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KATUJEN
KARISMAATTISIN

C-HR 1.8 Hybrid Active Edition kokonaishinta 31 130,51 €* (sis. toimituskulut 600 €), WLTP CO2-päästöt 110 g/km, WLTP EU-yhd.kulutus 4,9 l/100 km. 
C-HR 1.8 Hybrid GR Sport kokonaishinta 36 592,95 € (sis. toimituskulut 600 €), WLTP CO2päästöt 111 g/km, WLTP EU-yhd.kulutus 4,9 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. C-HR Hybrid -malliston WLTP CO2-päästöt 110-120 g/km ja yhdistetty kulutus 4,9-5,3 l/100 km. *Kampanjahinta, 
voimassa toistaiseksi. Kuvien autot erikoisvarustein.

Uskalla erottua, riko rajoja, tavoittele parasta. Valloita tiet ja käännä katseet 
C-HR Hybridillä. Vaikutu uuden, urheilullisen C-HR Hybrid GR Sport -mallin 
huomiota herättävästä muotoilusta ja erinomaisesta ajettavuudesta. 
Tutustu myös hyvin varusteltuun C-HR Hybrid Active Edition -malliin.

TOYOTA C-HR HYBRID

Uusi C-HR Hybrid GR Sport tarjoaa mm. näyttävät 19” 
kevytmetallivanteet Continental Premium Contact 6 -renkailla 
ja jousitusjärjestelmän GR Sport -säädöillä. Ulkomuotoa korostaa 
hienostunut Bi-tone-väri ja sisätiloja Cool Silver -värimaailma, 
sekä GR Sport -nahka-alcantaraverhoilu, jossa on sporttinen 
punaharmaa tikkaus.

ESIMERKKILASKELMA: Toyota C-HR 1.8 Hybrid Active Edition 31 130,51 € (sis. toimituskulut 600 €). TOYOTA JOUSTO kk-erä 272,91 €. Rahoitusaika 
48 kk. Kilometrit 60 000 km. Käsiraha 20 % (6 226,10 €). Suurempi viimeinen osamaksuerä/taattu hyvityshinta 15 058,14 €. Korko 2,95 %. Käsittely-
maksu 9,00 €/kk. Perustamiskustannus 180 €. Todellinen vuosikorko 3,79 %. Luoton määrä 24 904,41 €. Luoton ja kustannusten yhteismäärä 
27 893,81 €. Edellyttää hyväksytyn luottopäätöksen ja kaskovakuutuksen. Luoton myöntäjä Toyota Finance Finland Oy, Korpivaarantie 1, Vantaa. 

TOYOTA JOUSTO -RAHOITUKSELLA

C-HR 1.8 HYBRID ACTIVE EDITION
esim. 273 €/kk



KATUJEN
KARISMAATTISIN

C-HR 1.8 Hybrid Active Edition kokonaishinta 31 130,51 €* (sis. toimituskulut 600 €), WLTP CO2-päästöt 110 g/km, WLTP EU-yhd.kulutus 4,9 l/100 km. 
C-HR 1.8 Hybrid GR Sport kokonaishinta 36 592,95 € (sis. toimituskulut 600 €), WLTP CO2päästöt 111 g/km, WLTP EU-yhd.kulutus 4,9 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. C-HR Hybrid -malliston WLTP CO2-päästöt 110-120 g/km ja yhdistetty kulutus 4,9-5,3 l/100 km. *Kampanjahinta, 
voimassa toistaiseksi. Kuvien autot erikoisvarustein.

Uskalla erottua, riko rajoja, tavoittele parasta. Valloita tiet ja käännä katseet 
C-HR Hybridillä. Vaikutu uuden, urheilullisen C-HR Hybrid GR Sport -mallin 
huomiota herättävästä muotoilusta ja erinomaisesta ajettavuudesta. 
Tutustu myös hyvin varusteltuun C-HR Hybrid Active Edition -malliin.

TOYOTA C-HR HYBRID

Uusi C-HR Hybrid GR Sport tarjoaa mm. näyttävät 19” 
kevytmetallivanteet Continental Premium Contact 6 -renkailla 
ja jousitusjärjestelmän GR Sport -säädöillä. Ulkomuotoa korostaa 
hienostunut Bi-tone-väri ja sisätiloja Cool Silver -värimaailma, 
sekä GR Sport -nahka-alcantaraverhoilu, jossa on sporttinen 
punaharmaa tikkaus.

ESIMERKKILASKELMA: Toyota C-HR 1.8 Hybrid Active Edition 31 130,51 € (sis. toimituskulut 600 €). TOYOTA JOUSTO kk-erä 272,91 €. Rahoitusaika 
48 kk. Kilometrit 60 000 km. Käsiraha 20 % (6 226,10 €). Suurempi viimeinen osamaksuerä/taattu hyvityshinta 15 058,14 €. Korko 2,95 %. Käsittely-
maksu 9,00 €/kk. Perustamiskustannus 180 €. Todellinen vuosikorko 3,79 %. Luoton määrä 24 904,41 €. Luoton ja kustannusten yhteismäärä 
27 893,81 €. Edellyttää hyväksytyn luottopäätöksen ja kaskovakuutuksen. Luoton myöntäjä Toyota Finance Finland Oy, Korpivaarantie 1, Vantaa. 

TOYOTA JOUSTO -RAHOITUKSELLA

C-HR 1.8 HYBRID ACTIVE EDITION
esim. 273 €/kk



8 Ilari Hylkilä luottaa Corolla Versoon

14 Proace:

UUDET MALLIT 
KOEAJOSSA

41 Hyvä tyyppi
Mia Meinander



7 PÄÄKIRJOITUS 

8  MINUN TOYOTANI  
Ilari Hylkilä aloitti säveltäjänuransa 
lapsena Toyota Corollan takapenkillä ja 
ajaa nyt itse samanlaista.

10 AJASSA  
Autoilijan uutiset. 

14 ILOINEN PERHETAPAHTUMA 
PROACE-MALLISTOSSA   
Proace-mallistoa on täydennetty sekä 
nelivedolla että täyssähköautolla.

20 TOYOTAN MATKA SUOMEEN
Listasimme maat, joista tuodaan  
Suomeen Toyotan eri malleja. 

24 AJOPELOT
Vaikeankin ajopelon voi selättää.

26 JUHA VUORISEN STRATEGISET 
MITAT 
Paljon kokoa ja näköä sekä  
miljoonia myytyjä kirjoja.

32 YIT LUOTTAA PROACEEN 
Näppärät ja tilavat Proacet toimivat 
hyvin Raide-Jokeri-työmaalla pää-
kaupunkiseudulla.

36 KORONA MUUTTI KORI-
MEKAANIKKOJEN KOULUTUKSET
Korona-aika siirsi koulutuksen verkkoon.

40 HYVÄ TYYPPI   
Toyotan somen takana on Mia Meinan-
der, joka hiihtäisi vaikka toimistollekin.

44 VEDYLLÄ TANKATTAVA SÄHKÖAUTO 
Toyota Mirai vie tulevaisuuteen.

49 KOLUMNI
Juha Vuorinen

50 VETOKOUKKU TEKEE  
KUORMAJUHDAN 
Vetokoukku on kansallisaarteemme. 

JULKAISIJA 
Toyota Auto Finland Oy,

Korpivaarantie 1,  
PL 12, 01451 Vantaa,  

puh. (09) 85 181  
tiedotus@toyota.fi

Ilmestyy neljä kertaa vuodessa 

PÄÄTOIMITTAJA 
Mikko Kekäläinen

TIEDOTUSPÄÄLLIKKÖ 
Pekka Karvinen

TOIMITUS
Fokus Media Sisu

Sisältöpäällikkö 
Satu Summa 

AD Sirpa Ärmänen 
Hämeentie 135A  
00560 Helsinki

sisu.fokusmedia.fi

KANSIKUVA 

Tomi Nuotsalo

OSOITELÄHDE
Ajoneuvoliikennerekisteri, 

Liikenteen turvallisuusvirasto 
Trafi ja Toyota Auto Finland 

Oy:n asiakasrekisteri
Tietojen tekninen toimitus: 
Grano Diesel Oy, Suora, 

Kuortaneenkatu 1,  
00520 Helsinki

PAINOPAIKKA 
Hansaprint, Turku 2021

ISSN 1238-9102

Lehden autokuvissa saattaa
esiintyä varusteita yms.,  

jotka eivät kuulu Suomeen 
tuotaviin malleihin.  

toyotaway.fi

44

26

Toyota Mirai 
käy vedyllä

Kirjailija 
Juha Vuorinen 

Tilaa 
Toyota Way
-uutiskirje

toyotaway.fi/tilaa

SISÄLLYS 1/2021



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 Hybrid -malliston CO₂-päästöt 101-121 g/km ja yhdistetty kulutus 4,5-5,3 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. 
*Kampanjahinta, voimassa toistaiseksi. Kuvan auto erikoisvarustein. 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. 

MINÄ AJAN.
SINÄ AJAT.
HÄN AJAA.
ME AJAMME.
ITSELATAAVA 
TOYOTA COROLLA HYBRID.
SUOMEN SUOSITUIN HYBRIDI.

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

TOYOTA JOUSTO -RAHOITUKSELLA 

COROLLA TOURING SPORTS 
1.8 HYBRID ACTIVE EDITION
esim.274 € /kk



Pääkirjoitus
Peukuta Facebookissa
#TOYOTASUOMI

Seuraa Twitterissä
#TOYOTASUOMI

Tykkää Instagramissa
@TOYOTASUOMI

Mikon 
vinkit

PROACEN iloinen 
perhetapahtuma 
esittelee malliston 
uutuudet (s. 14).

KORONA muutti kori
mekaanikkojen kou
lutuksen (s. 26).

MIRAI on vedyllä  
tankattava sähkö
auto (s. 44).

MEILLÄ OLI ILO JA KUNNIA saada 
helmikuussa todellinen maailmanluo-

kan tähtimalli Suomeen vierailulle, nimittäin 
Toyotan toisen sukupolven vetyauto, Toyo-
ta Mirai. Kyseessä on sähköauto, joka tuot-
taa käyttämänsä sähköenergian polttoken-
nolla autoon tankatun vedyn avulla. Autoa 
ei tarvitse ladata kuten perinteistä sähköau-
toa, vaan Mirain tankkiin tankataan vetyä. 
Tankki täyttyy vain muutamassa minuutissa, 
ja toimintamatka tankkauksen jälkeen on jo-
pa 700 kilometriä. Lisäksi auton päästöt ovat 
puhdasta vettä. Pakoputkesta ulos tuleva il-
ma on puhtaampaa kuin se ilma, mitä auto 
ajon aikana ottaa sisäänsä. 

Toyota on niin vetyautojen kuin hybridiau-
tojenkin pioneeri. Toyota Mirain ensimmäi-
sen sukupolven malli on ollut jo myynnis-
sä niissä Euroopassa maissa, joissa on vety-
tankkausasemia. Suomi on yksi niitä harvoja 
Euroopan maita, joissa vetytankkausasemia 
ei vielä ole. Joudumme siis odottamaan vie-
lä hetken, ennen kuin saamme Toyota Mi-
rain myyntiin myös Suomessa. Toyota Mi-
rain vierailu maassamme sai kuitenkin mu-
kavasti aikaan keskustelua ja kiinnostusta 
sekä vety- että polttokennoteknologiaa koh-
taan. Siksi olemme vakuuttuneita siitä, että 
malli lanseerataan jollakin aikataululla myös 
Suomessa.

Siirretään katseet kuluvaan vuoteen.  
Toyotan yksi tämän vuoden odotetuimmista 

uutuuksista on erittäin suosittuun kompak-
tien cross-overeiden luokkaan lanseeratta-
va täysin uusi malli, Yaris Cross. Yaris Cross 
-mallissa Toyotan täyshybriditekniikka yh-
distyy näyttävään ja silmiä hivelevään muo-
toiluun sekä käytännöllisyyteen. Mallin voi 
lisäksi valita joko etu- tai nelivetoisena, jol-
loin edes haastavimmat mökkitiet eivät ole 
esteenä.

Ensimmäiset Yaris Cross -autot saapu-
vat Suomeen syksyllä, jolloin uutuusmalli on 
koeajettavissa kaikissa Toyota-liikkeissä. Ke-
vään aikana mallista julkaistaan lisää tietoa ja 
uutuusmallien hinnat. Mallista kiinnostunei-
den kannattaakin seurata Toyotan verkko- ja 
sosiaalisen median kanavia tai tilata vaikka-
pa Yaris Cross uutiskirje toyota.fi-sivuilta, ja 
saada automaattisesti uutta tietoa mallista. 

Toyota Way -lehtemme ilmestyy painet-
tuna versiona vielä kahden numeron ajan. 
Sen jälkeen on uuden aika! Jatkossa lehti il-
mestyy digiversiona. Löydät tästä lehdestä 
tietoa siitä, kuinka pysyt jatkossakin Toyota 
Way -lehden matkassa mukana ja miten var-
mistat itsellesi Toyota Wayn saatavuuden.
Kaikkea tätä odotellessa toivotan lukijoillem-
me oikein mukavaa ja turvallista kevään jat-
koa!

Mikko Kekäläinen
Johtaja
Tuotteet, palvelut ja viestintä 

Maailmanluokan tähtimalli  
vieraili Suomessa

Toyota Way -lehtemme 
ilmestyy painettuna 
versiona vielä kahden 
numeron ajan.

TOYOTA WAY 7Kuva JANI LAUKKANEN

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 Toyota Corolla  
Verson?
Olen huomannut, että autojen han-
kinta kohdallani tapahtuu eräänlai-
sen ajopuuteorian kautta, eli ne vain 
jotenkin päätyvät minulle. Edellinen 
autoni oli vanhempieni vanha Nissan. 
 Tämä nykyinen, vuoden 2007 
Corolla Verso, on puolestaan avo-
vaimoni hankkima. Tutustuttuani 
autoon kunnolla, huomasin, että 
avovaimoni oli tehnyt oikein hyvän 
valinnan. 

Mikä autossasi on parasta?
Auto on erittäin hyvä ajaa. Se on 
vakaa. Autosta löytyy myös paljon 
muunneltavissa olevaa tavaratilaa, 
mikä on erittäin kätevää. Vanhassa 
autossa arvostan myös sitä, että 
huolto- ja korjauskulut pysyvät  
maltillisella tasolla. Siinäkin mieles-
sä Corolla Verso on osoittautunut 
hyväksi valinnaksi.

Mitä Toyota merkkinä merkitsee 
sinulle?
Varhaisimpia autoilumuistojani ja 
nykyhetkeä. Corollasta on lähdetty 
ja nyt siellä ollaan taas. Kun olin 
lapsi, vanhemmillani oli oranssi 
Toyota Corolla. Istuin takapenkil-
lä ja kuuntelin iskelmiä vanhempie-
ni kanssa. Siitä alkoi kuin varkain 

Säveltäjä Ilari Hylkilä aloitti uransa hyräilemällä melodioita 
vanhempiensa Toyota Corollan takapenkillä. Säveltäjä on kulkenut 
Corollasta Corollaan, sillä myös nykyinen auto on Toyota Corolla.

Corolla Verso taipuu vaikka 
säveltäjän työhuoneeksi

Teksti ja kuvat JUHO PAAVOLA

KU K A?

Ilari Hylkilä

•  Säveltäjä ja asiakkuuspäällikkö.• Asuu Espoossa.•  Harrastaa liikuntaa, kuten lenkkeilyä 
ja kuntoa ylläpitävää lihastreeniä. 
”Musiikkiakin harrastan, vaikka se 
on työ. Maailmassa on paljon hyvää 
musiikkia, jota on ilo kuunnella.”

myös oma sävellystyöni. Kun musiik-
ki loppui, aloin hyräillä omiani. Yni-
sin melodioita ja käytin hampaitani 
lyömä soittimena kalisuttamalla niitä 
yhteen. 

Kuinka usein vaihdat autoa?
Kun edellinen hinataan pihasta pois, 
eli kun se ei enää ole ajokunnossa! 
Tähänastiset autoni on käytännössä 
ajettu loppuun. Tämä johtuu siitä, 
että näen auton enimmäkseen käyttö-
esineenä, en niinkään statussymboli-
na tai ylellisyyshyödykkeenä. 

Millaisessa käytössä autosi on?
Autolla ajetaan pitkää matka-ajoa 
sekä kaupungissa tyypillisesti vartti-
tunnin mittaisia ajoja. Useimmiten 
ajot liittyvät asioiden hoitoon. Tyk-
kään ajaa itse, mutta istun mielellä-
ni myös kyydissä, jolloin voin käyttää 
aikani vaikkapa keskeneräisten sävel-
lysten hiomiseen.

Hauskin autoiluun liittyvä  
muistosi?
Kyllä ne varmasti ovat juuri niitä 
muistoja lapsuudestani, kun ajelim-
me pitkin Suomea vanhempieni 
kanssa ja hyräilin ensimmäisiä sävel-
lys aihioitani. Se hyräily ja hampaiden 
kalistelu ei välttämättä kuulostanut 
vieressä istuneista sisaruksistani 

kovin hienolta, mutta en muista hei-
dän koskaan asiasta valittaneenkaan. 

Millainen olisi unelmiesi auto?
Se olisi ekologinen ja se voisi tarvit-
taessa kulkea turvallisesti ilman ajajaa. 
Haluaisin, että auto on ekologinen 
muutenkin kuin mielikuvatasolla. Tie-
tysti olennaista on, että auton käyt-
tämää energiaa on helposti saatavilla 
ja että auto olisi myös sopivan hintai-
nen. Unelmien autolla voisi myös len-
tää, mutta se on jo sitten kaukaisem-
paa tulevaisuutta.  Koska en halua 
laittaa suuria summia autoon, taitaa 
luotettava Corolla Verso olla optimaa-
linen autovalinta niin kauan, kunnes 
on aika hinata se pois. TW

Corolla Verso 
vuosimalli 2007. 

ajettu vain
277 779 km.

8 TOYOTA WAY



”Koska en halua laittaa 
suuria summia autoon, taitaa 
luotettava Corolla Verso olla 

optimaalinen autovalinta 
niin kauan, kunnes on 

aika hinata se pois”.

Katso video 
Ilarista  

toyotaway.fi 
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A JASSA
AUTOILIJAN UUTISET

Tarkkaamattomuus ja yksin ajaminen nostavat  
lasten kanssa autoilevien kuljettajien kolaririskiä 
MERKITTÄVÄ OSA lasten tapa-
turmaisista kuolemista tapahtuu 
autossa matkustaessa. WHO:n arvi-
on mukaan liikenteessä kuolee vuo-
sittain noin 140 000 lasta.

Liikenneturvallisuus on kogni-
tiotieteilijä Ida Maasalon mukaan 
parantunut Suomessa viimeisten 
vuosikymmenten aikana merkittä-
västi, mutta Suomen tavoite nollasta 
liikennekuolemasta vuonna 2050 
vaatii toimenpiteitä. 

Suomessa miehet aiheuttavat 
kuolemaan johtaneista kolareista 

lähes 90 prosenttia. Taustalla on 
usein päihtymystä tai ylinopeutta. 
Kuolemaan johtaneissa kolareissa, 
joissa oli matkustajina vain pieniä 
lapsia, kuljettaja oli nainen yli kaksi 
kertaa useammin kuin mies.

Näissä tapauksissa oli harvem-
min selkeää riskikäyttäytymistä. 
Vastuullisesta ajotavasta huolimat-
ta kuljettajien onnettomuusriski voi 
kasvaa, jos lapsi vie tarkkaavaisuu-
den pois liikenteestä. Myös väsymys 
oli lasten kanssa ajavilla kuljettajil-
la tyypillisempi kolarin taustatekijä 

verrattuna kuljettajiin ilman lapsia.
Lasten kanssa ajavien kuljetta-

jien olisi tärkeää olla tietoisia tark-
kaavaisuuden merkityksestä ja väsy-
myksen vaikutuksesta ajokykyyn. 
Kuljettajien riski aiheuttaa kolari 
oli tutkimuksen mukaan pienem-
pi, jos autossa oli mukana toinen 
aikuinen. 

Maasalo tutki aihetta Suomen ja 
Yhdysvaltojen kuolemaan johtanei-
den liikenneonnettomuuksien tilas-
tojen valossa Helsingin yliopiston 
liikennetutkimusyksikössä. TW

TUTKITTU JUTTU

Vastuullisesta ajotavasta  
huolimatta kuljettajien  
onnettomuusriski voi kasvaa,  
jos lapsi vie tarkkaa vaisuu den 
pois liikenteestä. 
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Ajassa

31.1.2001 Yaris-tehdas aloitti  
tuotannon, paikkana Valenciennes, 

Ranska. Yli neljä miljoonaa Yaris- 
mallia on valmistunut tuona aikana. 

LÄHDE: TOYOTA

20 v.
NOUSUSSA & LASKUSSA

Nousussa 
Lähimatkailu 

omalla autolla.

Laskussa 
Kaukomatkailu.

TOYOTA ON ILMOITTANUT aikeistaan jatkaa TNGA-alustaraken-
teelle perustuvien mallien esittelyä. Nyt kerrottiin kompaktin A-seg-
mentin uutuudesta, jonka mallinimi jää paljastettavaksi myöhempään 
ajankohtaan.

Tuleva uutuus tulee olemaan kolmas malli, joka hyödyntää GA-B 
-kokoluokan versiota TNGA-alustarakenteesta. Uutuuden rooli on mo-
nitahoinen, ja yhtenä tärkeimpänä se tulee olemaan se malli, joka tar-
joaa useimmille Euroopassa mahdollisuuden ensimmäiseen uuteen 
Toyotaan. Siinä missä tulevan mallin tärkeimpiä ominaisuuksia on 
kohtuullinen hinnoittelu, tulee se tarjoamaan A-segmenttiin kaikkia 
niitä ominaisuuksia, mistä TNGA-alustarakenne on jo tunnettu. Erin-
omainen ajettavuus, turvallisuus sekä muotoilun vapaus ei ole kiinni 
auton kokoluokasta.

GA-B -alustarakennetta käyttävät Vuoden Autoksi Euroopassa valit-
tu Toyota Yaris ja syksyllä 2021 myyntiin tuleva Toyota Yaris Cross. TW

Toyota panostaa  
A-segmentin autoihin

Tallipihan Kahvila
Idyllinen kahvila aivan Tampereen 
keskustan tuntumassa Finlaysonin 

alueella sijaitsevalla Tallipihalla. 

Kuninkaankatu 4, Tampere

3 x noutokahvit

Kahvila Alku
Tunnelmallinen herkuttelupaikka 

Savonlinnan ydinkeskustassa, jonka 
leivonnaiset tuovat veden kielelle. 

Olavinkatu 44, Savonlinna

Cafe Rooster
Keskellä Oulua oleva kahvila käyttää 

annoksissaan ainoastaan lähellä 
tuotettuja, puhtaita raaka-aineita. 

Torikatu 26, Oulu

Syksyllä myyntiin tulevassa Toyota Yaris Crossissa käytetään 
GA-B-alustarakennetta. 

Visit Tam
pere/Laura Vanzo
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Ajassa

Toyota Yaris valittiin  
Vuoden Autoksi 2021

TOYOTA MYI EUROOPASSA 993 113 uutta autoa vuonna 
2020. Vaikka lopullinen lukema osoitti 9  % laskua vuoteen 2019 
verrattuna, oli se silti merkittävä saavutus, sillä kokonaismarkkina 
Euroopassa laski pandemiavuonna 20  %. Hybridien myynti laski 
vielä vähemmän niiden edustaessa 53  % osuutta kokonaismyyn-
nistä ja 65  % osuutta läntisen Euroopan osalta. 

Menestyneimmät Toyota-mallit Euroopassa olivat Corolla 
(193 785 autoa), Yaris (193 050 autoa) ja RAV4 (147 137 autoa). TW

Vetojuhdat

1 Autoni teknisissä tiedoissa 
mainitaan suurimmaksi salli-
tuksi vetomassaksi jarrutto-

malle ja jarrulliselle perä vaunulle 
450 kg. Voinko vetää laillisesti 
isompia kärryjä?
Voit, jos perävaunun renkaiden kaut
ta maahan kohdistuu enintään 450 
kg massa. Esimerkiksi jarruton perä
vaunu voi olla teknisesti suurimmal
ta sallitulta massaltaan 750 kg (tai 
825 kg, jolloin ”ylimääräinen” 75 kg 
osuus on laskennallisesti vetokoukul
le tapahtuva pystysuuntainen kuor
mitus). Omamassaltaan tällainen 
kärry voi olla esimerkiksi 250 kg. 
Tällöin peräkärryyn voi lastata 200 
kg kuorman, ja sitä voi vetää lailli
sesti 450 kg vetomassan omaavalla 
autolla.

2 Mitä tarkoittaa ”yhdistel-
män suurin sallittu koko-
naismassa”?

Esimerkiksi Toyota Hilux Double 
Cabin tyypillinen kokonaismassa on 
3 210 kg, suurin sallittu vetomassa 
on jarrulliselle perävaunulle 3 500 kg 
ja yhdistelmän suurin sallittu koko
naismassa on 6 300 kg. Jos auto on 
lastattu täyteen kokonaismassaan 
asti, jättää se perävaunulle 3 090 kg 
massan. Vastaavasti täyteen lastat
tua 3 500 kg peräkärryä vedettäessä 
Hilux saa olla kuormattuna 2 800 kg 
kokonaismassaan asti.

3 Minulla on B-luokan ajo-
kortti. Millaisia yhdistelmiä 
saan ajaa?

Sellaisia yhdistelmiä, joissa veto
auton kokonaismassa ei ylitä 3 500 
kg, eikä yhdistelmän kokonaismas
sa ylitä 3 500 kg. Jos auton koko
naismassa on esimerkiksi 2 200 kg, 
voi Bkortilla vetää perävaunua, jon
ka suurin sallittu kokonaismassa on 
1 300 kg. Ajooikeudellisesti ajoneu
von ja perävaunun teknisiin tietoihin 
merkityt kokonaismassat ovat mää
rääviä, eivät ajoneuvon ja perävau
nun todelliset massat. TW

KYSY & VASTAA:

UUSI, NELJÄNNEN sukupolven 
Toyota Yaris on voittanut 2021 Car of 
the Year eli Vuoden Auto 2021 tit
telin.

Yhteensä 59 autotoimittajaa ympä
ri Eurooppaa muodostavat Vuoden 
Auto tuomariston, ja tuomariston 
valinta vuonna 2021 oli sama kuin 
vuonna 2000  tuolloin voiton vei 
ensimmäisen sukupolven Yaris. Myös 
toinen ja kolmas sukupolvi pääsivät 
esittelyvuosinaan tuomariston finaali
joukkoon mukaan. 

Tuomaristo arvosti erityisesti Yari
sin hybriditeknologiaa, joka mahdol
listaa jouhevan ajamisen, pienet pääs
töt sekä maltillisen hankintahinnan. 
Euroopanlaajuisesti yli 80 % uuden 
Yarisin ostajista onkin päätynyt hybri
diin. Yaris sai tunnustusta myös desig

nistaan, suorituskyvystään sekä luok
kansa ehdotonta kärkeä edustavasta 
turvallisuusvarustelusta.

Vuoden Auto tuomaristo arvos
ti myös Toyotan onnistunutta paluuta 
urheilullisten autojen pariin GR Yaris 
mallin lanseerauksen myötä.

Vuoden Auto palkinto ajoittui 
ajankohtaan, jolloin Yaris on nous
sut Euroopan myydyimmäksi autoksi. 
Tammikuussa 2021 Yaris oli Euroo
pan myydyin automalli, ja helmikuus
sa 2021 se oli suosituin yksittäinen 
automalli myös Suomessa. Asiak
kaiden voidaan katsoa olevan samaa 
mieltä tuomariston kanssa! 

Vuoden Auto voitto on Toyotalle 
kolmas. Ensimmäinen voitto saavutet
tiin 2000 (Yaris), ja sitä seuraavat Pri
us (2005) ja nyt uusi Yaris (2021). TW
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Ajassa
Tilaa Toyota Way -uutiskirje 

Kesäkäyttöön suunniteltu 
lasinpesuneste liuottaa 

tehokkaasti tuulilasiin tai 
ajovaloihin takertuneet 
hyönteiset, tiepölyn ja 
lintujen jätökset ilman 
jäännöksiä ja raitoja.

Nauti  
näköalastasi

1 litra valmista nestettä (1,90 €)

3 litraa valmista nestettä(4,50 €)

Tiiviste 40 ml, josta saa 
valmista nestettä 4 litraa (1,10 €).

Kysy tuotteita Toyota-
jälleenmyyjiltä.

TOYOTAN rahoituspalveluilla asia-
kas voi ostaa sekä uusia että käytet-
tyjä autoja Toyota-jälleenmyyjäliik-
keistä. Selvitimme automyyjiltämme, 
mitä asiakkaat rahoitukseen liittyen 
heiltä kysyvät. 

Sandra Roos, automyyjä, 
Metroauto Oy Toyota Itäkeskus
Mitä tapahtuu, jos ajaa enem-
män kuin Jousto-sopimukseen 
ajokilometreihin on arvioinut?  

Mikäli Toyota Jousto -sopimukses-
sa mainittu enimmäiskilometrimää-
rä palautushetkellä on ylitetty alle 
5000 kilometrillä, ei sillä ole vaiku-
tusta sopimukseen. Jos ylitys on tätä 
enemmän, sopimuksen taattu hyvit-
yshinta raukeaa, ja sopimus muuttuu 
normaaliksi osamaksusopimukseksi. 
Toyota Rahoituksen asiakaspalvelun 
kanssa voi sopia kilometrimuutokses-
ta kesken sopimuksen, mikäli vaikut-
taa siltä, etteivät sopimuskilometrit 
tule riittämään. 

Kenneth Norrgård, myynti
päällikkö, Autoliike Nystedt Oy 
Kokkola & Pietarsaari

Mitä tapahtuu Toyota Jousto 
-sopimuksen päättyessä?

Toyota Jousto mahdollistaa vaih-
don myös kesken sopimuksen, ja 
näin usein käykin. Mikäli asiakas 
pitää auton aina sopimuksen lop-
puun saakka, voi hän valita, vaihtaa-
ko uuteen, pitääkö vai palauttaako 
auton. Jos auton päättää pitää, voi 
loppuerän suorittaa joko kerralla tai 
osissa.

 
Petteri Antikainen, automyyjä, 
Teknotoimi Oy / Autokiila Turku
Voiko osamaksusopimuksen erä-
päivää siirtää?

Eräpäivää voi siirtää. Toyota Rahoi-
tuksen asiakkaat voivat My Finance 
-verkkopalvelussa itse veloituksetta 
siirtää aina lähestyvää yksittäistä erä-
päivää enintään kuukaudella eteen-
päin. Mikäli kuukausittaista, toistuvaa 
eräpäivää halutaan muuttaa, voi My 
Finance -palvelusta lähettää toimeksi-
annon asiakaspalveluun, ja tällöin siir-
rosta veloitetaan hinnaston mukainen 
kulu. 

Lisää kysymyksiä ja vastauk-
sia luvassa seuraavassa Toyota Way 
-numerossa. TW

Automyyjät kertovat: 

Mitä asiakkaat haluavat 
tietää rahoituksesta

RAHOITUS

13TOYOTA WAY



Proace-mallisto

Iloinen  perhetapahtuma 
               Proace-mallistossa
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Iloinen  perhetapahtuma 
               Proace-mallistossa

Toyota Proace -pakettiautomallisto on 
täydentynyt nelivetoisella Proace 4x4 
-versiolla sekä täyssähköisellä Proace 

EV -mallilla. Ajoimme uutuuksia niin 
maantiellä kuin nelivetoisella mallilla 
hieman teiden ulkopuolellakin. Mitä 

mieltä olimme itse suorituksistamme?
Teksti PEKKA KARVINEN Kuvat TOYOTA
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LAAJA PROACE-MALLISTO on 
kasvanut alkuvuodesta 2021 entuu
destaan uusien mallien myötä. Hyöty
ajoneuvoissa malliston laajuus on tär
keää, sillä asiakkaiden käyttö tarpeet 
vaihtelevat suurestikin. Käyttö tarpei
den mukaan myös auton käyttövoima, 
koko ja varustelu voivat olla hyvin eri
laisia, joten on todennäköisempää 
nähdä liikenteessä kaksi täysin eri
laista Toyota Proacea kuin vaikkapa 
Corollaa.

Täyssähköinen Proace EV on 
konsernimme järjestyksessään toi
nen täyssähköinen auto Lexus UX 
300e:n vietyä paalupaikan. Proace 
EV on saatavilla Proacen kolmesta 
koripituudesta lyhyimmällä ja pisim
mällä eli Compact ja L2korimal
leina. Pakettiauton tärkein ominai
suus, kuormatila, säilyy mitoiltaan 
täysin muuttumattomana verrattuna 
poltto moottorikäyttöisiin sisarmallei
hinsa. Korkeajänniteakusto on sijoi
tettu kokonaisuudessaan auton lat
tian alle, eikä se näin ollen vie arvo
kasta sisätilaa. 

Akusto määrittää toimintasäteen
Akustoa on saatavilla sekä 50 kWh 
että 75 kWh kapasiteetilla. Com
pactkorimallissa on aina pienem
pi akku, joka takaa WLTPnormin 
mukaiseksi toimintasäteeksi kummas
sakin korimallissa 230 km. Isommalla 
75 kWh akulla L2korimallin Proace 
EV taittaa matkaa 330 km. On huo
mioitavaa, että olosuhteet vaikuttavat 
aina täyssähkötoimisten autojen toi

mintasäteeseen. Lisäksi ulkolämpöti
la on oleellista. Kylmissä olosuhteissa 
ohjaamoa lämmitetään sähköllä, joten 
toimintasäde pienenee ulkolämpö
tilan mukaan. Ulkoapäin täyssähköi
sen mallin erottaa Electricmallimer
kinnöistä etulokasuojissa ja auton 
perässä sekä CCSyhdistelmälataus
pistokkeen luukusta vasemmassa 
etulokasuojassa.

Proace on jo perusrakenteeltaan 
hiljainen pakettiauto, ja sitä ominai
suutta Proace EV malli alleviivaa 
vakuuttavalla tavalla. Talvisella moot
toritiellä noin 100 km/h nopeudes
sa ohjaamon äänitaso mahdollistaa 
hyvinkin rauhallisella äänellä käy
dyn keskustelun – ja kokemuksen 
mukaan myös hiljaiseksi tarkoitettu 
jupina kantautuu kuuleviin korviin.

Voimaa etenemiseen riittää myös 
täydemmällä kuormalla ajettaessa. 
Sähkömoottorin 100 kW:n (136 hv) 
teho ja 260 Nm:n aina välittömäs
ti käytettävissä oleva vääntö aikaan
saa jouhevan tehokkaan etenemisen. 
Dynaaminen ajokokemus tuo sellai
sen hymyn kuljettajan suupieliin, 
mihin ei aina työvälineiksi miellettä
vissä pakettiautoissa välttämättä ole 
totuttu.

Akut täyteen ripeästi
Entäpä sähköauton ominaisuuksis
ta ehkä kiinnostavin tai ainakin eni
ten keskustelua herättävä; lataus? 
Proace EV mallia voi ladata kolmel
la eri tavalla. Tilapäislaturi ottaa nor
maalista kotipistorasiasta 8 A virran 

FA K TA

Autotyyppi: Proace EV 
Moottori: Kolmivaiheinen,  
kestomagnetoitu tahtimoottori
Vaihteisto: Alennusvaihde  
vetopyörästölle
Suurin teho (kW/hv): 100 / 136
Suurin vääntömomentti:  260 Nm

MITAT:
Pituus: 4 609 mm (Compact),  
5 309 mm (L2)
Leveys: 1 920 mm (+ peilit 284 mm)
Korkeus: 1 910 mm (Compact),  
1 940 mm (L2)
 
TALOUDELLISUUS:
Sähkönkulutus (WLTP, yhdistetty): 
25,0 – 26,8 kWh / 100 km
Toimintasäde (WLTP, yhdistetty): 
230 – 330 km
Hinta:  alkaen 46 881,19 €  
(Compact 50 kWh 5-ovinen)

Autotyyppi: Proace 4x4
Moottori: 2.0-litrainen, ahdettu  
yhdyspaineruiskutteinen diesel
Vaihteisto: 6-nopeuksinen  
käsivalintainen
Suurin teho (kW/hv): 90 / 122
Suurin vääntömomentti: 340 Nm

MITAT:
Pituus: 5 309 mm
Leveys: 1 920 mm (+ peilit 284 mm)
Korkeus: 1 970 mm
 
TALOUDELLISUUS:
Kulutus, yhdistetty ajo (l/100 km, 
WLTP alkaen): 8,0
CO2-päästöt, yhdistetty ajo (g/km, 
WLTP alkaen): 210
Hinta:  alkaen 42 944,31 €  
(Proace L2 2.0 D 120 4x4 5-ovinen)

/ 1,84 kW:n tehon, ja sillä 50 kWh 
akku latautuu täysin tyhjästä täyteen 
vain 28 tunnissa ja isompi 75 kWh 
akku hurahtaa täyteen vain 42 tun
nissa. Lienee paikallaan muistuttaa, 
että tilapäislaturi on tosiaan vain tila
päiskäyttöön tarkoitettu – mutta voi 
olla joskus painonsa arvoinen kultaa, 
jos muita vaihtoehtoja ei ole saata
villa.

Kaksi nelikkoa, kaksi täyssähköä. 4x4-mallissa on 20 mm korkeampi maavara, 
EV-mallin tunnistaa lokasuojan ”Electric”-merkinnästä.

TOYOTA WAY16



* Proace on jo perus-
rakenteeltaan hiljainen 
pakettiauto.
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tyy riemua ja iloa kahdesta ylimää-
räisestä vetoakselista normaaleihin 
Proace-malleihin verrattuna. Ne teke-
vät autosta nelivetoisen ja etenemis-
kyky paranee reippaasti. Nelivedon 
Proace 4x4 -malleihin toteuttaa Dan-
gel-niminen yritys. Autot valmistuvat 
etuvetoisina samalta tehtaan linjalta 
kuin muutkin Proacet, mutta ne kul-
jetetaan nelivetokonversion rakenta-
mista varten Dangelin tehtaalle Sent-
heimiin Alsacen maakuntaan.

Dangelilla on vuosikymmenten 
kokemus nelivetokonversioiden val-
mistamisesta ja onkin aivan luonnol-
lista, että myös Proacen nelivetover-
siot tehdään Dangelin suosiollisel-
la avustuksella. Dangelille saapuvat 
Proacet kokevat pieniä muutoksia 
polttoaine- sekä AdBlue-säiliöihin, 
jonka jälkeen paikallisesti alusta lop-
puun asti valmistetut komponentit 
asennetaan paikoilleen. Auton vaih-
teiston kylkeen asennetaan jako-
vaihteisto, josta lähtee nivelakseli eli 
kardaaniakseli taakse kohti takata-
sauspyörästöä. Kardaaniakselin ja 
takatasauspyörästön välillä on visko-
yksikkö.

Kojelaudasta löytyy valintakiekko, 
jonka avulla kuljettaja voi määrittää, 
kuljetaanko autolla etuvetoisena vai 
automaattisesti kytkeytyvällä nelive-
dolla. Etuvedolla ajettaessa nivelak-

seli ei pyöri, joten tällöin säästetään 
polttoainetta pitävillä pinnoilla ajet-
taessa. Kun valitaan automaattisesti 
kytkeytyvä neliveto, pyörii nivelakseli 
jatkuvasti valmiina välittämään voi-
maa takapyörille. Mikäli etupyörien 
havaitaan luistavan, siirtää visko-
kytkin voimaa välittömästi riittävän 
määrän taka-akselille ja eteneminen 
jatkuu.

Ulkoisesti Proace 4x4 -mallin voi 
erottaa 4x4-mallimerkinnöistä sekä 
20 mm korkeammasta maavarasta. 
Saatavilla on lisäksi Offroad-paket-
ti, joka lisää auton varusteluun kyt-
kettävän, 100 % takatasauspyörästön 
lukon, 40 mm korotusta (kokonais-
maavaran kasvu etuvetoiseen verrat-
tuna + 60 mm) sekä vetokoukun.

Maastossa kirkkaasti 
yli odotusten
Kokeilimme kotimaan mediatilaisuu-
dessa Proace 4x4 -mallin etenemis-
kykyä maastoajolenkillä, joka kesäi-
seen aikaan on Hiluxillekin erittäin 
haastava. Talvi ja lumi tasoittivat 
kuitenkin pahimmat paikat, ja vaik-
kei nelivetoinen pakettiauto koskaan 
maastoauto olekaan, ylitti Proace 
4x4 odotuksemme kirkkaasti. Taka-
veto kytkeytyy etuvedon rinnalle 
todella nopeasti, ja nousimme ylös 
sellaisia mäkiä, jotka olisivat millä 
tahansa etu- tai takavetoisilla malleil-
la ajettaessa jalkauttaneet kuljettajan 
ja matkustajan jatkamaan matkaansa 
apostolinkyydillä.

Kumpikin Proace-uutuus on 
ehdottoman mainio tuote, joka jättää 
harkittavaksi oikeastaan oman käyt-
tötarpeensa. Jos oma käyttötarve vaa-
tii nelivetoista pakettiautoa, tarjoaa 
Proace 4x4 erinomaisen auton. Jos 
taas käyttötarpeeseen soveltuu täys-
sähköinen vaihtoehto, on Proace EV 
varmasti tehtäviensä tasalla. TW

* Hyötyajoneuvoissa 
malliston laajuus on 
tärkeää.

Ehdottomasti yleisin lataustapa 
täyssähköautoilla on AC-latausase-
man hyödyntäminen työpaikalla, 
kotona tai vaikkapa kauppojen park-
kipaikoilla. 11 kW:n tehoinen auton 
sisäinen laturi mahdollistaa pienem-
män akun latautumisen tyhjästä täy-
teen 4 tunnissa ja 45 minuutissa, 
kun taas isomman akun lataa noin 
seitsemässä tunnissa. Mikäli hyödyn-
netään DC-pikalatausasemia, pystyy 
Proace EV ottamaan parhaimmillaan 
100 kW:n lataustehon. Tällöin pie-
nempi akku latautuu tyhjästä 80 % 
varaustasoon noin puolessa tunnissa 
ja isompi akku noin 50 minuutissa. 

Kaikissa latausvaihtoehdoissa on 
muistettava edellä mainittujen aiko-
jen olevan nopeimpia mahdollisia 
optimaalisissa olosuhteissa, ja esi-
merkiksi kylmä ulkolämpötila edel-
lyttää korkeajänniteakun lämmittä-
mistä ennen lataustehon kasvatta-
mista. Tällöin latausajat kasvavat, 
mutta yleisesti ottaen AC-latausase-
mia ja DC-pikalatausasemia hyödyn-
nettäessä ajat ovat kuitenkin maltil-
lisia ja mahdollistavat auton käytön 
sille sopivalla tavalla.

Nelivedolla myös haasteellisiin 
olosuhteisiin
Kun maantieltä siirrytään hieman 
haasteellisimpiin olosuhteisiin, löy-

Proace 4x4 -mallin korimalli on aina pisin vaihtoehto, L2 5-ovisena versiona.
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1.  Hienoinen lisäys maavaraan, 
4x4-mallimerkintä ja huikea 
etenemiskyky samassa paketissa. 

2.  4x4-mallissa vetotapa valitaan 
etuvedon ja automaattisesti 
kytkeytyvän nelivedon välillä.

3.  Näissä maisemissa ei pakuja 
yleensä nähdä, ymmärrettävistä 
syistä.

4.  Electric-merkintä noudattaa 
samaa visuaalista ilmettä kuin 
muutkin Toyotan sähköistet-
tyjä voimalinjoja tarkoittavat 
merkinnät.
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Toyotan matka Suomeen

Kiinnostaako sinua missä 
maassa autosi valmistetaan? 

Entä se, kuinka monta niitä 
tänne tuodaan? Listasimme 

tiedonjanoisille viime 
vuoden rekisteröintimäärät 

malleittain Suomessa.

Lähde TOYOTA kuvat ADOBE ja TOYOTA

Infografiikka

Corolla HB/TS
•  Iso-Britannia
• 4 788 kpl

C-HR
•  Turkki
• 1 575 kpl

Proace
•  Ranska
•  877 kpl

Aygo
•  Tšekki
• 84 kpl

Yaris
• Ranska
•  3 404 kpl

Hilux
• Etelä-Afrikka
• 548 kpl

GR Supra
• Itävalta
• 11 kpl

Proace city
• Espanja
• 82 kpl

Proace city
Verso
• Espanja
• 75 kpl

Proace 
Verso
•  Ranska
• 122 kpl

Corolla Sedan
•  Turkki
• 566 kpl

TURKKI

ITÄVALTA

ISO-BRITANNIA

ETELÄ-AFRIKKA

SUOMI
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Toyotan matka Suomeen

Camry
•  Japani
• 532 kpl

Land Cruiser
• Japani
• 38 kpl

Prius
•  Japani
• 11 kpl

RAV4 
•  Japani
• 1 710 kpl

Prius Plug-in
•  Japani
• 20 kpl

Prius +
•  Japani
• 85 kpl

GT 86
•  Japani
• 2 kpl

RAV4  
Plug-in
•  Japani
• 199 kpl

* Tehdastilauksen 
toimitusaika on keski-
määrin mallista riip-
puen 2– 6 kuukautta. 

* MyT-sovelluksen 
kautta voit seurata 
uuden autosi matkaa 
Suomeen. 

*  Toyotan koti-
maassa Japanissa 
valmistetaan eni-
ten automalleja.
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TOYOTA JOUSTO
Suomen suosituin tapa rahoittaa Toyota.

www.toyotajousto.fi



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

AUTOSTA VOI TEHDÄ 
uusiokäytös sä lähes 3000 juo

matölkkiä tai yli 600 teräskattilaa. 
Omistajalleen kierrätykseen toimitet
tu auto tuottaa romutus palkkion, jol
la voi maksaa vaikka käsirahan uuteen 
autoon. Hankintaan pääsee kiinni 
matalalla kynnyksellä, varsinkin jos 
hyödyntää vähäpäästöisen auton han
kintatukea ja joustavaa rahoitusta. 

Nyt on myös muita matalalla  
kynnyksellä toteutettavia asioita. 
Kansalaisia on kehotettu menemään 
korona  testiin pienimmästäkin syys
tä, jopa spontaanisti. Myös yritysten 
ahdinkoa helpottavien tukien myöntä
miskynnystä on madallettu. Ongelmia 
on silti. Vihannekset uhkaavat jäädä 
puutarhoihin ja rakennustyömaat kes
keytyä. Yritykset ovat yllättävänkin 
vahvasti sidoksissa tuontityövoiman 
saatavuuteen. Ravintolat ja matkailu 
joutuivat nopeasti vaikeuksiin asiakas
virran hiipuessa. On siis pulaa asiak
kaista sekä työvoimasta ja samanaikai
sesti harmina lisääntyvä työttömyys. 
Ratkottavaa riittää. 

Mikä ihmeen tiekartta? Ennen 
navigaattoreita kartta otettiin auton 
hansikaslokerosta antamaan opas
tusta matkantekoon. Nyt tiekartta 
on ”vaiheistettu suunnitelma, jon
ka avulla päästään päämäärään”. Siis 

suunnitelma. Liikenneministeriö jul
kaisi oman tiekarttansa, joka tarjoaa 
ratkaisuja liikenteen päästöjen puo
littamiseksi. Monenkirjava keinovali
koima sisältää kannustimia fossiilis
ten polttoaineiden korvaamiseen, 
autokannan uusimiseen ja lataus
infran rakentamiseen. Auton han
kintaan ja käyttöön vaikuttavia vero
ratkaisuja sen sijaan säästettiin sopi
vampaan ajankohtaan syksymmäl
le. Toivottavasti ohjaavat kannusteet 
eivät tule liikaa rajoittamaan liikku
misen valinnanvapautta.  

Punaisen lipun laki rajoitti autoilua. 
Laki edellytti konevoimalla kulkevan 
ajoneuvon miehitykseksi kolmea hen
kilöä, joista yksi käveli auton edessä 
punaista lippua kantaen ja varoittaen 
muita kulkijoita ”itsestään kulkevas
ta” laitteesta. Laki kumottiin Britan
niassa 1800luvun lopussa. Pian Suo
messakin maantiet sallittiin autoille. 
Liikkuminen yleistyi, matkat pitenivät 
ja nopeudet kasvoivat. Autojen muka
vuutta lisäsi polkupyöristä lainattu kek
sintö, ilmatäytteiset kumirenkaat, jot
ka olivat ensin vaaleita, luonnonkumin 
värisiä. Kestävyyden lisäämiseksi kumi
seokseen lisättiin kimröökiä eli hieno
jakoista hiiltä. Renkaiden väri muuttui 
mustaksi. Autojen tekniikassa on jäl
leen, juuri nyt, iso kehitysvaihe meneil

lään. Sähköistymisen myötä keinuvivut 
ja jakopäät poistuvat. Tilalle vyöryy 
informaatioteknologiaa, diagnostiik
kaa ja sähkötekniikkaa.  Kiehtovaa 
ja ainakin uutta, opiskeltavaa on kai
kille. 

Ensikosketuksen autoalaan hain 
varsin matalalla kynnyksellä Stock
mann Autosta. Kesätöihin pyrkiessä
ni työkokemuksena oli esittää isovel
jen mopon rassaaminen ja perheen 
Austin A40:n moottoriöljyn lisää
minen. Paikka jäi sillä erää saamat
ta. Haastattelua tehneen korjaamo
päällikön kannustava ja kunnioitus
ta herättävä olemus kuitenkin lisä
sivät 14vuotiaan koululaisen intoa 
alalle, ja ammatinvalinnan ohjaus oli 
tapahtunut. Stockmann luopui myö
hemmin autokaupastaan ja monis
ta muistakin osistaan, jopa Helsingin 
keskeisin rakennus, tavaratalokiin
teistö, aito ”Stocka”, meni myyntiin. 
Yritysten ja tuotteiden elinvoimaa 
koetellaan nyt, mutta 50 vuotta täyt
tävän Loton suosio ei näytä hiipuvan. 
Varhaisista Lottomainoksista muiste
taan toive ”päästä kiertämään maail
maa”. Todennäköisesti moni meistä 
on joskus pohdiskellut mitä tekisi, jos 
voittaisi Lotossa. Haaveiluun on lupa 
matalalla kynnyksellä, edes kuponkia 
ei tarvitse jättää. TW
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Voita ajamisen pelko!

Tien päällä sattunut onnettomuus tai läheltä piti -tilanne voivat 
laukaista pelkoja. Tunne voi olla niin voimakas, että ratin taakse 

istuminen voi tuntua jopa mahdottomalta. Psykologi Visa Sarparanta 
kuitenkin tietää, että vaikeakin ajopelko on voitettavissa. 

Teksti TUOMAS I. LEHTONEN Kuvitus ADOBE

Ajaminen

SYDÄN LAUKKAA, hikipisarat ki
hoavat iholle ja toistuvat vilunväreet 
tärisyttävät kehoa. Epämääräinen 
ahdistus tuntuu kasvavana möykkynä 
rinnassa. Tekisi mieli juosta jonnekin 
kauas tai piiloutua pieneksi mytyksi 
sohvan taakse. Ajamisen pelko iskee 
voimakkaasti päälle, vaikka seuraa
vaan ajokertaan on vielä tovi aikaa.

Lääkärikeskus Aavan työterveys
psykologi Visa Sarparanta on koh
dannut työssään monenlaisia ajami

seen liittyviä pelkoja ja pelkojen 
aiheut tamia fyysisiä oireita. Jollakin 
ajaminen tuottaa pientä jännitystä ja 
epämukavaa vireystilan nousua. Toi
sille pelkkä ajamisen ajattelu saattaa 
laukaista voimakkaan ahdistuksen ja 
aiheuttaa jopa vakavia paniikkioireita. 
Pelossa ja siihen liittyvissä tuntemuk
sissa on siis suuria eroja. Mikä saa 
ihmisen pelkäämään ajamista?

”Taustalla on voi olla epäluottamus 
omiin kykyihinsä kuskina. Saate

taan pelätä, miten muut tiellä liik
kujat näkevät minut kuljettajana. 
Pelkoon voi liittyä esimerkiksi sää
tila,  vuorokaudenaika tai vieraat ja 
haastavat ajoympäristöt. Jotkut kart
tavat kaupunkiajoa, toiset taas ohit
tamista. Autojen nykyteknologiakin 
voi tuntua vieraalta. Pelko on voinut 
syntyä myös itselle sattuneen onnet
tomuuden tai läheltä piti tilanteen 
myötä. Tällainen tilanne voi saada 
pelkäämään myös muiden ajamista. 
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Ajo pelko voi liittyä myös ahdistus- 
ja jännitysoireisiin, jotka ilmenevät 
myös muissa arjen tilanteissa”, Sar-
paranta sanoo. 

Etene pienin askelin
Sarparannan mukaan autoiluun liit-
tyvät pelot ovat varsin yleisiä. Esimer-
kiksi Uudessa-Seelannissa tehdyt tut-
kimukset viittaavat siihen, että noin 
puolet ihmisistä jännittäisi ajamista 
ajoittain. Ajorutiineja haittaavaa koh-

talaista pelkoa tuntee tutki musten 
mukaan 5–15 prosenttia kuskeista ja 
muutamalla prosentilla pelkotilat vai-
kuttavat ajamiseen selvästi tai jopa 
estävät ajamista. Omaa pelkoa ei siis 
tarvitse hävetä tai piilotella. 

Sarparanta muistuttaa, että ajami-
nen ei sinällään ole välttämättömyys. 
Hän kuitenkin kehottaa pohtimaan, 
miten tärkeää ajaminen on itselle. 
Vaikeuttaako ajamisen pelko esimer-
kiksi perheen arkea, työssä käymistä 
tai ystävien tapaamista?

”Pelko aiheuttaa välttämiskäyttäy-
tymistä eli pelkoa aiheuttavaa asiaa 
pyritään välttelemään. Jos ajaminen 
on itselle tärkeää, kannattaa mennä 
rohkeasti pelkoa kohti. Jos pelko on 
voimakasta, altistusharjoituksista ja 
ammattilaisen tuesta voi olla apua. 
Esimerkiksi ensin voi vain kuvitel-
la olevansa autossa ja pyrkiä saavut-
tamaan rauhallinen olo. Seuraavaksi 
istuudutaan autoon ja kolmannella 
kerralla pieni ajolenkki turvallises-
sa ympäristössä saattaa jo onnistua. 
Altistamisen tukena on mahdollista 
käyttää erilaisia rentoutumisteknii-
koita ja mielikuvaharjoituksia, jotka 
poistavat jännittyneisyyttä”.

Moni ajopelkoinen pelkää aiheut-
tavansa liikenteessä harmia tai vaaraa 
muille. Sarparanta kuitenkin lohdut-
taa, että pelokas kuski on harvemmin 
suuri riski liikenteessä. 

”Pelokas kuski ajaa yleensä varo-
vasti ja taitonsa aliarvioiden. Tyypilli-
semmin liikennettä vaarantavat yltiö-
päiset ja ajotaitoonsa liiaksi luottavat 
kuskit”, Sarparanta sanoo.

Apua autokoulusta  
tai terapeutilta
Ajamisen pelko voi johtua esimerkik-
si heikosta ajotaidosta tai jos liikenne-
säännöt ovat päässeet unohtumaan. 
Näin voi käydä, jos ajaminen on hyvin 
vähäistä tai viimeisestä ajokerrasta on 
vierähtänyt vuosia.

”Ajaminen on taito, joka vahvis-
tuu harjoittelun myötä. Pelosta kan-
nattaa puhua rohkeasti läheisten 
kanssa. Jos lähipiiriin kuuluu rauhal-
linen ja empaattinen tyyppi, joka ei 
pienistä hermostu, voi hänet pyytää 
ensimmäisillä ajokerroilla kyytiin 
tueksi ja turvaksi. Omia ajotaitoja voi 
parantaa myös muutamilla autokou-
lun ajotunneilla. Ajo-opettajilla on 
kokemusta ajopeloista ja he osaavat 
yleensä tukea jännittynyttä kuskia. 
Halutessaan ajamisen voi myös aloit-
taa turvallisesti autokoulun simulaat-
torilla”, Sarparanta vinkkaa.

Tue ajopelkoista hoputtamatta
Läheisten ajopelkoihin tulisi suhtau-
tua ymmärtäväisesti. 

”Peloista kärsivälle tärkeintä on 
puhua ongelmistaan turvalliselle 
ihmiselle. Jos ajopelkoinen turvautuu 
sinuun, älä hoputa tai pyri voimak-
kaasti ratkaisemaan ongelmaa. 
Kuuntele rauhassa loppuun ja kysy 
vasta sitten, millaista apua hän kai-
paisi. Ratkaisua ongelmaan on hyvä 
miettiä yhdessä. Samalla voit moti-
voida ja rohkaista läheistäsi muutok-
seen”, Sarparanta opastaa.

Jos pelko aiheuttaa voimakkaita 
ahdistusoireita, ajopelkoisen on syy-
tä keskustella asiasta psykologin tai 
terapeutin kanssa. Apua voi hakea 
esimerkiksi työterveydestä, terveys-
keskuksesta tai olemalla suoraan yh-
teydessä yksityiseen terapiapalvelu-
jen tarjoajaan.

”Terapeutilla ei tarvitse välttämät-
tä olla erityisosaamista autoiluun 
liittyvistä peloista. Ahdistuksen ja 
pelko jen käsittely on yleensä varsin 
 samanlaista, oli niiden syy mikä 
tahansa. Oleellista on, että psykolo-
gi tai psykoterapeutti tuntee yleisim-
mät ahdistuksen purkamiseen liitty-
vät menetelmät ja osaa soveltaa nii-
tä autoilun maailmaan”, Sarparanta 
sanoo. TW

*  Vaikeakin 
ajo pelko on  
voitettavissa.

* Tutkimusten mukaan 5 – 15 % kuskeista 
tuntee ajorutiineja haittaavaa kohtalaista 
pelkoa.
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Juha Vuorisen 
strategiset  mitat

Herkullisia ruokottomuuksia kynäilevä 
kirjailija Juha Vuorinen tietää, että 

naurun toisessa päässä on usein itku. 

Teksti MINNA TAKKUNEN Kuvat TOMI NUOTSALO
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Mitkä asiat olisivat Vuorisen 
elämäs sä ehkä toisin ilman Juoppo
hullun päiväkirjaa? ”Olen tätä mo
nesti miettinyt ja pohtinut, että tulin
ko vahingossa kirjoittaneeni itseni 
riippuvuuksista vapaaksi. Mahdolli
sesti, sillä kirjoittaminenhan on 
äärettömän terapeuttista.”

Naurusta kumpuava terapia on 
tavoittanut monet. ”Koko komiikan 
tekeminenhän perustuu aina jollakin 
tavalla tragediaan. Naurun toisessa 
päässä on hyvin usein itku. Se on 
pirun kiinnostavaa.”

Voimallisin lukijapalaute liittyy 
aikaan, jolloin Juoppohullu seikkaili 
ainoastaan netissä. 

”Ruotsissa asuva suomalainen 
mies lähestyi minua viestillä, jossa 
kertoi kärsineensä seitsemän vuoden 
ajan pahenevasta masennuksesta, 
minkä seurauksena hän oli päättänyt 
tehdä itsemurhan.” Mies oli etsinyt 
netistä tietoa, millainen lääkkeiden ja 
viinan sekoitus päästäisi hänet päivil
tä. Hän oli jostain syystä tehnyt haun 
sanalla juoppohullu ja saanut eteensä 
Vuorisen tekstiä. 

”Tovin luettuaan hän huomasi 
ensimmäisen kerran seitsemään vuo
teen hymyilevänsä. Sitten naurahta
vansa ja lopulta ulvoneensa naurusta. 
Tämän jälkeen hän kirjoitti menneen
sä vessaan, kaataneensa pillerit ja vii
nat pyttyyn ja vetäneensä vessan. 

* Vuorinen on   
vuodesta 2009  
julkaissut joka vuosi 
hyväntekeväisyys-
pokkarin.”

KAKSI JA PUOLI MILJOONAA 
myytyä kirjaa. Se on niin mellevä 
määrä, että kun puhutaan kirjailija 
Juha Vuorisen strategisista mitois
ta, on kiusaus lyödä tuo luku pöytään 
ensin. 

Vielä erikoisemmaksi fakta miljoo
nista muuttuu, kun ajatellaan, että 
ensimmäinen kirjapaino, jossa Vuori
nen olisi esikoiskirjansa painattanut, 
ei suostunut hankkeeseen. Myöskään 
Suomalainen Kirjakauppa ei huolinut 
esikoista hyllyilleen.  

”Edelleenkin Pohjanmaalla on 
ymmärtääkseni pari kirjastoa, jotka 
eivät suostu ottamaan ainuttakaan 
kirjoittamaani kirjaa valikoimiinsa.” 
Tuomioita jakelevat ovat tyypillisesti 
ihmisiä, jotka eivät ole lukeneet Vuo
risen teoksia riviäkään.

Kirjailija tunnetaan erityisesti 
Juop pohullun päiväkirjoista. Hän on 
myös paketoinut kansiin sekä omia 
että julkkisten toimia ja ajankohtais
aiheita repostelevaa komiikkaa. 

Kaksimielisyyksistä liukkaan 
kynän kärjessä on samalla vakavia 
ja surullisia teemoja. Eräs keskeinen 
Vuorisen tuotannon strateginen mit
ta onkin huumorin ja murheen väli
nen etäisyys. Se on hyvin pieni. 

Komiikan ja tragiikan  
intiimi suhde
Reilut parikymmentä vuotta sitten 
nettipäiväkirjana alkaneen Juoppo
hullun tarinan taustalla on Vuorisen 
oma addiktio. Hän on kokenut ja 
nähnyt alkoholismin monelta kantil
ta. Yleisradion sivuilta löytyy teksti 
Sydäntä särkevästi sanottuna, joka 
kertoo elämästä alkoholistiperhees
sä. ”Ymmärtääkseni se on luetuin 
kolumnini.”

Meilin päätti koko urani kannalta 
kaikkein koskettavin ja vaikuttavin 
sana. Kiitos.”

Lukemisen imu ja  
Maon matkapytty
Vuodesta 2009 Vuorinen on julkais
sut joka vuosi hyväntekeväisyys
pokkarin. Tuottoja on ohjattu muun 
muassa ensi ja turvakodeille, lasten
kodeille ja huumeiden vastaiseen 
työhön. 

Hyväntekeväisyyspokkaripino
jen strategiset mitat ovat melkoiset. 
Vuorinen on kokenut oikeaksi alkaa 
maksaa takaisin siitä, minkä on luki
joiltaan saanut eli mahdollisuuden 
kirjoittaa tarinoita työkseen. Samalla 
hän pystyy edistämään lukemista.

Kirjailijaa huolettaa se, että eten
kin nuoret miehet löytävät tiensä yhä 
harvemmin kirjojen pariin. Miten 
Vuorinen perustelisi lukemista heille? 

”Lukemiseen voi jäädä samalla 
tavalla koukkuun kuin johonkin räis
kintäpeliin. Sillä erotuksella, että 
lukemalla kehittyy mielikuvitus ja 
sanavarasto. Kun se vie mukanaan, 
koko maailma on auki. Voin käsi itse 
kirjoittamani kirjapinon päällä van
noa, että ilman lukemista mielikuvi
tukseni ei olisi ikinä kehittynyt sellai
seksi, että voin itse tuottaa tarinoita.”

Lukevalle avautuu myös historia 
uusissa ulottuvuuksissa. ”Kuinka 
moni esimerkiksi tietää Kiinan dik
taattori Maon olleen niin vainohar
hainen, että ukko kantoi omaa paska
pyttyä ulkomaanmatkoillaan, jotta 
vieraan vallan edustaja ei pääse tutki
maan hänen kakkapatukoistaan, mil
laisia sairauksia hän ei sairasta.”

Vuorisen kiinnostus kirjallisuu
teen ja kiehtoviin hahmoihin on 
kudottu myös Juoppohullun päivä

TOYOTA WAY28



KU K A?

Juha Vuorinen

•  54, kirjailija, kustantaja,  
kolumnisti, radiotoimittaja.• Asuu Tuusulassa.•  Vaimo, neljä lasta,  
Hilma-koira.•  Millä tavalla kuvailisi itseään 
ihmiselle, joka ei tiedä hänestä 
mitään? ”Olen viehättynyt 
poliittisesta lähihistoriasta, 
elämäkerroista, itämaisista 
filosofioista, alkuperäiskan-
sojen kulttuureista, erilaisista 
ruokakulttuureista sekä astro-
logiasta.”

kirjan nimeen. Päiväkirjan syntymi
sen aikoihin Vuorinen teki radio
ohjel man näyttelijälegenda Tarmo 
Mannista, joka oli hiljattain revitel
lyt Nikolai Gogolin tekstien pohjal
ta luodussa Mielipuolen päiväkirja 
näytelmässä. Tragiikka ja komiikka 
kietoutuivat yhteen, siinäkin.

Merimiehen sielu ja  
mustan huumorin onni
Silloin, kun tekstin tuottaminen sak
kaa, Vuorisella on ollut tapana lähteä 
uuteen maisemaan kirjoittamaan. 
Nyt kun tuo keino ei ole käytössä, 
hän on opetellut katkaisemaan päi
vän kirjoittamistingin tapahtumien 
keskeltä. 

”Varsinkin jos kyseessä on koh
taus, joka on menossa kohti kliimak
sia, niin jätän sen vähän kuin seksin 
harrastamisen siihen kohtaan, jossa 
esileikin pitäisi päättyä ja tulisi tart
tua tuumasta toimeen. Jätän sen tuu
man kasvattelun siis seuraavaan päi
vään.”

Vuoriselle luovuutta eniten ruok
kiva ympäristö löytyy ulkomailta, 
kahvilan pöydän äärestä. Kirjailija 
on asunut perheineen Maltalla ja 
Espanjassa. Ulkomaankokemukset 
ovat uineet kirjoihinkin.

Elämää oli tarkoitus jatkaa Espan
jassa vielä neljän vuoden verran eli 
sen ajan, että perheen nuorimmainen 
olisi suorittanut kansainvälisen yli
oppilastutkinnon eli IB:n. Pandemia 
kuitenkin muutti suunnitelmat. 

”Minulla on merimiehen sielu, eli 
kaipaan jatkuvasti uusia kokemuksia, 
mutta jatkossa visiitit ulkomailla ovat 
todennäköisesti vain muutaman kuu
kauden pyrähdyksiä.”

Silloin kun Vuorinen ei tao kir
jaimia, hän harrastaa esimerkiksi 
liikun taa poikiensa kanssa (tyttäret 
elävät jo omillaan), laittaa ruokaa, 
hellittelee rouvaansa ja käy lenkeillä 
Hilmakoiran talutettavana.

Viime kuukausina hän on kirjoit
tanut tiiviisti. Viimeisin varsinainen 
romaani ilmestyi 2014. ”Siksi olen 
erityisen onnellinen, kun työn alla on 

”Lukemiseen voi jäädä samalla 
tavalla koukkuun kuin johonkin 
räiskintäpeliin. Sillä erotuksella, 
että lukemalla kehittyy 
mielikuvitus ja sanavarasto”. 

nyt pitkästä aikaa puhdasta fiktiota. 
Tuntuu kuin olisin kotiin palannut. 
Olen saanut valtavasti iloa, kun olen 
päässyt kirjoittamaan mustaa huu
moria ja poikkeuksellisesti en yksin, 
vaan yhdessä käsikirjoittaja Katri 
Mannisen kanssa.”

Välimeren kotoisat  
torvikonsertot
Vuorinen tunnustaa, että ratti kädes
sä hänestä tulee muiden toilailuista 
päreensä polttava kuumakalle. Piirre 
istui luontevasti Maltan ja Espanjaan 
teille. ”Ne seitsemän vuotta, jotka 
vietimme Välimerellä, tunsin oleva
ni kotonani torvikonserttien ja huito
vien nyrkkien keskellä.”

”Malta oli kaikilla tavoin aivan 
hullu maa, myös liikenteen osalta. 
Monet kadut olivat huonommassa 
kunnossa kuin meillä yksikään ulkoi
lupolku. Yhden asian opin sekä 
Espanjasta että Maltalta. Suomessa 
kukaan ei tiedä yhtään mitään liiken
neruuhkissa seisomisesta.”

Kun Vuorisen vertikaalinen stra
teginen mitta eli 197 senttimetriä 
yhdistetään hänen ensimmäiseen 
autoonsa, joka oli 70luvun Morris 
Mini 1000, saadaan matkaan monta 
kiehtovaa käännettä. 

”Se oli siis laatikko, joka on suun
nilleen samaa kokoa nykyisten mopo
autojen kanssa. Pienestä koostaan 
huolimatta siinä autossa mahtui 
tapah tumaan monta unohtumatonta 
asiaa. Kukin voi mielikutituksessaan 
miettiä, millaista kyytiä autoparka sai 
80luvun puolivälissä.”

Maailman katseleminen lähes kah
den metrin korkeudelta ohjaa osal
taan myös nelipyöräisen valintaa. 

”Ajan nykyään mieluiten millä 
tahansa, mihin mahdun mukavas
ti sisään ja joka saastuttaa mahdolli
simman vähän. Kookkain ongelma 
on, että molemmat poikani tuntu
van seuraavan isänsä kasvukäyriä, 
joten nykyään myös takapenkin tilat 
ovat vähintään yhtä suuren syynäyk
sen alla kuin etupenkkiläisten. Ehkä 
minun pitäisi ajaa bussikortti.” TW
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MITÄ JOS käytetyn auton omistami
nen olisi yhtä huoletonta kuin uuden 
– helppoa ja vaivatonta? Toyotan 
vaihto autojen ja liikkuvuuspalvelui
den kehityspäällikkö Ossi Kukkonen 
lupaa, että nyt se on mahdollista.

Jokainen Toyotajälleenmyyjältä 
hankittu Toyota, jolla on alle kahdek
san vuotta ikää ja alle 160 000 kilo
metriä ajoa alla, saa Toyota Appro
ved Vaihtoautot turvan. Käytännös
sä tämä tarkoittaa sitä, että koulutet
tu Toyotamekaanikko käy auton läpi 
36kohtaisen tarkastuslistan mukaan 
samaan tapaan kuin katsastuksessa. 
Jos vikoja löytyy, ne korjataan. Ja jos 
ostamisen jälkeen jokin auton osa 
hajoaa, TAVautossa on vuoden turva, 
joka kattaa yleisimpien vikojen kor
jauksen.

“Kun asiakas saa auton käsiin
sä, ei ole vaaraa, että iskunvaimenti
met vuotaisivat tai alla olisi huonot 
renkaat. TAV perustuu siihen, että 
haluamme asiakkaidemme elämässä 
olevan mahdollisimman vähän autoi
luun liittyviä huolia”, sanoo Kukko
nen.

Entäs hybridit? Huoli pois, nekin 
on huomioitu. Jokainen TAVleiman 
saanut hybridi on läpikäynyt Hybrid 
Health Check tarkastuksen, jossa 
varmistetaan akun ja hybridijärjestel
män toimivuus.

Toyota Approved 
Vaihtoautot -turva

•  Approved Vaihtoautot -turva 
tarkoittaa sitä, että auto on 
koulutetun Toyota-mekaanikon 
tarkastama. Kaikki mahdolliset 
puutteet ja viat on korjattu ja osat 
vaihdettu.•  Turva tulee kaikille alle kahdeksan 
vuotta vanhoille autoille, joilla on 
ajettu enintään 160 000 kilometriä. 
Turva on voimassa 12 kuukautta.•  Turvan omavastuu on 500 euroa, 
mutta sen voi poistaa 99 eurolla 
auton hankintahetkellä.

Huollettu  
huolettomaksi

Kiinnostaako käytetty auto, mutta epäröit: 
ainahan niissä on jotain vikaa ja koko ajan 

saa rampata huollossa. Toyotan Approved 
Vaihtoautot -turva pyyhkäisee nuo huolet pois.

Teksti JOHANNA LÄTTI Kuva ADOBE ja TOYOTA

* “Palvelumme 
perustuu siihen, että 
haluamme asiakkai-
demme elämässä 
olevan mahdollisim-
man vähän autoi-
luun liittyviä huolia”.

“Hybrideille myönnetään hybridi
akkuturva, joka on voimassa kymme
nen vuotta tai 350 000 kilometriä 
– edellyttäen, että auton huoltooh
jelmaa on noudatettu”, Kukkonen 
kertoo.

Jousto-rahoitus tuo lisäturvaa
Toyotan suosittu Joustorahoitus eli 
osamaksusopimus on saatavilla myös 
käytettyihin autoihin. Pienellä käsi
rahalla sopimuksen voi tehdä 2–5 
vuodeksi. Autoa voi myös vaihtaa 
kesken sopimuksen.

“Jousto tukee ajatustamme auton 
omistamisen huolettomuudesta. 
Sopimuksen teon yhteydessä asiakas 

saa tietää auton hyvityssumman eikä 
näin pelkoa arvon alenemisesta tai 
yllätyksistä ole.”

Kukkosen mukaan Jousto sopii 
niille, jotka eivät halua sitoa rahojaan 
autoon ja toisaalta haluavat ennakoi
da autoilun kulut.

“Siinä missä tiedämme yleen
sä arvion esimerkiksi asumiskuluis
tamme, sama on mahdollista auton 
kanssa.” TW
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Proace edellä, 
ratikka perässä

Toyota Proace on suomen suurimman 
kaupunkiraitiotien Raide-Jokerin rakentajien 

luotettava työjuhta. Raide-Jokerissa 
ajoneuvoilta vaaditaan luotettavuutta ja 

sujuvaa huoltoa, jotta rakentaminen etenee 
aikataulun mukaan.

Teksti ja kuvat JUHO PAAVOLA

Yritysmyynti

AMMATTILAINEN tarvitsee kun
non työkalut. Suomen suurimman 
kaupunkiraitiotien valmistuminen ei 
ole ainakaan autojen kestävyydestä 
kiinni.

”Edellisellä projektilla oli käytös
sä vielä vanhoja Toyota Hiaceja 
1980luvulta. Jos Proace jatkaa samaa 
vahvaa rataa, eiköhän näillä pari  
RaideJokeria rakenneta”, Es poossa 
sijaitsevan Otaniemi–Keilaniemi työ
maalohkon aluevastaava Mikko  
Illikainen hymyilee.

RaideJokeri on pikaraitiotie, joka 
valmistuessaan kulkee kehämäises
ti Helsingin Itäkeskuksesta Espoon 
Keilaniemeen. Noin 25 kilomet
riä pitkästä reitistä tulee varsinainen 
joukkoliikenteen valtimo, sillä sen 
odotetaan kuljettavan noin 88 000 
matkustajaa päivässä vuonna 2025. 

Poikittaisliikenteen reitti yhdistää 
matkustajat kaukoliikenteen rata
verkkoon Oulunkylän, Huopalahden 
ja Leppävaaran rautatieasemilla.

Ennen kuin ratikat aloittavat lii
kenteen vuonna 2024, samoja reit
tejä kulkevat RaideJokeriallians
sin työmaaautoina Toyota Hiluxit 
ja Proacet. Ne ovat työjuhtia, joita 
ilman urakka ei etene.

”Hilux sopii vaikeakulkuisiin pai
koihin, kun taas Proaceilla hoituvat 
työmaiden jokapäiväiset logistiset 
tehtävät”, Illikainen kertoo.

Yhtenäinen autokanta helpottaa 
käyttöä ja huoltoja
RaideJokerin rakennustyöt alkoi
vat vuonna 2019. Liikenteen on tar
koitus alkaa vuonna 2024. Samaan 
aikaan rakennettavan Tampereen rai

Katso video
Mikko Illikaisesta  

toyotaway.fi 
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”Jos Proace jatkaa samaa vahvaa
 rataa, eiköhän näillä pari Raide-
Jokeria rakenneta”, Espoossa 
sijaitsevan Otaniemi–Keilaniemi
 työmaalohkon aluevastaava
 Mikko Illikainen sanoo.
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tiotien kanssa Raide-Jokeri edustaa
uutta suomalaista raitiotierakenta-
mista. Toisin kuin verkkaisesti ka -
duil la klonksuttelevat Helsingin van-
hat verkkaiset ratikat, Raide-Jokeri 
kulkee nopeasti ja enimmäkseen 
omilla kiskoillaan.

Rakennusvaiheessa Raide-Jokeri- 
allianssilla on käytössään noin kaksi-
kymmentä Toyota Proace  -paketti-
autoa. Tärkeitä kriteerejä työmaa- 
autolle ovat luotettavuus ja helppous.

”Toyotan ylläpito on ollut helppoa. 
Työmailla autoilla on paljon eri käyt-
täjiä, ja kun käytössä on yksi merkki ja 
malli, autoja on helppo käyttää ja hal-
linnoida. Kun auto tarvitsee huoltoa 
tai joku kolhu on korjattava, jokainen 
tietää heti, missä ja miten asia hoide-
taan”, Raide-Jokerin ajoneuvohankin-
noista vastaava kalustopäällikkö Tino 
Kaapu kertoo.

Kilometrejä Proace-autojen mitta-
reihin kertyy maltillisesti, mutta työ-
tunteja sitäkin enemmän. 

”Rakentamista ei saa hidastaa 
ainakaan se, että auto olisi pois käy-
töstä. Toyotan huolto- ja korjaus-
palvelut toimivat erittäin sujuvasti, 
ja tarvittaessa autoja on jopa haettu 
huoltoon työmailta”, Kaapu sanoo.

 
Proace on helppo käsitellä
Illikainen kiittelee Toyota Kaivokse-
lan välittämien autojen varustelua. 
Kylmänä talvena ehdoton lisävaruste
on ollut Webasto-lämmityslaite, joka 
on mahdollistanut korona-aika na 
taukojen pitämisen lämpimässä 
autossa. Valmiiksi laatikostoilla ja 
hyllystöillä varustettu tavaratila pitää 
työkalut ja tarvikkeet järjestyksessä. 

”Tässä on isot tavaratilat.  Jos 
tulee joku hätätapaus ja pitää mon-
tussa tehdä nopeasti työtä, takaa löy-
tyvät kaikki tarvittavat työkalut”, Illi-
kainen kertoo.

Proacen etuihin kuuluu hyvä 
ajettavuus. Automaattivaihteet ja 
Proacen vakiovarusteisiin kuuluva 

peruutuskamera puolestaan helpot-
tavat vekslausta usein hankalissa ja 
epätasaisissa työmaaympäristöissä. 

”Täälläkin on joka puolella jos 
jonkinlaista estettä. Ovat pysyneet 
puskurit paremmassa kunnossa, kun 
ei ole auto käynyt jokaisen tolpan 
kyljessä”, Illikainen sanoo.

 
Seuraava rata rakennetaan  
jo sähköautoilla?
Autovalinnoilla voidaan vaikuttaa 
rakentamisen ympäristöjalanjäl-
keen valitsemalla mahdollisimman 
vähäpäästöiset autot, joilla työ voi-
daan kuitenkin suorittaa riittävän 
tehokkaasti. Raide-Jokerin työmai-
den käyttöön valitut Proacet ovat hie-
man kilpailijoitaan pienempiä, mikä 
osaltaan vähentää taloudellisten 
EURO6-moottorien päästöjä.

”Kaupunkialueella tukkuliikkei-
den varastot ovat hyvät ja logistiikka 
toimii, joten koko varastoa ei tarvitse 
kuljettaa päivittäin auton mukana”, 
Kaapu sanoo.

Vielä nykyisin hyötyautoissa ylei-
sin voimanlähde on diesel. Kuitenkin 
seuraavat kaupunkien raidehankkeet 
saatetaan rakentaa jo Proace EV:n 
tapaisten sähköautojen voimin. 

”Sähkötoiminen pakettiauto sovel-
tuisi erittäin hyvin kaupungeissa kai-
ken tyyppisten rakennuskohteiden 
käyttöön, koska etäisyydet ovat lyhyi-
tä ja kattava julkinen latausverkosto 
tukisi niiden käyttöä”. TW

Raide-Jokeri

•  Raide-Jokeri kulkee Helsingin 
Itäkeskuksesta Espoon Keila-
niemeen. Omalla kaistallaan 
kulkevan raitiovaunun huippu-
nopeus on 70 km/h. 

•  Noin 25 km pitkän reitin 
kustannus arvio on noin 386 
miljoonaa euroa. Raide-Jokeria 
ennustetaan käyttä vän vuonna 
2025 noin 88 000 matkustajaa 
joka vuorokausi.  

•  Raide-Jokeria rakentaa allians-
si, johon kuuluvat Raide-Joke-
rissa Helsingin ja Espoon kau-
pungit, HKL, YIT, NRC, Ramboll, 
Sweco ja Sitowise.

* Toyotan ylläpito  
on ollut helppoa.

”Proaceilla hoituvat työmaiden
 jokapäiväiset logistiset 
tehtävät”, Mikko Illikainen 
kertoo.
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Me Toyotalla olemme tehneet käytetyn auton 
omistamisesta yhtä huoletonta kuin uudenkin. 
Jokainen Toyota Approved Vaihtoautot -ohjelman 
auto on koulutetun Toyota-mekaanikon 
huolellisesti tarkistama. 

Voit luottaa siihen, että meiltä hankkimasi 
vaihtoauto on moitteettomassa kunnossa ja valmiina 
ajoon. Siksi voimme luvata vaihtoautoillemme 
maksuttoman 12 kk:n lisäturvan. Kauttamme saat 
myös Toyota Jousto -rahoituksen taatulla 
hyvityshinnalla, Rahoituskaskon ja Huoltosopimuksen.

Käytetty ei ole koskaan 
tuntunut näin uudelta

HUOLETTOMIA 
KILOMETREJÄ

AUTOVAKUUTUS KUUKAUDEKSI 
MAKSUTTA

Toyota Vakuutus on edullinen, monipuolinen 
ja kattava – se sisältää mm. täyskaskossa 
80 %:n bonuksen. Toyota Vakuutuksella 
varmistat, että autosi korjataan Toyotaan 
erikoistuneessa korjaamossa alkuperäisillä 
Toyota-varaosilla. 

Tarjoamme nyt Maksuttoman Startin 
– kun otat Toyota Vakuutuksen 
Toyota-vaihtoautoon, saat ensimmäisen 
kuukauden veloituksetta. 

Toyota tarjoaa liikenne- ja kaskovakuutuksen veloituksetta ensimmäiseksi kuukaudeksi. Saat edun Toyota-vaihtoautoihin, kun otat Toyotan 
liikenne- ja kaskovakuutuksen. Toyota Vakuutus on saatavilla ainoastaan Toyota-jälleenmyyjiltä, etu voimassa 1.4.–30.6.2021. Maksuton Startti 
ei koske Rahoituskaskoja. Autoliike toimii Ifin asiamiehenä. Toyota Vakuutuksen myöntää If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike.

Tutustu lisää: toyota.fi/vaihtoautot



TOYOTA YARISIN ajovaloumpio 
lepää toimenpidepöydällä kuin irto
nainen silmä. Vieressä auton alla ryö
mii kamera päässään Toyota Ammatti
oppilaitoksen koulutuspäällikkö Päivi 
Lestelin.

Etäämmällä seisoo joukko mui
ta autoalan kouluttajia. He katsovat 
kiinteästi näyttöruutuihin, jotka esit
tävät Lestelinin välittämää videoku
vaa Yarisin alustasta.

Olemme Expertise Factoryn kou
lutustiloissa Vantaalla, jossa Toyotan 
koulutuksesta vastaavat henkilöt ja 
tekniset kouluttajat ovat tutustumas
sa uusimpiin koulutusvälineisiin.

Korona muutti  
korimekaanikkojen 

koulutuksen 
Toyotan oma ammattioppilaitos varmistaa, 
että toyotalaiset pysyvät mukana autoalan 

vauhdikkaassa kehityksessä ja voivat palvella 
asiakkaita entistä paremmin.

Teksti SAMI TAKALA Kuvat JANI LAUKKANEN

Koulutus

Toyota panostaa koulutukseen
Toyota on siitä poikkeuksellinen au
tonvalmistaja, että sillä on Suomessa 
ainoana automerkkinä oma ammatti
oppilaitos. 43 vuotta toimineen oppi
laitoksen tehtävänä on kouluttaa 
Toyotaverkoston henkilökuntaa.

Koronavirus ei ole vähentänyt 
kouluttautumista, päinvastoin. Vii
me vuonna opintosuorituksia kertyi 
runsaat 16 200, mikä on noin puolet 
enemmän kuin edellisenä vuonna.

Kouluttaminen on Toyotalle  
tärkeää. Toyota Ammattioppilaitok
sen toinen koulutuspäällikkö Kari 
Ronkainen kuvailee sitä yrityksen 
yhdeksi peruspilariksi.

Koulutuksen tavoitteena on 
ke hit tää Toyotan palveluverkoston 
am mat titaitoa, ja siten palvella asiak
kaita entistä yksilöllisemmin. Siitä 
siis kiittävät myös asiakkaat.

Kouluttajina toimivat Toyotan 
maahantuonnin ja rahoitusyhti
ön asiantuntijat sekä koulutuksen 
yhteistyökumppanit, kuten Kainuun 
Ammattiopisto.

Monipuolista koulutusta
Toyotan antama koulutus on aihe
kirjoltaan hyvin laaja.

Oppia saa niin asiakaslähtöises
tä asiakaspalvelusta, hybriditekno
logiasta, sähköistymisen edelläkävi
jyydestä, rahoitustuotteista ja pal
veluista, autotekniikasta, kori ja 
maalaustyöstä kuin kyberturvallisuu
desta ja henkilötietojen turvallisesta 
käsitte lystäkin.

Koulutuksen perusrungon muo
dostavat eri ammattiryhmille, kuten 
mekaanikoille, huollon asiakaspalve
luhenkilöille ja automyyjille, suunni
tellut koulutuspolut, jotka jokaisen 
toyotalaisen on suoritettava.

”Varsinaisten koulutusten jäl
keen on läpäistävä sertifiointikoe. 
Ammatti taitoa pidetään voimassa 
täydennyskoulutuksilla ja uudelleen
sertifiointikokeilla. Näin taataan jatku
va koulutuspolku sekä tietojen ja tai
tojen ajantasaisuus”, Lestelin sanoo.

Koska automallisto, tekniikka ja 
asiakkaille tarjottavat lisäpalvelut 
muuttuvat ja kehittyvät jatkuvasti, 

* Toyotalla on  
Suomessa ainoana 
automerkkinä oma 
ammattioppilaitos.
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Toyotan kouluttaja Lasse Väänänen 
ja koulutuspäällikkö Päivi Lestelin 
tutkivat Toyota Yarisin alustaa Expertise 
Factoryn toimitusjohtajan Mikko 
Kittelän kanssa.
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henkilöstön on päivitettävä tietojaan 
ja osaamistaan säännöllisesti.

Toyota Ammattioppilaitos järjes-
tää myös oppisopimuskoulutusta  
jälleenmyyjäverkoston henkilöille, 
jotka haluavat suorittaa autoalan  
tutkintoja.

Hybridimalli tulee koulutukseen
Jos koronaviruksen poikkeustilassa 
haluaa nähdä jotain hyvää, niin se on 
ainakin kehittänyt koulutustapoja.

Yksi esimerkki nykyaikaisista kou-
lutusvälineistä on Lestelinin päässä 
oleva kamera. Kameratekniikkaa voi-
daan hyödyntää koulutuksissa nyt, 
kun koronavirus on vaikeuttanut lähi-
opetusten toteuttamista. Uutta tek-
niikkaa käytetään muun muassa kori-
mekaanikkojen virtuaalikoulutuksissa.

Toyotalla on siirrytty täysin etä-
koulutukseen eli verkko-opiskeluun 
ja virtuaalitapahtumiin. Aiemmin 
koulutus oli lähiopetusta Toyotan 
omissa opetustiloissa Vantaalla sekä 
yhteistyökumppaneiden ja kummi-
koulujen tiloissa.

Muutos on ollut suuri, ja digiloik-
ka on otettu varsin nopeasti. Miten 
virtuaalinen koulutus on sujunut?

”Lähtötilanne huomioiden hyvin. 
Tietysti opettelua on myös vastapuo-
lella. Mekaanikot ovat tekijämiehiä, 
tämä IT-puoli ei ole välttämättä niin 
tuttua”, Ronkainen sanoo.

Virtuaalikoulutus monipuolistaa 
opiskelua
Etäkoulutukset ovat tehostaneet kou-
lutusta, kun opiskelijoiden ei tarvitse 

* Toyotalla on 
siirrytty täysin etä-
koulutukseen eli 
verkko-opiskeluun ja 
virtuaalitapahtumiin. 

matkustaa koulutuspaikkakunnalle. 
Vastaisuudessa koulutuksessa koros-
tuukin hybridimalli.

”Vanhaan ei ole paluuta, siten että 
olisi vain lähikoulutusta. Osa kou-
lutuksista voidaan hyvin toteuttaa 
virtuaalisesti, vaikka koronatilanne 
menisikin ohi”, Lestelin kertoo.

Koulutusten siirtyminen verk-
koon on tehnyt opiskelusta aiem-
paa joustavampaa ja itsenäisempää. 
Yksi hyvistä puolista on se, että kou-
lutusmateriaali on saatavilla milloin 
tahansa, missä tahansa.

Lestelinin mukaan koulutus-
sisällöksi on tuotettu esimerkiksi 
videomateriaalia. Videokuva auttaa 
koulutettavia näkemään konkreetti-
sesti, mitä autolle tehdään, jos auto 
ei ole käytettävissä virtuaalikoulutus-
tilanteessa.

”Kun tekniikkaa koulutetaan, tie-
tyt asiat pystytään kouluttamaan vir-
tuaalisesti. Opiskelijan näkökulmasta 
osa työvaiheista on kuitenkin sellai-
sia, että ne olisi hyvä päästä itse teke-
mään, esimerkiksi oikomaan peltiä”, 
Ronkainen sanoo. TW

Koulutuspäällikkö Päivi Lestelin 
kuvaa päähän kiinnitetyllä kameralla 
huollettavaa Toyota Yarisia. 
Videokuvan avulla Toyota kouluttaa 
korimekaanikkoja virtuaalisesti 
koronaviruksen aiheuttamien 
poikkeusolojen takia.

Expertise Factoryn mustapaitaiset 
Jamppa Koivuoja ja Mikko 
Kittelä esittelevät virtuaalista 
koulutustekniikkaa toyotalaisille. 
Vasemmalla on Toyotan 
koulutuspäällikkö Kari Ronkainen, 
oikealla kouluttajat Lasse Väänänen ja 
Jussi Rautoja.

TOYOTA WAY38



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.



Hyvä tyyppi

Someen 
vaikka  
sukset 
jalassa
Nykypäivänä autokaupan on 
oltava siellä missä asiakkaatkin 
ovat. Toyotan sosiaalisen 
median sisällöistä vastaava 
Mia Meinander haluaa, että 
somekanavat tarjoavat 
jokaiselle luontevan tavan 
löytää tarvitsemansa 
autopalvelut.

Teksti ja kuvat JUHO PAAVOLA
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JUURI NYT Toyota Suomella on so
siaalisessa mediassa 36 072 seuraa jaa. 
Autobrändin on näyttävä sosiaalisessa 
mediassa, sillä siel lä ovat myös nykyi
set ja tulevat asiak kaat.

”Kun julkaisemme mainoksen leh
dessä, se on siinä. Somessa taas syn
tyy aitoa ja pitkäkestoista vuorovaiku
tusta, ja ihmiset ovat lähellä”, Mia 
Meinander perustelee.

Meinander vastaa digitaalisen 
markkinoinnin asiantuntijana Toyota 
Suomen sosiaalisen median kanavis
ta apunaan automyynnin ja huollon 
eri tehtävien ammattilaisia. 

Toisin sanoen, kun ensi kerralla 
seuraamasi Toyota Suomen some
kanavassa kilahtaa hybridin taloudel
lisuutta, uuden Yarisin sporttisuutta 
tai nelivetomalliston väkevyyttä heh
kuttava postaus, se on luultavasti 
lähtöisin juuri Meinanderin sormen
päistä.

”Olen aina tykännyt kirjoittami
sesta. Toyotan toiminnassa on paljon 
kivoja asioita, joita voi viestiä. Siksi 
tämä on tosi kivaa hommaa.”

 Someviestintää arvojen mukaan
Meinander tuli ensimmäistä kertaa 
Toyotalle töihin vuonna 2014 tiedot
tajaksi. Jo sitä ennen hän oli työsken
nellyt autoalalla.

”Kerran kahvilassa istuessani sain 
Facebookviestin Toyotalta, jossa vih
jattiin työpaikasta. Se oli hauskaa, 
sillä edellisessä työpaikassani olimme 
usein miettineet, kuinka helppoa oli
sikaan markkinoida Toyotaa, joka on 
aina katsastustilastojen kärjessä.”

FA K TA

Mia Meinander

• IKÄ: 45 •  AMMATTI: Digitaalisen markki-
noinnin asiantuntija•  KOULUTUS: Meinander on 
oikeus notaari Helsingin Yliopis-
tosta ja täydentänyt osaamis-
taan markkinointiviestinnän 
erikoisammattitutkinnolla. •  HARRASTUKSET: Hiihto, liikunta, 
lukeminen, vapaa-ajan vietto 
perheen kanssa ja toimitsija 
lasten harrastuksissa.

Sitä Meinander nyt saa tehdä. 
Hän suunnittelee somesisältöjä 
eri kanaviin, kirjoittaa päivityksiä ja 
välillä kuvaa. Meinanderia kiehtoo 
se, että koskaan ei tiedä, mistä some 
tykkää. Nopea arkinen päivi tys voi 
mennen tullen pestä suuren rahan 
mainosvideon.

”Toyotalla on hillitty maine, mutta 
vahva laatumielikuva on paras pohja 
markkinoinnille. Voimme revitelläkin, 
mutta koska meillä on omat arvom
me ja äänemme, ei uusiin some 
kana viin tarvitse säntäillä vain kokei
lun vuoksi.” 

 
Some toimii asiakaspalveluna
Somessa ovat iästä riippumatta kaik
ki, ja siksi asiakkaitaan kuuntelevan 
autobrändin on liikuttava pehmeästi 
eri kanavissa kuin hybridi kaupungis
sa. Juuri ennen haastattelua Meinan
der on tehnyt päivityksen LinkedIniin 
MyTsovelluksen hyödyistä yritys
käyttäjille. 

”LinkedIn nähdään ehkä bisnes
alustana, mutta ihmisellä on eri roo
leja työssään ja vapaaajallaan, joiden 
kautta hän liikkuu myös sosiaalisessa 
mediassa. Haluamme, että näymme 
ja kuulumme samalla äänellä niistä 
jokaisessa.”

Some on automerkille tärkeä myös 
siksi, että autokauppa on siirtynyt 
verkkoon. Toyotan rahoituksineen 
voi jo hankkia kokonaan kotisohval
ta. Yhä useampi asiakas ottaa yhteyt
tä juuri somen kautta.

”Monelle on helpompaa kirjoittaa 
kuin soittaa, ja mitä vaikeampi asia 

on kyseessä, sitä enemmän asiakkaal
le luontaisia asiakaspalvelun tapoja 
tarvitaan.”

Sukset jalassa Kaivokselaan
Kun Meinander ei someta, hänet 
löytää melko varmasti sivakoimasta 
Paloheinän laduilta. Murtomaahiihto 
tarjoaa nopean irtioton arjen hälystä 
lähiluonnon keskelle. 

Hiihtäjänä Meinander kuvaa 
itseään kuntoilijaksi. Hiihtolenkkejä 
kertyy talvella muutama viikossa.

”En harjoittele Finlandiahiihtoa 
varten, vaan hiihtelen rauhassa perin
teisellä tyylillä.” 

Kun talvinen ilma on kohdillaan, 
peltolenkillä silmä lepää. Silloin Mei
nander koettaa pitää puhelimen tas
kussa ja nauttia hetkestä. Se onnistuu 
vain harvoin, Meinander myöntää.

”En postaa kehuakseni, vaan kan
nustaakseni ihmisiä hiihtämään. 
Toyota Kaivokselan myymäläänhän 
pääsee tästä koko matkan suksilla”, 
Meinander nauraa. TW

* ”Somelinjamme on se, että 
emme kommentoi yhteiskuntaa, 
uskontoa tai politiikkaa, vaan 
keskitymme autoalan asioihin, 
jotka osaamme.”
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Takalaidan vaimentimet,
asennettuna 187 €

Lavan suojapohja, muovia,
asennettuna alk. 473 €

Rullattava alumiininen lavan kansi 
asennettuna alk. 2391 €

Kiinteä vetokoukku 
asennettuna 1011 €

Pulttikiinnitteisellä kuulan 
laipalla, 13-napainen pistoke.

Miten autoasi käytätkin, aidoilla Toyota-lisävarusteilla 
saat siihen reilusti persoonallista säväystä ja 
käytännöllisyyttä. Mahdollisuuksia riittää. 

KAIKISSA 
TILANTEISSA

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.fi/huoltorahoitus.

Kysy lisää jälleenmyyjältäsi! 
Tutustu samalla uuteen entistäkin 
tehokkaampaan Hiluxiin.

Kovakate asennettuna alk. 2754 €

Kattokaiteet kovakatteeseen 388 €

Taakkateline 300 €

Lavan suojapohja, alumiinia,
asennettuna alk. 1584 €
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Tulevaisuus
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Vedyllä 
tankattava 
sähköauto 

muuttaa 
autoilun

Toyota tuo lähivuosina Suomeen täysin 
uudenlaisen auton. Toyotan lähipäästötön 
vetyauto Mirai on käytännössä tankattava 

sähköauto, jolla on pitkä toimintamatka. Se 
näyttää tien tulevaisuuteen.

Teksti SAMI TAKALA kuvat TOYOTA
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Katso lisää kuvia  
Miraista  

toyotaway.fi 

Suomessa nyt vieraillut Mirai 
edustaa Toyotan toisen sukupolven 
vetyautoa. Ensimmäisen vetyauton-
sa Toyota toi markkinoille jo vuonna 
2015. Sellaisen kyytiin on mahdollis-
ta päästä esimerkiksi Pariisissa, jon-
ka bulevardeja halkoo taksikäytössä 
satoja vetyautoja.

Lisäksi vedyllä kulkee muita 
ammattikäytössä olevia kulkuneuvo-
ja, kuten trukkeja, rekkoja ja busseja, 
ja jopa maailman meriä seilaava kak-
sirunkoinen Energy Observer -kata-
maraani.

Jos kaikki palapelin palaset loksah-
tavat paikoilleen, Mirai tulee myyn-
tiin täälläkin lähivuosina. Tarkempi 
ajankohta on vielä avoinna.

Pitkä toimintamatka
Vety on osalle autoilijoista varsin 
tuntematon käyttövoima, eikä se 
ole ihme, sillä vetyä ei suomalaisil-
ta huoltamoilta toistaiseksi vielä saa. 
Toyota kuitenkin näkee, että vety on 
erinomainen vaihtoehto fossiilisil-
le polttoaineille niin raskaassa kalus-
tossa kuin henkilöautoissakin sähkön 
lisäksi.

Ja sähkön voimalla vetyautokin 
käytännössä liikkuu. Vetyauton säh-

kömoottoria ei tosin tarvitse lada-
ta. Mirain sydän on Toyota Fuel Cell 
System -järjestelmä, joka yhdistää 
polttokenno- ja hybriditeknologian. 
Kun auton käynnistää, polttoken-
noissa tapahtuu kemiallinen reaktio, 
joka muuttaa auton säiliöihin varas-
toidun vedyn sähköksi.

Tästä ei synny lainkaan hiilidiok-
sidia, typen oksideja tai muita hai-
tallisia pienhiukkaspäästöjä vaan 
puhdasta vettä. Vetyauton ympäril-
lä leijuva vesihöyry on siten täysin 
vaaratonta, ja auto on lähipäästötön 
samalla tavoin kuin perinteinen täys-
sähköautokin.

Nykyisiin sähköautoihin nähden 
vetyautolla on kuitenkin pari selvää 
etua: nopea tankkaus ja pitkä toimin-
tamatka. Säiliöhin mahtuu vetyä 5,6 
kiloa, ja tankin täyttäminen vie vain 
muutaman minuutin. Sen jälkeen 
autolla pystyy ajamaan parhaimmil-
laan jopa 700 kilometriä. Välissä ei 
tarvitse tankata muuta kuin kuljet-
tajaa.

Tehokas, hiljainen, ylellinen
Muotoilultaan urheilullinen uusi 
Mirai hemmottelee autoilijaa: ylel-
linen, lähes viisi metriä pitkä auto 

* Nykyisiin sähkö
autoihin nähden 
vetyautolla on pari 
selvää etua: nopea 
tankkaus ja pitkä 
toimintamatka. 

SUOMESSA NÄHTIIN alkuvuodes-
ta kirjaimellisesti välähdys tulevai-
suudesta, kun Toyota esitteli uuden 
vetyautonsa Mirain. Mirai on japania 
ja tarkoittaa tulevaisuutta.

Vaikka vetyauto kuulostaa monen 
mielestä yhä kaukaiselta, jopa uto-
pistiselta, se ei ole varsinaisesti uusi 
keksintö. Toyota on kehitellyt vety-
auton polttokennotekniikkaa jo pian 
30 vuotta, aina vuodesta 1992. Japa-
nilaisvalmistaja uskoo, että vetyau-
to on tulevaisuutta, sillä se muuttaa 
autoilun ekologisesti ja eettisesti kes-
tävämmäksi.
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Polttokenno ja tehoelektroniikka on sijoitettu auton keulalle.  
Itse polttokenno on 50 % kevyempi, mutta 12 % tehokkaampi  
kuin edellisessä Miraissa.

Keulalla olevan polttokennon lisäksi järjestelmään 
kuuluvat keltaiset vetysäiliöt (kolmas taka-akselin takana), 
korkeajänniteakku ja sähkömoottori taka-akselilla.

on rakennettu Toyota-konsernin iso-
jen premium-mallien GA-L-poh-
jalle. Aiempaa matalampi kattolinja 
yhdessä muun kehitetyn aerodyna-
miikan kanssa parantaa ajettavuut-
ta ja vakautta sekä osaltaan pidentää 
auton toimintamatkaa.

Näyttävyyden ja päästöttömyy-
den lisäksi Miraissa on monia omi-
naisuuksia, jotka kohentavat ajo- ja 
matkustusmukavuutta. Esimerkiksi 
sisätilat on mahdollista lämmittää tai 
jäähdyttää jo ennen matkaa älypu-
helimen avulla, ja puhelimen pystyy 
lataamaan ajon aikana langattomasti.

Mirai on myös tehokas ja hiljai-
nen, eikä auto hyydy talvipakkasella. 
Käynnistys onnistuu jopa -30 astees-
sa. Ajamista helpottaa muun muassa 
pysäköintijärjestelmä, joka vie auton 
parkkiruutuun nappia painamalla. 
Mittaristo on digitaalinen, ja kuljet-
taja voi hallita auton toimintoja suu-
relta kosketusnäytöltä. TW

Vety on puhdasta polttoainetta* Vetyauton sähkö-
moottoria ei tarvitse 
ladata. Toyota pyrkii kohti autoilun uut-

ta aikakautta, ja syyt ovat selvät: 
maailman öljyvarat hupenevat, 
ja hiilidioksidipäästöjä on pie-
nennettävä merkittävästi. Tar-
ve löytää vaihtoehto fossiilisille 
polttoaineille on siis ajankohtai-
nen. Mutta miksi juuri vety?

Vedyllä on lukuisia hyviä puo-
lia. Sen lisäksi, että vedyn käyt-
täminen polttoaineena ei tuota 
haitallisia lähipäästöjä, se on 
ehtymätön luonnonvara ja maa-
ilmankaikkeuden yleisin alkuai-
ne, jota on niin vedessä kuin kas-
villisuudessakin.

Vetyautoa pitää kiinnosta-
vana mahdollisuutena muun 
muassa Autotuojat ja -teollisuus 
ry:n toimitusjohtaja Tero Kallio. 
Toyota Wayn viime syksynä jul-
kaistussa haastattelussa Kallio 
pitää harmillisena sitä, että vety 
tuntuu unohtuneen keskustelus-
ta tulevaisuuden käyttövoimista 
ja ettei vetyyn valmistauduta val-
tiotasolla paremmin.

Vetyautojen suurin haaste täl-
lä haavaa on eräänlainen noidan-
kehä: vetyasemia on liian vähän, 
eikä polttoainetta ole riittävästi 
saatavilla. Saatavuus ei taas 
parane, koska vedyn kysyntä on 
toistaiseksi vähäistä.

Kallion mielestä vety oli-
si nykyisille energianlähteille 
monella tapaa kestävämpi vaih-
toehto. Vetyautoon riittää esi-
merkiksi perinteistä sähköautoa 
pienempi akku ja vähemmän 
alkuaineita, joiden tuotantoon 
liittyy eettisiä haasteita.

Vetyä pyrkii edistämään 
Euroopassa toimiva Hydrogen 
Council -järjestö. Se uskoo, että 
kuluva vuosikymmen on vedyn 
vuosikymmen. Järjestöön kuu-
luu Toyotan lisäksi muita tunnet-
tuja yrityksiä kuten esimerkiksi 
Airbus, BP, BMW, Daimler, Hyun-
dai, Honda, Michelin ja Shell.

Vedyn ohella Toyota tutkii ja 
kehittää myös muita sähköisiä 
vaihtoehtoja.
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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



Juha Vuorinen Kolumni

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

PITI KÄYDÄ OIKEIN Goog lea 
kopeloimassa, että vieläkö Suo

messa on vallalla mielikuva bema ri      
kuskien pipeloiden pienuudesta. 
Ensimmäinen linkki poiki minulle 
vauva.fisivustolle vuodetun havain
non: ”En voi kuin hämmästellä, että 
legenda tosiaankin pitää paikkaansa. 
Olen peuhannut kolmen eri bemu
kuskin kanssa, ja kaikilla on tosiaan 
ollut tosi pieni penis. Arvioisin, että 
alle 12 senttiä kihlakunnossa, kun 
muut kumppanit ovat olleet siellä 
nor maa lin keskimitan seuduilla, 
15–17 senttiä.” Mehevin poimimani 
vastine kuu lui näin: ”Ajelin aikoinaan 
Audilla, ja vehkeeni oli vain 17 sent
tiä. Nykyään ajan Bemarilla, ja meis
seli kasvoi 22senttiseksi.” 

Haluni ruotia näin omituista legen
daa perustuu niihin viiteen vuoteen, 
jotka asuin EteläEspanjassa. Siellä ei 
nimittäin paljon Bemareilla tai taval
lisilla Mersuilla päitä käännelty. Sen 
sijaan yksi Mersun malli hurjasteli 
aivan omia kaistojaan, sillä sellaisella 
ajoivat vain nousukkaat, vaikka auto 
näytti enemmänkin joltain metsurin 
työkalulta. Vasta kun poikani kertoi

vat, että sen maastolaatikon hinta 
oli lähes 400 000 euroa, aloin päästä 
todella kalliille kärryille alueen auto
tarjonnasta. Se jäi edelleen epäsel
väk si, paljonko kikkeliin kilahtaa lisää 
mittaa, jos hankkii alleen Mercedes 
AMG G63 Brabus 800 luksusmaas
toauton.

Toinen Andalusianasuntomme 
sijaitsi ison teollisuusalueen takana. 
Minulta vierähti useampi kuukausi 
ihmetellessä, millaisia ihmisiä siellä 
mahtoi työskennellä, sillä viedessäni 
lapsiani kouluun vastaan jyristeli aina 
muutama Ferrari. Sekin mysteeri sel
visi, kun lähdin eräänä aamuna seu
raamaan yhtä Maranellon punaisek
si maalattua mustaa oria ja päädyin 
teollisuusalueella majaansa pitäneen 
Ferrarin merkkikorjaamon pihaan. 
Yhdellä silmäyksellä näin enemmän 
Ferrareita kuin koko siihen asti ele
tyn elämäni aikana yhteensä. 

Espanjalaisen ystäväni sukulainen 
työskentelee Aurinkorannikolla polii
sina, ja kuulin häneltä rikollisen 
au kot toman selityksen alueen loisto
autokattaukselle. Pitkin rannikkoa 
asustelee rikolliskartellien kihoja, jotka 

yrittävät piilottaa pientä kyntti läänsä 
prameiden kärryjensä kuoriin. Siksi 
Porschen maasturi on niillä kulmilla 
samanlainen kansanauto kuin meillä 
Suomessa vaikkapa Škoda Kodiaq. 

Minulle ehti niiden viiden vuo
den aikana äityä pahemman laatui
nen luksusautoähky, ja lopulta enää 
yksi asia sai pääni kääntymään. Ei 
Mc  Larenin urheiluauton murina tai 
Lamborghini Aventadorin mörinä, 
vaan se millaiset tyypit niitä ajoivat.

Jos menen tylysti stereotyypitte
lyyn, niin yleensä kuskinpukilla istui 
reilu kolmekymppinen mies, jolla 
oli tarkasti rajattu 80luvun George 
Michael parransänki, treenatut tum
put tribaalitatuoituna kynsistä kaina
loihin, kaulassa traktorin talvikettin
kien paksuinen kultavitja ja kasvoil
la kasvuhormonipurkista imaistu 
itseriittoisuus.

En voinut olla kysymättä siltä 
puolitutulta poliisilta, mitä hänel
le pitäisi maksaa, että hän seuraa
van kerran tällaisen auton ratsates
saan pyytäisikin: ”Ajokortti, rekiste
riote ja pippeli, kiitos.” Ei kuulemma 
mitään. TW

Pippelin pituinen Bemari
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Coolimpi kuin avolava
Oletko koskaan ihmetellyt, miksei 
Suomessa ole lava-autoja amerikka-
laisten tapaan? Meillä on jotain vielä 
hienompaa: peräkärryjä. Täällä tee-
se-itse -ihmisten ja kesämökkien luva-
tussa maassa vetokoukku on kansal-
lisylpeys. Se tekee meistä karavaan-
areita ja vetää pyyteettömästi mitä 
moni naisemmat kuormat. Kärryä ei 
tarvitse omistaa: kuomu- ja kaappi-
malleja, trailereita ja tietenkin perä-
kärrypaljuja on laajasti vuokrattavissa.

Apua, autossani ei ole  
vetokoukkua
Ymmärrämme – jo nyt haluat vetää 
autollasi erilaisia peräkärryjä ja veto-
koukun kaipuu on väkevä. Onnek-
kaasti vetokoukun saa asennettua 
sekä uusiin että vaihtoautoihin. Nyky-
autoissa – ja itse asiassa jo vähän van-

Vetokoukku tekee vetojuhdan
Automalleja ja autotyyppejä on valtavasti, mutta 
lopulta ne voidaan jakaa kahteen kastiin: Autoihin, 
joissa ei ole vetokoukkua ja niihin, joissa tämä 
elämän piiriä rikastava lisävaruste on.

Teksti JUHA-PEKKA HONKANEN kuvitus ADOBE

Lisävarusteet

hemmissa vaihdokeissakin – on paljon 
älyä ja sähkötekniikkaa, mikä pitää 
huomioida asennusvaiheessa. Merkki-
liikkeessä Toyotasi saa juuri sille sopi-
van ja sen muiden järjestelmien kans-
sa yhteensopivan vetokoukun.

Kiinteä vai irrotettava?
Jos haluat pitää vetokykysi vaatimat-
tomasti vakan alla, irrotettava kouk-
ku on sujuva valinta. Säännölliseen 
käyttöön suositellaan kiinteää veto-
koukkua. Valinnalla ei ole hintaeroa. 
Jos irrotettavaa koukkua ei käytä pai-
kaltaan säännöllisesti, luonto tekee 
siitäkin kiinteän.

Kuuletko luonnon kutsun?
Osa meistä autoilee vuosien ajan, 
eikä kaipaa vetokoukkua elämään-
sä. Sitten se tulee – kelkkakuume 
tai venevillitys. Maalle pitää saada 

mönkijä, tai vesijetti vesille. Veto-
koukkuun kiinnitettävä pyöräteli-
ne helpottaa elämää, jos polkupyö-
rän punnertaminen suorille käsille 
ei houkuttele. Vetokoukku tuo uudet 
harrastukset osaksi arkea.

Näin vedetään
Kiinnität vetokoukkuun mitä tahan-
sa, tärkeintä on muistaa sen seuraa-
van perässäsi. Kuormattu peräkärry 
tai asuntovaunu lisäävät merkittävästi 
liikkeellä olevaa massaa ja edellyttä-
vät ennakointia sekä ajolinjoissa että 
pysähtymisessä. Pitkään seisoneen 
peräkärryn rengaspaineet ovat voi-
neet laskea. Tarkista myös valojen toi-
mivuus ja kiinnitä mahdolliset turva-
vaijerit. Varmista myös, ettei kuorma 
ylitä vetoauton suurinta sallittua mas-
saa. Tiedot löydät Traficomin verkko-
palvelusta.

Hybrideihin saa vetokoukun
Toyotan hybridit ovat olleet osa-
na mallistoa vuodesta 2003 ja aivan 
alkuaikoina niihin ei saanut veto-
koukkua. Maailma on muuttunut 
ja nyt vetokoukun voi asentaa valta-
osaan hybridimalleista. Uudella 
autolla vetohommat ovat muutenkin 
mukavia: peruutuskamera on taivaan 
lahja vetoaisan eteen peruuttaville! TW
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Toyota Way  
siirtyy digiin!

Toyota Way

KÄDESSÄSI OLEVA painettu Toyo-
ta Way -lehti on toiseksi viimeinen 
laatuaan. Tämän vuoden syksyllä 
ilmestyvä Toyota Way 2/2021 on vii-
meinen painettu lehtemme. Haluam-
me tarjota lukijoillemme enemmän, 
syvemmin ja nopeammin, joten siir-
rymme asiakaslehdessämme verk-
koon.

Saat syksyllä ilmestyvän viimeisen 
lehtemme jälkeen kaikki erinomaiset 
artikkelimme luettavaksesi verkossa. 

Hemmottelemme sinua muun 
muassa jutuilla Toyotan uusista mal-
leista, tulevaisuuden tekniikoista, 
kierrätyksestä ja muista ympäristö-
asioista. Saat luettavaksesi ja katsel-
tavaksesi myös houkuttelevia vertais-

juttuja ja videoita muista Toyota- 
kuskeista ja heidän ajatuksistaan sekä 
kokemuksistaan. Jutuissa tutkiske-
lemme myös muita autoilun ajan-
kohtaisia ilmiöitä ja trendejä. Kai-
vamme pintaa syvemmältä autoilun 
maailmaa ja tuomme avuksesi vink-
kejä muun muassa auton ja kuljetta-
jan vireänä pysymiseen. Näet kaikki 
jutut ja videot samasta paikasta! 

Uusimmat jutut, videot ja vinkit 
paljastetaan lukijoille aina uutiskir-
jeessä. Kaikki jutut saadaksesi tilaa 
uutiskirjeemme, ja pysyt mukana 
Toyota Wayn matkassa.

Tilaa uutiskirje heti, ja varmista 
etuistuinpaikkasi Toyota Wayn kyy-
dissä myös jatkossa! TW

Tilaa uutiskirje:
toyotaway.fi/tilaa
tai alla olevalla
QR- koodilla  
pääset puhelimen 
kameralla
suoraan tilaus-
lomakkeelle. 

Tästä pääset suoraan 
toyotaway.fihin.
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Turvallisuuden vuoksi on tärkeää, että 
renkaat ovat aina kunnossa; kulutuspinnat ja 
ilmanpaineet kohdillaan ja oikeat renkaat alla 
oikeaan aikaan. Minimiurasyvyyksillä esim. 
renkaan märkäpito on jo laskenut vaaralliselle 
tasolle. Suositeltavaa onkin uusia renkaat 
jo ennen minimiurasyvyyden saavuttamista.
Tervetuloa tutustumaan laajaan 
valikoimaamme huippurenkaita. 

TERVETULOA TOYOTA-HUOLTOON,
TÄYDEN PALVELUN RENGASLIIKKEESEEN

Kaikki rengaspalvelut
helposti 24/7 osoitteesta 
toyotahuoltovaraus.� 

• Valitse ja osta sopivat renkaat 

• Varaa renkaiden vaihto

• Näe hinnat kaikille palveluille saman tien

TURVALLISUUS 
ALKAA RENKAISTA
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