita?

Pitkään manuaalivaihteiden etui-
hin kuulunut rivakampi kiihtyvyys 
sekä pienempi polttoaineenkulutus 
ovat joutuneet nöyrtymään moder-
nien ja teknisesti kehittyneiden auto-
maattien rinnalla. Suurin osa kul-
jettajista pääsee automaattivaihteilla 
parempiin lukemiin kuin itse vaihta-
malla. Myös liikenteen päästötavoit-
teet ovat ohjanneet kehitystä.

”Manuaalivaihteet ovat puolus-
taneet paikkaansa urheilullisemmis-
sa autoissa, mutta esimerkiksi Toyo-
ta Supra liikkuu automaatilla todel-
la vikkelästi. Isoja Land Cruisereita 
ostettiin pitkään manuaaleina, mutta 
niidenkin käyttäjät ovat huomanneet, 
että hevos- tai asuntovaunua on hel-
pompi käsitellä automaatilla.”

Ostajan jännitys  
katoaa koeajolla
Suuri muutos markkinalla tapahtuu 
kuitenkin liukkaan Supran ja väke-
vän Land Roverin välissä – siis laa-
dukkaissa ja hyvin varustelluissa 
´kansanautoissa´, joita myydään eni-
ten. 

”Toyotan suosituin malli Corolla 
kuuluu Suomen myydyimpiin autoi-
hin. Sen 1.2-litraisen manuaaliver-
sion valmistus on jo lopetettu, eli 
käytännössä Corollaa saa enää vain 

 Kymmenen vuoden aikana auto-
maatti- ja manuaalivaihteiden suo-
sio on kääntynyt ympäri, mutta kym-
menen seuraavan vuoden aikana 
muutos voi olla vieläkin rajumpi.

”Toyotalla automaattivaihteet 
löivät hybridien mukana läpi. Sitä 
mukaa, kun hybridi- ja sähköau-
tot yleistyvät, häviävät loputkin 
manuaalivaihteet”, Toyota Kaivok-
selan yritysmyyntipäällikkö Tony 
Puhakka ennustaa.

Autokoulujen autoissa keppi-
vaihteita tarvitaan yhä. Automaat-

tivaihteilla ajokortin suorittaa vasta 
vain noin 1–3 prosenttia autokoulu-
laisista. Etuna on, että lain mukaan 
manuaalivaihteilla ajetulla kortilla 
saa ajaa automaattivaihteista autoa, 
mutta toisinpäin sama ei onnistu.

”Tällä hetkellä se on hyvä taito, 
sillä esimerkiksi käytetyistä autoista 
moni myydään manuaalivaihteilla. 
Mielenkiintoista on nähdä, miten 
tilanne autokouluissa muuttuu, kun 
manuaalivaihteet alkavat kadota 
myös vaihtoautomarkkinoilta malli-
en uudistuessa.”

automaattina. Ne ovat tulleet jäädäk-
seen.”

Suurin osa Kaivokselan asiakkais-
ta suhtautuu vaihteisiin käytännölli-
sesti. Auto on kulkuväline, jolla pitää 
päästä helposti ja mukavasti paikasta 
toiseen.

Tavallisesti automaattivaihteet 
halutaan. Poikkeuksen muodosta-
vat lähinnä kokeneet autoilijat, jotka 
ovat tottuneet kepittämään vuosikau-
det. He pelkäävät, että he eivät osaa 
ajaa automaatilla, Puhakka sanoo.

”Kun lähdemme yhdessä vartin 
koeajolle, pelot häviävät ja he huo-
maavat, että automaatti on itse asias-
sa helpompi. En tiedä ketään, joka 
olisi vaihtanut automaatista takaisin 
manuaaliin.” TW
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PAINEEN-
sietokyvyn  
ammattilainen
Jatkuva kehon moukarointi, sietämätön 
kuumuus ja sekuntipeli kellon kanssa. 
Kartanlukija Jonne Halttunen on oppinut 
toimimaan kovien paineiden puristuksessa.

Teksti MINNA TAKKUNEN kuvat JOEL KESKIAHO

Henkilö
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”Ralliauton kyy-
dissä tuntuu siltä 
kuin kaiken aikaa 

taklattaisiin.”

27TOYOTA WAY



Vahvuudekseen Jonne Halttunen 
nimeää analyyttisen asenteen
 tekemiseen. 

* ”Tyytyväisyys  
tappaa kehityksen. 
Pitää pysyä nälkäisenä. 
Mikään ei tule ilmai-
seksi tällä tasolla.”

tuksia. ”Näin vahvaa tunnekirjoa en 
ole kokenut millään muulla elämän-
alueella.” 

Oikeat nuotit oikealla sekunnilla
Keskittyneet aivosolut ja kovakun-
toinen kroppa ovat ralliautoilijan tär-
keimmät työvälineet. 

Jonne kertoo, että kartturi tekee 
työnsä kriittisimmän osuuden ennen 
varsinaista h-hetkeä. Kuski ja karttu-
ri ajavat erikoiskokeiden reitit läpi ja 
laativat nuotit, eli tarkat ajo-ohjeet. 
Maaston mutkiin, muotoihin, estei-
siin ja muihin erityisyyksiin tutustu-
minen vaatii täyden keskittymisen.

Nuotitusvaiheessa ei ole varaa 

herpaantua. Pienetkin mokat saatta-
vat koitua kisassa kohtalokkaiksi. 

Vain pieni osa työstä välittyy 
kisaosuuksia jännääville katsojille. 
Nuotitus haukkaa viikon mittaisesta 
kisamatkasta kahdesta kolmeen päi-
vää. Päivät venyvät ympäripyöreik-
si. ”Aivot on viritetty äärimmilleen 
aamuseitsemästä iltayhteentoista.” 
Ennen kilpailuviikkoa valmistautu-
minen kestää noin viisi päivää.

Kartturin päätyö on lukea kuskil-
le nuotit tismalleen oikeassa rytmis-
sä. Tuntuma tiehen otetaan keholla, 
joka tuntee kiihtymiset, pysähtymiset 
ja auton rajat. 

Täsmällisen nuottien lukemisen 
lisäksi kartturi pitää huolta oikeasta 
ajoituksesta. Aikatarkastusasemille ei 
saa saapua minuuttiakaan liian aikai-
sin tai liian myöhään. 

Kuskilla on varaa pieniin virhei-
siin, mutta kartturin mokalla on 
isommat kerrannaisvaikutukset. 
”Autokunnalle saattaa ropista esi-
merkiksi aikasakkoja.” Apuna ajan 
ottamisessa on kaksi erikoisvalmis-
teista kartturikelloa. 

SE 21-VUOTIAS KARTTURI, joka 
ennen ensimmäisten rallikisojensa 
starttia Heinolan F-rallisarjan cupis-
sa kävi jännityspissalla ”varmaan 
kymmenen kertaa”, on kulkenut pit-
kän matkan maailman rallihuipulle. 

34-vuotiaan Jonne Halttusen 
vuosien menestyksekäs ralliharrastus 
muuttui kertalaakista työksi vuonna 
2017, kun ammattilaissopimus syntyi 
Kalle Rovanperän kartturina. 

Toyotalle hiljattain kiinnitetty kak-
sikko on suuren edessä. Menestymi-
sen paineita riittää, mutta tulokset 
puhuvat jo puolestaan. Helmikuus-
sa Kalle nousi palkintokorokkeelle 
MM-sarjan kaikkien aikojen nuorim-
pana kuskina. ”Olemme oppimispro-
sessissa, ja tarvitsemme nyt kaiken 
kokemuksen”, Jonne korostaa. 

Jonne saa kisaamisesta vahvat 
”kiksit”. Kierrokset käyvät korkei-
na, etenkin silloin kun pitää ajaa voi-
tosta, laittaa kampoihin toisille – ja 
onnistua kaikkensa antaneena.

Yhtä lailla pettymysten tunteet 
ovat valtavia silloin, kun huolelli-
nen valmistautuminen ei täytä odo-
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Jonne Halttusen ralliharrastus 
muuttui kertalaakista ammatiksi, 
kun ammattilaissopimus syntyi Kalle 
Rovanperän kartturina. 

KUKA?

•  Jonne Halttunen, 34, ralliautoi-
lija Kalle Rovanperän kartturi•  Rallin Suomen mestari 2015, 
2016 ja 2017• Vuoden kartanlukija 2017•  Rallin MM-sarjan (WRC 2 PRO) 
mestaruus 2019•  Rallin MM-sarjan (WRC 2)  
kolmas sija 2018• Asuu Jyväskylässä •  Nollaa päänsä vapaa-ajalla  
ajamalla enduroa, laskettele-
malla ja hiihtämällä

Kumivasaralla takapuoleen
Ralliajaminen kurittaa kroppaa. Sil-
missä sumenee ja kivet lentelevät. 
Jonne vertaa lajia jääkiekkoon. ”Ral-
liauton kyydissä tuntuu siltä kuin 
kaiken aikaa taklattaisiin.” Lihaksis-
to, etenkin selkä, on koetuksella.

”Katsoja ei näe tätä, mutta auto 
osuu koko ajan tien pohjaan. Se tun-
tuu siltä kuin joku löisi kumivasaralla 
takapuoleen”, Jonne kuvailee.

Pää on pidettävä kylmänä, samal-
la kun kuumuus koettelee sietokykyä. 
Paksun, 45 sekunnin verran liekkejä 
kestämään valmistetun haalarin alle 
puetaan tulenkestävät alusasut. Kai-
kesta ylimääräisestä riisutuissa ralliau-
toissa ei ole minkäänlaista ilmastoin-
tia. ”Lämpö saattaa autossa nousta 
55-60 asteeseen.” Sardinian paahtees-
sa Jonne ja Kalle kuluttivat molem-
mat 10 litraa juotavaa päivän aikana.

Kun vauhti kasvaa yli 130 kilo-
metriin tunnissa, aerodynamiikka 
astuu peliin. Ilmavirta alkaa painaa 
autoa tietä vasten ja luo samalla pito-
voimaa. Ilmaohjaimien virkaa toi-
mittavat siivet pitävät auton tiessä. 
Jonne kuvailee pitoa ”brutaalisti raa-
emmaksi” kuin amatööritason ral-
liautoissa. ”Pitoa on yliluonnollisen 
paljon. Se tunne pitäisi kaikkien saa-
da kokea.” 

Pelottaako kyydissä koskaan? ”Ei. 
Sellaista vaihtoehtoa ei yksinkertai-
sesti ole. Jos ryhtyy miettimään mui-
ta asioita, kuten millainen sää on tai 
miltä maisemat näyttävät, on myö-
hästynyt tekemisestä.”

Heitosta saunan lauteilla se lähti
Ralli oli kirjoitettu jo Jonnen lapsuu-
den maisemiin Jyväskylän kupees-
sa, missä ei hänen mukaansa ollut 
juuri muuta tekemistä kuin mopoil-
la ja jääradalla puljailua. MM-rallin 
Suomen ainoa osakilpailureitti kulki 
lähettyvillä. Kavereiden kanssa ajet-
tiin mopoilla seuraamaan kisoja.

”Minulla ei silti ollut haavetta 
alasta enkä ainakaan ajatellut, että 
sitä voisi tehdä työkseni.”

Eräänä iltana ajatus lähti silti itä-
mään. ”Pitäisiköhän ajaa rallia?” 
Vuosi sen jälkeen, kun hän oli kave-
rin kanssa heittänyt saunan lauteil-
la kysymyksen, Jonne löysi itsensä 
kisoista, ja jatko on historiaa. 

Jonnen sanoista välittyy kunnioi-
tus alalla toimivia kohtaan. Menestys 
rakentuu suuresta joukosta ihmisiä ja 
asioita, jotka löytävät toisensa oikeil-
la hetkillä.

Jonne kiittelee esimerkiksi Mikko 
Pajusta, jonka kartturina Jonne 
aloitti ralliuransa ja jolta hän oppi 
paljon. Kun miehet kymmenen vuo-
den tauon jälkeen ajoivat yhdessä, 
Pajusen palaute sai Jonnen tajua-
maan hiljalleen kertyneet taitonsa. 
”Mikko kysyi, että tiesitkö, että olet 
aika hyvä siinä mitä teet. Se kasvatti 
itseluottamusta.”

Jonne arvioi etenkin paineensieto-
kykynsä kasvaneen rallivuosien aika-
na. ”Sitä minulla ei ollut luontaises-
ti.”

Vahvuudekseen Jonne nimeää 
analyyttisen asenteen tekemiseen. 
Vuodet omassa teollisuustarvikkei-
den maahantuontiyrityksessä ovat 
opettaneet käsittelemään ja kehittä-
mään asioita systemaattisesti. ”Ral-
lissa homma on todella koordinoitua. 
Esimerkiksi suunnittelusta voi oppia 
koko ajan lisää. Tietoa pitää imeä 
kuin sieni.”

Hän on myös tarkka ja järjestel-
mällinen. Jonne tunnustaa olevansa 
tyyppi, joka haluaa, että kengät ovat 
eteisessä suorassa. 

Hän myös uskaltaa olla kuskin 
kanssa eri mieltä silloin, kun on kor-
jaamisen paikka. Jonne arvioi, että 
sitä ei jokainen kartturi rohkene teh-
dä, vaikka juuri se kehittäisi taitoja. 
”Kyllä Kallekin kommentoi minulle 
silloin kun mokaan.” Kaksikon välil-
lä on hyvä, kaverillinen yhteys ja halu 
kehittyä. ”Emme pelkää uusia toi-
mintamalleja.”

Ikuinen oppimisen nälkä
Rallissa vain aito kokemus tien päällä 
kerryttää osaamista. ”Mitään koulua 
ei lajiin ole, eikä osuuksia voi treena-
ta simulaattorissa.”   

Jonne tähdentää hänen ja Kallen 
olevan vielä aloittelijoita verrattuna 
niihin taistelupareihin, joilla rallireit-
tien niemet ja notkot ovat lukuisten 
toistojen kautta lihasmuistissa.

Jonne tutkailee kilpakumppanei-
den toimintatapoja ja muokkaa teke-
mistä jatkuvasti. 

”Jokainen ralli on oma seikkailun-
sa, joka vaatii paikkakohtaista tietoa.” 
Hän esimerkiksi soittaa kokeneille 
ammattilaisille ja kyselee vinkkejä eri 
kohteissa. ”Pyrin olemaan avoin ja 
nöyrä.” 

Oppiminen ei saa tyssätä voittoon, 
eikä nimenomaan siihen, sillä muut 
ovat heti hännillä. 

”Tyytyväisyys tappaa kehityksen. 
Pitää pysyä nälkäisenä. Mikään ei 
tule ilmaiseksi tällä tasolla.” TW

TOYOTA WAY+ 29



Ruskan metsästys

RAV4 Plug-in

KAIKELLE TÄRKEÄLLE on jokai-
sessa tunnetussa kielessä oma sanan-
sa. Siksi voikin päätellä ruskan olevan 
merkittävä tapahtuma, onhan sille 
pyhitetty ikioma sanansa. Tunnemme 
myös ruskamatkailun; matkustamisen 
luonnon oman taiteen äärelle. 

Ruska on näkyvin merkki neljännen 
vuodenajan, talven, lähestymisestä. 
Tällöin keltaisen, punaisen, oranssin 
ja ruskean eri sävyihin sekoittuukin 
monesti muuttolintujen ääniä, kun 
jopa useampi tuhat yksilöä käsittä-
vä lauma levähtää hetken matkallaan 

kohti lämpimämpiä maanosia. 
Suomessa ruska yhdistetään 

monesti Lappiin, vaikka ei tämä kaunis 
ilmiö sinne pelkästään rajoitukaan. 

Miten RAV4 Plug-in liittyy ruskaan? 
Ensinnäkin kyseisellä autolla on mai-
nio matkata ihailemaan ruskaa, mutta 
tunnetaanpa auton kotimaassa Japa-
nissa termi nimeltä momijigari. Se 
tarkoittaa vapaasti käännettynä ”rus-
kan metsästystä”, syksyistä vaeltelua 
metsä- tai puistomaisemissa ihaile-
massa värien juhlaa. Hyvää momiji-
garia kaikille! TW

”Ruskaksi kutsutaan väriloistoa, joka on seurausta 
lehtipuiden halusta säästää arvokasta lehtivihreää; 
tällöin lehtien muut väriaineet korostuvat.”
Teksti ja kuva PEKKA KARVINEN
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Alkuperäiset latausjärjestelmämme on suunniteltu nimenomaan 
Toyota Plug-in Hybrideille ja sähköautoille. Meiltä löydät turvallisimman 
ja parhaan ratkaisun autosi lataamiseen. 

Perinteisiä kodin sähköpistokkeita ei ole suunniteltu käytettäväksi 
jatkuvalla kuormalla ja korkealla teholla. Kotipistokkeilla lataus myös 
kestää huomattavasti kauemmin, joten kätevä Toyota-latausjärjestelmä 
on � ksu valinta kotiisi.

Muistathan, että latausaseman tulee aina olla sähköalan ammattilaisen asentama. 
Tarjoammekin helppoa ja turvallista kokonaispakettia, joka sisältää valitsemasi latauslaitteen 
lisäksi asennuspalvelun,jolla varmistat asiaankuuluvan ja turvallisen käyttöönoton. 
Latausaseman asennuksesta vastaa Eltel Networks Oy. 

1. Toyota-latausasema
 kiinteällä n. 6 m latauskaapelilla.
 Svh. 699 €, asennettuna 1 312,80 €.

2. Toyota-latausasema 
 yhdellä latauspistokkeella.
 Svh. 1 299 €, asennettuna 1 912,80 €.

3. Toyota-latausasema
 kahdella latauspistokkeella.
 Svh. 2 499 €, asennettuna 3 112,80 €.

TOYOTAN 
LATAUSJÄRJESTELMÄT

PARAS RATKAISU
AUTOSI LATAAMISEEN

1. 2. 3.

Kysy lisätietoja 
Toyota-jälleenmyyjältäsi.

MyT-sovelluksen avulla 
on mahdollista hallita kaikkien Toyota-
latausasemien seuraavia toimintoja:
• Latauksen ajastus
• Latauksen käynnistys
• Latauksen lopetus
• Akun varaustilan tarkistus
• Auton esilämmitys ja jäähdytys



Toyota Huoltorahoituksella hallitset mukavasti huollon,
korjauksien, renkaiden ja lisävarusteiden kustannuksia.
Se on helppo ja edullinen sopimus, jonka voit tehdä
kaikissa valtuutetuissa Toyota-liikkeissä. Halutessasi
voit laskea kuukausierän ja hakea luottopäätöksen jo
etukäteen osoitteessa toyota.fi/huoltorahoitus
tai huoltovarauksen yhteydessä.

TOYOTA
HUOLTORAHOITUS

Tarvitsetko autoosi yksilöllisiä lisävarusteita, 
uuden rengassarjan tai korikorjaamon 
palveluita, joita autovakuutuksesi ei kata?

Luotto voi olla suuruudeltaan 300–2500 € 
ja sopimuskausi 3–24 kk. Talouttasi on 
helppo suunnitella, kun maksat tasaeriä 
koko sopimuskauden ajan.



”NO TIETENKIN SE, että Proace 
lähtee valoista todella liukkaasti”, 
LV-asentaja Sonja Toivanen nauraa 
vastatessaan kysymykseen siitä, mikä 
hänen päivittäisessä työkalussaan eli 
Toyota Proacessa on parasta.

Vakavoitumisen jälkeen muita-
kin etuja löytyy. Aikaisemman Toyota 
Hiacen tapaan myös manttelinperi-
jä Proace on osoittautunut ammat-
tikäytössä luotettavaksi. Ketteryys, 
käsiteltävyys ja ajomukavuus nouse-
vat arvoasteikossa korkealle. 

”Proaceen on oltu henkilökun-
tamme keskuudessa tyytyväisiä. Kes-
kustelemme aina sisäisesti ennen 
hankintapäätöstä autojen ominai-
suuksista ja tarvittavista varusteluis-
ta. Epäsopivaa autoa ei työkaluk-
si osteta”, Lassila & Tikanoja Oyj:n 
kiinteistöpalvelujen kalustonhallinta-
päällikkö Anne Herranen linjaa.

”Proace on kiinteistöhuoltomme 
luotettava työjuhta ja liikkuva työ-
kalupakki. Se on hinnaltaan sopi-
va ja samalla riittävän iso työtehtä-

Lassila & Tikanojan kiinteistöpalvelu: 

Proace on 
luottoauto
Kun asiakas soittaa putkivuodosta, Lassila & 
Tikanojan LV-asentaja hyppää auton rattiin 
ja hurauttaa asiakkaan avuksi. Luotettavien 
Toyotan Proace-pakettiautojen ansiosta Lassila 
& Tikanojan kiinteistöpalvelujen ammattilaiset 
pääsevät turvallisesti perille. 

Teksti ja kuvat  JUHO PAAVOLA

Yritysmyynti

viin, joissa tarvikkeet on kuljetettava 
mukana”, L&T:n kiinteistöhuollon 
kehitysjohtaja Jetta Leino sanoo. 

Ympäristö ohjaa hyötyautojen 
valintaa
L&T:n autokanta on monipuoli-
nen, ja Toyotan autot ovat kuuluneet 
vakiokalustoon jo 30 vuoden ajan. 
Kun pienintä päätä edustavat L&T:n 
siivoojien käyttämät pienet Yarikset, 
raskaammasta päästä puolestaan löy-
tyy suuria kuorma-, jäte- ja imuauto-
ja. Kiinteistöpalveluiden arsenaalista 
valtaosa on erilaisia pakettiautoja.

”Auto hankitaan ja varustellaan 
aina käyttökohteen mukaan. Myö-
hemmin autoja voidaan tarvittaessa 
siirtää tehtävästä toiseen”, Herranen 
kertoo.

Autojen hankinnassa myös ympä-
ristöystävällisyys on L&T:lle tärkeä 
kriteeri. L&T on sitoutunut puolitta-
maan Co2-päästönsä vuoteen 2030 
mennessä.

”Se on kova tavoite, mutta mah-
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* “Tärkeä perus-
te Proaceja hank-
kiessamme oli se, 
että niitä voidaan 
tankata uusiutu-
valla dieselillä”.

Hyvien tilojen ja ajo-ominaisuuksien
lisäksi myös ympäristöystävällisyys on 

Lassila & Tikanojan hyötyauto-
hankinnoissa tärkeä elementti, 

kertovat Anne Herranen ja Jetta Leino.
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leasing-sopimuksilla. L&T:n kiinteis-
töpalveluissa autot hankitaan tällä 
hetkellä yrityksen omistukseen.

”Autojen omistaminen tuo meille 
vapautta autojen korjauksiin ja koko 
elinkaaren hallitsemiseen. Päätämme 
itse kuinka kauan autoa pidämme ja 
milloin sen myymme”, Leino perus-
telee.

Elinkaari on sana, joka vilahte-
lee Herrasen ja Leinon autopuhees-
sa usein. Hankintavaiheessa L&T:llä 
ollaan kiinnostuneita hankintahinnan 
lisäksi siitä, mitkä ovat auton koko 
käytön aikaiset kustannukset. 

L&T:n kiinteistöhuollossa kalus-
ton keski-ikä on 5,8 vuotta. Pitkä 
käyttöikä selittyy sillä, että niiden 
huolloista ja korjaustoimenpiteistä 
huolehditaan asianmukaisesti. 

”Auto on työkalu ja pidämme sitä 
niin kauan kuin se on korjausku-
lujen valossa järkevää. Auton käyt-
töikään vaikuttavat monet seikat, 
esimerkiksi se, missä autolla liiku-
taan ja mihin työhön sitä käytetään. 
Haluamme kalustomme kunnon hei-
jastavan työmme laadukkuutta, jol-
loin esimerkiksi kaupungissa liikut-

taessa auton on näytettävä siistiltä ja 
modernilta. Sen sijaan esimerkiksi 
kaivoksessa pienet naarmut ja kulu-
miset eivät haittaa, kunhan kalusto 
toimii asianmukaisesti ja turvallises-
ti”, Leino sanoo.

Huoltosopimus tuo  
vaivattomuutta 
”Olemme ottaneet kaikkiin uusiin 
Toyotoihin huoltosopimuksen. Huol-
tosopimuksissa kriteereinämme ovat 
sopimuksen kattavuus sekä hinta”, 
Herranen kertoo. 

Huoltosopimuksen avulla varmis-
tetaan, että yrityksen omaisuus pysyy 
priimakunnossa pitkään. Samalla 
se ylläpitää auton jälleenmyyntiar-
voa. L&T:lle suuri arvo on myös se, 
että huoltosopimuksen avulla laa-
jan kaluston ylläpitokustannuksia on 
helppo hallita, Leino sanoo.

Kun huolto koittaa, sen on käytä-
vä sukkelasti. Ylimääräistä kalustoa ei 
reservissä seisoteta.

”Autot ovat meille työkaluja, jotka 
on hankittu käyttöön, eikä seisomaan 
korjaamolle. Toyotan kanssa huollot 
ovat menneet sujuvasti”, Herranen 
kiittää. TW

* Proace on luotetta-
va työjuhta ja liikkuva 
työkalupakki.

dollinen. Tärkeä peruste Proaceja 
hankkiessamme olikin se, että niitä 
voidaan tankata uusiutuvalla dieselil-
lä”, Leino sanoo.

Toyota on tuomassa markkinoille 
myös Proacen sähköversion. Se voi-
si Leinon mukaan sopia hyvin osaksi 
L&T:n kiinteistöpalvelujen kalustoa.

”Se kiinnostaa meitä ehdottomas-
ti osana siirtymää kohti sähköistä lii-
kennettä”, Leino näkee. 

Omistaminen antaa käyttäjälle 
joustavuutta
Yksi globaaleista megatrendeistä on 
omistamisen korvaaminen palvelul-
la. Yritysmaailmassa se on merkinnyt 
muun muassa autojen hankkimista 

Parasta Proacessa on, että se 
lähtee valoista todella liukkaasti”, 

LV-asentaja Sonja Toivanen sanoo.

TOYOTA WAY34



Alkuperäiset latausjärjestelmämme on suunniteltu nimenomaan 
Toyota Plug-in Hybrideille ja sähköautoille. Meiltä löydät turvallisimman 
ja parhaan ratkaisun autosi lataamiseen. 

Perinteisiä kodin sähköpistokkeita ei ole suunniteltu käytettäväksi 
jatkuvalla kuormalla ja korkealla teholla. Kotipistokkeilla lataus myös 
kestää huomattavasti kauemmin, joten kätevä Toyota-latausjärjestelmä 
on � ksu valinta kotiisi.

Muistathan, että latausaseman tulee aina olla sähköalan ammattilaisen asentama. 
Tarjoammekin helppoa ja turvallista kokonaispakettia, joka sisältää valitsemasi latauslaitteen 
lisäksi asennuspalvelun,jolla varmistat asiaankuuluvan ja turvallisen käyttöönoton. 
Latausaseman asennuksesta vastaa Eltel Networks Oy. 

1. Toyota-latausasema
 kiinteällä n. 6 m latauskaapelilla.
 Svh. 699 €, asennettuna 1 312,80 €.

2. Toyota-latausasema 
 yhdellä latauspistokkeella.
 Svh. 1 299 €, asennettuna 1 912,80 €.

3. Toyota-latausasema
 kahdella latauspistokkeella.
 Svh. 2 499 €, asennettuna 3 112,80 €.

TOYOTAN 
LATAUSJÄRJESTELMÄT

PARAS RATKAISU
AUTOSI LATAAMISEEN

1. 2. 3.

Kysy lisätietoja 
Toyota-jälleenmyyjältäsi.

MyT-sovelluksen avulla 
on mahdollista hallita kaikkien Toyota-
latausasemien seuraavia toimintoja:
• Latauksen ajastus
• Latauksen käynnistys
• Latauksen lopetus
• Akun varaustilan tarkistus
• Auton esilämmitys ja jäähdytys



Auto kertoo autoilijasta 
– ja työnantajasta

Teksti MARIANNA SALIN kuvat TOYOTA

Tekniikka & Design

Työsuhdeauton koko ja käyttövoima 
viestivät usein siitä, miten yritys kantaa 
vastuutaan. Myös merkki ja malli 
vaikuttavat mielikuvaan yrityksestä. 
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”Auton pitää 
kuvastaa paitsi 

yrityksen arvoja 
myös sen 

luonnetta.”
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”NÄINÄ AIKOINA yritysvastuu 
on jokaisen yrityksen agendalla, ja 
myös työsuhdeautojen on viestittä-
vä vastuullisuudesta”, toteaa brändi-
asiantuntija ja osakas Juuso Enala 
markki nointiviestintätoimisto Hans-
dotterista. 

Selkeä ja näyttävä teko olisi hyppy 
täyssähköautoihin. Valinta toisi myös 
asiakastapaamisiin varman puheen-
aiheen, mutta sen sävy voi yllät-
tää ensikertalaisen. Enala ennustaa 
myönteisen jutustelun ohella tiukko-
ja keskusteluja myös sähkön tuotan-
totavoista ja akkumateriaaleista sekä 
sitä, miten lataus riittää Suomen hal-
ki ajaessa.

”Ja jos ajaa Teslalla, pääviesti on 
tuskin edes vastuullisuus vaan se, 
että yritys toimii trendien huipulla.”

Sähköautoilijan kannattaa siis 
perehtyä autoonsa, jotta voi lunastaa 
sen kaikki mainehyödyt. Hybridikus-
ki pääsee helpommalla.

”Hybridillä saa helposti hyvän 
ihmisen leiman. Ei tarvitse edes tie-
tää, miten se oikein toimii”, hybridil-
lä ajava Enala naurahtaa.

Pieni ja kevyt – automaailman  
hyvis
Käyttövoimasta riippumatta Enala 
kiinnittäisi huomiota ennen kaikkea 
auton kokoon ja kulutukseen.

”Onhan energia tuotettava tavalla 
tai toisella jokaiseen autoon.”

Samalla linjalla ovat yritykset, jot-
ka ohjaavat työntekijöitä kohti kevyi-
tä ja niukasti kuluttavia työsuhdeau-
toja. Pieni kulutus miellyttää varmas-

Valkoinen ja 
köykäinen

Valkoinen auto kiitää puhtaas-
ti ja keveästi kuin untuvapilvi 
poutapäivänä. Polttoainetta 
se nauttii vain siemaillen. Vai 
kuinka?

”Valkoinen autonväri luo 
mielikuvan puhtaudesta ja 
keveydestä, kun taas musta 
kertoo öljystä ja aggressiivi-
suudesta. Punainen osoittaa 
urheilullisuutta, keltainen vil-
liä vapautta ja harmaa tylsyyt-
tä”, Juuso Enala arvioi.

Valkoinen ohitti taka-
vuosien suosikin, harmaan, 
jo seitsemän vuotta sitten 
uusien autojen markkinoilla. 
Viime vuonna jo lähes kol-
mannes uusista autoista oli 
Suomessa valkoisia. Kyllä, 
Enalankin auto on valkoinen.

ti niin työnantajaa kuin vapaa-ajan 
ajoja maksavaa autoilijaakin. Entäpä 
pieni koko?

”Ne ajat ovat ohi, jolloin auton 
koko kasvoi elintason myötä. Suuri 
auto ei ole enää statussymboli aina-
kaan kaupungeissa. Kaupungeissa 
on jo tavallista vaihtaa jopa pienem-
pään.”

Turkulainen Enala nautti vielä 
jokunen vuosi sitten kaupunkiajosta 
”pikkaisella sittiäisellä”, mutta mat-
kat asiakkaiden luo maakuntiin sai-
vat hänet vaihtamaan isompaan. Hän 
tietää kyllä, että isompikin voi vai-

* Pieni kulutus miellyttää 
varmasti niin työnantajaa 
kuin vapaa-ajan ajoja mak-
savaa autoilijaakin. 
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Uusien autojen värit Suomessa – Top 3
Vuonna 2000 Vuonna 2005 Vuonna 2019

Punainen 24,4 % Harmaa 27,4 % Valkoinen 28,1 %

Sininen 18.8 % Sininen 17,6 % Harmaa 20 %

Harmaa 16,7 % Punainen 15,3 % Musta 15,5 %

Lähde: Traficom. Henkilöautojen ensirekisteröintiosuudet

* Sähköautoilijan 
kannattaa perehtyä 
autoonsa, jotta voi 
lunastaa sen kaikki 
mainehyödyt.

jokin epäkäytännöllinen ranskalainen 
sopii siihen paljon paremmin. Jotain 
hyväntuulista ja vitsikästä.”

Enala uskoo, että auton alkuperä-
maa merkitsee yhä paljon ja vaikut-
taa niin autoilijan kuin yrityksenkin 
maineeseen.

”Jos yritys valmistaa kestäviä 
koneita ja laitteita, siis arvokkai-
ta investointihyödykkeitä, on vaikea 
kuvitella, että Välimeren maissa val-
mistettu auto parantaisi uskottavuut-
ta. Mielikuvat ovat vahvassa, vaikka 
eivät vastaisikaan todellisuutta.”

kuttaa pieneltä kaupunkien ulkopuo-
lella.

”Suomi on suuri maa, ja autolla 
on erilainen asema eri paikoissa. Pie-
nellä paikkakunnalla voi yhä tunnis-
taa konepajan hierarkian sen pihalle 
pysäköityjen autojen koosta.”

Merkillä ja alkuperämaalla  
on väliä
Mielikuvien ammattilainen on itse 
hyvä esimerkki siitä, miten ajan hen-
ki on muuttunut. Enala ajoi vielä 
kymmenkunta vuotta sitten 4,2 lit-
ran moottorilla.

”Enää en kehtaisi pysäköidä sel-
laista lähellekään asiakkaan ovea. Nyt 
minulla on Lexus RC. Se on niin 
kaunis, että ihmiset tulevat parkki-
paikalla kehumaan”, Enala kertoo. 
Hänen mielestään mainosmies ei voi-
si valita automallia, joita on rivissä 15 
samanlaista, vaikka se olisi miten laa-
dukas hyvänsä. Hän huomauttaa, että 
monelle toimijalle on kuitenkin etua 
sulautua massaan.

”Auton pitää kuvastaa paitsi yri-
tyksen arvoja myös sen luonnet-
ta. Jos sinulla on lähileipomo, et voi 
kuljettaa leipää diesel-Volvolla, vaan 

Maine ja tarve sopusointuun
Enala toivoo, että yrityksissä annet-
taisiin tilaa myös työntekijöiden 
mieltymyksille auton merkin, käyttö-
voiman ja koon valinnassa.

”Auto on monelle hyvin henkilö-
kohtainen asia. Osalle se on välttä-
mätön paha, mutta osalle se kuvastaa 
elämäntapaa myös työpaikan ulko-
puolella. Eikä kyse ole vain mieliku-
vista vaan myös tarpeista. Joku kul-
jettaa autossaan työkaluja tai vetää 
traileria. Toisen autoon on mahdut-
tava suuri perhe ja koira. Voi myös 
olla, että isomman auton kuljettaja 
ajaa vähemmän kuin pienen auton 
kuljettaja ja myös kuluttaa vähem-
män.”

Enala myöntää, että osa tarpeis-
ta on mielikuvituksen tuotetta siinä 
missä mielikuvatkin.

”Joku haluaa katumaasturin, kos-
ka se näyttää kivalta pihassa, mut-
ta hän selittää itselleen tarvitsevansa 
sitä mökkitiellä.” TW

”Hybridillä saa helposti hyvän ihmisen leiman,” pohtii 
brändiasiantuntija  Juuso Enala.
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Hyvä tyyppi

Unelmat ovat 
osa auto
kauppaa.

Hanskassa koko mallisto
Toyotan tuotemarkkinointi
päällikkö Jouko Ryynänen 
tiimeineen pitää huolen 
siitä, että valikoimassa 
riittää niitä autoja, joita 
suomalaiset haluavat.

Teksti ja kuva JUHO PAAVOLA
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NUORENA IHMISEN on saatava 
tehdä virheitä, sillä ne voivat lopulta 
viedä pitkälle. Näin kävi Jouko Ryy-
näselle, joka nykyisin toimii Toyo-
tan Suomen tuotemarkkinointipääl-
likkönä. 

”Ensimmäinen autoni ei suinkaan 
ollut Toyota”, Ryynänen myöntää 
erheensä.

Mutta kovaa se kulki. Ryynänen 
ajoi muutamia ralleja F-ryhmässä 
Fiat 128 Sport Coupella. Kun auto 
oli kaadettu katolleen toistamiseen, 
ralli sai jäädä. Ryynänen alkoi kes-
kittyä diplomi-insinöörin opintoihin 
Otaniemessä. 

Kilometrit sorateiden virtuoosina 
eivät kuitenkaan olleet menneet huk-
kaan, päinvastoin.

”Kaverini, jonka kanssa ajoin, oli 
mennyt Toyotalle automyyjäksi, ja 
sain hänen kauttaan Toyotasta hyvän 
kuvan. Ensin hän myi minulle ja vai-
molleni Corollan, perheen kasvaes-
sa Carina II -farmarin, ja kun hänen 
myyntipuheensa olivat niin hyvät, 
päätin hakea Toyotalta töitäkin.”

Logistiikka kirkasti  
Toyotan arvot
Tänä vuonna Ryynäselle tuli täyteen 
20 vuotta Toyotan organisaatiossa. 
Tuote- ja varaosapäällikköinä vietet-
tyjen vuosien jälkeen Ryynänen työs-
kenteli viimeiset neljä vuotta Toyotan 
varaosalogistiikkakeskuksen vetäjänä 
Korsossa. Keskus huolehtii varaosa- 
ja varustetoimituksista koko Toyo-
ta-verkostolle Suomessa ja Virossa.

”Toyotan arvot, kuten ongelmien 
näkeminen mahdollisuuksina, turhan 
poistaminen ja jatkuva kehittyminen 
kirkastuivat logistiikassa, missä tava-
ra liikkuu jatkuvasti ja oikeat tavarat 
on saatava oikeaan paikkaan.”

Kesällä Ryynänen aloitti Toyo-
tan tuotemarkkinointipäällikkönä. 
Myynninsuunnittelu- ja tuotemark-
kinointitiimien kanssa hän huolehtii 

Jouko Ryynänen

•  Aloitti Toyota Auto Finlandilla 
vuonna 2000 tavara-, maasto- 
ja hybridiautojen tuotepäällik-
könä. Aiemmin johti Toyotan 
logistiikkataloa•  Koulutus autotekniikan diplo-
mi-insinööri •  Kesästä 2020 lähtien toiminut 
Toyota Auto Finlandin tuote-
markkinointipäällikkönä •  Harrastuksiin kuuluu vuosimal-
lin 1981 Toyota Celican puunaa-
minen ja lenkkeily, uinti sekä 
autokirjallisuuden ahmiminen

siitä, että jälleenmyyjillä on oikeaan 
aikaan saatavana sellaisia autoja, joi-
ta suomalaiset haluavat.

”Ennustajan työtähän tämä on. 
Arvioimme asiakkaiden mieltymyk-
siä ja autokaupan yleistä kehitystä, 
joista jälkimmäinen viime vuosien 
poukkoilun perusteella on kieltä-
mättä hankalaa. Koronavirus sekoit-
ti autokauppaa lisää, mutta Toyotan 
markkinaosuuden kasvu kertoo, että 
olemme vastanneet kysyntään juuri 
oikealla tavalla. ” 

Asiakas tietää kyllä,  
mitä tarvitsee 
Ennustamisen ohessa Ryynänen 
pitää tärkeänä yhteydenpitoa auto-
myyjiin. He tietävät esimerkiksi sen, 
minkälaisia varustepaketteja asiak-
kaat kysyvät.

”Haluamme ajatella Toyotalla 
asian niin, että mallien markkinoille 
työntämisen sijaan katsomme, mitä 
asiakkaat haluavat.”

Yleisimmät mallit ja tavallisim-
mat varustepaketit on löydyttävä 
´hyllystä´, kun asiakas saapuu Toyo-
ta-liikkeeseen ostohousut jalassa. Sen 
sijaan yksityiskohtaisesti juuri oman 
maun mukaan räätälöityjä yksilöi-
tä asiakkaat suostuvat odottamaan 
kauemminkin.

”Myynnin suunnittelu on myös 
ajoittamista. Uusien mallien saapu-
essa on varmistettava niiden riittä-
vyys, mutta oikea-aikaisen tilaamisen 
ohella on samalla kyettävä hallitse-
maan poistuvien mallien varastoa. ”

Celica vie toiseen maailmaan
Osa autokauppaa ovat unelmat. Ryy-
nänen tykkää toimia Toyotan paris-
sa, sillä unelmat ja arki eivät ole liian 
kaukana toisistaan. Asiakas saa, mitä 
mainos lupaa.

”Toyota-hybridimallistossa suo-
malaiset arvostavat erityisesti ympä-
ristöystävällisyyttä ja taloudellisuutta, 

vaivattomuutta sekä moderneja tek-
nologioita. Ja luonnollisesti Toyotalle 
tunnusomaista luotettavuutta”, Ryy-
nänen kiteyttää.

Tunteakseen automerkin läpiko-
taisin Ryynänen ei ole rajoittanut tie-
tämystään työpaikalle. Vapaa-ajalla 
moderni markkinaennustaja saa väis-
tyä, ja siistin toimistounivormun alta 
esiin kuoriutuu autoteknikko. Har-
rasteautonaan Ryynäsellä on oikea 
klassikko, eli vuoden 1981 takavetoi-
nen Toyota Celica.

”Se vie täysin toiseen maailmaan. 
Tykkään siitä, kun käynnistäessä 
saan antaa varovasti ryyppyä ja kuu-
lostella, miten se lähtee käymään. 
Sen ajan autoa pitää todella ajaa: se 
on välillä kivaa, ja muistuttaa myös 
siitä, mikä nykyajan autoissa on 
hyvää.” TW
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16” talvirenkaat Taakkateline, esim.Taakkatelineet, esim.Vetokoukku, 13-napainen pistoke, esim. 
Proace City L1-korimalli: 

kiinteä vetokoukku, 
laippakiinnitys 870 €

Proace City Verso 
L1-korimalli: irroitettava 

vetokoukku 1 007 €

Proace City, 2 poikkitelinettä 283 €

Lisäpoikkiteline, 1 kpl 147 € Polkupyöräteline
Proace City Verso, kattokaiteisiin 258 €

1 pyörälle, taakkatelineeseen 168 €

Alumiinivanteilla alkaen 1 352 €
Teräsvanteilla alkaen 984 €

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

VALMIINA 
MINNE VAIN

TOYOTA-LISÄVARUSTEILLA

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! 
Tutustu samalla Proace-perheen uutuuksiin:
Ketterän ja kompaktiin Proace City -pakettiautoon sekä 
5- tai 7-paikkaiseen Proace City Verso -henkilöautoon.
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Toyota tutkii ja kehittää monia
 ratkaisuja liikkuvuuden
 tulevaisuuteen, kuten akku- 
käyttöisiä sähköajoneuvoja, 
pistorasiahybridejä,
polttokennohybridejä, ja
 tavanomaisia hybridejä,
kuten FT-CH-konsepti.

Torkut ja 
teekutsut 

autossa
Aurinkoenergialla liikkuvia autoja ja 

päiväunia takapenkillä? Ehkäpä sellaista 
voi olla autoilu tulevaisuudessa. 

Lähitulevaisuuden suurin kysymys on silti 
se, korvaako vety sähkön.

Teksti SAMI TAKALA kuvat TOYOTA 

Tulevaisuus
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ettei autoilussa tapahdu mitään dra-
maattista ainakaan kymmeneen vuo-
teen.

”Älykkyys lisääntyy varmasti ja 
täyssähköisten autojen osuus kas-
vaa.”

Hallin mukaan autoilun sähköisty-
misestä kertovissa numeroissa mene-
vät silti ennusteet ja päiväunet sekai-
sin. Suomen tavoitteena on, että teil-
lä liikkuu 250 000 sähköautoa tai 
ladattavaa hybridiä vuoteen 2030 
mennessä. Ilmastopaneeli toivoo nii-
tä peräti 850  000.

Hallin mielestä villeimpien visioi-
den toteutuminen edellyttää muuta-
kin kuin haluja vähentää päästöjä.

”Siihen vaikuttaa hankintakan-
nustimet ja tarjonta. Uutta teknolo-
giaa edustavien autojen hankintahinta 
saattaa olla korkea suhteessa toimin-
nallisuuteen tai perinteisiin autoihin. 
Vetyauto olisi kiinnostava mahdolli-
suus, jos ei ole sähköstä haltioissaan.”

Tankki täyteen vetyä
Vety- eli polttokennoautojen puolesta 
liputtaa myös Autotuojat ja -teollisuus 
ry:n toimitusjohtaja Tero Kallio.

”Vety tuppaa unohtumaan kes-
kustelussa. Pidän suurena onnetto-
muutena, ettei siihen valmistaudu-
ta. Ymmärrän, että jakeluasemien 
perustaminen on kallista, mutta eivät 
sähköautojen pikalatauspaikatkaan 
ole ilmaisia.” 

Sähköautojen ja pistokehybridien 
kauppa on Kallion mukaan päässyt 
hyvään vauhtiin. EU:n päästötavoit-
teet käytännössä pakottavat auton-
valmistajat tuomaan sähköisiä autoja 
markkinoille.

Kallion mielestä vety olisi sähköä 
eettisempi ja ekologisempi vaihtoeh-
to. Hän uskoo siksi sen tulevaisuu-
teen.

”Kuluttaja haluaa, että akkusäh-
köautolla pääsee yhdellä latauksel-
la yhtä pitkälle kuin polttomootto-
riautolla. Siihen päästään vain kas-
vattamalla akkukokoa, mikä vaatii 
yhä enemmän alkuaineita: nikkeliä, 
grafiittia, kobolttia ja litiumia. Kai-
vosteollisuuden kapasiteetti täytyy 
monikymmenkertaistaa.”

Julkisuudessa on puhuttu paha-
maineisesta Kongon koboltista, jota 
on myös älypuhelimien ja kannet-
tavien tietokoneiden akuissa. Vety-
autoon riittää sähköautoa pienempi 
akku ja vähemmän alkuaineita.

”Esimerkiksi Japani ja Saksa ovat 
lähteneet raivaamaan tietä polttoken-
noautoille. Uskoisin, että polttoken-
no tulee 2030 – 2040-luvulla.”

Toinen vaihtoehto on korvata fos-
siilisia polttoaineita keinotekoisilla 

MITÄ, JOS AUTOMATKAN voisi 
viettää kokonaan takapenkillä leväten 
tai vaikka lukemalla kirjaa? Samal-
la lentävä auto kuljettaisi sinut peh-
meästi perille itsestään.

Tulevaisuutta maalailevissa tietei-
selokuvissa tämäntapainen matkan-
teko on ollut jo pitkään arkea, mutta 
voisiko se olla oikeasti totta? Toyota 
Way kysyi kolmelta asiantuntijalta, 
millaisena he näkevät autoilun tule-
vaisuuden.

Teekutsut autossa
Aloitetaan Jussi Hallista, jonka 
moni muistaa tv:n Ajoneuvos-ohjel-
masta ja saman nimisestä kirjasta. 
Nykyään hän työskentelee johtajana 
Aalto-yliopiston asiantuntijayrityk-
sessä Aalto EE:ssä.

Halli naurahtaa kuullessaan lentä-
vistä autoista.

”Ne ovat hyvä esimerkki siitä, 
kuinka visiot jättävät meidät räntäi-
selle bussipysäkille seisomaan. Vaik-
ka droneilla tapahtuva kevytpaket-
tikuljetus metropoleissa kasvaisi, on 
hankalaa ajatella, että ihmiset voisi-
vat risteillä lentävillä henkilökuljetti-
milla.”

Jos taas kuljettajalta viedään ratti 
ja muut hallintalaitteet, vain mieliku-
vitus on rajana, mitä itsestään ajavas-
sa robottiautossa voisi tehdä.

”Autot saattavat muistuttaa vaikka 
joogastudiota tai teehuonetta.”

Kovin todennäköisenä Halli ei 
tätä pidä. Oikeastaan hän ajattelee, 

Vetyautoon riittää sähköautoa 
pienempi akku ja vähemmän 
alkuaineita. Kuvassa Toyotan 

vetyauto Mirai.

* Autoilun sähköis-
tymisestä kertovissa 
numeroissa menevät 
ennusteet ja päiväunet 
sekaisin.
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polttoaineilla. Esimerkiksi LUT-yli-
opistossa on tutkittu teknologiaa, 
jossa polttoaineen raaka-aineena on 
ilmasta saatavaa hiilidioksidia.

”Tämä voisi olla 2040-luvun rat-
kaisu.”

Aurinkoenergialla eteenpäin
Koska tulevaisuutta ei ole, sitä ei 
voi suoraan tutkia. Tulevaisuuden-
tutkijan on kehitettävä skenaarioita. 
Autoilun osalta on kaksi vahvaa vaih-
toehtoa, kertoo tulevaisuudentutki-
muksen professori Petri Tapio.

Ensimmäisessä niistä henkilöautoi-
lun määrä vähenee, kun taas julkinen 
liikenne, kävely ja pyöräily lisäänty-
vät. Jo nyt kaupungissa asuvat nuoret 
lykkäävät ajokortin ajamista ja köröt-
televät sähköpotkulaudoilla.

”Heille auto ei ole statussymbo-
li samalla tavalla kuin vanhemmille. 
1960–70-luvulla syntyneet ovat Suo-
men autoistunein sukupolvi.”

Toisaalta esimerkiksi OP-ryhmän 
150 autolla operoima yhteiskäyttöau-
topalvelu lopetti keväällä toimintan-
sa, koska se ei lehtitietojen mukaan 
ollut riittävän kannattavaa.

Tapion toisessa vaihtoehdossa 
autoilu ei vähene. Sen sijaan ihmiset 
miettivät, miten autosta saa teknises-
ti sellaisen, että oma vastuu ympäris-
töasioista tulee kannettua.

”Ostetaan luomuauto samaan 
tapaan kuin luomuruokaa.”

Tapio toivoisi autojen katoille ja 
konepelteihin aurinkokennoja. Samal-
la hän muistuttaa, ettei autokanta 
muutu nopeasti, vaikka ympäristöä 

* “Autot saattavat 
muistuttaa vaikka joo-
gastudiota tai teehuo-
netta.” Jussi Halli

* “Tänä vuonna os-
tetuista autoista lähes 
kaikki ovat käytössä 15 
vuoden päästä.”  
Petri Tapio

* “Japani ja Saksa 
ovat lähteneet raivaa-
maan tietä polttoken-
noautoille. Uskoisin, 
että polttokenno tulee 
2030–2040-luvulla.” 
Tero Kallio

säästävien autojen määrä lisääntyy.
”Tänä vuonna ostetuista autois-

ta lähes kaikki ovat käytössä 15 vuo-
den päästä. Sama koskee joukkolii-
kennettä. Tuolla ne 20 vuotta vanhat 
Pendolinotkin pörräävät.”

Professori veikkaa, että nykymeno 
jatkuu vuosikymmeniä. Ihmiset ovat 
kaavoihin kangistuneita, eikä totuttu-
ja tapoja helposti muuteta.

”Meillä on edelleen isoja autoja, 
jotka pitävät paljon meteliä ja henki-
vät maskuliinista uhoa. Toisaalta on 
myös käteviä kauppakasseja.”

Isompi muutos saattaa olla edes-
sä, kun nykyinen autoilijasukupolvi 
ei voi enää käyttää autoa iän tai ter-
veyden takia.

”Voi olla, että robottitaksit tai 
-autot yleistyvät.” TW
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Monipuolinen ja kattava Toyota Vakuutus sisältää liikennevakuutuksen 
ja sinulle sopivimman kaskoturvan. Valitse suppeampi Osakasko tai kattava 
Täyskasko, joita voit täydentää lisäturvilla oman tarpeesi mukaan.

Kaskoturva kattaa autosi ja kaikki siihen asennetut alkuperäiset lisä- ym. 
varusteet ja se sisältää mm. henkilöturvan. Valitsemalla Toyota Vakuutuksen 
autosi korjataan aina Toyota-merkkikorjaamossa, alkuperäisillä 
Toyota-varaosilla.

Sujuva korvauspalvelu, Toyota-liikkeen ammattitaito ja aidot Toyota-osat 
tuovat sinulle mielenrauhaa autoiluun. Saat täyskaskoon jo aloitusbonuksena 
täyden 80 % bonuksen ja voit hyödyntää liikennevakuutuksen liikennevakuu-
tusbonuskertymäsi aina 80 %:iin asti.

Kysy Toyota Vakuutusta uuteen tai käytettyyn autoon 
Toyota-jälleenmyyjältäsi!

Kaskovakuutuksen turvat Täyskasko Osakasko
Sijaisautopalvelu m

Korkeampi lunastuskorvaus m

Lasiturva m m

Pysäköintiturva l

Törmäysturva l

Luonnonilmiöturva l

Henkilöturva l l

Lemmikkiturva l l

Hinaus- ja matkakulut l l

Eläinkolariturva l l

Ilkivalta-, Varkaus- ja Paloturva l l

Vastuuturva ulkomaille l l

Oikeusturva l l

Liikennevakuutus l l

m = 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.”

JOKO MINULLA ON ilmiömäi-
nen muisti, tai sitten jokainen 

mies vain muistaa kaikki allaan käy-
neet menopelit. Tässä oma 80-luvun 
listani: kolme Opelia, kolme Fiatia, 
kaksi Datsunia sekä yksi Mini, yksi 
Lada ja yksi Ford. Kaikki autoni oli-
vat enemmän tai vähemmän ikivan-
hoja, ruosteisia romuja, kunnes pää-
häni nousi sen yhden tuottoisan sar-
jan tekemisen myötä tankillinen kus-
ta. Oli tullut aika alkaa elää herroiksi, 
ja sellainenhan ei onnistu ilman 
uudenkarheaa maastoautoa.

Ensimmäinen hankkimani maas-
toauto oli Toyota 4Runner. Eikä 
mikä tahansa malli, vaan se toisen 
sukupolven versio, joita valmistettiin 
vuosina 1989–1995. Sitä oli saata-
vana kahdella eri moottorivaihtoeh-
dolla. 2,4 litran turbodieselinä ja 3,0 
litran V6-bensamoottorilla. Jokainen 
voi arvata, kumman suuruudenhul-
luuteensa kompasteleva nuori keika-
ri valitsi. Tietenkin sen kolmelitraisen 
ja vieläpä automaattivaihteisena.

Olihan se hulppeaa huristelua, 

mutta karu arki alkoi loiskuta silmil-
le, kun huomasin olevani jatkuvasti 
kiinni letkunvarressa. Tuohon aikaan 
minulla oli myös pahana tapana vetää 
kuivat eli ajaa tankki niin tyhjäksi kuin 
mahdollista, joten uskaltaisin lyödä 
viiden tähden sushi-illallisen vetoa, 
että maastoautossani oli vain 42 litran 
tankki, sillä sinne lorisi aina lähes tar-
kalleen tuo määrä kallista bensaa.

Kolmelitraisen veekutosen tankin 
koko olikin asia, josta jouduin rekla-
moimaan auton minulle myynyttä lii-
kettä. Pystyin nimittäin hädin tuskin 
porhaltamaan Helsingistä Tampereelle 
yhdellä tankillisella. Ongelma ei kuu-
lemma ollut tankin lilliputtimainen 
koko suhteessa muhkealla moottorilla 
varusteltuun maastoautoon, vaan nuo-
renmiehen kaasujalan raskaus. Tätä 
tekstiä kirjoittaessani olen kääntänyt 
koko internetin ylösalaisin, ja tutki-
musteni tuloksena kaikkialla väitetään, 
että tuon kärryn tankin koko olisi ollut 
66 litraa. Saatanallisesta kulutuksesta 
päätellen sen todellisen koon on kyllä-
kin täytynyt olla 66,6 litraa.

Vaikka talouteni oli jo valmiiksi 
kuralla, oli minulla sentään vielä sen 
verran virtsan lisäksi järkeä päässä-
ni, että ymmärsin mitä pikimmiten 
yrittää päästä eroon tästä itseänikin 
pahemmasta juoposta. Vaihtoauto-
myymälöissä en kuitenkaan tohti-
nut paljastaa todellista syytä vaihto-
haluilleni, vaan sopersin jotain liian 
ahtaasta penkistä kaltaiselleni jär-
jenjättiläiselle. Lopulta sain veivat-
tua kannaltani rahallisesti erittäin 
huonot vaihtokaupat, ja alleni vaih-
tui toinen japanilainen maastoauto. 
Se olikin sitten sellainen härveli, jon-
ka suunnittelijalle oli annettu vain 
kynä ja viivoitin ja pyydetty käyttä-
mään alle kouluikäisen mielikuvitus-
ta. Käykää katsomassa netistä, miltä 
näyttää 90-luvun alun Isuzu Trooper 
-mallisto, ja kuvitelkaa minut pollea-
na ja pyöreäposkisena istumaan sen 
sisälle. Siinä keskikaljan aiheuttama 
turpea pyöreys ja japanilainen kan-
tikkuus kohtasivat zeniläisessä har-
moniassa toisensa. TW

Maastoautosta sinä olet tullut
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Autouutisnälkä?  
Tilaa uutiskirjeemme!
Kiinnostaako sinua Toyotan uutuudet? Tai 
haluatko saada vinkkejä autosi huoltoon tai 
saada tietoa vaikkapa uusista turvatekniikois-
ta? Tai oletko kiinnostunut autoilun ajankoh-
taisista ilmiöistä? Jos, niin tilaa uutiskirjeem-
me! Saat kerran kuukaudessa ilmestyvän tie-
dontäytteisen ja inspiroivan uutiskirjeemme 
sähköpostiisi. 

Tilauslomakkeen löydät osoitteesta 
toyotaway.fi/tilaa

Toyota-autoilijoiden 
ikioma lehti
Käsissäsi oleva Toyota Way -lehti on tuhti paket-
ti kaikille autoista ja ajamisesta kiinnostuneil-
le Toyotan asiakkaille. Toyota Way -lehti ilmes-
tyy paperiversiona tänä vuonna kolme kertaa ja 
näköisversiona kerran. Tilaa lehti oitis osoittees-
sa toyotaway.fi/tilaa. Saat lehden täysin mak-
sutta suoraan kotiisi kannettuna.

Lehti lähetetään myös Traficomin tietoihin 
perusten uusille Toyota- autojen omistajille ja 
haltijoille. 

Tarkista osoitelähteesi lehden osoitekentän 
alareunasta. Se on joko Toyota Auto Finland 
Oy:n asiakasrekisteri tai Traficom.

Automaailman 
kiinnostavimmat jutut

Haluatko lukea Toyota-maailman tarinat paperilehdestä? Vai 
oletko digin ja videoiden ystävä? Meillä on tarjota ratkaisu. Valitse 

tyylisi ja hyppää mukaan. Muista tilata myös uutiskirjeemme!

3/2020

Toyota Way
TOYOTAWAY.FI

LEHTI TOYOTA-AUTOILIJOILLE

Automaatti 
selätti 

manuaalin

JOOGAA, TEETÄ 
JA VETYÄ

TULEVAISUUDEN AUTOT

AUTO, JOLLA 
ON SIELU
*TOYOTA YARIS

KARTTURI JONNE HALTTUNEN

”TYYTYVÄISYYS TAPPAA
KEHITYKSEN”

TOYOTA WAY
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Jutut myös diginä
Joko olet tutustunut uudistuneeseen 
verkkosivustoomme?  
Osoitteesta  toyota way.fi löydät paitsi 
kaikki lehden jutut myös joka kuukausi 
ilmestyvää uutta  sisältöä. Käy kurkkaa-
massa tarina ja video pinkin Hiacen omis-
tajasta tai muhkea tietopakettimme uudes-
ta tieliikennelaista.

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

Kysyttävää?
Jos sinulla herää kysymyksiä leh-
den tilaamisesta tai peruuttami-
sesta tai uutiskirjeestä, autamme 
mielellämme. Lue lisää osoittees-
sa toyota.fi/toyotaway

Näköislehti ja arkisto
Haluaisitko lukea Toyota Way -lehteä, mut-
ta paperinen lehti ei satu olemaan käsillä? 
Vai tykkäätkö muuten vaan lukea artikkelei-
ta digi versioina? Silloin ratkaisuna on lehtiar-
kisto. Löydät arkistosta uusimman numeron 
lisäksi myös vanhemmat numerot. Uusin leh-
ti ja aiemmat numerot löytyvät myös näköis-
versioina  
toyota.fi/ajankohtaista/toyotaway
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toyotahuoltovaraus.fi

HUOLETTOMIN MIELIN KOHTI SEIKKAILUJA 
Varaa merkkihuolto helposti ja nopeasti 
osoitteessa toyotahuoltovaraus.fi. 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

MINNEPÄIN SUOMEA 
SUUNTAATKAAN

www.toyotahuoltovaraus.fi
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