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MINÄ AJAN.
SINÄ AJAT.
HÄN AJAA.
ME AJAMME.

COROLLA Touring Sports 1.8 Hybrid Active Edition kokonaishinta 30 099,12 €* (sis. toimituskulut 600 €), WLTP CO₂-päästöt 103 g/km, WLTP EU-yhd.
kulutus 4,6 l/100 km. COROLLA Touring Sports 2.0 Hybrid GR Sport kokonaishinta 36 592,52 € (sis. toimituskulut 600 €), WLTP CO₂-päästöt 
121 g/km, WLTP EU-yhd.kulutus 5,3 l/100 km. TAKUU 3 vuotta/100 000 km, korin puhkiruostumattomuustakuu 12 vuotta, hybridijärjestelmän 
takuu 5 vuotta/100 000 km. Toyota Hybridiakkuturva 10 vuotta/350 000 km. Corolla Hybrid -malliston CO₂-päästöt 101-121 g/km ja yhdistetty 
kulutus 4,5-5,3 l/100 km. Kuvan auto Corolla GR Sport. *Kampanjahinta, voimassa toistaiseksi.

ESIMERKKILASKELMA: Toyota Corolla Touring Sports 1.8 Hybrid Active Edition 30 099,12 € (sis. toimituskulut 600 €). TOYOTA JOUSTO kk-erä 274 €. 
Rahoitusaika 48 kk. Kilometrit 60 tkm. Käsiraha 20 % (6 019,82 €). Suurempi viimeinen osamaksuerä/taattu hyvityshinta 14 085 €. Korko 2,95 %. 
Käsittelymaksu 9 €/kk. Perustamiskustannus 180 €. Todellinen vuosikorko 3,82 %. Luoton määrä 24 079,30 €. Luoton ja kustannusten yhteismäärä
26 962,92 €. Edellyttää hyväksytyn luottopäätöksen ja kaskovakuutuksen. Luoton myöntäjä Toyota Finance Finland Oy, Korpivaarantie 1, Vantaa.

Koe Suomen suosituin hybridimalli ja sen lyömätön yhdistelmä loistavaa 
ajettavuutta, tehokasta hybridivoimaa ja upeaa muotoilua. Ja se tunne, 
kun huomaat ajaneesi jopa puolet matkastasi sähköllä.

ITSELATAAVA TOYOTA COROLLA HYBRID.
SUOMEN SUOSITUIN HYBRIDI.

Uudessa Corolla GR Sport -mallissa nautit mukautuvasta 
iskunvaimennuksesta yhdistettynä 184 hv:n tehoon. 
Vakiona Style-varustelun lisäksi mm. 18" kevytmetallivanteet, 
GR Sport -yksityiskohdat, GR Sport -istuinverhoilu ja 
Bi-tone-kaksivärimaalaus.

COROLLA TOURING 

SPORTS 1.8 HYBRID 

ACTIVE EDITION esim. Toyota Jousto -rahoituksella

274 € /kk
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YARIS 1.5 Hybrid Active kokonaishinta 22 086,89 € (sis. toimituskulut 600 €), WLTP CO2-päästöt 87 g/km, WLTP EU-yhd.kulutus 3,8 l/100 km, Vapaa 
autoetu/Käyttöetu 520/355 €/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. 
Kuvien autot erikoisvarustein. ESIMERKKILASKELMA: Toyota Yaris 1.5 Hybrid Active 22 086,89 € (sis. toimituskulut 600 €). TOYOTA JOUSTO kk-erä 
212 €. Rahoitusaika 48 kk. Kilometrit 60 tkm. Käsiraha 20 % (4 417,38 €). Suurempi viimeinen osamaksuerä/taattu hyvityshinta 9 954 €. Korko 2,95 %. 
Käsittelymaksu 9 €/kk. Perustamiskustannus 180 €. Todellinen vuosikorko 4,14 %. Luoton määrä 17 669,51 €. Luoton ja kustannusten yhteismäärä 
19 929,24 €. Edellyttää hyväksytyn luottopäätöksen ja kaskovakuutuksen. Luoton myöntäjä Toyota Finance Finland Oy, Korpivaarantie 1, Vantaa. 

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.

Toyota Jousto -rahoituksella

212 € /kk



Pääkirjoitus
Peukuta Facebookissa
#TOYOTASUOMI

Seuraa Twitterissä
#TOYOTASUOMI

Tykkää Instagramissa
@TOYOTASUOMI

Pekan vinkit

ISKU JA ETEENPÄIN
Karateka Titta Keinä-
sen tarina (s. 26).

TULKOON VALKEUS
Tarinaa ajovalojen 
kehityksestä (s. 36).

MATKALLA JOSSAIN 
PÄIN SUOMEA
Automatkailun mah-
dollisuuksia (s. 44).

VUODEN 2020 kääntyessä kohti ka-
lenterivuoden loppua luodaan perin-

teisesti katse kuluneeseen vuoteen ja sil-
mäillään kiinnostuneesti tulevaisuutta ja 
mitä uusi vuosi mahtaa tuoda tullessaan. 
Jos olisimme laiva ja katsoisimme tähän 
asti kuljettua reittiä, kävisi mielessä väki-
sinkin seuraava asia: olemme käyneet ki-
villä useammin kuin erään nimeltä mainit-
semattoman varustamon matkustajalaivat. 
Kulkusuuntaan katsottaessa tilannetta voi-
si kuvata taas hernerokkasumussa seilaa-
miseen.

Astuessamme kuivalle maalle ja takaisin 
autoalan kuvioihin voidaan todeta tämän-
hetkisen normaalitilanteen jatkuneen mel-
ko lailla muuttumattomana. Suomen koko-
naisautomarkkina on kevään koronapiikin 
luoman kuopan myötä noin 17 % pienem-
pi kuin viime vuonna. Vaikka kakku onkin 
pienentynyt, olemme Toyotalla iloisia saa-
dessamme siitä jatkuvasti suurempaa pa-
laa lautasellemme. Markkinaosuutemme 
oli lokakuun jälkeen noin 14 % ja tietenkin 
meitä ilahduttavasti huikealla etumatkal-
la lähim pänä oleviin kilpailijoihin (10,1 % 
ja 9,9 %). Malleista Corolla, Yaris ja RAV4 
esiintyvät toistuvasti Suomen suosituim-
pien automallien Top 10 -listalla, joten 
voimme olla syystäkin tyytyväisiä suoritus-
tasoomme koronasta ja sen vaikutuksista 
huolimatta. 

Jos hyppäämme taas aluksemme kyy-
tiin ja yritämme tähyillä tulevaisuuttamme 

aiemmin mainitun sakeahkon sumun seas-
ta, on joitain kiintopisteitä kuitenkin näky-
vissä. Yksi takuuvarma merimerkki matkal-
lamme kohti suurta tuntematonta on 
käyt tövoimakeskustelu, joka vain kiihtyy 
kiihtymistään. Tarjolla on paljon puheen-
aiheita, mutta yhtäältä keskustelua käy-
dään voimakkaasti tunne- eikä faktapohjai-
sesti. Osaltaan se johtuu tietysti siitä, että 
faktoja ja ”vaihtoehtoisia” faktoja on esillä 
todel la runsaasti. Tällä hetkellä vaatii vali-
tettavasti asiantuntemusta ylipäänsä erot-
taa oikeat faktat voimakkaaseen ääneen 
esitetyistä mielipiteistä – joihin jokaisella 
toki on vapaassa maassa oikeus.

Kaikesta epävarmuudesta huolimat-
ta faktapuolella on onneksi laaja hybridi-
mallistomme, joko itselataavina tai ladat-
tavina versioina. Nollapäästöiset autot ko-
puttelevat myös ovella ja ovat melko lä-
hellä horisontissa. Kyllä ne sieltä tulevat 
näkyviin jahka sumu hieman hälvenee, ja 
hälveneehän se. Ei yksikään sumu ole kes-
tänyt ikuisesti. Näkymien selkeydyttyä voi-
daan käydä taas asiallista keskustelua au-
toilunkin tulevaisuudennäkymistä niin 
Suomessa kuin maailmalla.

Haluan toivottaa kaikille lukijoillemme 
ja muillekin asiakkaillemme oikein hyvää 
ja turvallista joulua sekä onnellista uutta 
vuotta 2021!

Pekka Karvinen
Tiedotuspäällikkö

Erikoisen vuoden yhteenveto

”Olipahan vuosi, vaan 
niin siitäkin selvittiin!”

TOYOTA WAY 7Kuva OTTO VIRTANEN

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


Minun Toyotani

Miksi valitsit Yariksen?
Ensimmäinen Yaris tuli taloon vuon-
na 2011. Jäin silloin vuorotteluva-
paalle, ja totesimme mieheni kans-
sa, että emme pärjää yhdellä autolla. 
Päädyin Yarikseen ystäväni suosituk-
sesta lyhyen koeajon jälkeen. Nykyi-
sen autoni hankin keväällä 2017 
Toyota Kaivokselasta, missä auto oli 
ollut lähinnä henkilökunnan käytös-
sä. En käynyt edes koeajolla, vaan 
oston sinetöi Kaivokselassa saamani 
erinomainen palvelu. Yaris säilyttää 
hintansa melko mukavasti, ja siitä on 
ollut iloa autoa vaihdettaessa. 

 
Mikä autossasi on parasta?
Ehdottomasti luotettavuus. Kum-
massakaan autossani ei ole esiintynyt 
mitään vikoja, eikä minun tarvitse 
jännittää, lähteeköhän se pihasta vai 
ei. Kohtuullinen kulutus ja maltilli-
set päästöt ovat minulle tärkeitä, sil-
lä ajan paljon. Nykyisessä autossani 
on vieläpä bonuksena kattoikkuna, ja 
Yaris istuukin minulle kuin hansikas 
käteen.

 
Mitä Toyota merkkinä  
merkitsee sinulle?
Luotettavuutta, pysyvyyttä ja laatua. 
Myös kaikissa palvelu- ja huoltotilan-
teissa hommat ovat aina pelittäneet, 
kuten on sovittu. 

 
Mitkä auton ominaisuudet  
ovat sinulle tärkeitä?
Kyllähän autossa aina ulkonäkö kiin-
nittää huomion ensimmäisenä, mut-

Islanninhevonen ja Toyota Yaris ovat luotettavia ja helppoja kavereita, 
jotka kuljettavat paikasta toiseen. Katri Heikkilällä on molemmat.

Yaris on hevos
harrastajan auto

Teksti ja kuvat JUHO PAAVOLA 

KU K A

Katri Heikkilä

• Ikä 51•  Ammatti markkinointi päällikkö 
Tikkurila Oyj:ssä• Asuu Vantaalla• Perhe avomies, koira ja hevonen•  Harrastukset ratsastus, ulkoilu ja 
kokkailu

ta käytössä vielä tärkeämpää on tur-
vallisuus, joka puolestaan lähtee ajo-
mukavuudesta. Saan säädettyä pen-
kin ja ohjauspyörän itselleni juuri 
sopiviksi, ja näen hyvin ympärilleni. 
Tunnen, että auto on helposti hallit-
tavissa. Yaris on näppärän kokoinen 
ja helppo parkkeerata, mutta tuntuu 
maantiellä kokoaan isommalta. Har-
rastan ratsastusta islanninhevosellani 
Sohvilla, ja pieneksi autoksi Yarikses-
sa on yllättävän hyvin tavaratilaa rat-
sastusvarusteilleni.

 
Kuinka usein vaihdat autoa?
Noin viiden vuoden välein. Marssin 
autokaupoille ennen kuin vanhassa 
alkavat korjaustarpeet tulla vastaan ja 
kun vanhasta autosta saa vielä muka-
vasti välirahaa.

 
Millaisessa käytössä autosi on?
Käytän autoa päivittäisellä työmat-
kallani, tosin nyt korona-aikana olen 
työskennellyt pääsääntöisesti kotona. 
Ehdottomasti eniten autoa käytän 
tallimatkoihin. Kilometrejä minulle 
kertyy tyypillisen viikon aikana noin 
450–600 km. Yhdellä tallireissul-
la ajoa kertyy edestakaisin noin 150 
km, josta suurin osa karttuu maan- 
ja moottoritiellä. Yariksella on muka-
va ajaa pidempääkin matkaa. 

 
Hauskin autoiluun liittyvä  
muistosi?
Olin ostomatkalla pomoni kans-
sa Coloradossa. Oli jo pimeää, kun 
olimme ostoksilla kauppakeskuk-

sessa viimeisten asiakkaiden joukos-
sa. Kävelimme lähes tyhjälle parkki-
paikalle erään naisen perässä. Nap-
sautin vuokra-automme lukot auki, 
jolloin myös auton valot välähtivät. 
Edellämme kävellyt nainen istuu-
tui tyynesti autoomme, käynnisti sen 
ja lähti ajamaan. Vaikka avaimet oli-
vat minulla, oli auto kantaman sisäl-
lä. Onneksi nainen huomasi virheen-
sä. Hänen ilmeensä oli näkemisen 
arvoinen, kun hän vuolaasti pyyteli 
anteeksi tapahtunutta. Uskon, että 
hänkin taitaa jo nauraa tapaukselle 
yhtä paljon kuin mekin!

 
Millainen olisi unelmiesi auto?
Sen pitäisi olla kaunis ja virtaviivai-
nen, mutta myös käytännöllinen. 
Muita kriteerejä olisivat riittävät säi-
lytystilat, ja voimanlähteenä mielel-
lään sähkö- tai hybridimoottori.  Voi-
maa pitäisi mielellään olla hevostrai-
lerin vetämiseen, eli uskoisin vaikka-
pa RAV4 Plug-in Hybridin osuvan 
aika lähelle unelma-autoani. TW

Yaris  
vuosimalli 2016

 ajettu  
87 000 km 
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”Ajan vuodessa noin 
25 000–30 000 km, josta

 suurin osa maantieajoa.
 Yaris mielletään varmasti 

enemmän kaupunkiautoksi, 
mutta sillä on mukava taittaa

 myös pidempää matkaa.”

Katso video 
Katrista  

toyotaway.fi 
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A JASSA
AUTOILIJAN UUTISET

Nuoret kuljettajat toivovat aikuisten  
huomioivan heidät paremmin liikenteessä
65 PROSENTTIA kuljettajista ker-
too ajavansa tavallista varovaisemmin 
ja huomaavaisemmin, jos huomaa lii-
kenteessä nuoren kuljettajan, selviää 
suomalaisten asenteita nuoriin kul-
jettajiin kartoittavasta Liikennetur-
van kyselytutkimuksesta. Puolet nuo-
rista kuljettajista kuitenkin kokee, 
että aikuiset tekevät joskus kiusaa 
nuorille kuljettajille liikenteessä. 

Joka toinen nuorista koki, että jot-
kut aikuisten toimintatavat nuoria 
liikkujia kohtaan vaarantavat turval-
lisuutta. Samalla 12 prosenttia ky-

selyyn kaikista kyselyyn vastanneista 
kertoo yrittävänsä joskus autoa aja-
essaan ”kouluttaa” mopolla tai mo-
poautolla liikkuvia nuoria. 

”Nuorille kuljettajille voi sattua 
enemmän virheitä, mutta aikuisten 
kuljettajien pitäisi tämä ymmärtää ja 
suhtautua kärsivällisyydellä. Aikuis-
ten tulee omalla toiminnallaan näyt-
tää oikeanlaista esimerkkiä liiken-
teessä, eikä lisätä riskejä”, painot-
taa Liikenneturvan koulutusohjaaja 
Tomi Niemi.

Kyselyssä tuli esiin, että nuoret 

kuskit toivovat, että vanhemmat kul-
jettajat huomioisivat nuoret parem-
min. 

Kantar TNS Oy:n marras-jou-
lukuussa 2019 toteuttamaan kyse-
lyyn vastanneita oli 1000, joista au-
toilevia oli 79 prosenttia. Lisäksi Lii-
kenneturva selvitti nuorten ajatuk-
sia liikenteestä oppilaitoskyselyillä 
syksyllä 2019. Aineistoa kerättiin 
ympäri Suomen yhteensä 24 oppilai-
toksesta. Kyselyyn vastasi yhteensä 
3291 nuorta, joista 1150:lla oli jokin 
ajo-oikeus. TW

TUTKITTU JUTTU

Teksti SATU SUMMA
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Ajassa

15.–16.1. 
Talviralli 

Tammikuu alkaa Rovaniemellä 
vauhdikkaasti Arctic Lapland 

Rallyn merkeissä. Tämä 
tunturiralli tunnetaan varsinkin 

vaativista keliolosuhteista, jossa 
lunta ja jäätä riittää. 

arcticrally.fi

22.1–6.2.
Valoshow 

Kuusamon talvi hehkuu 
alkuvuodesta upeissa väreissä 
kun Polar Night Light Festival 
valaisee Rukatunturin viidettä 
kertaa. Osan valoteoksista voi 

kokea myös rinteessä. 
ruka.fi/lightfestival

28.11–16.1.
Joulun tunnelmaa  

Valon polku tuo joulun 
tunnelmaa Turkuun keskustasta 

lähiöihin. Esimerkiksi 
Teatterisillalla voi ihastella 

Cabaret-musikaalista tuttuja 
punaisia palloja ja musiikkia.

turku.fi

 jalankulkijoista noudattaa  
liikennevaloja (2019)  

LÄHDE: LIIKENNETURVA

89%
NOUSUSSA & LASKUSSA

Nousussa 
Heijastavat 

asusteet kuten 
hatut ja hanskat 

tekevät jalankulki-
jasta loistavan.

Laskussa 
Pulloveden 

suosio hiipuu, kun 
yhä useampi valit-
see itse täytettä-
vän kestopullon.  

AUTOBEST on 31 eurooppalaisesta autotoimittajasta koostu-
va tuomaristo, joka palkitsee vuosittain autouutuuksia eri kate-
gorioissa. Uuden sukupolven Toyota Yaris sai SAFETYBEST -pal-
kinnon tunnustuksena turvallisuuden eteen tehdystä kehitys-
työstä.

Uudessa Yaris-mallissa sekä aktiivinen että passiivinen tur-
vallisuus on ottanut isoja askeleita eteenpäin. Autossa on va-
kiona uusimman version Toyota Safety Sense -turvallisuusjär-
jestelmä ja ensimmäisenä Toyota-mallina etumatkustajien vä-
liin törmäystilanteissa täyttyvä keskiturvatyyny. TNGA-perusra-
kenne mahdollistaa hyvän perustan törmäysturvallisuudelle.

Toyota Yaris on ehdolla myös AUTOBEST 2021 – Best Buy 
Car of Europe -palkinnon saajaksi. TW

Toyota sai vuoden 2020 
SAFETYBEST -palkinnon

Tapahtumatiedot voimassa lehden painopäivänä.
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Ajassa

Toyota Auto Finland ja Special  
Olympics Finland aloittavat yhteistyön 

Sattuneista syistä alavireisillä markkinoilla Toyota on kasvattanut 
markkinaosuuttaan Euroopassa liki prosentilla edelliseen vuo-
teen verrattuna ollen tiukasti 6 % markkinaosuuden tuntumassa. 
Yaris, Corolla sekä RAV4 edustavat 57 % Euroopassa myytävistä 
uusista Toyota-malleista ja Länsi-Euroopan osalta 62 % asiakkais-
ta päätyy hybridiin. TW

Toyotalla hyvä vire Euroopassa

Lukemista 
selkoa

Ladattavien hybridiautojen 
kulutus- ja päästölukemat  
ihmetyttävät monia. Miksi  

ilmoitetut lukemat voivat ero-
ta todellisista kulutuslukemista 
melko paljonkin?

Kuten polttomoottoriautoissakin, 
asetetaan lainsäädännöllä raamit 
autojen kulutus- ja päästömittauk-
sille. Suurin muutos viime vuosina 
tapahtui, kun NEDC-mittaussyklis-
tä siirryttiin uuteen WLTP-sykliin. 
Autonvalmistajilla ei ole mittauksiin 
mitään sananvaltaa, vaan sama lain-
säädäntö ja samat mittaussyklit pä-
tevät merkistä riippumatta kaikille. 

Esim. RAV4 Plug-in -mallin vi-
rallinen yhdistettyä ajoa vastaa-
va kulutuslukema on 1,0 l/100 km. 
Matalat lukemat selittyvät sillä, että 
ladattavien hybridien osalta kulu-
tusmittaus on painotettu, eli sii-
nä otetaan huomioon sekä ladatul-
la sähköllä ajettava osuus että il-
man ladatun sähkön osuutta ajetta-
va osuus - kuten tilanteissa, joissa 
ladattu sähkö on ajettu loppuun ja 
auto toimii normaalin täyshybridin 
tavoin.

Todellisissa käyttötilanteissa ky-
symys onkin siitä, kuinka ahkeras-
ti au ton käyttäjä voi ja haluaa lada-
ta autoaan. Mikäli ajetaan vain lauh-
keassa ilmastossa pelkällä ladatulla 
sähköllä, on polttoaineen kulutuslu-
kema pyöreästi nolla litraa per mikä 
tahansa matkayksikkö. Jos sen si-
jaan autoa ei ladata lainkaan, on 
esim. RAV4 Plug-in -mallin kulutus 
suurin piirtein samaa luokkaa kuin 
itselataaval la sisarmallilla eli hieman 
alle 6 l/100 km. Todellinen koko-
naiskulutus muodostuu siis ladatta-
van sähkön käytön ja täyshybridikäy-
tön välisestä suhteesta.

Niinpä vaikkapa RAV4 Plug-in 
-mallillakin on mahdollista ajaa niin 
alle kuin yli virallisen kulutusluke-
man.

HYBRIDIT

TOYOTA MOTOR EUROPE ja Spe-
cial Olympics Europe Eurasia ovat 
sopineet vuoden 2019 lopussa laa-
jasta yhteistyöstä, joka jalkautuu nyt 
maakohtaisesti. 

Toyota Auto Finland Oy:n ja Spe-
cial Olympics Finlandin yhteistyö on 
Suomessa kaksivuotinen ja jatkuu 
vuoden 2022 loppuun asti.

Toyota kokee liikkuvuuden ulottu-
van autoilun ulkopuolellekin.”Start 
Your Impossib le” -liike heijastaa näi-
tä arvoja ja korostaa yhtiön tavoitetta 
tarjota liikkuvuuden vapautta kaikille. 

Special Olympics on kehi tys vam-
mais ten lasten ja aikuisten urheilulii-
ke. Se luo mahdollisuuksia säännöl-
liseen harjoitteluun, kilpailemiseen 
sekä urheilun ilon jakamiseen ystä-
vien, perheiden ja yhteisön kanssa. 

”Tämä yhteistyö tukee Toyotan pe-

riaatetta liikkumisen kuulumisesta kai-
kille. Tärkeintä kuiten kin on, että se 
tulee lisäämään mahdollisuuksia tukea 
juuri heidän liikku mista, jotka kenties 
eniten kaipaavat tukea”, toteaa Toyota 
Auto Finland Oy:n markkinointijohta-
ja Mikko Kekäläinen.

”Olemme tehneet Toyotan kans-
sa tiivistä yhteistyötä paralympiajouk-
ku een tukemisessa ja Para School Day 
-koulukiertueen mahdollistamises sa. 
Nyt alkavan Special Olympics -yhteis-
työn myötä Toyota tukee Suomen en-
simmäisenä yrityksenä kolmea vaikut-
tavaa kokonaisuutta. Tulevien vuosien 
yhteisillä sisällöillä lisätään tietoisuut-
ta kehitysvammaisten liikkumisen tär-
keydestä, ja mahdollistetaan yhdes-
sä liikkumista kaikille”, Paralympiako-
mitean kumppanuuspäällikkö Timo 
Mäkynen iloitsee.

YHTEISTYÖ
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Ajassa
LUE LEHTEÄ MYÖS DIGITAALISESTI TOYOTAWAY.FI  

Kätevät lisävarusteet 
talvireissuun. 

Talvikelin
tärpit

Akkulaturi
Pieni ja näppärä 5A/12V sopii 

autoon, jossa moottorilämmitin.
Asennettuna alk. 195,00 €*.

Suksiboksi
Thulen 420 litran virtaviivainen 
suksiboksi on helppo kiinnittää.  

(329 €).

Taakkatelineet
Taakkatelineistä on iloa talven 

pidemmillä ajoreissuilla.  
(alk. 243 €).

*tarkista mallikohtainen 
saatavuus ja hinta tuotteelle 

lähimmältä Toyota 
jälleenmyyjältäsi. 

TOYOTAN rahoituspalveluilla asi-
akas voi ostaa sekä uusia että käy-
tettyjä autoja Toyota-jälleenmyy-
jäliikkeistä. Selvitimme automyy-
jiltämme, mitä asiakkaat rahoituk-
seen liittyen heiltä kysyvät. 

Miika Kinnunen, automyyjä,  
Kuopion Autokauppa 
Voiko auton osamaksurahoi
tuksen maksaa aikaisemmin 
pois?  

Toyotan osamaksurahoitus on 
mahdollista maksaa milloin ta-
hansa ennen sopimuksen päät-
tymistä. Loppuvelan määrän voi 
tarkistaa itse verkosta My Finance 
-palvelun kautta tai Toyota Rahoi-
tuksen asiakaspalvelusta.  

Janni Hyvönen, myyntipäällik-
kö trainee, Toyota-Autocenter 
Loimaa 
Onko Toyota Jousto leasing
sopimus?

Toyota Jousto on osamaksu-
sopimus, jossa on suurempi vii-

meinen erä ja rahoitusyhtiön ta-
kaama taattu hyvityshinta sopi-
muksen päätteeksi. Asiakas voi 
myös milloin tahansa vaihtaa au-
ton tai maksaa loppuvelkansa pois 
kesken sopimuskauden. Kysees-
sä ei ole leasingsopimus, joka on 
vuokraamista.  

 
Kenneth Karhu, automyyjä,  
Toyota Kaivoksela 
Onko käytettävä jotain tiettyä 
vakuutusyhtiötä, kun ostaa au
ton rahoituksella? 

Asiakas voi itse valita vakuu-
tusyhtiön, josta hän haluaa hank-
kia vakuutuksensa. Toyotalla on 
tarjolla myös oma Toyota Vakuu-
tus, jonka maksut voi halutessaan 
liittää Toyotalla rahoitetun auton 
osamaksuerien yhteyteen. Vakuu-
tusyhtiönä Toyota Vakuutuksessa 
toimii If. 

 Lisää kysymyksiä ja vastauksia 
luvassa seuraavassa Toyota Way 
-numerossa. TW

Automyyjät kertovat: 

Mitä asiakkaat haluavat 
tietää rahoituksesta

RAHOITUS
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Suomessa  syntynyt

Uusi Toyota GR Yaris
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Suomessa  syntynyt

Uusi Toyota GR Yaris -urheiluauto sai alkunsa 
Toyotan ralliosaamisesta WRC-sarjassa. 

Menestyksen muovaama malli toteuttaa TOYOTA 
GAZOO Racingin periaatetta: aina parempia 
autoja, joiden ajettavuus on ainutlaatuinen 
yhdistelmä hauskuutta ja palkitsevuutta.

Teksti Pekka Karvinen Kuvat Toyota
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TÄYSIN UUDEN Yaris-malliston 
huipulle sijoittuvassa mallissa on  
hyödynnetty isossa mittakaavassa  
TOYOTA GAZOO Racingin ja  
Tommi Mäkinen Racing -tiimin suo-
malaista pitkän linjan osaamista. Lu-
kemattomat testikilometrit Toyotan 
 WRC-tiimin kotiseuduilla Keski- 
Suomessa ovat hioneet tästä mallista 
sen mitä kaikkea se on – muun muas-
sa seuraavan Yaris WRC -auton tyy-
pitysmallin. Mallista tekevät ainutlaa-
tuisen sen täysin uusi alustarakenne, 
voimalinja, jousitus, omamassan opti-
mointi sekä aerodynaamiset ominai-
suudet yhdessä GR-FOUR-neliveto-
järjestelmän kanssa. 

Ensimmäinen nelivetoinen  
urheiluauto vuosiin
Uusi Toyota GR Yaris on Toyotan en-
simmäinen nelivetoinen urheiluau-
to ja WRC-tyypitysmalliksi tarkoitet-

tu malli Celica GT Four -mallin jäl-
keen, jonka tuotanto päättyi vuonna 
1999. Kyseinen malli toimi pohjana 
 Toyotan siihen asti parhaimmalle 
menestystarinalle WRC:n osalta, ja 
saavutti 30 voittoa, neljä henkilökoh-
taista maailmanmestaruutta ja yhden 
valmistajakohtaisen mestaruuden. 
Kunnianosoituksena Celica GT 
Four -mallia kohtaan kantaa uusi GR 
Yaris ylpeydellä takaluukussaan GR-
FOUR-logoa.

Suunnittelun kolmena keihäänkär-
kenä ovat olleet aerodynamiikka, pai-
nojakauma ja alhainen omamassa. 
Tommi Mäkinen Racing -tiimin 
WRC-kokemusta omaava henkilöstö 
on hionut autosta todellisen helmen. 
Sen kolmiovinen kori on valmistettu 
keveistä materiaaleista, kuten hiilikui-
tupolymeerista sekä alumiinista. Vai-
kuttavan teho-painosuhteen lisäksi 
uusi alustarakenne mahdollistaa le-

* Täysin uusi kolmi
sylinterinen 1.6litrai
nen moottori 
hyö dyntää monia 
moot  toriurheilusta  
tuttuja ominaisuuksia. 

Auto, jolla matka sujuu nopeasti 
ja loppuu aina kesken.
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veämmän raideleveyden taka-akselilla 
sekä takapään jousitusratkaisun pääl-
lekkäisillä kolmiotukivarsilla.

Tekniikka palvelemassa designia
Ainutlaatuinen design kumpuaa kol-
miovisuudesta ja 91 milliä matalam-
masta kattolinjasta. Karmittomat 
etuovet tukevat coupemaista ulkonä-
köä ja etusäleikkö sekä ilmanohjaimet 
korostavat auton ehdotonta GR-sta-
tusta yhdessä 18-tuumaisten kevyt-
metallivanteiden kanssa.

Täysin uusi kolmisylinterinen 
1.6-litrainen moottori hyödyntää  
monia moottoriurheilusta tuttuja 
ominaisuuksia. Mäntien jäähdytys 
tapahtuu useamman öljysuihkun voi-
min, pakoventtiilien halkaisija on 
normaalia suurempi ja imukanavat 
ovat osittain kiillotetut. 1 618 cm3 

iskutilavuudella tämä voimanpesä 
tuottaa 192 kW/261 hv huipputehon 
ja 360 Nm huippuväännön. Pako-

FA K TA

MOOTTORI JA VOIMANSIIRTO 
Tyyppi Suora kolmisylinterinen
Venttiilikoneisto DOHC, 12 venttiiliä, 
muuttuva imuventtiilien ajoitus
Polttoainejärjestelmä D4S – Suora  
ja epäsuora suihkutus
Imujärjestelmä Kuulalaakeroitu  
pakokaasuahdin
Iskutilavuus (cm3) 1 618
Sylinterin halkaisija ja iskunpituus 
(mm) 87,5 X 89,7
Puristussuhde 10,5 : 1
Suurin teho (hv / kW) 261/192
Suurin vääntömomentti (Nm) 360
Päästötaso Euro 6d Temp
Voimansiirto GR-FOUR -neliveto-
järjestelmä
Vaihteisto Käsivalintainen kuusi-
vaihteinen
Suorituskyky Teho-painosuhde (kg/kW 
- kg/hv) 6,7–4,9
Huippunopeus (km/h) 230  
(elektronisesti rajattu)

ALUSTA 
Etupyörien tuenta McPherson 
Takapyörien tuenta Päällekkäiset  
kolmiotukivarret
Ohjaus Sähköisesti tehostettu  
hammastanko-ohjaus
Kääntöympyrä (m) 10,8

JARRUT 
Edessä (halkaisija mm)  
Jäähdytetty levy (356) 
4-mäntäinen satula
Takana (halkaisija mm)  
Jäähdytetty levy (297)
2-mäntäinen satula

RENKAAT 
Dunlop SP Sport MAXX050
Michelin Pilot Sport 4s 
(lisävarustepaketissa)
Rengaskoko 225/40R18

ULKOMITAT (mm) 
Pituus 3 995
Leveys 1 805
Korkeus 1 460
Akseliväli 2 558
Raideleveys edessä 1 530
Raideleveys takana 1 560

MASSA (kg) 
Omamassa (ilman kuljettajaa) 1 280

kaasuahdin on kuulalaakeroitu ja 
kuusivaihteinen vaihteisto on erityi-
sesti tätä mallia varten suunniteltu. 
Yhdessä auton kevyen rakenteen 
(omamassa on vain 1 280 kg) on  
lopputuloksena teho-painosuhde 
4,9 kg/hv, joka siivittää auton 0–100 
km/h kiihdytyksen alle 5,5 sekuntiin 
ja elektronisesti rajoitettuun 230 
km/h huippunopeuteen.

Nelivedosta vetoa  
yksittäisiin pyöriin
GR-FOUR-nelivetojärjestelmä opti-
moi kevyen rakenteen mahdollisuu-
teen ohjata vetoa yksittäisille pyörille. 
Voimanjako eteen ja taakse on toteu-
tettu nopeatoimisella monilevykytki-
mellä. Hieman toisistaan poikkeavat 
välityssuhteet etu- ja takatasauspyö-
rästöille mahdollistavat teoreettisen 
voimanjaon aina täydestä etuvetoi-
suudesta täyteen takavetoisuuteen. 
Tämän ansiosta järjestelmä on huo-

GR Yaris edestä, takaa, sivulta ... aina näyttää hyvältä! 
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mattavasti kevyempi verrattuna esi-
merkiksi jatkuviin nelivetojärjestel-
miin keskitasauspyörästöineen.

Kuljettaja voi säätää nelivetojär-
jestelmää olosuhteisiin sopivaksi. 
Normaalitilanteessa perusvoimanja-
ko eteen/taakse on 60/40. Sport-ti-
lassa järjestelmä on takapainottei-
nen 30/70-jaolla ja Track-tilassa no-
peaa rata-ajoa varten 50/50. Kaikissa 
tilois sa kuljettajan toiminta, ajoneu-
von käyttäytyminen ja ajoalustan 
ominaisuudet vaikuttavat voimanjaon 
säätöön.

GR Yaris -mallin alustarakenne on 
uusi osoitus TNGA-alustarakenteen 
monikäyttöisyydestä ja skaalautuvuu-
desta. Uuden sukupolven Yaris-mal-
lissa käytettyyn GA-B-alustaraken-
teeseen on yhdistetty GA-C alustara-
kenteen takaosa. Tämä mahdollistaa 
normaalisti Yaris-mallissa käytettä-
vän yhdystukiakseliston sijaan pääl-
lekkäisten kolmiotukivarsien käytön, 
sallien nelivedon vaatiman tekniikan 
asentamiseen tarvittavan tilan. 

Varustepaketeista lisää 
ajettavuutta
Myös jarrut on kehitetty urheilullista 
ajoa silmällä pitäen. Ne sisältävät hal-

* Suunnittelun 
kolme na keihään
kärkenä ovat olleet 
aero dynamiikka, 
paino jakauma ja  
alhainen omamassa. 

Kumpi olisi sinun valintasi?

6  X  L Ä H I KU VA

1.  Kuljettajan työtilassa tarpeellinen 
palvelee oleellista  ajamista. 

2.  TOYOTA GAZOO Racing näkyy ja 
tuntuu monissa yksityiskohdissa.

3.  Erityisesti GR Yaris mallia kehitetys
tä vaihteistosta löytyy sopiva välitys 
kädenkäänteessä.

4.  Nelivedon voimanjako on kuljettajan 
päätettävissä.

5.  Konehuoneessa asuu itse Voima. 
Isolla alkukirjaimella.

6.  Mittariston monista näkymistä voi 
ihailla vaikka ahtimen toimintaa.  
Jos ehtii.

kaisijaltaan 356 mm uritetut etujar-
rulevyt nelimäntäisillä jarrusatuloilla. 
Lisävarusteena saatava Racing-varus-
tepaketti tuo ajettavuuteen vielä 
oman ulottuvuutensa. Lisävaruste-
paketti sisältää Torsen-tasauspyöräs-
töt niin etu- kuin taka-akselillekin, 
erilaisen jousitusprofiilin sekä Miche-
lin Pilot Sport 4s -renkaat. Vaihtoeh-
tona Racing-varustepaketille on Tek-
nologia-paketti, joka sisältää mm. 
JBL Premium -audion, pysäköintitut-
kat eteen ja taakse sekä navigoinnin.

Uuden Suomessa syntyneen  
Toyota GR Yaris -mallin ajettavuus 
on todellakin ainutlaatuinen yhdistel-
mä urhei lullisuutta sekä tehoa mutta 
myös hauskuutta ja palkitsevuutta. TW

Katso video ja  
lisää kuvia  

toyotaway.fi 
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Toyota-yhtiöt Suomessa 25 vuotta

Toyotan maahan tuonti
toiminnot siirtyivät vuonna 
1995 Toyotan omistukseen. 
Minkälainen matka kulunut 

25 vuotta on ollut?

TOYOTAN MAAHANTUONTI
TOIMINNOT siirtyivät Toyotan omis-
tukseen samana vuonna kuin Suomi 
voitti ensimmäistä kertaa jääkiekon MM- 
kultaa. Samana vuonna ensiesiteltiin 
Euroopassa viimeiseksi sukupolveksi 
jäänyt Toyota Hiace -mallisarja, tiedon 
valtatie eli Internet (joka tuolloin kirjoi-
tettiin isolla alkukirjaimella) otti ensi-
askeleitaan ja Suomi liittyi Euroopan 
Unioniin. 

Kulunut 25 vuotta on ollut mielenkiin-
toista aikaa niin nousukausineen kuin 
notkahduksineen, ja tällä hetkellä auto-
ala kokee koko olemassaolonsa ajan 
suurinta murrosta uusien käyttövoimien 

sekä autojen käyttötapojen noustessa 
yhä suurempaan rooliin. Kaiken aikaa 
maahantuonnin ja verkoston tukena on 
ollut Toyota Finance Finland Oy.

”Toyotan omistukseen siirryttäessä ja 
Toyota Rahoituksen aloittaessa 1.11.1995 
henkilöstö oli jo keskenään tuttua, mut-
ta tuotekehitysrintamalla alkoi tapah-
tua. Suomessa saimme kehittää uusia 
juttuja paljon itse, ja meillä oli taka-
namme globaalin Toyotan tuki ja luot-
tamus”, kertoo Jukka Korkiala, kenttä-
päällikkö, Toyota Finance Finland Oy.  

Korkialan mukaan eräs tärkeimmistä 
asioista, jonka Toyotan omistus on tuo-
nut mukanaan, on Toyotan ydinarvojen, 

ihmisten kunnioittamisen ja jatkuvan 
kehityksen tuleminen osaksi jokapäi-
väistä työtä. 

”Tavoitteita ryhdyttiin ajattelemaan 
kauaskantoisemmin ja kaikessa kehit-
tämisessä ajateltiin asiakasta ensin”, 
sanoo Korkiala.

Tämä heijastuu saavutuksiin digi-
taalisten palveluiden valjastamisessa 
asiak kaan eduksi. 

”Mikään tai kukaan ei ole immuuni 
virheille, mutta Toyotalla virheen sat-
tuessa pidetään sitä mahdollisuutena 
oppia jotain uutta sekä kehittyä. Syyt-
telylle ei Toyotan arvomaailmassa ole 
sijaa,” toteaa Korkiala. TW

25 vuotta  
Suomessa

2008 Ensimmäinen 
täysin digitaalinen 

palvelu rahoituksen 
asiakkaille mahdollisti 

kellonajasta riippu-
mattoman online-vel-
kasaldotiedustelun.

2003 Toyota autojen 
määrä Suomessa  

600 000.

2005 
Toyota-trukkien määrä 

Suomessa saavutti 
9 000 kappaleen 

virstapyvään.

2002
Toyota Logistics  

Services Finland Oy 
perustettiin.

2011 Elovainion 
toimipiste avat-
tiin Ylöjärvelle.
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Toyota Finance 
Finland Oy 

•  Omistaja Toyota Financial 
Services Corporation•  Rahoitus- ja leasing-
toiminnot• Henkilöstöä 32

Toyota Auto 
Finland Oy

•  Omistaja Toyota Motor 
Europe NV/SA•  Toyota- ja Lexus-ajo-
neuvojen maahantuonti-
toiminnot• Henkilöstöä 65

Toyota Auto- 
 talot Oy 

•  Omistaja Toyota Auto 
Finland Oy •  Toyota- ja Lexus-ajo-
neuvojen jälleenmyynti: 
Toyota Tammer- Auto / 
Tampere ja Ylöjärvi• Henkilöstöä 103

Toyota Logistics 
Services  
Finland Oy 

•  Omistaja Toyota Motor 
Europe NV/SA •  Varaosien ja varusteiden 
logistiikka ja varastointi• Henkilöstöä 35

Toyota Material 
Handling  
Finland Oy

•  Omistaja Toyota Material  
Handling Group •  Toyota- ja BT-trukit sekä 
muut materiaalinkäsittely- 
ja sisä logistiikkapalvelut• Henkilöstöä 140

2014 Markkinoille tuotiin  
Toyota Jousto -rahoi-

tustuote, joka tarjosi sii-
hen aikaan ennenkuulu-
matonta turvaa taatulla 

hyvityshinnallaan. 

2016 My Finance –verkkopal-
velun lanseeraus asiakkaiden 
rahoitusasioiden hoitamisen 

avuksi.

2017 Toyota Ammatti-
oppilaitos täytti 40 vuotta.

2019 30 000 Toyota-hybridiä 
Suomessa.
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AINA 
SAMA JUTTU
Tiedetään. 
Joissakin asioissa toisto ja tylsyys ovat kuitenkin hyvästä. 
Käytön mukaan räätälöity ja kiinteä kuukausierä on 
oivallinen esimerkki tästä. Kun rahoitat autosi Toyotan 
omassa rahoitusyhtiössä, vältyt yllätyksiltä.
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Kauko Kyyrö luo näkymiä 
autoalan ilmiöihin ja käänteisiin.  
Kauko on autoinsinööri, jolla on 
takanaan yli 30 mainostoimistovuotta.

SUOMI ON TURVALLISEN ja 
puhtaan maan maineessa. Mai-
ne kumpuaa luonnosta ja rau-

hallisista kaupungeista. Lapset voivat 
leikkiä ulkona turvallisin mielin. On 
päivähoito-, perhevapaa- ja koulutus-
järjestelmät. Työkulttuuri on teho-
kas ilman tuntikausia kestäviä lounas-
taukoja tai turhaa iltatuntien viettoa 
työpaikoilla. Maineesta pitää huoleh-
tia. Kaupunkeja ei esimerkiksi saisi 
rakentaa liian tiiviiksi, puistoja ja pui-
ta pitää säilyttää. Kosketus luontoon 
on tutkitusti tärkeää kaikille, kau-
punkilaisillekin. Avohakkuut eivät ole 
viime tiedon mukaan aina metsien 
tehokkain hyödyntämistapa. Niitä oli-
si siis taloudellisinkin perustein hyvä 
välttää, ja siten vaalia enemmän luon-
non monimuotoisuutta.

Tuotemerkkien maine nojaa tut-
tuun ja turvalliseen. Vuodesta toi-
seen suomalaiset arvostavat kärkeen 
Fiskarsin, Fazerin ja Abloyn. Näiden 
merkkien maine on syntynyt koke-
muksista ja suosituksista. Fiskars on 
vuosikymmeniä valmistanut kestäviä 
ja käytännöllisiä työvälineitä kotiin, 
keittiöön, harrasteisiin, puutarhaan 
ja klapitöihin. Fazerin tuotteet sopi-
vat suomalaisten makuun ja lukko on 
yhtä kuin Abloy.

Tarinat autoista ja ihmisistä niiden 

takana kasvattavat merkin mainetta. 
Henry Ford oli aikansa maineikkain 
automies. T-Fordit tunnettiin, mut-
ta matka maailman maineeseen vaati 
muutakin. Ford kehitti liukuhihnaval-
mistuksen avulla aikansa tehokkaim-
man autojen massatuotannon. Auton 
valmistusaika lyheni huomattavasti, 
ja tehdastyöntekijän palkka nousi sille 
tasolle, että hän pystyi ostamaan val-
mistamansa auton neljän kuukauden 
palkallaan. Työviikko lyheni viisipäi-
väiseksi. Maine työnantajana oli hui-
pussaan.

T-Fordin myyntiluvut pystyi peit-
toamaan vasta Ferdinand Porschen 
kehittämä Volkswagen Beetle, parem-
min kuplavolkkarina tunnet tu. Eri-
koi sen näköinen suosittu auto oli 
maineeltaan varmatoiminen kansan -
auto. Kuplan ennätyssuuret valmis-
tus luvut ylittyivät myöhemmin  
Toyotan toimesta.

Toyota on maineeltaan Suomen 
paras. Automerkkien ja mallien tii-
moilta on lukemattomia mainetari-
noita. Toyotan tarina ei perustu 
ainoastaan henkilöihin tai automallei-
hin. Toki Toyotallakin on suurien tari-
noiden autoja. Luotettava Corolla, 
maailman myydyin auto, tai Hilux, 
särkymätön työjuhta sekä maastu-
reiden esikuva, voimanpesä Land 

Cruiser. Toyotan tarinan ydintä on 
sen yrityskulttuuri, jossa henkilös-
töä, yhteistyökumppaneita ja asiak-
kaita arvostetaan aidosti. Tuotantoa 
tehostetaan ja tuotteita parannetaan 
jatkuvasti. Yritys kehittää liikkumis-
mahdollisuuksia kaikille ja osallistuu 
yhteiskunnan suunnitteluun innova-
tiivisesti ja laajasti. Suomalaiset pitä-
vät Toyotaa maineeltaan parhaana 
automerkkinä. Seuraavina tutkimuk-
sen mukaan ovat Mercedes, Porsche 
ja Volvo. 

Maineen vaalinta on vaativaa työtä. 
Organisaatiot, tuote ja markkinointi 
ovat maineen kannalta tärkeitä. Asia-
kaspalvelu nousee kuitenkin usein 
ratkaisevaan asemaan. Huollon asia-
kaspalveluhenkilöt esimerkiksi vastaa-
vat siitä, että asiat hoituvat sujuvasti, 
tulevat kerralla kuntoon ja lasku on 
sovitun kokoinen. Eli turvaavat mer-
kin maineelle sen, että asiakas on tyy-
tyväinen ja vie hyvää viestiä eteen-
päin. Työ on saavuttanut tuloksia, 
kun maine kasvaa luonnostaan. Tapa-
sin miehen, jolla on 23. perättäinen 
Toyota. Nyt hybridi. Ei tarvinnut ten-
tata merkin maineesta tai kysyä suo-
sitteleeko. Voi vain kuvitella, kuinka 
monta kertaa hän on matkan varrella 
välittänyt ympäristöönsä positiivisen 
viestin Toyotasta. TW
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Älypuhelimen  
saumaton yhteys  

autoon
Älypuhelimien integrointimahdollisuus auton medialaitteisiin 

tuo ajamiseen uudenlaista vaivattomuutta. Mitä Apple 
CarPlay® ja Android Auto™ tarkoittavat käytännössä?

Teksti PEKKA KARVINEN Kuvat TOYOTA

Tekniikka
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LYHYESTI KERROTTUNA älypuhe
li mien integrointimahdollisuus tar
koit taa älypuhelimen yhdistämistä 
osaksi auton mediajärjestelmää. Blue
tooth®yhteys on mahdollista nut jo 
vuosien ajan hands free puhelui
den käytön sekä musiikin kuunte
lun käyttäen puhelinta äänilähteenä. 
Lisäksi puhelimen mallista riippuen 
on ollut mahdollista käyttää esimer
kiksi tekstiviestejä tai sähkö postia. 
Apple CarPlay ja Android Auto 
ominaisuudet liittävät puheli men 
vielä tiiviimmin yhteen auton kans
sa ja mahdollistavat monien ominai
suuksien tai sovellusten käyttämisen 
ajon aikana turvallisesti ratista käsiä 
irrottamatta.  

Kun älypuhelin yhdistetään USB
liitännän välityksellä autoon, on 
järjestelmä käyttäjän suorittamaa 
hyväksyntää vaille valmis käytettä
väksi. Mikäli käytetään Applen iPho
nepuhelimia, on käytössä iPhonen 
oma Siriavustaja. Siriltä voi kysyä 
ajon aikana esimerkiksi kalenterimer
kintöjä tai säätietoja, tai sen avul
la voi käydä WhatsAppkeskustelua. 
Turvallisuussyistä Siri lukee saapu
neet viestit ääneen ja niihin on mah
dollista vastata ääniohjauksen avulla. 
Onhan koko integraatiomahdollisuu
den takana juuri halu auttaa kuljetta
jaa pitämään näppinsä irti puheli
mesta ajon aikana. 

Musiikkipalvelut ovat käytettävis
sä juuri siinä laajuudessa kuin ne ovat 
puhelimessakin. Esimerkiksi Spotify, 
Apple Music tai vaikkapa Deezer tois
tavat älypuhelinintegraation avulla 
lempimusiikkiasi auton äänentoiston 
kautta. Toiston hallinta on mahdol
lista joko äänikomennoin tai auton 
medialaitteen kosketusnäytön kautta.

Helpotusta navigointiin
Kokonaan oman ulottuvuuden äly
puhelinintegraatio tuo navigointi
sovellusten kautta. Oli autossa navi
gointia tai ei, älypuhelinintegraatio 
tuo kuljettajan käytettäväksi (puheli
mesta ja ladatuista sovelluksista riip
puen) esim. Apple Maps, Google 
Maps ja Wazenavigointipalvelut. 
Mikäli autossa on navigointijärjestel
mä ja älypuhelinintegraation kaut
ta saatavilla on vielä edellä mainitut 
palvelut, voi kuljettaja valita useam
masta eri vaihtoehdosta mitä haluaa 
käyttää. Unohtamatta tietenkään 
mahdollista etu tai takapenkillä istu
vaa, ääneen puhuvaa navigaattoria.

Älypuhelinintegraation käyttämi
nen itsessään on maksutonta, mut
ta on hyvä huomata, että esimerkik
si musiikin kuuntelu käyttää mobiili
dataa. Kotimaassa tämä muodostaa 
harvalle ongelmaa, kiitos kotimaisten 

puhelinoperaattoreiden suhteel lisen 
edullisen hinnoittelun, jonka joh
dosta monilla on käytettävissä 
rajaton määrä dataa. Ulkomailla 
ajet taessa tilanne saattaa kuitenkin 
olla toinen, mikä toki pätee matka
puhelimen käyttöön yleisestikin. 
Puhelimen navigointipalveluita käy
tettäessä on hyvä tiedostaa, ettei
vät ne käytä navigoinnin aikana jat
kuvasti huomattavia määriä dataa 
vaan suurin datasiirto tapahtuu rei
tin laskennan yhteydessä. Navigoin
nin käytön aikana datan käyttö on 
GPRSyhteyden varassa ja on mää
rältään maltillista.

Ja jos tien päällä on tylsää, niin 
Sirin avulla voi käydä puhelimensa 
kanssa melko pitkiäkin, jos kohta 
sisällöltään suhteellisen yksipuoli
sia keskusteluita. Olisikohan jokin 
podcast tai ohjelma Yle Areenasta 
kuiten kin parempi vaihtoehto?  TW

Lue lisää äly
puhelin

integraatiosta  
ja ohjeita:

Näpit irti puhelimesta – tärkeimmät 
toiminnot saadaan suoraan 

mediakeskuksen näytölle.
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”Vaistoni on  
vahvuuteni”

Titta Keinänen, 27, haistaa jo kaukaa 
niin vastustajan suunnitelmat kuin 
ihmisten mielialatkin. Herkkä vaisto 
on vahvuus myös auton ratissa. 

Teksti KIRSI-MARJA KAUPPALA Kuvat ROBERT SEGER ja TITTA KEINÄSEN KOTIALBUMI

Henkilö

Karateka Titta Keinänen:

26 TOYOTA WAY



Katso video  
Titasta  

toyotaway.fi 
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VÄLILLÄ ON MENTÄVÄ KAUAS, 
jotta voi nähdä lähelle ja kasvaa 
omaksi itsekseen. Karateka Titta 
Keinänen oivalsi tämän, kun hän 
päätti lopettaa karateuransa 16-vuo-
tiaana.

”Olin elänyt 9-vuotiaasta asti 
urheilukuplassa isäni valmennukses-
sa. Minulle tuli luonnollinen tarve 
katkaista napanuora ja tehdä välillä 
jotain muuta.”

Titta voitti karaten EM-pronssin 
viime vuonna, mutta ilman neljän 
vuoden taukoa se ei olisi ollut mah-
dollista. Tauon aikana Titta harras-
ti eri lajeja capoeirasta crossfittiin, 
opiskeli parturi-kampaajaksi ja vietti 
vaihto-oppilasvuoden Ecuadorissa. 

Etenkin vaihtovuosi kasvatti hen-
kisesti. Ympäri maailmaa tuleviin 
vaihto-oppilaisiin tutustuminen sai 
Titan oivaltamaan, miten samanlai-
sia ihmiset ovat kulttuurista riippu-
matta. Tämän opin hän palauttaa 
mieleensä yhä otteluissa, kun vastas-
sa on esimerkiksi japanilainen maail-
manmestari.

”Muistutan itselleni, ettei vastas-
sani ole supersankari, vaan saman-
lainen ihminen, jota on myös jän-
nittänyt aamulla. Pystyn voittamaan 
hänet!”

Menestykseen  
isän valmennuksessa
Titta halusi 20-vuotiaana antaa kara-
telle uuden mahdollisuuden. Val-
mennussuhde isänkin kanssa toi-
mi paremmin, kun Titta oli saanut 
aikaa ja tilaa itselleen sekä muutta-
nut omilleen.

”Oman isän neuvot ja palautteen 
meinaa toisinaan ottaa henkilökoh-
taisesti. Välillä on myös vaikea erot-
taa, milloin ollaan isän ja milloin val-
mentajan kanssa”, Titta sanoo.

Iso vahvuus on taas molemmin-
puolinen syvä luottamus ja tunte-
mus. 

”Ymmärrän jo katseesta, mitä 
isä tarkoittaa missäkin harjoittees-
sa ja kisoissa. Tiukoissa paikoissa on 
hyvä nojautua ihmiseen, joka tuntee 
minut läpikotaisin ja johon voin luot-
taa täysillä.”

Tammikuussa 2019 Titta palkit-
tiin Vuoden läpimurto -palkinnol-
la Urheilugaalassa ja lehdissä hänet 
nostettiin olympiatoivoksi. Menes-
tyksen myötä paineet alkoivat kasvaa. 
Aluksi niitä oli vaikea käsitellä, mut-
ta nyt Titta osaa jo ottaa ne positii-
visesti.

Jotta kolmessa minuutissa voi 
voittaa, jokainen sekunti on elettävä 
hetkessä ja oltava rohkea tekemään 
ratkaisuja. Ei saa pelätä liikaa häviö-
tä tai toivoa liikaa voittoa, vaan on 
pysyttävä hetkessä, Titta pohtii.

Tarkka vaisto on arjessa sekä vah-
vuus että heikkous. 

”Osaan kuunnella herkästi kehoa-
ni ja mieltäni ja välttää siten louk-
kaantumisia. Toisaalta aistin myös 
ihmisten tunteita herkästi. Huomaan 
jo kaukaa, jos jollakin on huono päi-
vä ja toisen tunnelmat tarttuvat hel-
posti. Minulle tulee usein tarve rea-
goida ja saada hänelle parempi olo. 
Välillä se on taakka.”

Vuosi sitten urheilupsykologi antoi 
Titalle luettavaksi erityisherkkyyteen 
liittyvän kirjan.

”Kirjan esimerkit kuulostivat 
hyvin tutuilta. Omien piirteiden 
ymmärtäminen on auttanut ymmär-
tämään itseä paremmin.”

Titta kokee, että herkkyys on iso 
vahvuus, jota voi hyödyntää, mutta 
siinä on myös omat haasteensa.

”Vaikka viihdyn ihmisten kanssa, 
tarvitsen paljon omaa aikaa latau-
tuakseni. Aamu- ja iltatreenien välis-
sä otan usein päiväunet. Myös rau-
hallinen venyttely ja hengittely laske-
vat kierroksia hyvin.”

Läsnäoloa ratin takana
Vielä tammikuussa Titta treenasi täy-
sillä tuleviin EM- ja MM-kisoihin 
sekä olympiakarsintoihin. Sitten tuli 

”Paineet kuuluvat urheiluun ja 
ne myös auttavat laittamaan kaiken 
peliin.”

Erityisherkkyys vahvuutena
Karateottelu kestää vain kolme 
minuuttia ja siinä ajassa pitäisi näyt-
tää parhaimpansa. Tittaa kiehtookin  
lajin haastavuus ja yllätyksellisyys. 

”Ottelua ei voi käsikirjoittaa etu-
käteen, vaan siinä eletään vaistojen 
varassa. Vahvuuteni on vaistoni – 
haistan hyvin tilanteita ja missä pitää 
olla.”

Omien rajojen etsiminen ja rikkominen 
motivoi Tittaa eniten karatessa. 

”On hienoa huomata, mihin kaikkeen 
pystyn venymään. En ole saavuttanut 
vielä koko potentiaaliani.”
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Titta Keinänen

• Ikä 27, karateka• Asuu Turussa•  Aloitti uransa 9- 
vuotiaana isänsä  
valmennuksessa•  Tärkein saavutus 
EM-pronssi 2019 ja 
Karate1 Premier League 
-voitto ensimmäisenä 
suomalaisena 2018•  Tärkein asia vapaa-ajalla 
Omasta ajasta nautti-
minen kotona hengai-
lemalla, äänikirjoja kuun-
telemalla ja käymällä 
salsatunneilla

korona ja kaikki kisat peruttiin. 
”Viimeiset kaksi vuotta ennen 

koronaa olivat olleet tiukkaa kisa-
kautta, ja aloin olla väsynyt. Mutta 
nyt olisi jo kiva päästä kisaamaan.”

Toisaalta Titta osaa ottaa ilon irti 
myös poikkeusajasta.

”Nautin siitä, että voin treena-
ta 15–25 tuntia viikossa ja kehittää 
uusia puolia itsessäni.”

Treeneihin Titta yleensä pyöräi-
lee, mutta pidemmillä matkoilla hän 
hyppää vanhempiensa Toyota Corol-
lan rattiin. Autossa miellyttää eten-
kin sen kompakti koko.

”Kompakti Corolla on helppo 
parkkeerata, ja sillä pääsee käteväs-

ti paikasta toiseen”, Titta sanoo ja 
kuvailee itseään rauhalliseksi kus-
kiksi.

Autoilulla ja karatella on myös 
yhtäläisyyksiä, Titta tietää. 

”Ajaessa on oltava samalla taval-
la täysin läsnä kuin tatamilla. Se on 
minulle myös tärkeää ja palauttavaa 
omaa aikaa.”

Titalla on autoilusta lämpimiä 
muistoja myös lapsuudesta. Keväi-
sin kun jäät olivat lähteneet, isä vei 
hänet ja neljä veljeä autolla kasta-
maan talviturkit. Jo lähtiessä ilmas-
tointi laitettiin punaiselle, ja auto 
lämmitettiin lähelle saunan lukemia. 

”Pulahduksen jälkeen oli kuuma 
auto odottamassa,” Titta nauraa.

Unelma olympialaisissa
Titan suurin unelma siintää Toki-
ossa elokuussa 2021, jolloin karate 
on ensimmäistä, ja todennäköisesti 
myös ainoaa, kertaa mukana olym-
pialaisissa. Jokaiseen sarjaan otetaan 

vain 10 ottelijaa, joten jo olympia-
paikka olisi kova saavutus ja lähellä 
lopullista tavoitetta: olympiamitalia.

”Silloin pitäisi saada kaikki nap-
piin, mutta tiedän, että se on mah-
dollista. Toinen iso haave on 
MM-mitali, jota minulla ei vielä ole.”

Ensi vuosi on vielä koronan muo-
toisen kysymysmerkin alla, joten 
Titalla on muitakin haaveita.

”Urheilu-uran loppuminen ei 
huoleta, koska silloin on taas maail-
ma avoinna. Haaveilen omasta per-
heestä ja siitä, että myös tuleva työni 
on merkityksellistä ja motivoivaa.”

Juuri nyt Titta haluaa soveltaa niin 
karaten kuin koronankin opetuksia 
arjessa ja keskittyä tähän hetkeen.

”En voi päättää, milloin seuraa-
vat kisat ovat tai miten ne menevät. 
Voin vaikuttaa vain siihen, mitä teen 
tänään: menenkö ajoissa nukkumaan 
ja miten hyvin treenaan. En mieti lii-
kaa tulevaisuutta, vaan teen joka päi-
vä asioita unelmani eteen.”  TW

Ensi kesäkuun karsinta- 
turnauksessa selviää,
toteutuuko Titan unelma
Tokion olympiapaikasta. 

* ”Ajaessa on oltava 
samalla tavalla täysin 
läsnä kuin tatamilla.”
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”AUTO SOPII elämäntilan
tee seemme kuin nenä 
päähän.”

Näin sanoo tamperelai
nen Pirkko Jyväkorpi, mutta 
hän ei puhu mistä tahansa 
autosta. Hän on käyttänyt 
uutta Toyota Kuukausitilaus
palvelua miehensä kanssa 
neljä kuukautta.

Toyotan kehittämällä pal
velulla auton saa käyttöönsä 
juuri siksi aikaa ja silloin kuin 
itse haluaa – samaan tapaan 
kuukausimaksulla kuin vaikka 
Netflixin tai Spotifyn kaltaiset 
viihdepalvelut.

Palvelu jatkuu kuukauden 
kerrallaan, kunnes käyttäjä ir
tisanoo sen. Siihen ei tarvitse 
sitoutua pitkäksi määräajaksi, 
eikä etukäteen ole pakko 
päättää kuinka kauan autoa 
käyttää.

Toyotalta kerrotaan, että 

Auton saa nyt 
kuukausimaksulla siksi 
aikaa kuin haluaa

Moni meistä katsoo elokuvia tai kuuntelee 
musiikkia kuukausimaksulla. Nyt myös auto 
on mahdollista hankkia samaan tapaan 
Toyota Kuukausitilaus palvelulla. 

Teksti SAMI TAKALA kuvat ADOBE ja JOUKO JYVÄKORPI

tarkoituksena on ollut tehdä 
liikkumisesta helppoa ja jous
tavaa. Palvelu on suunniteltu 
erityisesti niille ihmisille, joilla 
ei ole tarvetta auton jatku
vaan käyttöön ja jotka halua
vat ajaa autolla huoletta sekä 
olla miettimättä autoiluun 
liittyviä maksuja.

Turvallinen riskiryhmille
Auton kuukausitilauspalvelu 
on helpottanut Jyväkorpien 
arkea. Lisäksi se on tuonut 
turvallisuuden tunnetta ja 
iloa elämään.

”Kuulumme molemmat 
koronaviruksen riskiryh
mään, minkä vuoksi väl
tämme julkista liikennettä”, 
Pirkko Jyväkorpi sanoo.

”Kesällä kävimme Lammil
la tapaamassa ystäviä. Ilman 
autoa se ei olisi onnistunut. 
Ei olisi tullut mieleenkään läh

teä köröttelemään bussilla.”
Auto merkitsee eläkeläis

pariskunnalle liikkumisen 
vapautta ja arjen sujuvuutta. 
He käyttävät sitä päivittäin 
kaupunkiajoon, kuten kau
passa ja kirjastossa käyntiin.

”Joskus olemme käyneet 
myös metsäretkellä ja järven 
rannalla virkistäytymässä.”

Tyhjä rengas vaihdettiin
Kun Jyväkorvet saivat auton 
alleen Hatanpään autoliik
keestä, sillä oli ajettu vain 
muutama sata kilometriä. 
Nyt tuliterän auton mittarissa 
on jo yli 2 000 ajokilometriä.

Pirkko Jyväkorpi iloitsee 
varsinkin siitä, ettei auton 
käyttäjän tarvitse murehtia 
edes ikävistä yllätyksistä. 
Esimerkiksi yhtenä aamuna 
toinen takarenkaista oli tyh
jentynyt parkkipaikalla.

”Osasimme ohjeiden mu
kaan täyttää sen ja ajoimme 
autokauppaan. Siellä ren
kaan vaihto sujui nopeasti, ja 
se sisältyi palvelun hintaan.”

Jyväkorpien käytössä on 
Toyota Yaris, jota on pienen 
koonsa vuoksi helppo pyöri
tellä ahtaassa kaupungissa.

”Olisimme saaneet 
automaattivaihteisen auton, 
mutta halusimme manuaali
sen. Nyt auto kulkee omassa 
tahdissa, ja siinä on enem
män ajamisen tuntua.”

Kesäautosta idea lähti
Helsinkiläisen Emmi Rahikan 
mielestä parasta auton kuu
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Pirkko Jyväkorpi poseeraa tyytyväisenä. Edessä on 
muutama kuukausi ajamisen iloa, ja ajotaito säilyy.

* Sen sijaan, että hankkisi 20 vuotta 
vanhan kesäauton, lomalla voi ajaa  
uudella vähäpäästöisellä kulkupelillä.

kausitilauspalvelussa on se, 
ettei siihen tarvitse sitoutua.

”Autoa voi käyttää silloin, 
kun sitä oikeasti tarvitsee. 
Palvelu on ollut myös tosi 
helppo. Maksu lähtee luotto-
kortilta automaattisesti. Itse 
ei tarvitse muuta kuin ajaa ja 
tankata”, Rahikka sanoo.

Idea palvelun kokeilemi-
sesta syntyi, kun hän kertoi 
kavereilleen miettineensä 
kesäautoa. Toinen syy oli, 
ettei tarvitsisi kulkea julkisilla 
kulkuneuvoilla koronavirusti-
lanteen takia.

”Yksi kavereistani oli 

kuullut Toyotan uudesta 
palvelusta, ja päädyin sitten 
kokeilemaan sitä.”

Osaltaan kuukausitilaus-
palvelun valintaan vaikutta-
vat ympäristösyyt: sen sijaan, 
että hankkisi 20 vuotta 
vanhan kesäauton, lomalla 
voi ajaa uudella vähäpäästöi-
sellä kulkupelillä.

Automaattivaihteinen Yaris 
on ollut Rahikan käytössä nyt 
neljä kuukautta, ja sillä on tullut 
ajettua noin 1  500 kilometriä 
kuukaudessa. Hän on tehnyt 
autolla muun muassa Suo-
men-kiertueen.  TW
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Näin Toyota 
Kuukausi  tilaus toimii
•  Auton saa käyttöönsä liitty-

mällä palvelun käyttäjäksi 
Toyotan verkkosivuilla.

•  Maksu veloitetaan auto-
maattisesti luottokortilta 
kerran kuussa, kunnes käyt-
täjä irtisanoo palvelun.

•  Kiinteä kuukausihinta sisäl-
tää muun muassa huollot, 
renkaiden vaihdot, vakuu-
tukset ja ajoneuvoveron.

•  Saatavilla on neljä auto-
mallia: Toyota Yaris, Corolla 
Touring Sports, C-HR 
ja RAV4, myös hybridi-
versioina.

•  Toyota Kuukausitilauksen 
myynti aloitettiin pilotti-
vaiheella keväällä 2020. 
Palvelun myynti alkoi 
varsinaisesti saman vuoden 
marraskuussa osoitteessa  
toyotakuukausitilaus.fi



”Uudella kalustolla 
varmistamme toimitustemme
luotettavuuden”, kertoo 
KPT Groupin myyntipäällikkö 
Ville Halme.

Yritysmyynti
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KAIKKI MIKÄ KIILTÄÄ, ei ole kul-
taa, eikä halpa ole aina edullista. 
Se huomattiin rakennusalan tukku-
kauppayhtiö KPT Groupissa viime 
keväänä.

”Autokantamme oli vanhaa ja 
keskenään sekalaista. Ne olivat hal-
poja, mutta loppujen lopuksi korkeat 
polttoaine- ja korjauskulut nostivat 
niihin kuluvan rahamäärän uuden 
auton hankinnan kanssa samalle ta-
solle”, KPT Groupin toimitus johtaja 
Petri Simonen kertoo.

KPT Group on 40 vuotta vanha 
yhtiö, jolla on toimipisteet Kouvo-
lassa, Kotkassa, Lappeenrannassa, 
Mikkelissä ja Vantaalla. Muu maa on 
hallussa kumppaniverkosto Pultti-
ketjun kautta. Asiakkaita ovat raken-
nus- ja muiden teollisuuden alojen 
yritykset, jotka hyötyvät toimivasta 
hankintapalvelusta.

”Käytämme autoja kenttämyynnin 
tarpeisiin. Osa kenttämyyjistä ajaa 

asiakasajoja, kiertää asiakkaissa ja vie 
tavaraa heille”, KPT Groupin myyn-
tipäällikkö Ville Halme kertoo.

 
Hiacen jalanjäljissä
Viime keväänä KPT Groupissa päät-
tettiin uudistaa pakettiautojen laivas-
to. Yhtiö kartoitti sopivia merkkejä, 
ja lopulta valinta osui Toyota Proace 
Compact -autoihin.

”Kaikki tietävät vanhan Hiacen, 
joka ei petä koskaan”, Halme perus-
telee ytimekkäästi.

KPT:ssä uskotaankin, että hyö-
tyajoneuvoperheen moderni työjuh-
ta Proace saavuttaa vielä samanlai-
sen kulttimaineen kuin edeltäjänsä 
Hiace, josta kilometrit eivät loppu-
neet kesken. Arkisen työn näkökul-
masta juuri ajoneuvojen luotettavuus 
on tärkeää. Aivan kuten KPT:n myy-
mät tuotteet omille asiakkailleen, 
ovat autot niitä myyvien ammatti-
laisten tärkeitä työkaluja.

Auto on yrityksen  
liikkuva mainos

Rakennusalan tukkukauppa KPT Group 
kyllästyi vanhojen autojen piilokustannuksiin 

ja päivitti pakettiautonsa Toyota Proace 
-laivastoksi. Yhtenäinen ja uusi autokanta 

auttaa ennakoimaan kuluja ja rakentamaan 
brändiä koko maassa.

Teksti ja kuvat JUHO PAAVOLA

Katso Ville 
Halmeen  

haastattelu  
toyotaway.fi 
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”Jos auto on korjaamolla, se on 
meillä töistä poissa. Yhtä merkittävää 
on myös se ärsytyksen määrä, min-
kä epäluotettava työkalu käyttäjäl-
leen aiheuttaa. Uudet ja hyvät työka-
lut parantavat myös työilmapiiriä”, 
Simonen näkee. 

 
Auto on yrityksen  
liikkuva mainos
Palveluketjun pilkkominen ja sen 
osien hankinta ulkoistamalla kuu-
luu olennaisena osana moderniin lii-
ke-elämään. KPT:llä uudet Proacet 
ovat tärkeitä myös siksi, että lähikul-
jetukset on yhtiössä päätetty pitää 
omissa näpeissä.

”Omalla yhtenevällä ja uudella ka-
lustolla varmistamme toimitustem-
me luotettavuuden myös kiireellisissä 
tapauksissa”, Halme sanoo.

Nopeuden ohessa kyse on myös 
markkinoinnista ja myynnistä. Ei rii-
tä, että tavara saapuu. Omat työnte-
kijät tuntevat kuljettamansa tuotteet, 
osaavat neuvoa asiakasta ja pitävät 
samalla tärkeää keskusteluyhteyt-
tä yllä. Mitä vahvemmin digitaali-
suus ja verkon kautta tilaaminen saa 
jalansijaa myös tukkukaupassa, sitä 
suurempaan arvoon nousevat koh-
taamiset toimitustilanteissa. Silloin 

ei myöskään ole yhdentekevää, min-
kälaisella autolla kuljetus toimite-
taan.

”Nukkavieru auto antaa yritykses-
tä nukkavierun kuvan. Uudet autom-
me ovat hyvännäköisiä ja rakenta-
vat samalla kuvaa brändistämme, eli 
kyllähän yrityksen auto on myös sen 
liikkuva mainos”, Simonen sanoo.

KPT toimii eri kaupungeissa eri 
aputoiminimillä. Yhtenäinen auto-
kanta tuo osaltaan liikkeet yhteisen 
brändikuvan alle.  

Toyota Jousto pitää rahat  
kassassa ja kasvussa
Autojen hankinnasta KPT:llä vas-
tannut Halme teki alussa itse paljon 
työtä käyttäjien tarpeiden ja sopivien 
autojen selvittämiseksi. Kun tarjous-
pyyntöihin oli vastattu, jatkui suun-
nittelu yhdessä Toyotan yritysmyyn-
nin kanssa.

”O.K. Auto Oy Kouvolan yritys-
myyjä Jari Koski ja Toyota Auto 
Finlandin Mikko Kirves tekivät 
hommasta meille helppoa. Saim-
me kaiken tarvittavan tiedon, mut-
ta pelkkien teknisten yksityiskohtien 
listaamisen sijaan kanssamme halut-
tiin todella tehdä kauppaa”, Halme 
kehuu.

Uudet pakettiautot päädyttiin 
hankkimaan Toyota Jousto -rahoituk-
sella. Toyota Finance Finland Oy:n 
rahoitusmalli yhdistää monet lea-
sing-rahoituksen ja ajoneuvon omis-
tamisen edut.

”Joustoluotto ei syö likvidiä pää-
omaa, kun rahoja ei tarvitse sitoa 
ajoneuvoihin etupainotteisesti.

Taloudenpito helpottuu, kun kus-
tannukset jaetaan ennakoitavasti pit-
källe aikavälille”, Simonen sanoo. 

Toyota Jousto -sopimuksen päät-
tyessä autosta saa sovitun minimi-
hinnan, mutta toisin kuin leasing-so-
pimuksissa, asiakas voi myydä halu-
tessaan auton itse jopa parempaan 
hintaan.

”Olemme kasvuhakuinen yritys, 
ja siksi haluamme pitää mieluummin 
rahamme omassa kassassa kuin au-
toissa. Siihen Toyota Jousto sopii hy-
vin.” TW

* Joustoluotto ei syö 
likvidiä pääomaa, kun 
rahoja ei tarvitse sitoa 
ajoneuvoihin etu
painotteisesti.

KPT:ssä uskotaan, että hyöty- 
ajoneuvoperheen moderni 
työjuhta Proace saavuttaa vielä 
samanlaisen kulttimaineen kuin
 edeltäjänsä Hiace.
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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 aloitus-
bonuksena täyden 80 % bonuksen ja voit hyödyntää liikennevakuutuksen 
liikennevakuutus bonuskertymäsi 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.



Tulkoon 
valkeus

Tekniikka & Design

Lue laajempi  
juttu ajovaloista 

osoitteesta  
toyotaway.fi 
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Vuodesta 2016 lähtien Hilux
 Premium on valaissut tietään 

linssimuotoisella LED-lähivalolla ja 
halogeenikaukovalolla.

Minkälainen matka on tuonut meidät 
halogeenipolttimoista LED-teknologiaan ja 

millaisia ajovaloja nähdään seuraavaksi?

Teksti PEKKA KARVINEN Kuvat TOYOTA
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KAUTTA AUTOILUN HISTORIAN 
tarve päivänvalosta riippumattomaan 
auton käyttöön on ajan saatossa tuot-
tanut ratkaisuja edessä olevan reitin 
valaisemiseksi.

Halogeenipolttimoilla varustetut 
valaisimet olivat automaailman stan-
dardi ennen kaasupurkausvalojen 
suhteellisen lyhyeksi jäänyttä valta-
kautta. Yksinkertaisella teknologialla 
saatiin helposti aikaiseksi melko hyvä 
valoteho, toki historian sivuilla näh-
tiin myös vähemmän onnistuneita  
valaisinratkaisuja.

”Kookkaat suorakaiteen muotoiset 
H4-umpiot olivat parhaimmillaan te-
hokkaita, mutta hyvin yleisten pyörei-
den lähivalo oli heikompi. H7-poltti-
moiden myötä valaisimiin tuli linssi-
tekniikka ja umpion ulkopinta muut-
tui rihlattomaksi muoviksi, joka usein 
myötäili kaarevia keulalinjoja”, ker-
too Jari Pitkäjärvi. Pitkäjärvi on 
jo vuosien ajan vastannut Tekniikan 
Maailma -lehden valomittauksista, ja 
hänen osaamisensa edustaa Suomessa 
alan ehdotonta huippua.

Halogeenivalot eivät ole edelleen-
kään jääneet täysin historiaan, sil-
lä Toyotankin mallistosta löytyy 
yhä halogeenipolttimoihin perus-
tuvia ajo- ja kaukovaloja. Esim. Hi-
lux-mallin perusvarustetasoissa luo-
tetaan perinteiseen H4-polttimoon, 
Proacessa H7-polttimoon ajovalois-
sa ja H1-polttimoon kaukovaloissa. 
Yaris-mallin linssi-ajovalossa sekä ajo- 

että kaukovalon virkaa hoitaa puoles-
taan HIR2. Hyvin toteutettu halogee-
nivalaisin antaa hyvän valotehon ny-
kyäänkin. 

Kaverina apukaukovalo
Tarve tarjota parempaa vaihtoehtoa 
realisoitui pari vuosikymmentä sitten 
kaasupurkauspolttimoiden, eli kse-
non-jalokaasulla täytettyjen poltti-
moiden muodossa. ”Ksenonien” lo-
pullista läpilyöntiä ei kuitenkaan kos-
kaan tapahtunut. Ksenonien valote-
ho oli lähtökohtaisesti erinomainen ja 
valon väri huomattavasti lähempänä 
päivänvaloa kuin halogeeneissa, mut-
ta teknologialla oli hintansa. ”Kseno-
nien hinnat eivät halventuneet kuten 
autovalmistajat olivat toivoneet, min-
kä vuoksi tuotekehitys kohdistettiin 
ledeihin”, toteaa Pitkäjärvi.

Ksenoneissa oli kuitenkin puolensa.
”Samaan aikaan linssitekniikka 

kehit tyi kaksitoimiseksi eli samasta 

valolähteestä tuli sekä lähi- että kau-
kovaloa. Kun näiden yhdistelmän eli 
Bi-ksenonvalaisimen kaverina oli vie-
lä apukaukovalona toimiva halogee-
ni, ajovalot olivat parhaimmillaan täy-
den kympin tehoiset”, muistelee Pit-
käjärvi. 

Mainitun kaltaiset valot olivat esi-
merkiksi kolmannen sukupolven  
Toyota Avensiksen parempien 
va rustetasojen keulalla vuosina 
2009 - 2012. Sitten Avensikselle kä-
vi kuten muodissa oli tuohon maail-
manaikaan. Pitkäjärven sanoin: ”Sit-
temmin halogeenipitkä jäi linssin vie-
restä pois ja kaukovalot heikkenivät 
malliuudistuksissa pahimmillaan  
lähes puoleen aikaisemmasta.”

Vapaampaa muotoilua
Tämän päivän valinta paremmille 
ajovaloille on LED-tekniikka ja sen 
mukanaan tuomat hyödyt. Itse va-
lonlähde on fyysiseltä kooltaan pieni, 
ja se mahdollistaa muun muassa ajo-
valojen muotoilun entistä vapaam-
min. Silti tietyt samat lainalaisuudet 
pätevät niihinkin. 

”Aluksi leditoteutukset olivat häm-
mästyttävän heikkoja ja kehitys otti 
aikaa. Nyt ledilähivalot ovat useimmi-
ten erittäin hyviä, mutta kaukovalois-
sa on vielä sanomista. Tosin ilahdutta-
vasti kympin arvoisia ledipitkiäkin on 
jo olemassa”, kertoo Pitkäjärvi mit-
tauksiin perustuvista havainnoistaan.

Nykyään valikoiman laajuudesta 
kertomiseen käy esimerkkinä Corolla- 
mallisto, jonka sisällä erilaisia ajovalo-
vaihtoehtoja on viisi. Sedan-mallin 
Life-varustetasossa on halogeeni-
valot, useimmista varustetasoista ja 
kori malleista löytyy Bi-LED-ajo valot 
(joissa sama valonlähde toimii se-
kä lähi- että kaukovalona), ja saatavil-
la on myös AHS-matriisiajovalot. Vii-
meksi mainituilla voidaan pimeällä 
ajettaessa ajaa käytännössä kaukova-
lot päällä koko ajan ja vastaantulevan 
tai edellä kulkevan liikenteen osalta 
valokuvio himmennetään. 

Mutta mihin kehitys on valoja vie-
mässä? 

”Uusin askel tässä on digitaaliset 
matriisivalot, joissa valolähteitä on 
kymmenien tai satojen sijasta jo toista 
miljoonaa. Nämä ”pikselivalot” tuo-
vat paljon uusia mahdollisuuksia ja 
niiden osakaukovalojen varjostuskyky 
on kertaluokkaa aikaisempaa tarkem-
paa”, Pitkäjärvi toteaa.

Tulevaisuus näyttää siis perin  
valoisalta. TW

Aikanaan lähes täydellinen yhdistelmä:
Avensis 2009 Bi-Ksenon –linssivalaisimella
ja halogeenikaukovalolla.

* Tämän päivän  
valinta paremmille 
ajovaloille on LED- 
tekniikka ja sen  
mukanaan tuomat 
hyödyt.
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toyotahuoltovaraus.fi

HUOLETTOMIN MIELIN KOHTI SEIKKAILUJA 
Varaa merkkihuolto helposti ja nopeasti 
osoitteessa toyotahuoltovaraus.fi. Valitse vain 
sopivin aika ja paikka – näet myös hinnan 
kaikille palveluille saman tien. Huoltovaraus 
toimii kaikkialla Suomessa, myös loma-aikoina.

• Varaa huolto

• Varaa vauriotarkastus 
 (vahingon sattuessa)

• Varaa katsastustarkastus

• Osta sopivat renkaat

• Varaa renkaiden vaihto

MINNEPÄIN SUOMEA 
SUUNTAATKAAN



Hyvä tyyppi

Suomenmestari  
ja moniosaaja
Huoltoneuvoja Mikko Dillmann pitää 
huolen siitä, että Toyota-kuskeja eivät 
kalustomurheet paina.

Teksti TUOMAS I. LEHTONEN Kuva ARTTU MUUKKONEN
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JOS VIET AUTOSI Lappeenrantaan 
Saimaan Auto-Aritalle huoltoon, saa-
tat törmätä todelliseen autoalan mo-
niosaajaan. Huoltoneuvoja Mikko 
Dillmann tuntee Toyotat kuin omat 
taskunsa ja ratkoo mielellään kimu-
rantimpiakin tekniikkahaasteita. Dill-
mann on ekspertti myös autojen ko-
reihin ja hifilaitteisiin liittyvissä kysy-
myksissä. 

”Työpäiväni kuluvat töiden vas-
taanotossa ja työnjohtotehtävis-
sä. Jonkin verran teen myös varaosa-
myyntiä, työstän teknisiä raportteja 
ja selvittelen tekniikkapulmia esimer-
kiksi autohifeihin liittyen”, Dillmann 
summaa.

Dillmann on asiakaspalvelija pääs-
tä varpaisiin. Hän haluaa luoda asiak-
kaille fiiliksen, että Toyota-huoltoon 
ei tarvitse vaan saa lähteä. 

”Tässä onnistutaan, jos huolto-
käynti on asiakkaalle mukava koke-
mus ja kaikki asiat hoituvat kerralla ja 
sovitussa aikataulussa. Asiakastyyty-
väisyyden kannalta on ilman muuta 
iso juttu, että Toyotoissa on harvoin 
isoja ja kalliita vikoja.”

Hifistelijä pienestä pitäen
Dillmannista ei tullut autoalan moni-
osaajaa sattumalta. Tietotaidon eteen 
on tehty paljon töitä. Miehen hifiasi-
antuntemus alkoi karttua jo 12-vuo-
tiaana kotikaiuttimien kokoamisen 
parissa. Vähitellen musiikkilaitteiden 
rakentelu siirtyi auton ohjaamoon. 
Nykyään Dillmann on todistetus-
ti Suomen parhaimmistoa autohifi-
järjestelmien asentamisessa ja virit-
tämisessä. Hän on pokannut nimiin-
sä kolme suomenmestaruutta Emma 
Finlandin järjestämissä autohifikil-
pailuissa. Voitot ovat tulleet E-, S- ja 
M-äänenlaatuluokissa. 

Ensimmäisen mestaruutensa Dill-
mann saalisti ennen lastensa synty-
mää. Harrastus taukosi toviksi vaip-

KU K A

Mikko Dillmann

• IKÄ: 43•  AMMATTI: lappeenrantalaisen 
Saimaan Auto-Aritan huolto-
neuvoja•  PERHE: avopuoliso Jenna,  
tyttäret 9 ja 7 vuotta sekä  
labradorinnoutaja•  HARRASTUKSET: autohifikilpailut, 
talon remontointi, kalastami-
nen tyttärien kanssa ja avo-
vaimon noutajakoiraharrastuk-
sessa apupoikana toimiminen.

parallin täyttäessä arjen. Vähitel-
len aikaa rakkaalle harrastukselle on 
alkanut taas löytyä, ja palkintokaap-
piin on tullut täydennystä. Rakente-
lun ohella Dillmann toimii myös Em-
ma Finlandin järjestämissä kisoissa 
tuoma rina. 

”Viimeisimmän SM-voiton sain 
käyttöautollani Toyota Priuksella. 
Kilpailin Master OEM -sarjassa, jos-
sa auton ohjaamo on säilytettävä al-
kuperäisessä kunnossa. Kisasin teh-
dasasenteisella JBL-stereojärjestel-
mällä ensimmäisen kisan, tulokse-
na voitto. Kilpailukauden 2019–2020 
aika na rakensin audiojärjestelmän 
uusiksi Hybrid Audion ja Zapcon 
laitteistolla. Vuonna 2020 osallistuin 
tällä autolla ensimmäisen kerran fi-
naaleihin, tuloksena Suomen mesta-
ruus Master OEM -luokassa. Ensi 
keväänä tavoitteenani on suunnata 
Priuksella EM-kisoihin Salzburgiin, 
jos koronarajoitukset vain sallivat.”

Corolla innosti jo nuorena
Hifi-laitteiden ohella myös autotek-
niikka on tullut Dillmannille tutuk-
si harrastuneisuuden kautta. Nuori 
mies innostui autojen rassaamisesta 
ja rakentelusta ajokortti-iässä. Tuol-
loin menopeleinä toimivat elinkaa-
rensa loppupäässä olevat Corollat ja 
Alfa Romeot. 

”Alussa Alfa Romeo oli minulle 
jonkinmoinen unelma. Niillä pystyi 
kuitenkin ajamaan vain puolet ajas-
ta. Loppuunajetuissa Toyotoissa ei si-
tä ongelmaa ollut. Kytkin ja vaihteis-
to toimivat aina. 30–40 Toyotastani 
yksikään ei ole jättänyt tien päälle”, 
Dillmann kiittelee.

Taksikuskina ja myyntiedustajana 
työuransa aloittanut Dillmann suun-
tautui autoalalle kolmenkympin kor-
villa. Hän suoritti autopeltisepän ja 
automaalarin tutkinnot ja suuntasi 
Lappeenrannasta Etelä-Suomeen töi-

hin. Työkokemusta kertyi monien au-
tomerkkien huoltotöistä ja vauriokor-
jauksista, työnjohtotehtävistä, takuu-
asioiden hoitamisesta ja asiakaspal-
velusta. 

”Olen aina halunnut paneutua 
syvällisesti tekniikkaan ja selvittää 
syy-seuraussuhteita sekä ongelmien 
syitä. Se on varmasti vaikuttanut 
oman osaamiseni kehittymiseen”, 
Dillmann pohtii. 

Nykyisessä työpaikassaan Auto- 
Aritalla Dillmann aloitti työt kahdek-
san vuotta sitten, eikä työpaikan vaih-
to ole kiikarissa. 

”Tämä on viimeinen työpaikka-
ni autoalalla. Toyotan arvomaailma 
ja tapa toimia viehättävät sen verran 
paljon, että muille automerkeille en 
enää lähde töihin. Meillä on avoin ja 
rento työilmapiiri ja hyvä yhdessä te-
kemisen meininki. Uskon, että Toyo-
tan panostuksilla pysyvyyteen, pitkä-
aikaisiin työsuhteisiin, jatkuvaan ke-
hittämiseen ja asiakastyytyväisyyteen 
on ollut suuri vaikutus työyhteisööm-
me.” 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 1 045 €

Proace City, 2 poikkitelinettä 283 €

Lisäpoikkiteline, 1 kpl 147 € Suksi-/tavaraboksi
Proace City Verso, kattokaiteisiin 258 €

Väri hopea, 420 l, koko 232 x 70 x 40 cm 329 €

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.



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 1 045 €

Proace City, 2 poikkitelinettä 283 €

Lisäpoikkiteline, 1 kpl 147 € Suksi-/tavaraboksi
Proace City Verso, kattokaiteisiin 258 €

Väri hopea, 420 l, koko 232 x 70 x 40 cm 329 €

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.



AUTO VIE 
Suomen niemiin ja notkoihin

Tulevaisuus
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AUTO VIE 
Suomen niemiin ja notkoihin

Automatkailu kotimaassa kiinnostaa yhä 
useampaa suomalaista. Lähivuosina 
entistä vähäpäästöisempien autojen 

yleistyminen tulee keventämään 
automatkailun hiilijalanjälkeä.

Teksti TUOMAS I. LEHTONEN Kuvat ADOBE ja TOYOTA
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autolla. Korona ei ole ainoa syy koti-
maan matkailun nousuun, sillä moni 
kertoi suunnitelleensa kotimaan 
autoreissua pidempään ja osalle siitä 
oli muodostunut jo joka kesäinen 
traditio.

Visit Finlandin kehityspäällikkö 
Terhi Hookin mukaan individuaa-
limatkailu on globaali trendi, jota 
korona on vauhdittanut. Hänen 
mielestään on ymmärrettävää, että 
koronan vuoksi julkisia kulkuneuvo-
ja vältellään ja omalla autolla sekä 
matkailuajoneuvolla reissaaminen 
lisääntyy. Matkalle rohjetaan lähteä, 
koska kotimaiset matkailu- ja ravin-
tola-alan toimijat ovat satsanneet 
terveysturvallisuuteen. Lisäksi halu-
taan tukea kotimaisia yrityksiä. Hook 
uskoo, että suomalaisten innostus 
kotimaan automatkailuun ei hiivu 
pandemian helpottaessa. 

”Omalla autolla matkailu lisään-
tyy varmasti jatkossakin, mutta 
myös ekologiset näkökohdat paina-
vat vaakakupissa. Suomalaiset ovat 
huomanneet, miten hienoja nähtä-
vyyksiä ja elämyksiä kotimaa tarjoaa. 
Ja autolla pääsee helposti niiden 
ääreen. Kysyntä lisääntyy myös siksi, 

että matkailu-, aktiviteetti- ja tapah-
tumapalveluita aletaan tarjoamaan 
aktiivisemmin kotimaisille kuluttajil-
le”, Hook visioi.

Luonteva tapa matkailla
Autoliiton Susanna Suokonautio- 
Hynnisen mielestä henkilöautolla 
liikkuminen on suomalaisille luonte-
va tapa liikkua. Omalla autolla on 
kuljettu aina esimerkiksi mökille, 
joten se on luonnollinen valinta 
myös muille reissuille. Autolla pääsee 
nopeasti ja vaivattomasti perille asti.

Automatkailu on myös ilmastoys-
tävällinen vaihtoehto esimerkiksi 
lentämiseen verrattuna. Autoilun 
hiilijalanjälki myös pienenee koko 
ajan. 2020-luku tulee olemaan 
merkittävää muutosten aikaa, sillä 
hybridien lisäksi sähkö- ja muut 
nollapäästöautot lyövät itsensä rymi-
nällä läpi kiitos mm. kehittyvän akku-
teknologian.

”Uudet käyttövoimat ja autokan-
nan muuttuminen vähäpäästöisem-
mäksi vähentää autoilun ympäris-
töpäästöjä, vaikka liikennesuoritteet 
pysyisivät entisellään”, Suokonautio- 
Hynninen sanoo.

Täyssähköautoilla tulevaisuudes-
sa tehtävät pidemmät lomamatkat 
edellyttävät tavanomaista tarkem-
paa etu käteissuunnittelua ja taloudel-
lisen ajotavan omaksumista. Ajorei-
tin ja taukojen suunnittelussa tulee 
muistaa huomioida latauspisteiden 
saatavuus, sillä monien täyssähkö-

* “Suomalaiset ovat 
huomanneet, miten 
hienoja nähtävyyksiä 
ja elämyksiä kotimaa 
tarjoaa”.  
Terhi Hook, Visit Finland

LÄHIMATKAILUTRENDI ja halu 
elää ekologisemmin lisäävät vauhdilla 
suomalaisten innokkuutta kotimaan 
matkailuun. Tänä vuonna korona-
pandemia on osaltaan kiihdyttänyt 
lähimatkailubuumia. 

Neste- ja Neste K -liikenneasema-
ketjun keväällä teettämä kyselytutki-
mus osoitti, että kolmannes suoma-
lai sista suunnitteli kesäksi kotimaan 
kiertomatkaa. Heistä lähes 80 pro -
sent tia aikoi lähteä reissuun omalla 

Matkailupalveluita
 tarjotaan yhä 
aktiivisemmin 
kotimaisille kuluttajille. 

Autolla pääsee 
vaivattomasti aitojen
elämysten äärelle.
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Uusi RAV 4  
 Ekologinen matkakaveri kaupunkilomalle, 
maantiematkalle ja metsäretkelle

Park-projektissa niitä rakennetaan 
vielä lisää.

”Matkailuajoneuvojen myynti on 
erityisesti nyt poikkeusvuonna kasva-
nut merkittävästi. Tammi-syyskuus-
sa 2020 matkailuvaunujen myynti 
lisääntyi Suomessa yli 15 prosenttia 
ja matkailuautojen myynti kasvoi 18 
prosenttia viime vuoden vastaavasta 
ajankohdasta”, Suokonautio-Hynni-
nen kertoo.

Kuluvan vuosikymmenen aikana 

autojen toimintasäde on vielä rajal-
linen. Toisaalta ajotaivalten pituutta 
kannattaa muutenkin rajoittaa.

”Autoloma ei saisi olla vain 
ajamista. Ajomatka olisi hyvä rajoit-
taa maksimissaan muutamiin satoi-
hin kilometreihin päivässä. Silloin 
ennättää pitää rentouttavia ruoka- tai 
muita taukoja sekä katsella matkan 
varrelle osuvia nähtävyyksiä. Jos 
lapsia on matkassa, pitää matkaa 
taittaa lasten ehdoilla”, Suokonau-
tio-Hynninen pohtii.

Matkailun tulevaisuus  
tukee autoilua 
Viime kesänä suomalaiset innostuivat 
myös karavaanimatkailusta. Matkai-
luajoneuvot kiinnostivat nyt myös 
nuorempia, 20–30-vuotiaita aikuisia. 
Korona ei näyttäisi olevan ainoa syy 
karavaanarielämään. Keski-Euroo-
passa lähinnä matkailuautoja varten 
rakennetut matkaparkit ovat viime 
vuosina saavuttaneet suuren suosion. 
Suomeenkin on jo rakennettu matka-
parkkeja, ja meneillään olevassa Best-

TOYOTAN KEHITTYNEINTÄ hybridi-
tekniikkaa edustava RAV4 Plug-in 
–malli on hyvä esimerkki tulevai-
suuden ekologisesta, turvallisesta 
ja mukavasta henkilöautosta. Se 
soveltuu niin arkeen kuin leppoi-
saan lomailuunkin.

RAV4:n bensiini- ja sähkömoot-
torin 306 hevosvoiman yhteisteho, 
eCVT-automaattivaihteisto, korkea 
maavara ja älykäs nelivetojärjestel-
mä varmistavat, että matkanteko 
on vaivatonta kaikissa olosuhteis-
sa. Tehokas ja vääntävä moottori 
jaksaa vetää jopa 1 500 kilon kuor-
maa, joten autolla voi vetää myös 
kevyttä asuntovaunua.

Monet päiväretket luonnistu-
vat puhtaasti sähköllä, sillä RAV4:n 
sähköajokantama on täydellä säh-
köakulla jopa 75 kilometriä (WLTP). 
Yhdistetty kulutus on vain 1,0 l/100 
km ja hiilidioksidipäästöt 22 g/km. 
Itselataavan hybriditeknologian-

sa ansiosta RAV4 on bensapihi ja 
ilmastoystävällinen menijä pidem-
milläkin matkoilla. Kulutus pelkällä 
bensiinimoottorilla on maantie-
ajossa 5,7–5,9 l/100 km.

RAV4:n ohjaamo tarjoaa mainiot 
tilat kaikille matkustajille ja kapsä-
kit sujahtavat ongelmitta tilavaan 
520 litran tavaratilaan. Kuskia hem-
motellaan sähkösäädöillä varus-
tetulla tukevalla istuimella, joka 
takaa ergonomisen ajoasennon. 
Viihtymisestä huolehtii kosketus-
näytöllinen Toyota Touch 2 -multi-
medialaitteisto, johon kuuluu myös 
oikeaan osoitteeseen ohjaava 
navigointi*. Reissaamisen turval-
lisuuden takaavat vakiovarustuk-
seen kuuluvat tehokkaat LED-ajo-
valot, seitsemän turvatyynyä ja 
Toyota Safety Sense -turvallisuus-
järjestelmä.

*Lisävaruste Active-varuste-
tasossa

automatkailu sidostunee yhä tiiviim-
min osaksi eettistä, vastuullista ja 
ekologista matkailua. Akkuteknolo-
gian ja ympäristöystävällisten polt-
toaineiden kehittyessä sekä yleis-
tyessä yksityisautoilusta tulee koko 
ajan päästöttömämpää. Henkilöau-
to on myös mitä mainioin tapa naut-
tia hitaan matkustamisen sekä lähi-
matkailun mahdollisuuksista – autol-
la pääsee helposti aitojen elämysten 
äärelle.  TW

* ”Autoloma ei saisi 
olla vain ajamista”. 
Susanna Suokonautio-Hynninen, 
Autoliitto

RAV4:n korkea maavara
 helpottaa kulkua
 haasteellisemmassakin 
maastossa.
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Avaimet käteen -asennuspalvelu
Hintaan sisältyy: latausaseman asentaminen, 
kaapelointi pinta-asennuksena max. 20 m etäisyy-
delle sähkökeskuksesta, läpivienti puurakenteeseen, 
suoja-automaatti 3x16 A asiakkaan sähkökeskukseen 
tarvittaessa, moduulikotelon asennus johdonsuoja-
automaattikytkintä varten tarvittaessa sekä matkat 
100 km:n etäisyydellä Eltelin toimipisteestä. 

Toyotan valtakunnallisena kumppanina 
latausasemien asennuksissa toimii Eltel Networks Oy.

ESIMERKIKSI
TOYOTA-LATAUSASEMA 
kiinteällä n. 6 metrin 
latauskaapelilla
svh. 699 € 
asennettuna  1 312,80 €

TOYOTAN KOTIASENNETTAVAT LATAUSASEMAT

PARAS RATKAISU
AUTOSI LATAAMISEEN

Kysy lisätietoja Toyota-jälleenmyyjältäsi.

-sovelluksen avulla 
hallitset kätevästi mm. Toyota-
latausasemien seuraavia toimintoja:
• Latauksen ajastus
• Latauksen käynnistys
• Latauksen lopetus
• Akun varaustilan tarkistus
• Auton esilämmitys ja jäähdytys

Toyota on tuonut myyntiin omat, sen tiukat laatu-
vaatimukset täyttävät kotiasennettavat latausasemat 
sähköautoja ja ladattavia Plug-in Hybrid -autoja varten. 
Voit ostaa latausaseman autokaupan yhteydessä 
lisävarusteena avaimet käteen -periaatteella, jolloin 
hinta sisältää myös latausaseman asennuksen.

Takuu 3 v autokaupan yhteydessä 
ostettuna, 2 v erikseen ostettuna.



SAIN ENSIMMÄISEN ajokort-
tini vuonna 1985. Vuosien saa-

tossa kortti on vaihtunut pahvises-
ta pelikortinkokoiseen muoviseen ja 
kutistunut lopulta nykyiseen luotto-
korttiversioon. Päinvastaisen kohta-
lon ovat kokeneet allani käyneet kul-
kuneuvot, sillä kaasujalkani alkutai-
paleilla huristelin piskuisella Morris 
Minillä, ja perheeni ollessa runsaim-
millaan ajohanskoissani oli pakettiau-
ton kokoinen tila-auto.  

Kaksi poikaani ovat vuosien saa-
tossa monesti tenttineet, mikä on ol-
lut hienoin, nopein, kallein, suurin, 
pienin tai rakkain ajamani auto. No-
peimpaan on helppo vastata, sillä ko-
kemus on tältä kesältä, mutta auto ei 
ollut minun, vaan kaverini. Siihen oli 
juuri ladattu netistä uusi päivitys, jo-
ka oli kengittänyt kärryyn vielä 40 
lisähevosvoimaa. En tiedä mihin niitä 
Suomessa tarvittiin, mutta sainpahan 
kokea, miltä tuntuu kiihdyttää auto 
nollasta sataan 2,8 sekunnissa. 
Omien poikieni ollessa takapenkillä.  
Tai tarkemmin kuvailtuna he olivat 
2,8 sekuntia takapenkissä. Menopeli 
oli Tesla X. Oli siinä sellainenkin hur-
maava hienous kuin pierupussi. 

Kun panee vilkun päälle, perintei-
sen nakut tavan ääneen sijaan kuu-
lee tasaisia pierunääniä, mikä onkin 
kakkahätähuumorin suurkuluttajalle 
korvaamattoman hauska lisävaruste. 
Se oli siis samalla hauskin koskaan 
ajamani auto.

En ole ikinä omistanut arvoautoa. 
Kavereitteni urheilu- ja arvoautoja 
on tullut kokeiltua, mutta en vaihtai-
si nykyistä autoani esimerkiksi ajamii-
ni Maserateihin, Porscheihin tai Fer-
rareihin. Itse asiassa Ferrari oli yllät-
tävän epämukava auto ainakin minun 
kokoiselleni. Porschen maastoauton 
sisätilat sen sijaan syleilivät kaltaista-
ni Shrekiä. 

Mieleenpainuvinta kokemusta 
metsästäessä pitää loikata lapsuutee-
ni ja naapurimme 30-luvun avomalli-
seen Hudson Roadsteriin ja sen taka-
luukkuun, joka avautui nahkaisen ta-
kapenkin selkänojaksi. Siis sellaisek-
si, mihin Aku Ankka sulloo veljenpoi-
kansa legendaarisessa 313-rekkarilla 
varustellussa autossaan. Vaikka jenk-
kikaara ei 70-luvulla ollutkaan vasta 
kuin nelikymppinen, niin kyllä sille-
kin päitä pyöriteltiin Töölön kaduilla.

Omituisin 30-luvun autokokemuk-
seni liittyy ensimmäisen hyvänteke-
väi   syyspokkarini Unblogged – Piu hat 
poikki päiväkirjan kannen kuvauk siin. 
Tein tuolloin yhteistyötä Metro-leh-
den kanssa, joka keksi vuokrata 
30-luvun Rolls Roycen kera kuljetta-
jan, ja minun piti pukeutua kuin oli-
sin ollut tuon ajan newyorkilainen 
mafioso. Idea oli hauska, mutta va-
littua kuvauspaikkaa ja ajankohtaa ei 
ollut ajateltu loppuun asti. Tällainen 
prameileva parodia ei ihan hirveäs-
ti hymyilyttänyt perjantai-iltapäivänä 
Helsinginkadun kapakoiden terasseil-
la istuvia asiakkaita.

Yhden jännittävimmistä kyydeis tä 
tarjosi kuitenkin tänä kesänä 74-vuo-
tias anoppini, joka ei ollut vuosiin aja-
nut autoa. Hankimme hänelle näppä-
rän, automaattivaihteisen menopelin. 
Ensimmäisellä koeajolla paikkani oli 
pysyä pelkääjänpukilla. Kyytiin könyt-
tyäni mummi kajautti erikoisen ky-
symyksen: ”Mikäs näistä polkimista 
oli mikäkin?” Maantielle päästyäm-
me seurasi vieläkin kylmäävämpi ky-
symys: ”Onkos täällä Juha joitain no-
peusrajoituksia?” TW

Mummin kyytipoikana

Juha Vuorinen Kolumni

Kirjailija Juha Vuorinen omin sanoin: 
”Olen sellainen kioskikirjallisuuden 
huutokauppakeisari. Ja pirun ylpeä 
siitä.”
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KUKAPA OLISI vuosi sitten usko-
nut, miten epävarmaa kyytiä vuo-
si 2020 toisi tullessaan – niin myös 
rallin maailmanmestaruuskisoissa. 
Kuluneelle kaudelle kaavailluista vii-
destätoista kisasta on ajettu seitse-
män, eli koronan vuoksi on peruttu 
kahdeksan kisaa. 

Yllätyspäätöksiä. Toyota Gazoo 
Racingin markkinointipäällikkö  
Terhi Heloaho kertoo, että tilan-
ne oli dramaattisin Meksikon kisassa, 
joka päätettiin maaliskuussa kesken 
ajojen. “Maaliintulot siirrettiin lau-
antai-illalle. Päätös tehtiin lauantaina 
päivällä. Se toi harmaita hiuksia logis-
tiikkapuolelle, kun Euroopan rajat oli-
vat menossa kiinni, ja kaikkien lennot 
piti nopeasti järjestellä uusiksi.” 

Rallimaailman  välivuosi
Korona on iskenyt jarrunsa 

myös rallimaailmaan. Maailman
mestaruussarjan kisoista ajettiin 
vuonna 2020 vain noin puolet.

Teksti MINNA TAKKUNEN Kuvat TOYOTA GAZOO RACING

Toyota GAZOO Racing

Jatkuva epävarmuus. Toyotan ral-
litiimiin kuuluu kaikkiaan noin 150 
henkilöä. Koronarajoitusten vuoksi 
paikalla saa tiimistä tällä hetkellä olla 
enintään 80 henkilöä, kyse on silti 
ison joukon liikuttelusta. “Matkava-
rausten ajoittaminen ja kuljetusten 
suunnitteleminen on hermoja raasta-
vaa, sillä kaikki saattaa muuttua lyhy-
ellä varoitusajalla.” 

Testaustikku usein nenässä. 
“Kaikkia on testattu koronan varal-
ta paljon.” Testituloksen tulee olla 
negatiivinen 72 tuntia ennen reis-
suun lähtöä ja perille päästyä on jäl-
leen tehty testi. “Olen ollut iloinen 
siitä, että kaikki mekaanikoista läh-
tien ovat tottuneet pitämään maskia. 
Sitä ei kyseenalaisteta.” Sardinian ja 
Turkin kisoissa turvallisuutta pande-
mian keskellä toi Toyota-tiimin oma 
charter-kone.

Tuttu kisatunnelma hakusessa. 
“Ennen koronaa huoltopisteillä oli 
yleisömeri hurraamassa. Se on lai-
mentanut tunnelmaa, kun fanit eivät 
ole läsnä. Kisoista on tullut ajajille 
pikemminkin urheilun suorittamista 
kuin yleisölaji.”

Kalle Rovanperä, Tommi 
Mäkinen ja Jonne Halttunen  
neuvonpidossa.

Hiekka pöllysi Turkin
 rallissa syyskuussa.
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Rallimaailman  välivuosi

* “Kaikilla on kisa
jano. Toyota Gazoo Racingin 
markkinointipäällikkö  
Terhi Heloaho 

Jotain hyvääkin. Heloaho kiittää 
työnantajaansa siitä, että kaikki ovat 
saaneet pitää työpaikkansa. Toyota 
ilmoitti heti pandemian alussa, että 
ketään ei lomauteta. “Se on helpot-
tanut paljon, vaikka ajat ovat muu-
ten epävarmoja.” Kisojen ja testimat-
kojen peruuntuminen on vähentä-
nyt jatkuvaa matkustamista, mikä on 
tuonut hyvääkin: prosessien kehittä-
miselle on ollut aikaa ja työntekijät 
ovat ehtineet pitää lomia.

Täysi hönkä päällä. Vaikka kisa-
tapahtumien varman toteutumisen 
varaan ei voi seuraavalla kaudella las-
kea, Toyotan rallitiimissä pohjuste-
taan nyt ensi vuotta satanen lasissa. 
“Valmistaudumme täysillä. Kaikilla 
on kisajano.” TW

Kisatapahtumissa on rajoitettu 
liikkumista siten, että organisaat-
torit, tallien tiimit ja media ovat toi-
mineet erillään toisistaan. Myöskään 
pr-tapahtumia, kuten nimikirjoitus-
sessioita tai lehdistötilaisuuksia, ei 
ole järjestetty entiseen tapaan. “Toi-
mittajat ovat tehneet haastatteluita 
Teamsin avulla.”

Toyotan rallitiimissä kaikki ovat 
saaneet pitää työpaikkansa.

Kartturi Jonne Halttunen moikkaa 
tiimiläistä rallimaailmalle tyypillisellä 
nyrkkitervehdyksellä.

Maskit ovat vakiovaruste myös 
mediatapaamisissa.
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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.

JARRUJEN KORJAUS
EDULLISESTI JA
AMMATTITAIDOLLA
ALK. 249 €

ETUJARRULEVYT JA 
JARRUPALAT ASENNETTUINA
Yaris (vm. 2005-2019)  249 €
Auris (vm. 2006-2013)  259 €
Auris (vm. 2013-2018)  279 €
Corolla (vm. 2006-2013)  259 €
Corolla Verso (vm. 2004-2009)  259 €
Verso (vm. 2009-2017)  279 €
Avensis (vm. 2003-2018)  279 €

Varaa aika helposti 24/7
osoitteesta toyotahuoltovaraus.fi
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