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NÄKYVIÄ TARJOUKSIA
Laadukkailla tuotteillamme varmistat 
puhtaan näkymän ja turvallisemman 
ajokokemuksen.

Optiwhite-sisävalopolttimo
kymmenkertainen kestoikä ja 
parempi valoteho verrattuna 
perinteiseen polttimoon 
(sis. 2 kpl) svh. 20,40 € 

nyt 16,30 €

Kampanja voimassa 31.12.2021 asti. Kysy lisää jälleenmyyjältäsi.

Optiwhite H4 -polttimo
(sis. 2 kpl) svh 35,60 € 

nyt 28,50 €

Lasinpesuneste
käyttövalmis 3 l svh. 5,80 €
nyt 4,60 €

Toyota-pyyhkimensulat
Opti� t-sulka esim. Avensis 250 
kuljettajan puoleinen svh alk. 20,20 €

nyt 16,20 €
Opti� t UniBlade esim. Auris 150 
kuljettajan puoleinen svh alk. 28,40 €

nyt 22,70 €

TOYOTA-KAMPANJATUOTTEET 
NYT -20 % ALENNUKSELLA



Pääkirjoitus
Peukuta Facebookissa
#TOYOTASUOMI

Seuraa Twitterissä
#TOYOTASUOMI

Tykkää Instagramissa
@TOYOTASUOMI

Viimeaikaisen hittikappaleen sanat 
sopivat tähän hetkeen paremmin kuin 

hyvin. Tämä Toyota Way -lehti on viimei-
nen, joka ilmestyy painettuna  lehtenä. Täs-
tä hetkestä eteenpäin Toyota Way -sisältö 
on täysin digitaalisessa muodossa. Olethan 
muuten tilannut jo uutiskirjeemme?

Toyota Auto Finland Oy:n perustana 
on vuosikymmeniä maassamme toiminut 
maahantuontiyritys Korpivaara Oy. 
Monet muistavat yhä edelleen sen ja  
pitävät Korpivaaraa nykyisenkin Toyotan 
maahan tuonnin synonyymina. Onpa 
meillä myös töissä muutamia, jotka ovat 
aloittaneet uransa yhtiön palveluksessa 
ennen vuotta 1995, jolloin Toyota osti 
maahantuontitoiminnot itselleen. 

Oli nimenomaan Korpivaaran ansiota, 
että vuonna 1928 perustettiin ensimmäi-
senä Suomessa autoalalle oma asiakas-
lehtensä. Lehti tunnettiin alkuun nimellä 
Auto teollisuus, mutta muuttui vuonna 
1931 muotoon Automies. Tämä asiakas-
lehti on ollut olemassa aina siitä lähtien, 
viimeisimpinä niminään Toyota Plus ja 
nyttemmin Toyota Way.

Lehden ilmestyminen on koko histo-
riansa aikana keskeytynyt vain kerran so-
tien aikaisen huutavan paperipulan vuok-
si. Vaikka nyt lehden ilmestyminen paine-
tussa muodossa loppuukin, on meillä 

kaikessa suhteessa paremmat asetelmat 
toimintamme jatkamiseksi kuin mitä oli 
1940-luvun Suomessa. Me pystymme ni-
mittäin tuottamaan edelleen laadukasta 
materiaalia ja julkaisemaan sen moninai-
sissa digitaalisissa kanavissamme.

Lukijoidemme joukossa on varmasti  
ihmisiä, jotka eivät voi tai halua tutustua 
digitaaliseen sisältöömme nyt tai tulevai-
suudessa. Haluan kiittää heitä yrityksem-
me puolesta yhteisistä lukuhetkistä, mutta 
samalla muistutan, että siellä se sisältö tu-
levaisuudessakin on – digimuodossa nimit-
täin. Toyota Wayn luokse saa aina palata.

Autoala ja tietyllä tavalla koko maail-
ma on kokenut viimeisen parin vuoden 
aikana valtavan murroksen, eikä se suin-
kaan ole ohi vielä pitkään aikaan. Me tääl-
lä Toyotal la jatkamme ajankohtaisten ja 
kiinnostavien juttuaiheiden parissa myös 
tästä eteenpäin, sillä tieto on aina paras 
vastine epävarmuudelle ja tunteiden sä-
vyttämälle keskustelulle. Varsinkin autojen 
ihmeellisessä maailmassa.

Hyvää syksyä ja mukavia  
lukuhetkiä toivottaen,

Tiedotuspäällikkö
Pekka Karvinen
pekka.karvinen@toyota.fi

Tässäkö tämä oli?

Tästä hetkestä eteenpäin 
Toyota Way -sisältö on täysin 
digitaalisessa muodossa. 
Olethan muuten tilannut jo 
uutiskirjeemme?

Pekan 
vinkit

MITÄ Jari-Matti  
Latvalalle kuuluu? 
(s. 26)

MIKÄ KAKEA  
mietityttää? (s. 23)

AUTOJEN muotoilun 
nykytuulet. (s. 36)

TOYOTA WAY 7Kuva OTTO VIRTANEN
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Minun Toyotani

Miksi valitsit juuri Toyota  
Hiluxin?
Tärkein peruste valintaani oli työni 
metsä koneen kuljettajana. Työmaat 
sijaitsevat syvälläkin metsässä, ja 
päästäkseni töihin minun on mones-
ti ajettava pieniä ja hankalakulkui-
sia metsäautoteitä useita kilometrejä. 
Metsätöitä tehdään ympäri vuoden 
ja kaikissa keleissä. Tarvitsen auton, 
jolla pääsen luotettavasti hankaliin 
paikkoihin ja ennen kaikkea niistä 
myös takaisin kotiin.

Mikä autossasi on parasta?
Nostan listan kärkeen nelivedon. 
Auto on vakiovarustettu maantie-
ajoon. Silti sen ominaisuudet riittä-
vät maastossa hyvin. Maastokelpoi-
nen Hilux myös tuntuu hyvällä taval-
la henkilöautolta. Sillä on mukava 
ajaa maantiellä ja nahkasisustus luo 
ylellistä tunnelmaa. 

Mitä Toyota merkkinä  
merkitsee sinulle?
Luotettavuutta. Olen ajanut kolmella 
Toyotalla noin puoli 
miljoonaa kilometriä, enkä ikinä 
ole jäänyt tielle. Minulle luotetta-
vuus merkitsee luotettavan tekniikan 
ja hankalissa paikoissa kulkemisen 
yhdistelmää. 

Metsäkonekuljettaja Tomas Töyrylän tie työmaalle alkaa sieltä, minne 
muiden tie yleensä päättyy. Töyrylän kulkupeli on väkivahva Toyota 

Hilux -neliveto, joka kulkee vaivatta metsäautotiellä säässä kuin säässä.

Hilux vie metsään – ja 
tuo sieltä myös pois

Teksti ja kuvat JUHO PAAVOLA

KU K A

Tomas Töyrylä

• IKÄ: 25• AMMATTI: metsäkoneenkuljettaja • ASUU: Ruotsinpyhtäällä •  HARRASTAA: valokuvaamista. 
Töyrylän kuvia voi seurata  
Instragramissa: @tomastoyryla

Mitkä auton ominaisuudet  
ovat sinulle tärkeitä?
Tämä on toinen Hiluxini. Työni 
näkökulmasta tärkeä ominaisuus on 
katettu ja tilava lava. Koska metsä-
työmaat sijaitsevat syvällä metsissä, 
huolto ja pienet korjaukset edellyt-
tävät omavaraisuutta. Erilaiset öljyt, 
työkalut, vararenkaat ja pienet vara-
osat kulkevatkin lavalla hyvin, eikä 
auton tuhannen kilon kantokyky tule 
ihan äkkiä vastaan. 

Kuinka usein vaihdat autoa?
Vaihdan auton silloin, kun edelli-
seen alkaa kertyä kilometrejä, mutta 
auton vaihtoarvo on vielä hyvä. Aste-
len autokaupoille tarpeen mukaan.

Millaisessa käytössä autosi on?
Se on monipuolisessa käytössä. Suu-
rin osa kilometreistä kertyy maantiel-
lä. Pienempiä metsäteitä ajelen päi-
vittäin omalle työmaalleni tai käydes-
säni tuttu jen metsätyömailla. Omat 
työmaani sijaitsevat pääasiassa tässä 
Pyhtään, Ruotsinpyhtään ja Loviisan 
alueella. Välillä liikun työn perässä 
kauemmaksikin. 

Hauskin autoiluun liittyvä  
muistosi?
Tein road tripin Yhdysvaltojen län-

sirannikolle. Lähdin liikkeelle Seatt-
lesta ja ajelin Kaliforniaan. Reissu oli 
upea, mutta tiellä oli hieman enem-
män hässäkkää kuin täällä Pyhtään 
metsässä. Moottoritiellä oli kuudes-
ta seitsemään kaistaa ja sitä oli usein 
tukevasti keskikaistalla, kun piti kään-
tyä rampille. Aika usein piti käydä 
seuraavassa liittymässä kääntymässä.

Millainen olisi unelmiesi auto?
Olen aina ostanut sellaisen auton, 
jonka olen tarvinnut ja halunnut. 
Harrasteautona todella hieno oli-
si 1950-luvun Ford F100 -lava- auto, 
joka olisi entisöity sellaiseksi millai-
sena se on ajanut aikanaan tehtaal-
ta ulos. Tykkään 1950-luvun autojen 
hieman akuankkamaisesta ja pyöre-
ästä muotoilusta todella paljon. TW

Hilux 
vuosimalli 2017 

ajettu 
61 000 km
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”Ruotsinpyhtää on sellainen pieni ja
 rauhallinen maaseutupitäjä, joka elää

 ruukin ympärillä olevasta turismista 
kesäisin. Siellä on paljon tuttuja, ja

 ihmiset ovat mukavia.” 

Katso video 
Tomaksesta 
toyotaway.fi 
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A JASSA
AUTOILIJAN UUTISET

Kaaharit pelottavat liikenteessä
VAARALLISET OHITUKSET ja 
kaahaavat autoilijat koetaan pelot-
tavina, ilmenee Liikenneturvan 
selvityksestä.

Vauhti ja riskinotto näky-
vät myös onnettomuustilastois-
sa. ”Tilasto jen valossa ulkopuo-
liset tekijät vaarantavat autoili-
joita tai matkustajia harvemmin. 
Kohtalokkaita suistumis- ja koh-
taamisonnettomuuksia on paljon 
enemmän. Näiden taustalla on 
usein liian kovaa nopeutta tai tyh-

mänrohkeaa riskinottoa. Eli auton 
hallinta menetetään, kun vauhtia 
on liikaa tai vaarallisen ohituksen 
päättää vastaantuleva auto”, sanoo 
Liikenneturvan yhteyspäällikkö 
Tapio Heiskanen.

Muiden kaahaaminen voi ärsyt-
tää, mutta silloin voi ajautua itse-
kin turhiin riskinottoihin. Monet 
näkevät punaista varsinkin sellai-
sesta muiden kuljettajien liikenne-
käyttäytymisestä, joka vaarantaa 
omaa turvallisuutta.  ”Sen sijaan, 

että keskittyisi toisten tielläliik-
kujien aiheuttamaan pelkoon tai 
ärsyyntymiseen, tulisi pyrkiä kes-
kittymään omaan ajamiseen ja sen 
turvallisuuteen. Liikennetilantees-
sa emme pysty vaikuttamaan tois-
ten toimintaan, mutta voimme 
pyrkiä omalta osaltamme pitä-
mään liikenteen turvallisena”.

Liikenneturva selvitti suoma-
laisten liikenteessä kokemia pel-
koja loppuvuonna 2020. Kyselyyn 
vastasi 1 017 henkilöä. TW

TUTKITTU JUTTU
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Ajassa

Loukkaantumisista  
liikenteessä tapahtuu 

taajaman  ulkopuolella.  
LÄHDE: LIIKENNETURVA

70%
NOUSUSSA & LASKUSSA

Nousussa 
Kotimaan auto-

matkailu ja  
retkeily

Laskussa 
Viikonloppu- 
pyrähdykset  

Euroopan  
metropoleihin

TOYOTA GAZOO Racing WEC -tiimin auto #7 GR010 HYBRID sii-
vitti tiimin neljänteen peräkkäiseen voittoon elokuun lopulla ajetus-
sa Le Mansin 24 tunnin kilpailussa. Voittaja-auton kuljettajina toimi-
vat Mike Conway, Kamui Kobayashi sekä José Maria López.

Kilpailu oli kaikkea muuta kuin niin sanottu pala kakkua, sillä sekä 
voittaja-autoa että tiimin toista autoa, #8:aa, vaivasi viimeisen kuu-
den tunnin ajan sitkeä polttoainejärjestelmän ongelma. Päättäväi-
sesti toiminut tiimi sai kuitenkin kehitettyä toimivan varasuunnitel-
man, minkä turvin kilpailua pystyttiin jatkamaan. 

”Tämä oli erittäin rankka kilpailu. Kiitos kuuluu tiimille ja tukijou-
koille niin Saksassa kuin Japanissakin. Voittomme jälkeen meidän 
on hyvä jatkaa eteenpäin”, totesi kisasta Mike Conway. TW

Neljäs peräkkäinen voitto 
Le Mansissa

NUUKSIO
Kivenheiton päässä Helsingistä 

sijaitsee Nuuksion kansallispuisto, 
joka tarjoaa näköaloja, rauhaa ja 
retkeilymaastoja. Kallio kiipeily-

mahdollisuuksia löytyy yllin kyllin.

3 x kansallispuisto

KOLI
Koli on yksi Suomen tunnetuimpia 

luontokohteita, ja Pieliselle 
avautuvat maisemat ovat upeat. 
Kansallispuistossa on runsaasti 

merkittyjä reittejä retkeilyyn.

SAANA
Saanan huippu kohoaa 1029 metrin 

korkeuteen. Kirkkaalla säällä huipulta 
avautuva maisema on mykistävän 
komea; puutonta tunturiylänköä ja 

auringossa kimaltelevia järviä.
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Ajassa

Toyota Way digiin! 
TOYOTA  WAY

Uusimmat jutut, videot ja vinkit paljastetaan lukijoille aina uutis-
kirjeessä. Saat sen kerran kuukaudessa suoraan sähköpostiisi.   
Tilaa uutiskirjeemme ja pysyt mukana Toyota Wayn matkassa! TW

       TILAA UUTISKIRJE!

Digin  
parhaat
palat

1 PARHAAT VIDEOT
Tuotamme verkkoon joka kuu-
kausi kävijöidemme iloksi vide-

oit a. Videoilta voit nähdä muun 
muassa muiden Toyota-kuskien 
vertais kokemuksia autostaan. Esi-
merkiksi Tuomas Pöllänen on varus-
tellut autostaan liikkuvan leirikes-
kuksen. RAV4:n kat-
to tarjoaa mukavan ja 
turvallisen alustan tel-
talle. Käy kurkkaamas-
sa video QR-koodilla:

2 PARHAAT VINKIT
Askarruttaako sinua mil-
loin kivennirhaisu tai park-

kihallissa tullut lommo pitäisi viedä 
ammattilaisen korjattavaksi? Vai mie-
titkö, mihin talvilomallasi kannattai-
si suunnata? Meiltä löytyy parhaat 
neuvot autosi hyvänäpitoon mutta 
myös vinkkejä vaikkapa koko per-
heen mukavaan ja 
turvalliseen matkus-
tamiseen. Olemme 
apunasi! Käy vilkaise-
massa parhaat vinkit 
QR-koodilla:

3 PARHAAT VAIHTOEHDOT  
RAHOITUKSEEN
Harkitsetko upouuden auton 

hankintaa vai kutkuttaako käytetty 
hyväkuntoinen vaihtoauto? Pohditko 
miten rahoittaisit hankintasi? Meillä 
on tarjolla runsaasti juttuja erilaisista 
rahoitusvaihtoehdois-
tamme, joista jokin 
soveltuu varmas-
ti myös sinulle. Ota 
rahoituskuviot hal-
tuun QR-koodilla: 

TOYOTA WAY

Tämä painettu Toyota Way -lehti on viimeinen 
laatuaan. Haluamme tarjota sinulle enemmän, 
syvemmin ja nopeammin, joten siirrymme 
verkkoon. Hemmottelemme sinua jutuilla muun 
muassa Toyotan uusista malleista ja autotrendeistä, 
lisäksi saat vinkkejä autosi hyvänäpitoon. Saat 
katseltavaksesi myös houkuttelevia videoita. Näet 
kaikki jutut ja videot samasta paikasta!

Uutiskirjeessä esittelemme aina kuukauden 
uusimmat ja parhaimmat jutut. Tilaa uutiskirje heti, 
ja varmista etuistuinpaikkasi Toyota Wayn kyydissä!
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Ajassa

Suojaa autosi naarmuilta 
suojakalvoilla – näin voit  

välttää pienet ja ylimääräi-
set korjaukset.

Suojakalvot

Suojakalvo
etupuskurin kulmiin (160 €).

Suojakalvo
etuovien ovenkahvojen 

syvennykseen (41 €) sekä 
suojakalvo etu- ja takaovien 

reunaan (131 €).

Suojakalvo
takapuskuriin (105 €).

Hinnat sis. asennuksen. Kysy lisää 
Toyota-jälleenmyyjältäsi.

RAHOITUS

Mitä asiakkaat haluavat 
tietää rahoituksesta
Toyotan rahoituspalveluilla asiakas voi ostaa sekä uusia 
että käytettyjä autoja Toyota-jälleenmyyjäliikkeistä. Sel-
vitimme Toyota Rahoituksen asiakaspalveluun tulevia 
asiakkaiden usein kysyttyjä kysymyksiä.

Voinko vaihtaa autoa esimerkik-
si jo kahden vuoden jälkeen, kun 
Toyota Jousto -sopimukseni on 5 
vuoden pituinen?
Toyota Joustolla auton hankkiessasi 
voit vaihtaa autoa myös kesken sopi-
muksen, koska kyseessä on osamak-
susopimus. Auton vaihdosta sovitaan 
suoraan automyyjän kanssa. Auton 
hyvitys määrittyy markkinan mukaan, 
ja autoliike suorittaa siitä ensin jäljellä 
olevan rahoituksen osuuden suoraan 
rahoitusyhtiölle, ja jäljelle jäävä osuus 
voidaan käyttää uuden auton käsi-
rahana tai osana sitä.  

Kuinka laaja vakuutus rahoitetus-
sa autossa tulee olla?
Rahoitetussa autossa on oltava liiken-
ne- ja kaskovakuutus, joka sisältää 
kolarivahinko-, hirvi-, ilkivalta-, palo- 
rahoitus- ja varkausvakuutuksen. 

Hankkiessasi auton Toyotan rahoitus-
palveluilla, voit auton oston yhteydes-
sä valita Toyota Rahoituskaskon, joka 
on valmiiksi paketoitu liikkumisen 
turva. Se sisältää liikenne- ja kattavan 
kaskovakuutuksen, jota voit halutes-
sasi vielä täydentää lisäturvilla. Toyota 
Rahoituskasko laskutetaan auton osa-
maksun kuukausierän yhteydessä. 

Kuinka paljon rahoitusta minulla 
on autostani jäljellä?
Rahoitussopimuksesi tilanteen tar-
kistat kätevimmin itse asiakkaidem-
me verkkopalvelusta, My Financesta, 
osoitteesta myfinance.toyota.fi. Pal-
velusta näet muun muassa avoimen 
saldon ja maksutiedot, mikäli haluat 
suorittaa jäljellä olevan rahoituksen 
kertasuorituksena. Palveluun kirjau-
dutaan vahvalla tunnistautumisella, 
joten asiointi on turvallista. TW

Tilaa Toyota Way -uutiskirje 
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Suoraan 
kärkeen

TOYOTA WAY14



Koko Euroopassa suosittujen 
kompaktien crossover-mallien 
luokkajakoa uusitaan kovalla kädellä, 
kun markkinoille saapuu uusi Toyota 
Yaris Cross. Vaatimattomuus ei kuulu 
auton ominaisuuksiin, sillä tähtäimessä 
on yksiselitteinen ykköstila luokassaan.

Teksti PEKKA KARVINEN Kuvat JUHO PAAVOLA
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TOYOTAN esiintyminen niin kut-
sutussa B-SUV-segmentissä ei ole 
täysin uutta. Vuonna 2009 esiteltiin 
malli nimeltä Urban Cruiser, jonka 
syntymässä oli hyvin paljon samaa 
kuin nyt Yaris Crossin yhteydessä-
kin. Urban Cruiser perustui tuon 
aikakauden, eli toisen sukupolven 
Yaris-malliin, siinä missä Yaris Cross 
nyt pohjautuu hyvin voimakkaas-
ti uusimpaan, neljännen sukupolven 
Yaris-malliin. Kuitenkaan tuolloin 
yli 10 vuotta sitten, maailma ei ollut 
vielä valmis crossover-malleille, joten 
Urban Cruiser jäi melko nopeasti 
taka-alalle suositumpien mallien joh-
taessa myyntitilastoja. 

Suosittu crossover-segmentti
Vuonna 2021 tilanne on toinen. 
Kyseinen autoluokka on Euroopan 
kuohuvassa automarkkinassa erittäin 
tärkeä, ollen toiseksi suurin auto-
luokka lähes 20 % osuudellaan koko-
naismarkkinasta. Mittakaavasta ker-
too jotakin se, että Euroopassa se 

on tarkoittanut vuoden 2021 ensim-
mäisellä puoliskolla lähes 1,2 miljoo-
naa myytyä autoa. B-SUV-segmentin 
koko Suomessa kasvaa tasaisesti, ja 
alkuvuoden aikana niitä on myyty jo 
noin 6 500 kappaletta.

Toyotalle ominaiseen tapaan ei 
pelkkä tuotteen tarjoaminen suosit-
tuun autoluokkaan riitä, vaan auton 
tulee olla enemmän kuin kilpailu-
kykyinen. Millä eväillä Yaris Cross 
siis lähtee hakemaan kärkipaikkaa 
omassa kastissaan?

Vahvaa sukunäköä
Yaris Cross on nimeään myöden 
vahvasti sukua hiljattain esitellylle 
neljännen sukupolven Yaris-mallil-
le. Uutuudessa käytetään entuudes-
taan tutun TNGA-alustarakenteen 
GA-B-kokoluokan rakennetta. Yaris 
Cross onkin loistava esimerkki kysei-
sen alustarakenteen skaalautuvuu-
desta ja kyvystä tuottaa hyvin erilai-
sia automalleja silminnähden saman-
kaltaisista lähtökohdista, mutta säi-

lyttäen kaikki TNGA-rakenteeseen 
liitettävät positiiviset ominaisuudet. 
Erinomainen ajettavuus, matala pai-
nopiste, jäykkä korirakenne ja mak-
simaalinen turvallisuus ovat tässäkin 
mallissa vakiona.

Esimerkiksi Yaris Cross- ja 
Yaris-mallien akseliväli on sama 
2 560 mm, mutta muiden mitto-
jen suhteen tilanne on toinen. Suu-
rempien etu- ja takaylitysten kautta 
Yaris Cross on sisarustaan 240 mm 
pidempi. Crossover-malleille tyypil-
lisesti loistavat sisätilat haetaan kas-
vusta korkeussuunnassa, joten Yaris 
Cross on 95 mm korkeampi ja maa-
varaltaan 25 mm suurempi kuin 
Yaris. Yaris Cross tarjoaa erinomaisen 
yhdistelmän korkeaa istuma-asentoa 
ja matkustusmukavuutta.

Itselataava hybridi  
myös nelivedolla
Kukaan Toyotan mallistoa seurannut 
tuskin yllättyy siitä, mikä Yaris Cros-
sin rinnassa sykkii. Voimanlähteenä 

* Yaris Crossiin 
on saatavilla myös 
AWD-i-neliveto-
järjestelmä.

Kokoaan isompi, jalanjälkeään 
uhmakkaampi. Korkea kori 
tarjoaa erinomaiset sisätilat.
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on nimittäin aina uusinta Toyotan 
hybriditekniikkaa edustava, 1,5-lit-
raiseen kolmisylinteriseen bensii-
nimoottoriin perustuva itselataava 
hybridivoimalinja. Tämä takaa mie-
lenrauhan niin matalan kulutuksen 
kuin alhaisten päästöjenkin suhteen. 
Eräs kilpailijoista erottava tekijä on 
se, että Yaris Crossiin on saatavilla 
myös AWD-i-nelivetojärjestelmä.

AWD-i-nelivetojärjestelmä tuo 
autoon yhden sähkömoottorin lisää, 
ja se on sijoitettu taka-akselille. Sen 
tehtävänä on auttaa liikkeelleläh-

* Yaris Cross on 
95 mm korkeampi 
ja maavaraltaan 25 
mm suurempi kuin 
Yaris.

FA K TA

Autotyyppi: Yaris Cross
Moottori: 1.5 Hybrid
Vaihteisto: e-CVT (Hybrid), etuveto tai 
AWD-i -neliveto
Suurin teho (kW/hv): 85 / 116 
Kiihtyvyys: (0 - 100 km/h, s): 11,2 (etu-
veto) / 11,8 (AWD-i)

MITAT:
Pituus: 4 180 mm
Leveys: 1 765 mm
Korkeus: 1 595 mm
 
TALOUDELLISUUS:
Kulutus, yhdistetty ajo (l/100 km, 
WLTP alkaen):   4,4 - 5,1
CO2-päästöt, yhdistetty ajo (g/km, 
WLTP alkaen): 101 - 116
Hinta:  alkaen 25 555,33 € (Active),  
31 212,48 € (Intense AWD-i)

döissä ja matalissa nopeuksissa aina 
70 km/h -nopeuteen asti, mikäli etu-
pyörillä havaitaan luistoa. Normaali-
tilanteissa auto on aina etuvetoinen. 
Ajo-ohjelmista löytyvän Trail-moo-
din avulla kuljettaja voi valmiiksi 
pyytää takavetoa osallistumaan auton 
kuljettamiseen, mikäli olosuhteet sitä 
edellyttävät.

Varustetasoissa on mistä valita
Uusi Yaris Cross on saatavilla nor-
maalisti neljällä eri varustetasolla. 
Nämä tottelevat nimiä Active, Inten-
se, Style ja Premium. Lisäksi mallis-
ton huipulla on ensimmäisen vuoden 
ajan tarjolla erittäin kattavasti varus-
teltu Premier Edition. Näistä varus-
tetasoista Intensen ja Stylen yhtey-
teen on saatavilla AWD-i-neliveto, 
Active on aina etuvetoinen ja Pre-
mium sekä Premier Edition vastaa-
vasti aina AWD-i-nelivetojärjestel-
mällä varustettuja. 

Active tarjoaa kattavan  
perusvarustetason 
Totuttuun tyyliin jo perusvarus-
tetaso, Active, tarjoaa hyvin katta-
van varustelun. Koska turvallisuus 
on aina kaiken Toyotan toimin-
nan lähtökohta, kuuluu täydellinen 
Toyota Safety Sense 2.5 -varustelu 
vakiona kaikkiin Yaris Cross -mal-
leihin. Lisäksi Active tarjoaa älypu-
helimen integrointiominaisuudet, 
peruutuskameran sekä 8” kosketus-
näytöllä varustetun mediakeskuk-
sen. Activeen kuuluvat myös tava-
ratilan monikäyttöisyys kahteen eri 
tasoon asetettavan tavaratilan poh-
jan ja 40:20:40-suhteessa taittuvien 
takaistuimien selkänojien muodos-
sa. Plus-paketilla varustelua voi lisätä 
mm. LED-ajovalojen, avaimettoman 
Smart Entry & Start -järjestelmän 
sekä täysin uuden, pilvipohjaisen 
navigointijärjestelmän tuomilla lisä-
ominaisuuksilla.

Kaunis takamus kätkee sisälleen erinomaiset tavarankuljetusmahdollisuudet.
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re-muotoilun. Sekä Style- että Pre-
mium-varustetasoihin saa halutes-
saan Lifestyle-paketin, joka sisältää 
Toyota Skyview -panoraamakaton 
sekä muhkeat soundit tarjoavan JBL 
Premium -audiojärjestelmän. Pääl-
limmäisenä kermakerroksena Pre-
miere Edition yhdistää kaikki Pre-
miumin varusteet ja varustepaketit, 
lisäksi kuljettajaa ja matkustajaa hel-
litään istuinten synteettisellä koko-
nahkaverhoilulla.

Metropoleista maanteille
Kenelle uusi Yaris Cross sitten sovel-
tuu? Helpompaa on kysyä, että kenel-
le se ei soveltuisi. Kaupungin urbaa-
nissa sykkeessä viihtyvä etevän tur-
vallinen kompakti katumaasturi miel-
lyttää varmasti helppoudellaan ja 
laadullaan kaikkia, muttei Yaris Cross 
kaihda maantietäkään. Uusin hybri-
diteknologia pitää kulutuksen maltil-
lisena kaikissa tilanteissa ja perävau-
nukin mahtuu mukaan; jarruttomalle 
perävaunulle suurin sallittu massa on 
550 kg ja jarrulliselle 750 kg. 

Yaris Cross on turvallinen niin 
auton sisäpuolella kuin ulkopuolel-
lakin, kiitos kehittyneiden turvajär-
jestelmien. Se on erinomainen ajet-
tava ja siinä on hyvä näkyvyys sekä 
erinomainen tavaratilan muunnelta-
vuus TNGA-alustarakenteen ansios-
ta. Se saapuu lokakuun 2021 aikana 
jälleenmyyjillemme. Joten miksipä et 
kävisi kokeilemassa uutuutta? Lop-
puun vielä varoituksen sana; koke-
mus saattaa olla koukuttava. TW

* Crossover-segmen-
tin koko Suomessa on 
kasvanut tasaisesti 
ja alkuvuoden aikana 
niitä on myyty jo noin 
6 500 kappaletta.

6  X  L Ä H I KU VA

1.   Monipuoliset ajotapavalinnat  
kattavat myös AWD-i -järjestel-
män ohjaamisen.

2.  Täysin uusi multimediajärjestel-
mä tarjoaa selkeää informaatiota 
halutuista aiheista.

3.  Renkaat tiehen ja nimi lehteen. 
Yaris Cross kantaa nimeään 
ylpeästi.

4.  Kevytmetallivanteiden koko  
vaihtelee varustetasoittain. 
Kuvassa 18" mallisuoritus.

5.  Sisätilojen avaruutta voi laajentaa 
ylempien varustetasojen lisä-
varusteisella Skyview-panoraa-
makatolla.

6.  Mittaristo tarjoilee tarvittavan 
tiedon tavalla, mikä ei rasita 
kuljettajaa.

Intense tekee vaikutuksen
Intense vaikuttaa auton ulkonäköön, 
ja sivupeilit sekä katto muuttuvat 
mustiksi. Vannekoko kasvaa Activen 
16”-koosta tuumalla ollen 17”. Kat-
tokaiteet tuovat kirsikan kakun pääl-
le ulkona ja sisällä taas musta sisäka-
ton verhoilu korostaa auton jyhkeän 
vankkaa olemusta. Intenseen saata-
villa oleva Plus-paketti sisältää säh-
kötoimisen takaluukun, pysäköinti-
tutkat eteen ja taakse sekä kuolleen 
kulman varoittimen ja peruutus-
vahdin (BSM & RCTA).

Style ja Premium tuovat muka-
vuutta ja lisäturvaa
Yaris Cross Style -malli on varustet-
tu 18” vannekoolla, kaksialueisella 
automaatti-ilmastoinnilla sekä tuu-
lilasin HUD-näytöllä. Lisäksi kau-
kovalot ovat mukautuvat AHS-va-
lot, jotka tekevät pimeällä ajamisesta 
entistä rentouttavampaa. Premium 
lisää varusteluun vielä istuimien syn-
teettisen osanahkaverhoilun sekä 
etupuskurin voimakkaan Adventu-

Suhteessa 40:20:40 kaatuvat takapenkkien selkänojat lisäävät monikäyttöisyyttä 
huimasti.
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Suomessa on tieliikenne
käytössä Traficomin tilasto
jen mukaan ollut kesällä 
2021 yhteensä 3 294 711 
autoa. Luku sisältää kaik
ki autotyypit henkilöautois
ta kuorma autoihin. Tuosta 

määrästä melko merkittävä osa on meille 
kovin tuttua merkkiä, sillä syyskuun 2021 
alussa tieliikennekäytössä oli yhteensä 
453 518 Toyotamerkkistä autoa. Tuo mää
rä edustaa siis lähes 14 % koko Suomen 
autokannasta. Ei olekaan ihme, että Toyota  
on Suomessa tuttu näky tien päällä.

Maakunnittain tarkasteltuna eniten 
Toyotamerkkisiä autoja on Uudella 
maalla, noin 105 500 autoa. Täten myös 
melkeinpä mitä tahansa Toyotan volyymi
mallia on eniten juuri Uudellamaalla. 

Kuriositeettina mainittakoon, että ajan 
henkeen sopiva museoikäinen mestari
teos Toyota Corona muodostaa tähän 
poikkeuk sen. Niitä näet on Uudella maalla 
alle viisi kappaletta, mutta Pirkanmaalla 
kokonaista seitsemän yksilöä.

Maakuntien suosituin auto listaus 
on myös melko yksinkertainen muodos
taa: Toyota Corolla on eniten tieliikenne
käytössä oleva Toyotan malli kaikkialla 
muualla paitsi Keski ja PohjoisPohjan
maalla. Näissä maakunnissa lukumääräi
nen voittaja on Toyota Avensis. Lähes kai
kissa maakunnissa viisi suosituinta mallia 
ovat: Corolla (yhteensä 108 038 autoa), 
Avensis (80 416), Yaris (61 111), Auris 
(37 302), ja Hiace (34 741). Ne muodos
tavat kärkiviisikon Suomessa keskinäisen 
järjestyksen hieman vaihdellessa. TW

Missä 
Toyotamme 

ovat?
Toyota-merkkisiä autoja tuntuu olevan paljon 
liikenteessä. Oletko koskaan miettinyt, kuinka 

paljon niitä oikeastaan onkaan Suomessa?

Teksti PEKKA KARVINEN Kuvat TOYOTA
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Pirkanmaa: 
818 C-HR:ää 

(9 420)

Pohjanmaa:  
219 Proacea 

 (7 324)

Pohjois-Karjala:  
385 Land Cruiseria 

(7 051)

Etelä-Karjala:  
3 187 Corollaa  

(108 038)

Etelä-Pohjanmaa: 
4 906 Avensista 

(80 416)

Etelä-Savo:  
1 338 Yarisia 

(61 111)

Kainuu:  
385 Carinaa

 (9 493)

Kanta-Häme: 
1 155 Hiacea 

(34 741)

Keski-Pohjanmaa: 
287 RAV4:ää  

(22 741)

Keski-Suomi: 
1 357 Hiluxia 

(16 730)

Kymen-
laakso: 

310 Corolla 
Versoa  
(11 065)

Pohjois-
Pohjanmaa: 
432 Versoa 

(5 899)

Pohjois-Savo: 
151 Aygoa 

(4 768)

Päijät-Häme: 
158 Yaris 

Versoa 
(4 719)

Satakunta: 
94 Priusta 

(4 288)

Uusimaa: 
877 Camrya 

(3 574)

Varsinais-Suomi: 
308 Verso-S:ää 

(2 149)

* Kartalla eri Toyota-mallien 
lukumääriä satunnaisissa 
maakunnissa. Suluissa  
mallin kokonaismäärä  
Suomessa.

Lappi  
1 187 Aurista 

(37 302)
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Tiedetään. 
Joissakin asioissa toisto ja tylsyys ovat kuitenkin hyvästä. 
Käytön mukaan räätälöity ja kiinteä kuukausierä on 
oivallinen esimerkki tästä. Kun rahoitat autosi Toyotan 
omassa rahoitusyhtiössä, vältyt yllätyksiltä.



Myrskyt, tulvat, maasto
palot ja helteet ovat seurausta 

ilmaston lämpenemisestä. Ilmastopa
neelin uusi raportti toi jälleen hälyt
tävää tietoa asiasta. Hiilidioksidi
päästöt on saatava kuriin niin teolli
suudessa, maataloudessa kuin liiken
teessäkin. Autoiluun kohdistuu 
tiukkoja rajoituksia, jotka eivät aina 
tunnu kaikkien mielestä oikea
suhtaisilta.

Maailmassa on ennusteiden 
mukaan parin vuosikymmenen pääs
tä kolme miljardia autoa. Suuri osa 
niistä liikkuu tuolloin jo päästöttö
mästi. Autoala on valmiina hoita
maan osuuttaan ilmaston lämpene
mistä vastaan. Kehityskohteena ovat 
akkujen lisäksi uusiutuvat poltto
aineet, biokaasu, vety ja uusimpana 
sähköpolttoaineet. Samanaikaisesti 
kaikki autonkäyttäjät voivat, auton
sa käyttövoimasta riippumatta, osal
listua ekologisen autoilun edistämi
seen. Tarpeettomat ajot jätetään pois, 
pidetään auto hyvässä kunnossa ja 
vaihdetaan se sopivassa kohtaa  
pienempipäästöiseen.

Akkumateriaaleja puusta ja 
vedestä. Suomen Teollisuuslehti 
raportoi Berliinin automobiilinäytte
lystä vuonna 1906: ”Automobiileis
sä käytetään voimanlähteenä paitsi 
benziiniä myöskin sähköä. Sähkö
akkumulaattorilla varustetuilla auto
mobiileillä on se vika, että ne voivat 
kulkea vain seuduissa, joissa on tilai

suus saada akkumulaattorit sähkö
keskuksissa tarpeen tullen uudelleen 
ladatuiksi, voiden yhdellä latauksel
la kulkea ainoastaan noin 100 km”. 
Tutun tuntuista asiaa tämänkin päi
vän sähköautokeskustelussa. Tuol
loin, yli sata vuotta sitten, sähkö
auton kehitys pysähtyi ja vuosikym
meniä aiemmin keksitty lyijyakku 
siirtyi polttomoottoriautoon käynnis
tyksen, valojen ja tuuletuksen avuksi.

Akku on jälleen ratkaisevassa roo
lissa. Autokannan sähköistymisen 
myötä ajoakkujen tarve kymmen
kertaistuu muutamassa vuodessa. 
Samanaikaisesti niistä pitää tulla pie
nempiä, kevyempiä, tehokkaampia 
ja nopeammin ladattavia. Akuissa 
käytetyt jalometallit, muun muassa 
litium, ovat rajallisia luonnon varoja. 
Tarvitaan uusia innovaatioita.  
Litiumia on todettu olevan merive
sissä maaperään verrattuna monin
kertaisesti. Hyödyntämistä tutkitaan. 
Grafiitin korvaajaksi kehitetään puu
pohjaista biohiiltä. Akkujen tehos
tuvassa kierrättämisessä jalometal
lit saadaan talteen ja uusiokäyttöön. 
Lyijyakkuja on käsitelty ongelmajät
teenä jo pitkään. Luontoon, varsin
kaan vesistöön, ei saa joutua mitään 
akkujätettä. EU:n kemikaaliviras
ton esityksen mukaan järvissä ei saisi 
enää liottaa lyijyä edes ongenpainona. 

Kunnossapito on ekoteko. Auto 
on turvallinen, toimintavarma, kulut
taa vähemmän, aiheuttaa vähemmän 

päästöjä ja on edullisempi käyttää, 
silloin kun se on kunnossa. Huol
lattaminen säännöllisesti varmistaa 
kunnon ja ehkäisee ennalta vikojen 
syntyä. Autohuollolla on tärkeä teh
tävä ekologisen autoilun ylläpidossa.

Suomessa tehdään vuosittain 3,5 
miljoonaa autojen kuntoa tarkista
vaa katsastustoimenpidettä. Osa joh
taa korjauskehotukseen, mikä voi 
liittää katsastuskäyntiin pientä jän
nitystäkin. Katsastin autoni Toyota 
Aktiivihuollossa käyttämisen jälkeen. 
Hyväksytty, odotetusti. Kysyin var
muudeksi katsastusinsinööriltä, löy
tyikö mitään laittamisen kohdetta. 
”Ei mitään. Hyvä vahva auto”.  
Tulipa mukava mieli.

.
Toyota ylivoimaa tarra tuli tutuk
si 70luvun Corollan takalasissa. Tuo 
mainoslause on edelleen osuva. Tek
ninen etevämmyys, luotettavuus ja 
hyvä arvostus on johtanut korkeaan 
merkkiuskollisuuteen ja haluun suo
sitella merkkiä. Suomalaisten suo
sitelluimpien tuotemerkkien kärjes
sä on Fiskars, mutta heti kakkosena 
Toyota, automerkeistä ykkösenä.

Autonvaihtoaikeissa oleva naapu
ri pysäytti iltalenkillä. Tiesi, että ajan 
RAV4:llä. Olisiko mielipiteitä? Oli
sihan niitä. Olen ajanut RAV4:llä 20 
vuotta, nykyisellä kuusi. Ei  
vikoja, ennakoitavat käyttökulut, 
hauska, mukava, hyvä vahva auto,  
siis suosittelen. TW

Kauko Kyyrö luo näkymiä 
autoalan ilmiöihin ja käänteisiin.  
Kauko on autoinsinööri, jolla on 
takanaan yli 30 mainostoimistovuotta.
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Hyvä vahva auto!
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Mun vai sun vika?
Maltillinen on sana, joka kuvaa suomalaista 

ratissa. Silti jokaiseen aamuruuhkaan 
mahtuu pari törppöä ja tupeksijaa. 

Tiedetään, että negatiivisessa tunnetilassa 
ajaminen altistaa liikennerikkeisiin.

Teksti JOHANNA LÄTTI Kuvitus ADOBE

Liikenne ja ajaminen
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AJELITKO TÖISTÄ KOTIIN ja 
ärsyynnyit kaaharista, joka puikke
lehti kaistapään tavoin moottoritiel
lä? Tai jäikö mieleesi peräpuskuris
sa puolet matkasta roikkunut kuski? 
Kiinnitämme huomiota liikenteen 
törttöilijöihin, mutta todellisuudes
sa me suomalaiset ajamme hyvin
kin kuuliaisesti. Suurin osa ajattelee 
auton välineeksi, jolla matkataan pai
kasta A paikkaan B. Näiden etappien 
välillä noudatetaan kiitettävästi sään
töjä, pyritään välttämään kolareita ja 
siedetään satunnaisia kaahareita, kii
lareita ja poukkoilijoita.

”Kansainväliselläkin mittapuul
la Suomessa ajetaan maltillisesti. Jos 
joku joukossa sitten kaahaa, se pistää 
silmään”, sanoo liikennepsykologi ja 
tutkija Mika Hatakka.

Samaa sanoo Liikenneturvan 
suunnittelija ja psykologi Jyrki 
Kaistinen.

”Suurin osa ihmisistä käyttäytyy 
liikenteessä neutraalisti tai hyvin, 
mutta uutisiin päätyvät tietenkin 
poikkeamat, eli poikkeuksellisen 
huono käytös ja onnettomuus
tilanteet.”

Luonne harvoin muuttuu  
liikenteessä
Hatakan mukaan ne kuskit, jotka 
joka kerta autoon hypätessään kaa
haavat ylinopeutta ja rikkovat sään
töjä mennen tullen, ovat harvassa. 
Toisaalta, sellainen joka yleensä ajaa 
maltillisesti, saattaa toki myös joskus 
hölmöillä: Tuli lähdettyä töistä viime 
tipassa ja nyt täytyisi ehtiä päiväko
tiin ennen sen sulkemisaikaa. Tai tuli 
nukuttua huonosti ja oma tarkkaa
vaisuus ei ole ihan priimaa.

Siihen, miten käyttäydymme 
liikenteessä, vaikuttaa Hatakan 
mukaan kolme seikkaa.

* Neutraali tai rauhalli
sen positiivinen tunne
tila  sopivat liikenteeseen 
parhaiten.

1.   Kokemus: kuinka kokenut kuski 
olet ja paljonko olet ajanut?

2.   Luonne ja temperamentti: Miten 
suhtaudut yhteisesti sovittuihin 
sääntöihin ja kuinka tarpeellisi
na näet ne? Ärsyynnytkö helposti? 
Oletko elämyshakuinen ja kana
voituuko se liikenteeseen?

3.   Konteksti: missä ajat, kenen kans
sa ja millaista liikenne on  
ympärilläsi?

Hatakan mukaan esimerkiksi pää
kaupunkiseudun aamuruuhkissa, 
valtaosa odottelee rauhallisesti jonon 
matelemista eteenpäin, mutta jou
kossa on aina muutama, joka ei mal
ta yhtä hyvin. Yleensä hän ei malta 
muussakaan elämässään.

”Luonne harvoin muuttuu liiken
teessä. Jos on muutenkin ‘minä ensin 
ja kaikki heti mulle’ tyyppinen ihmi
nen, se saattaa näkyä myös liiken
teessä aggressiivisena ja hermostu
vaisena käytöksenä”, Hatakka sanoo.

Kaistinen lisää, että negatiivi
set tunnetilat, kuten stressi, huolet, 
viha ja jännitys voivat haitata tark
kaavaisuutta samansuuntaisesti kuin 
puhelimeen puhuminen tai vaikkapa 
pimeä ajokeli.

”Tiedetään, että voimakkaan 
negatiivisen tunnetilan alaisena kul
jettajilla on enemmän läheltä piti 
tilanteita ja liikennerikkeitä. Siksi 
neutraali tai rauhallisen positiivinen 
tunnetila sopivat liikenteeseen  
parhaiten.”

Hitaus ärsyttää
Miehet, naiset, nuoret ja iäkkäät 
– nämä ryhmät nousevat yleensä 
puheisiin, kun mietitään, kuka tört
töilee toistaan enemmän tai vähem
män.

”Nuorten keskuudessa tulee hel
pommin tilanteita, joissa toimitaan 
harkitsemattomasti ja tilanne lähtee 
käsistä. Mitä nuorempi kuski, sitä 
huonompi hän on yleensä vastusta
maan esimerkiksi kaveripiirin aihe
uttamia yllykkeitä. Yhtäkkiä saate
taan ajaa kilpaa moottoritiellä ja jäl
keenpäin ihmetellä, miten siinä niin 
kävi”, Hatakka kuvaa.

Hänen mukaansa miesten ja nais

ten suhtautumisesta ja asenteista lii
kenteeseen on lukuisia tutkimuksia. 
Yhteistä on, että lähtökohtaisesti nai
silla on turvallisuushakuisempi ja 
välineellisempi lähestymistapa  
autoiluun.

”Miesten onnettomuuksis
sa korostuvat ylinopeus ja alkoho
li, naisten onnettomuuksien taustal
la on enemmän niin sanottuja jär
keviä syitä, kuten liukas keli. Myös 
kansainvälisesti naiset pärjäävät tur
vallisuusnäkökulmasta liikenteessä 
paremmin”, Hatakka kertoo.

Iäkkäillä puolestaan onnettomuu
det tapahtuvat useammin risteyksis
sä ja monimutkaisissa liikennetilan
teissa, koska oma havainnointikyky 
saattaa olla hidastunut. Tällöin kans
saliikkujilta vaaditaan kärsivällisyyttä 
ja muiden huomioimista – se taas ei 
äkkiväärältä kuskilta aina onnistu. 

”Joskus myös ajokokemuksen 
puute voi aiheuttaa epävarmaa ja 
hidasta ajotyyliä. Se ärsyttää nii
tä, jotka haluaisivat mennä kovaa ja 
tehokkaasti”, Hatakka sanoo.

Tavan taaveja ja räikkösiä
Olemme liikenteessä kaikki omia 
kuskipersooniamme. Kuuliaiset 
tavan taavit ovat suurin joukko, mut
ta aika ajoin joukossa ajelee myös 
maanteiden räikkösiä, puhelimen 
kanssa puuhastelijoita ja kiireisiä 
kiihdyttelijöitä. Hatakan mukaan 
ajoopetuksessa painotetaan nykyään 
myös itsearviointia eli ymmärrystä 
itsestään ja omista tekemisistään lii
kenteessä sekä puhutaan vahvuuksis
ta ja heikkouksista.

”Auton ratissa koetaan yleensä, 
että muut törppöilevät eikä omaa 
tekemistä kyseenalaisteta. Siksi tällai
selle opetukselle on tarvetta.”

Liikenteessä jos jossain saa suo
ran ja nopean palautteen omasta 
käyttäytymisestään. Jos torvet soivat 
ja nyrkit heiluvat koko ajan omaan 
suuntaan, kannattanee miettiä, mis
sä mättää. Hatakalla on myös toinen 
vinkki: jos ajaessa tuntuu aina siltä, 
että kaikki muut ovat liian hitaita ja 
ärsyttäviä, kannattaa miettiä, miten 
itse toimii ja miten se eroaa muiden 
ajamisesta. 

Malttia liikenteeseen! TW
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Katso video  
Jari-Matti  
Latvalasta 

Toyotaway.fistä

Henkilö
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Kiltti komentaja  
haluaa voittaa 

Rallikuskina Jari-Matti Latvala sai lähes 
kaiken muun paitsi himoitun MM-pokaalin. 

Nykyisessä työssään Toyotan tallipäällikkönä 
Latvala haluaa saada tiimin toimimaan niin 
hyvin, että kauden lopussa koko talli juhlii 

mestaruutta yhdessä.

Teksti ja kuvat JUHO PAAVOLA 
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TOYOTA YARIS CROSS ei ole  
vielä päässyt kunnolla markkinoille, 
kun sen renkaat jo kituen ulvovat 
erään Toyota-liikkeen kattoparkki-
paikalla. Kumi haisee. Käryn keskel-
tä astuu rallikansalle tuttu mies, 
Jari-Matti Latvala. 

”Painan jarrua aina vasemmalla 
jalalla, myös ajaessani tavallisella 
autolla”, Latvala kertoo.

Rallissa se on tavallista, liikentees-
sä ei niinkään. Jo 8-vuotiaasta autoa 
ajanut Latvala tosin luuli sen olevan. 
Ainakin siihen asti, kun hän meni 
Englannissa 17-vuotiaana autokou-
luun saadakseen ajokortin ja kyetäk-
seen ajamaan saarivaltiossa rallia.

”Opettaja oli kauhuissaan ja käski 
jarruttamaan oikealla.” 

Latvala ei totellut, ja hyvä niin. 
Pitkä ralliurallaan Latvala otti kolme 
MM-hopeaa ja kaksi pronssia.

 
Kiltteys avannut isoja ovia
Brittiautokoulussa tapahtunutta 
nisku rointia lukuun ottamatta Latva-
laa kuvataan kiltiksi ihmiseksi. Ja kyl-
lä hän sen piirteen itsessään tunnis-
taakin, niin hyvässä kuin pahassakin. 

Luonteenpiirteenä kiltteys on hyväs-
tä, mutta välillä elämässä tuntuvat 
röyhkeämmät pääsevän vasemmalta 
ohitse, Latvala miettii.

”Hyvä kiltteys on mielestäni mui-
den huomioon ottamista. Kun olet 
ollut mukava, ihmiset kyllä muistavat 
sen. Yhtä lailla kuin sen, jos heille on 
ollut tyly ja sanonut ärräpäitä.”

Nykyisen työnantajan Toyotan 
kotimaassa Japanissa kiltteyttä, hyvää 
käytöstä ja ihmisten kunnioittamista 
korostetaan enemmän kuin Suomes-
sa, Latvala sanoo. Hän muistaa 
eläväs ti, kun Toyotan pääjohtaja 
Akio Toyoda oli saapunut seuraa-
maan Neste Oil -rallia Jyväskylään 
vuonna 2015. Päivän ajoista väsynyt 
Latvala oli kirjautumassa hotelliin, 
kun Toyodan japanilainen assistentti 
tuli kertomaan, että Toyoda haluaisi 
jutella rallista.

”Minua hävetti heti, että sanoin 
edes hoitavani kirjautumisen ensin. 
Olin lopulta kuitenkin ainoa kuljetta-
ja, joka oli jäänyt juttelemaan, kun 
muut painovat läpi.” 

Toyotan väelle jäi myönteinen 
kuva, ja Latvala saikin Toyotalta talli-

paikan 2017. Seuraavan kerran Akio 
Toyoda soitti Jari-Matti Latvalalle 
marraskuussa 2020 ja pyysi häntä 
lopettamaan rallin ajamisen. 

 
Yhden ehdon tarjous
Syksyllä 2020 Latvala oli kuullut 
huhuja hänelle kaavaillusta työ-
paikas ta Toyotalla. 

”Oli puhetta, että jotakin media-
hommia voisi olla”, Latvala sanoo.

Marraskuussa maailman suurim-
man autovalmistaja Toyotan pää-
johtajan puhelu yllätti Latvalan täy-
sin. Mediatyöt oli unohdettu. Akido 
Toyoda halusi Latvalan Toyota 
GAZOO Racing WRT:n tallipäälli-
köksi jatkamaan toisen rallilegendan 
Tommi Mäkisen työtä. 

* Tallipäällikön tehtä-
vä on pitää huoli siitä, 
että tiimi toimii. 

 Tallipäällikkönä Jari-Matti 
Latvala on tallin kasvot 
ulospäin ja edustaa tallia
 mediassa. 
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* ”Jos päällikkö ei ole itse ajanut kilpaa, 
hän ei ymmärrä, miksi esimerkiksi 
ajovirhe on tapahtunut. Ajattelen kuin 
kuljettaja ja lähestyn asioita niin.”

KU K A

Jari-Matti Latvala

• IKÄ: 36•  URA: Latvala ajoi autoa ensimmäisen 
kerran 8-vuotiaana. Rallin MM-sar-
jan kisaan hän starttasi Mitsubishi 
Lancerilla kautta aikain nuorimpana 
suomalaiskuljettajana Walesissa 
marraskuussa 2002.•  Tehdaskuljettajana Latvalan ura 
alkoi 2008 Fordin tallissa. Myöhem-
min Latvala ajoi rallin MM-sarjaa  
Volkswagenilla (2013–2016) ja  
viimeksi Toyotalla (2017–2019).•  Rallin MM-sarjassa Latvala ajoi 
toiseksi 2010, 2014 ja 2015 sekä 
kolmanneksi 2012 ja 2013. Urallaan 
Latvala ajoi 209 MM-kilpailua, joista 
hän voitti 18. Palkintosijoja Latvalalle 
kertyi 67.•  Marraskuussa 2020 Toyota nimitti 
Latvalan Toyota GAZOO Racing  
WRT:n tallipäälliköksi.•  Latvala asuu Pohjanmaalla Tuuris-
sa. Rallityön ohessa Latvalalla on 
museoralliautojen osia valmistava 
yritys JML-Sports Oy, sekä vanhoi-
hin ralliautoihin erikoistunut museo 
JM-Rally Parc Fermé.

Toyotalla oli kuitenkin yksi ehto. 
Työpaikka edellyttäisi, että Latva-
lan pitäisi lopettaa rallin ajaminen 
MM-tasolla.

”Puolen minuutin aikana silmieni 
edessä vilisi aikaisempi ja tuleva ura-
ni kuin elokuvassa. Selvää oli kuiten-
kin heti, että se oli tarjous, jollainen 
tulee vain kerran elämässä. Ei sellai-
sesta voinut kieltäytyä”

Päätöstä edesauttoi, että Citroën 
oli vetäytynyt rallin MM-sarjasta, 
joten työpaikkoja kuljettajille oli yhtä 
tallia vähemmän. Samalla korona-
virus oli sekoittanut myös ralli-
maailman.

”Elettiin epävarmaa aikaa. Ei voi-
nut tietää, onko minulla vielä mah-
dollisuuksia kuljettajana. Samalla tie-
sin, että minulla oli 209 MM-starttia 
alla. Jossakin vaiheessa ura kuitenkin 
loppuu, ja minun on tehtävä kuiten-
kin elämässäni jotakin muuta.” 

 
 Rallin makrojohtamista
Tallipäällikön tehtävä on  
pitää huoli siitä, että tiimi toimii. 
Toyota GAZOO Racing WRT:n pää-
maja on Jyväskylässä, missä auto-
jen kehitystyö tapahtuu. Latvala aje-
lee kotoaan Tuurista Jyväskylään 
pari kertaa viikossa, hieman kuin 
tarkasta maan tilukset. Lähes 150 
hengen tiimissä ammattilaiset pitävät 
huolen siitä, ettei mikrojohtamiseen 
ole aihetta. 

Rallitallissa johtovastuu jakaantuu 
teknisen-, urheilutoimen- ja talous-
johtajan kanssa. Tallipäällikkönä Lat-
vala on tallin kasvot ulospäin ja hän 
edustaa tallia mediassa. 

”Suuri osa työtäni on kuitenkin 
ihmisten johtaminen”, Latvala 
sanoo.

Tallipäällikön rooli korostuu  
hektisten kisaviikonloppujen aikana. 
Tärkeää on, että tuntee maailman 
ja paineet, joissa koko tiimi kisa-
viikonloppuna elää. Latvalan tehtä-
vänä on toimia kuljettajien, insinöö-
rien ja mekaanikkojen tukena ja teh-
dä heidän työnsä helpoksi. 

”Jos päällikkö ei ole itse ajanut kil-
paa, hän ei ymmärrä, miksi esimer-
kiksi ajovirhe on tapahtunut. Ajatte-
len kuin kuljettaja ja lähestyn asioita 
niin.”

Huono juttu ei ole, jos kykenee 
innostamaan ihmisiä antamaan itses-
tään vielä vähän enemmän. 

”Kilpailutilanteessa on toimittava 
paineen alla. Huolloissa taistellaan 
aina aikaa vastaa, mutta virheitä ei 
saa tulla. Ihmisten on kyettävä anta-
maan hieman enemmän kuin perus-
työssä.”

Televisiosta rallin katsojat näkevät 
vain kapeaa soratietä kiitävän auton. 
Iso ja nöyrä ammattilaisten sirkus 
sen sijaan jää pimentoon. Harva tie-
tää, että kisaviikonloppuna Toyotalla-
kin on matkassa yli sata henkeä aina 
mekaanikoista omiin kokkeihin asti.

”Kun kävimme Portugalin 
MM-rallissa, pelkästään henkilöstön 
koronatestaukset maksoivat henkilö-
auton verran.”

  
Tallipäällikön iso unelma
Latvala on hyvällä mielellä. Hän lähti 
kauteensa tallipäällikkönä keltanok-
kana, mutta autot ovat kestäneet ja 
kulkeneet hyvin. Haastattelua edel-
tävänä päivänä Kalle Rovanperä 
on voittanut Kreikan Akropolis-ral-
lin ylivoimaisesti. Rovanperän, Elfy 
Evansin, Takamoto Katsutan sekä 
tukevasti kahdeksatta mestaruuttaan 
jahtaavan Sébastien Ogierin pistei-
den myötä Toyota johtaa valmistaji-
en MM-sarjaa reilusti, kun jäljellä on 
kolme MM-kilpailua. 

Kuljettajana Toyotalla Latvala jäi 
karvaan pettymyksen päähän maail-
manmestaruudesta. Hän vihaa häviä-
mistä, rakastaa voittamista ja tie-
tää kokemuksesta, ettei liian aikaisin 
pidä nuolaista. 

”Rallin maailmanmestaruus oli 
ainoa isoista tavoitteistani kuljettaja-
na, joka ei toteutunut. Olisi unelmi-
eni täyttymys, jos kykenisin voitta-
maan merkkimestaruuden  
tallipäällikkönä.” TW
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* Moni auton ostoa  
empinyt on testannut 
Kuukausitilauksella sitä,  
sopisiko auto omaan  
elämäntyyliin ja  
-tilanteeseen. 

Palvelut

30 TOYOTA WAY



AJATELLA, jos auton saisi käyttöön-
sä samalla periaatteella kuin Spotifyn 
ja Netflixin: järkevä hinta, kuukau-
den sitoutumisaika, tilataan netis-
tä ja aikaakin siihen menee vain pari 
minuuttia. Tähän tarpeeseen ja toi-
veeseen Toyota kehitti suositun  
Kuukausitilaus-palvelunsa, joka lan-
seerattiin viime vuoden lopulla.

Mobility- ja markkinointijohtaja 
Matti Tanninen kertoo, että palve-
lu luotiin, koska Toyotalla huomat-
tiin, että on paljon asiakkaita, jotka 
haluaisivat käyttää vain väliaikaisesti 
autoa. He tarvitsevat sitä esimerkik-
si pariksi kuukaudeksi tai puoleksi 
vuodeksi, mutta tarjolla oleviin sopi-
muksiin pitää usein sitoutua vähin-
tään vuodeksi, yleensä kahdeksi. Tan-
nisen mukaan Kuukausitilaus-palve-
lusta ovatkin innostuneet erityisesti 
ne, jotka ovat tähän asti pärjäilleet ja 
luovineet ilman autoa.

”Asiakkaina on ollut esimerkik-
si golffareita, jotka ovat halunneet 
kesäkuukausiksi auton tai kakkosau-
ton päästäkseen kätevästi kentälle. 
Sitten on myös heitä, jotka haluavat 
kesäisin pyöräillä töihin, mutta syk-
syisin ja talvisin ottavat mieluummin 
auton avukseen”, Tanninen kertoo.

Yksi asiakasryhmä ovat olleet 
”auton oston empijät”. Heille Kuu-

Autoilua kuukausi
tilauksella
Toyotan Kuukausitilaus mahdollistaa 

rennon autoilun. Tilaat auton netistä parilla 
klikkauksella ja pidät niin kauan kuin haluat. 

Teksti JOHANNA LÄTTI Kuva TOYOTA

kausitilaus on ollut mainio tapa tes-
tata, sopiiko autoilu omaan elämän-
tyyliin ja -tilanteeseen. Tannisen 
mukaan palvelussa on tarjolla mah-
dollisimman paljon erilaisia autoja, 
jotta jokainen käyttötarve olisi mah-
dollista toteuttaa.

Lähes kaikki kuuluu  
kuukausihintaan
Kuukausitilauksen etu on siinä, että 
asiakkaan ei tarvitse etukäteen päät-
tää, kauanko aikoo autoa pitää. Pal-
velun tilaus jatkuu kuukausi ker-
rallaan, kunnes peruuttaa palvelun. 
Maksimikäytölle ei siis ole rajaa. 
Kuukausihinta sisältää 1 500 ajokilo-
metriä, mutta jos määrä ylittyy, verk-
kopalvelusta voi ostaa lisäkilometrejä 
tai ne voidaan myös veloittaa auton 
palautushetkellä.

”Kuukausihinta sisältää myös 
huollot, renkaat ja renkaan vaihdot, 
vakuutukset sekä verot. Asiakkaal-
le jää maksettavakseen polttoaine 
sekä mahdolliset pysäköintimaksut ja 
autopesut. Luonnollisesti, jos autoa 
kolhii, omavastuu kuuluu  
asiakkaalle.”

Tanninen korostaa, että Toyotan 
Kuukausipalvelusta on haluttu tehdä 
mahdollisimman simppeli käyttää: 
jos sopiva auto löytyy omalta alueel-

ta, se on vain klikkauksen päässä 
osoitteessa  
www.toyotakuukausitilaus.fi.

”Eräs asiakas kertoi, että oli näh-
nyt Kuukausipalvelusta mainoksen 
metroasemalle mennessään. Kun 
hän oli laskeutunut metroaseman 
liukuportaat alas, hän oli jo tilannut 
auton. Eli on se aika nopea systee-
mi”, Tanninen naurahtaa.

Kun auton on tilannut, asiakas 
saa sähköpostiinsa toimintaohjeet ja 
maksukorttiveloitus tapahtuu ennen 
noutoa. Auto noudetaan valitusta 
liikkeestä ja sen jälkeen voi nauttia 
autollisen elämästä – niin kauan kuin 
haluaa.

”Asiakastyytyväisyys on ollut 
4.8/5. Meillä on paljon asiakkaita, 
jotka ottivat auton käyttöönsä ensim-
mäisten joukossa viime marraskuus-
sa ja auto on heillä edelleen,”  
Tanninen kertoo. TW

* Palvelusta ovat 
innostuneet erityises-
ti ne, jotka ovat tähän 
asti luovineet ilman 
autoa. 

31TOYOTA WAY



Yritysmyynti

”Lähden siitä, että jokainen ihminen 
menettelee ekologisesti, kun siihen on 
järkevä mahdollisuus.” sanoo Petri Raunio.
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Vähäpäästöisellä  
tiellä

Vähä- ja nollapäästöisyyteen velvoittava
 laki sai taksiyrittäjä Petri Raunion 

hankkimaan Toyotan RAV4 Plug-in Hybridin. 
Mallin tekniikka, maltillinen kulutus, 

sähköajokantama ja hyvä ajettavuus 
puolsivat päätöstä.

Teksti JOHANNA LÄTTI kuvat ROBERT SEGER

ELOKUUSSA ASTUI voimaan EU
direktiivi, joka velvoittaa kuntia ja 
valtioita tekemään 38,5 prosent
tia ajoneuvohankinnoistaan vähä ja 
nollapäästöisinä. Laki koskee niin 
uutena ostettuja ajoneuvoja kuin lii
kennepalveluitakin, kuten koulukul
jetuksia, paikallisliikenteen bussi
palveluita, jätteiden keruuta ja Kelan 
kuljetuksia. Vähä ja nollapäästöisyys 
puolestaan tarkoittaa, että ajoneuvon 
hiilidioksidipäästöjen tulee olla alle 
50 g/km, ja vuonna 2026 päästöraja 
laskee 0 g/km.

Kaarinalainen Raunion Taksit 
hankki kesäkuussa laki mielessään 
Toyotan RAV4 Plugin Hybridin. 
Hankinnan taustalla oli myös se, 
että Raunion Taksien välitysyhtiö on 
sitoutunut direktiiviin. Yrittäjä  
Petri Raunion mukaan RAV4 Plug
in Hybrid valittiin, koska monella 
muulla merkillä tekniikka ei ole vie
lä riittävän hyvällä tasolla – etenkään 
ammattikäyttöön.

”Kun sähkö on kulutettu loppuun 
ja siirrytään polttoaineen käyttöön, 
kulutus on monella merkillä kovem
paa kuin olisi perinteisellä bensa 
autolla. RAV4:ssa polttomoottorilla 
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* ”Moni on kuullut 
autoista, joilla sähkö 
kantaa vain muutaman 
hassun kilometrin, jo-
ten meidän automme 
kantama yleensä yllät-
tää heidät.” Petri Raunio

ajettaessa ruokailu on hyvin maltil-
lista, noin viiden litran paikkeilla. Se 
on hyvin tämän kokoluokan autolle.”

Sähkön ajokantama  
yllättävän hyvä
Ulkoisen latauksen lisäksi RAV4 
Plug-in Hybrid on itselataava, ja 
muun muassa nelivetoisuus ja mak-
simitehot pysyvät koko ajan käytös-
sä, ajettiinpa sitten sähköllä tai polt-
toaineen voimin. Plussaa RAV4 saa 
Rauniolta myös siitä, että sen sähkö-
ajokantama on kaupunkiajossa par-
haimmillaan 94 ja moottoritieajossa 
60 kilometriä. Kyseinen seikka kiin-
nostaa myös asiakkaita. Moni bon-
gaa hybridi-maininnan auton kyl-
jestä ja toisaalta välitysyhtiön vihreä 
X-teippaus viestittää vihreistä  
pyrkimyksistä.

”Moni on kuullut autoista, joil-
la sähkö kantaa vain muutaman has-
sun kilometrin, joten meidän autom-
me kantama yleensä yllättää heidät”, 
Raunio kertoo.

Ajettavuudestaan auto saa ammat-

tiautoilijalta kiitokset.
”Auto on hiljainen ja mukava ajaa. 

Autossa tulee oltua kymmeniä tun-
teja viikossa, joten on tärkeää, että 
siinä viettää samalla myös mukavan 
työpäivän.”

RAV4 on toiminut moitteetto-
masti sekä kaupunki- että maan-
tieajossa. Penkkien korkeutta Rau-
nio piti ensi alkuun pienenä riskinä 
iäkkäiden ihmisten kannalta, mut-
ta käytäntö on todistanut, että kyy-
tiin onkin helpompi nousta niiden 
ansiosta.

Laki ja kaluston tarjonta  
eivät kohtaa
Rauniolla on ajossa myös Toyotan 
Avensis ja Camry Hybrid, joilla on 
tarkoitus jatkaa matkaa ainakin tois-
taiseksi. Mutta jos lainsäädäntö jat-
kaa tällä linjalla, aikanaan nekin 
vaihtuvat vihreämpään versioon.

”Lähden siitä, että jokainen ihmi-
nen menettelee ekologisesti, kun sii-
hen on järkevä mahdollisuus.”

Toyotalta löytyy tällä hetkel-
lä myös toinen malli, Prius Plug-in 
Hybrid, joka alittaa lain vaatiman 50 
g/km rajan. Vähäpäästöisyyteen täh-
täävä laki ei vain Raunion mukaan 
ole aivan yksiselitteinen. Inva taksiksi 
soveltuvien autojen ja isompien, yli 
kahdeksan hengen autojen kalustoa, 
joka palvelisi ammattikäyttöä, ei tah-
do vielä löytyä.

”38,5 prosentin vaatimus tuntuu 
aika isolta, kun tekniikka laahaa jäl-
jessä. Tavallisella hybridillä vaadit-
tuun päästörajaan ei pääse, vaan sen 
päästöt ovat noin 100 grammaa  
kilometrillä.” TW

”Auto on hiljainen  ja mukava ajaa. Autossa
 tulee oltua kymmeniä tunteja viikossa, 
joten on tärkeää, että siinä viettää samalla
 myös mukavan työpäivän”, kertoo
 taksiyrittäjä Petri Raunio
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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

Katso huolettomat vaihtoautomme osoitteesta toyota.fi/vaihtoautot



ROHKEUTTA, suoraviivaista asen
netta, voimaa ja jopa mahtiponti
suutta – näitä piirteitä ilmentävät 
tämän hetken automuotoilun pää
trendit. Jos vertaat kuplavokkariin tai 
rättisitikkaan, jotka ovat muodoiltaan 
pyöreitä ja pehmeitä sekä ilmeeltään 
niin lempeitä, että niitä tekisi mieli 
silittää, nykytuotanto on jotain aivan 
muuta. Räyhäkkä, jopa ärjyvä look 
on nyt automuotoilussa muotia.

Automuotoilija Timo Suomala 
sanoo, että kompaktiluokan autotkin 
muotoillaan tällä hetkellä voimakkaan 
muskelimaisiksi.

”Voima on sana, joka näkyy vah
vasti muotoilussa. Esimerkiksi loka
suojien muodot ovat ulkonevia ja 
niiden kaaret ovat vahvoja. Keulan 
ilme voi olla niin voimakas, että se 
saa auton ikään kuin irvistämään ja 
murisemaan,” Suomala kuvaa.

Suomalan mukaan Toyotan täys
sähköisen bZtuoteperheen ensim
mäinen tulokas bZ4X osuu juuri 
tähän saumaan. Sen särmikkyys ja 
kulmikkuus tekevät autolle määrätie
toisen ja menevän imagon. Keulan 
ajovalomuotoilu on voimakkaas

Autojen muotokieli uhkuu nyt 

VOIMAA
Autolta halutaan nyt 
särmikästä ja jopa 
uhmakasta ulkonäköä. 
Myös kaksivärimaalaus  
on nostanut suosiotaan.

Teksti JOHANNA LÄTTI kuvat TOYOTA

Autotrendit
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Räyhäkkä, 
jopa ärjyvä 
look on nyt 
autoilussa 

muotia.

ti vaakalinjainen ja ilmanottoaukko 
on todella iso, samoin kuin takaloka
suojan levenevä muoto. Suunnitte
lussa on kiinnitetty huomiota auton 
muotoilun jännitteisiin. Auton hah
mo säilyttää liikkeentunnun myös 
paikallaan ollessaan. 

”Kyseessä on Toyotan ensimmäi
nen täyssähköauto ja näkisin, että 
rohkealla ja voimakkaalla muotoilul
la on haluttu viestittää myös brändin 
omaa vahvuutta ja oivalluskykyä.”

Yleisesti ottaen sähköautojen 
muotokieli on Suomalan mukaan 
ollut yllättävän selkeää ja lineaarista 
– estetiikaltaan hyvin pelkistettyä. 

”Jos mietitään vaikkapa Teslaa, 
niin sen muotokieli ei ole tulevaisuu
desta, vaan enemmänkin 50luvun 
urheiluautosta. Mutta moni miel
tää sähköautojen rönsyilemättömän 
selkey den futuristisena.”

Provosoiva muotokieli  
muistetaan
Kun erilaisia autoja tehdään yhtei
sellä, modulaarisella rakenteella, jos
sa moottori ja voimalinja ovat yhte
neväiset, muotoilu on keino, jolla 
malli erottautuu ja jolla sille luodaan 
oma identiteetti. Toyotan Yaris Cross 
on Suomalan mukaan hyvä esimerk
ki siitä, miten kaupunkiautosta on 
muovattu maasturin näköinen auto.

”Iso maavara on luotu visuaalises ti 
korihelman tummilla muovipinnoil la 
ja esimerkiksi lokasuojia on korostet
tu runsaasti. Tällaisilla seikoilla Yaris 
Crossiin on luotu kyvykkyyttä ja 
me ne vää asennetta. Auton ulkonäkö 
lupaa, että sillä voisi painella huolet

Keulan uudentyyppinen muotoilu
on nähtävissä myös RAV4:ssä, jossa 
kiiltävänmusta hunajakennotyyppinen 
etusäleikkö ja etupuskurin alaosa
erottavat Plug-in Hybrid -mallin
itselataavasta hybridimallista. 
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tävä kromi tai vaikkapa kimalteleva 
ruusukulta – luksus ja ylellisyys ovat 
Suomalan mukaan auton varustelus
sa aina muodissa.

”Luksus on hoteinta hottia aina 
ja sitä tuodaan esiin muun muassa 
materiaalivalinnoilla. Luksusautot 
ovat yleensä myös kookkaampia ja 
niissä sallitaan näyttäviä vertikaalisia 
linjoja. Sisätiloissa korostuu huone
kalumaisuus ja arkkitehtuurisuus. 
Luksusautoihin tavoitellaan seesteis
tä ja niin viihtyisää tunnelmaa, että 
halutessaan voisi unohtaa istuvansa 
autossa.”

Auton ajettavuus, hinta ja kulutus 
ovat tärkeässä roolissa valinnan het
kellä, mutta jos ulkoisista tekijöistä 
täytyisi valita yksi, Suomalan mu
kaan se on keula.

”Kun kuluttaja tutkii autoa auto
kaupassa, hän pysähtyy yleensä keu
lan kohdalle puntaroimaan. Keulan 
merkitys on sinänsä hassua, sillä 
emme koskaan ajaessamme näe sitä 
itse. Mutta keulan ulkonäön antama 
viesti vastaantulijoille on se, mikä 
päätökseemme vaikuttaa.” TW

* ”Individualismi on 
yksi aikamme trendi, 
ja juuri väreillä sekä 
erilaisilla varusteilla 
halutaan personoida 
autoa.” Timo Suomala

suosiot aan, eli auton korissa on eri
värisiä pintoja, joilla saadaan näyttä
viä korostuksia aikaan.

”Individualismi on yksi aikamme 
trendi, ja juuri väreillä sekä erilaisil
la varusteilla halutaan personoida 
autoa. Uusien mallien koripinnoilla 
näkyy nyt runsaasti kirkkaampia ja 
rohkeudellaan tervetulleita sävyjä. 
Premiummalleissa on usein tarjolla 
myös puolihimmeitä versioita.”

Lakattu puu, ylellinen nahka, kiil

ta metsäpoluille, vaikka todennäköi
sesti sen hankkinut kuski ei sitä kos
kaan tekisikään.”

Asenteen lisäksi runsas muotokieli 
on nyt tyypillistä. Suomalan mukaan 
Toyota vie rikkaan muotokielen jopa 
niin pitkälle, että se haastaa katsojaa. 
Teräviä kulmia ja poikkeavia muoto
ja täytyy vähän sulatella, mutta usein 
juuri se tekee autosta kiinnostavam
man.

”Auto voi provosoida ja ihmetyt
tää voimakkaalla muotokielellään, 
mutta silloin se jää yleensä myös 
mieleen. Vähän sama homma kuin 
ihmisten kanssa. Mieleen jäävissä ja 
huomiota herättävissä ihmisissä on 
todennäköisesti ollut jotain erityisen 
miellyttävää tai sitten jotakin todella 
ärsyttävää,” Suomala summaa.

Luksus houkuttelee aina
Valkoinen, musta, harmaa ja hippu
sen rohkeammilla tummansininen. 
Tämä on autojen värikartasto pää
piirteittäin, mutta kausittain sekaan 
tulee rohkeitakin värejä. Myös kaksi
värimaalaus on nostanut jälleen 

Kaksivärimaalaus on nostanut jälleen suosiotaan. 
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Hinnat sisältävät asennuksen. Kysy lisää jälleenmyyjältäsi! 

Suojakalvo katon 
etureunaan 104 €
Suojakalvo konepellin 
etureunaan 258 € 

LAADUKASTA 
LISÄSUOJAA Suojaa autosi Toyota-

suojakalvoilla naarmuilta sekä 
kiveniskuilta – vältä pienet ja 
ylimääräiset korjaukset.TOYOTA SUOJAKALVOT

Suojakalvo 
takapuskuriin 105 €

Suojakalvo 
sivupeileihin 128 € 

Suojakalvo etupuskurin 
kulmiin 160 €

Suojakalvo etu- ja 
takaovien reunaan 131 €
Suojakalvo etuovien 
ovenkahvojen 
syvennykseen 41 €



Hyvä tyyppi

Arvojen mukaan  
töissä ja tiellä

Ullamari Hyyryläinen haluaa, että 
jokainen löytää itselleen parhaan 

tavan hankkia oma Toyota. 

Teksti ja kuvat JUHO PAAVOLA

Motto: ”Katso 
asioita aina  

positiiviselta 
puolelta.”
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 Mitä eroa Toyotalla ja Toyotan 
pääkonttorilla on?
Jos asiaa kysytään Toyotan Financen 
asiakkuuspäällikkö Ullamari  
Hyyryläiseltä, oikea vastaus voisi 
 kuulua niin, että Toyotasta pääsee 
sisään astuttuaan ulos, mutta Toyotan 
konttorilta ei.

”Tulin autoalalle ihan vahin
gossa. Kuulin, että Toyotalla oli
si työpaikko ja auki, otin yhteyttä ja 
samalla tiellä tässä olen edelleen”, 
Hyyryläinen nauraa.

Työhakemus vuonna 1989 vei 
Hyyryläisen Toyotaa tuolloin myy
neen Korpivaara Oy:lle takuu
hakemusten käsittelijäksi. Sittemmin 
Toyotan eri osastot ja niiden ihmiset 
ovat tulleet Hyyryläiselle tutuiksi. 

”Olen päässyt vaihtamaan työ
paikkaa talon sisällä sopivan usein. 
Lisäksi Toyotan arvot ja maanlähei
syys ovat asioita, jotka voin helposti 
allekirjoittaa.”

 
Yhä harvempi haluaa säästää  
autoa varten
Nykyisin Hyyryläisen työnkuvan yti
messä ovat uusien rahoitusratkaisu
jen kehittäminen automyyntiin sekä 
niiden kouluttaminen jälleenmyyjä
verkostolle ympäri Suomen.

”Jälleenmyyjämme ovat asiakkai
tani, mutta yhdessä tehtävän työn 
keskiössä on aina auton ostava  
loppuasiakas.”

Hyvä esimerkki Hyyryläisen työs
tä on osallistuminen Toyota Jouston 
kehittämiseen. Uuden auton on voi
nut hankkia Toyota Joustolla käyt
töönsä jo muutaman vuoden ajan. 
Rahoitusmallissa yhdistyvät osamak
sun joustavuus ja taatun hyvityshin
nan antama mielenrauha.

KU K A

Ullamari 
Hyyryläinen

• IKÄ: 51•  AMMATTI: Asiakkuuspäällikkö, 
Toyota Finance. Aloitti vuonna 
1989 Toyotan jälkimarkkinoin-
tiosastolla takuuhakemus-
ten käsittelijänä. Sittemmin 
työskennellyt Toyota Auto 
Finlandilla muun muassa kou-
lutuspäällikkönä, ympäristö- ja 
yhteiskuntavastuu- ja asiakas-
suhdepäällikkönä.•  HARRASTUKSET: Vantaan Kor-
sossa asuva Hyyryläinen har-
rastaa mökkeilyä sekä erilaista 
ulkoilua vuodenajan mukaan. 
Suosikkeihin kuuluvat marjas-
tus, sienestys, kävely, hiihto, 
suppailu sekä monipuolinen 
lukeminen.

”Yhä harvempi haluaa ensin sääs
tää autoa varten. Toyota Joustolla 
uuteen, turvalliseen ja entistä vähä
päästöisempään autoon pääsee 
nopeasti kiinni.”

Perinteisesti halutut Toyotat ovat 
säilyttäneet jälleenmyyntiarvonsa 
hyvin. Rahoituksen tiimissä päädyt
tiinkin laajentamaan Toyota Jousto  
rahoitus myös Toyotan myymiin 
käytettyihin autoihin. 

”Kuten uusissakin autoissa, nyt 
myös käytetyissä autoissa asiakkaal
le voidaan jo verkossa laskea autosta 
taattu hyvityshinta sopimuskauden 
jälkeen sekä kuukausierä.”

 
Toyota Way on Work
Korson pääkonttorilla työskentele
vä Hyyryläinen toimii myös Toyota 
Rahoituksen TWOWkoordinaatto
rina. Lyhenne tulee sanoista Toyota 
Way on Work eli Toyotan tapa tehdä 
työtä. Vuosikymmenet Toyotalla ovat 
tehneet yrityksen arvot Hyyryläiselle 
tutuiksi niin oman työn kuin  
Japaniin suuntautuneiden opinto
matkojenkin kautta. 

”Toyota way on arvomaailma ja 
tapa kehittää asioita. Kyse on sii
tä, että omaa työtä halutaan kehit
tää koko ajan niin, että sekä oma yri
tyksemme että asiakkaamme saavat 
työstämme parasta mahdollista hyö
tyä.”

Hyyryläiselle jatkuva kehitys mer
kitsee paitsi oman työn tekemistä 
myös pysähtymistä katsomaan, miten 
palveluita on kehitettävä. Hän nostaa 
esiin digitaaliset palvelut. Nykyisin 
yhä useampi haluaa tutustua autoon, 
varustepaketteihin ja rahoitukseen 
verkossa. Monesti päätös hankinnas
ta tehdään jo ruudulla.

”Mutta meidät on silti tavoitetta
va puhelimella vähintään yhtä hyvin 
kuin ennenkin. Verkosta saadaan 
perustietoa, mutta kun asiakas tar
vitsee apua tai on aika alkaa tehdä 
kauppoja, henkilökohtainen yhteys 
myyjään on saatava helposti.”

 
Ullamarin kulkupeli  
oltava iskussa
Hyyryläinen tuntee tuotteet hyvin. 
Vuosien varrella alla on ollut useam
pikin oman firman menopeli, maalis
kuusta alkaen CHR Hybrid. Vuodes
sa kilometrejä kertyy 25 000 – 30 000, 
eli selvästi enemmän kuin keskimää
räisellä Toyotan asiakkaalla. 

Mökkireissujen ohessa Suomen 
tiet tulevat tutuiksi myös ympä
ri maata sijaitsevan jälleenmyynti
verkoston vierailuilla. Hyyryläinen 
liikkuu tiellä mielellään, kun kulku
peli on iskussa.

”Toyotan arvot sopivat paitsi työ
höni myös liikenteeseen. Harva asia 
toimii tiellä paremmin kuin suosikki
ni Toyotan arvoista, eli toisten  
kunnioittaminen.” TW
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Koristelista takaluukun alareunaan, 
krominvärinen 120 €

Toyota-vetokoukku 988 €
Irrotettava, 

kuulan kiinnitys vaakatasossa, 
13-napainen pistoke 

PÄIVITÄ 
AUTOSI VIELÄ 
PAREMMAKSI

TOYOTA-LISÄVARUSTEET

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 täysin uuteen 
Yaris Cross Hybridiin.

Taakkatelineet kattokaiteisiin 333 €

Pyöräteline katolle taakkatelineisiin 150 €

Miten autoasi käytätkin, aidoilla 
Toyota-lisävarusteilla saat siihen reilusti 
persoonallisuutta, käytännöllisyyttä 
ja paranneltua sitä mielesi mukaan. 
Mahdollisuuksia riittää.

Hinnat sisältävät asennuksen.

Kylkilistasarja, krominvärinen 333 € Astinlaudat 878 €
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MATKALLA 
NOLLAN  

paremmalle puolelle
Toyotan Beyond Zero tulee näkymään 

tulevaisuudessa monessa eri yhteydessä. 
Nimensä mukaisesti siinä tähdätään nollan 

toiselle puolelle, eikä siellä suinkaan ole 
vastassa mitään negatiivista.

Teksti PEKKA KARVINEN Kuvat TOYOTA

Tulevaisuus
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* Onko maailma siis valmis, 
kun mallistossamme on autoja, 
joiden lähipäästöt ovat yhtä 
paljon kuin nolla? Meidän  
mielestämme ei.
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* ”Kaltaisillamme 
suuryrityksillä on  
velvollisuus auttaa 
tekemään maailmasta 
parempi paikka meille 
kaikille.” Akio Toyoda

Kohti kestävää kehitystä
Maailma on kuitenkin muuttunut 
tavalla, mikä Toyotalla osattiin 
ennustaa jo viime vuosituhannen 
puolella. Silmät ovat avautuneet 
monissa maissa ja monilla eri aloil
la, ja ymmärrys ihmisen vaikutukses
ta elinympäristöönsä on kuumimpia 
keskustelunaiheita mitä nykyään voi
daan käsitellä. Oli ilmiöstä nimeltä 
ilmastonmuutos mitä mieltä tahansa, 
on kuitenkin selvää, että kaikessa toi
minnassa tulisi pyrkiä hiilineutraaliu
teen ja kestävän kehityksen mukai
seen toimintaan. Sanoohan jo maa
laisjärkikin, että riippumatta energi
an tuotantotavasta on energian 
tuhlaaminen tai suoranainen hukkaa
minen kokonaisuuden kannalta huo
no asia. Tämän tietävät niin viimeisiä 
ajokilometrejä autostaan tiristävät 

autoilijat ennen huoltoaseman tai 
latauspisteen saapumista näköpiiriin 
kuin omilla rahoillaan omakotitaloa 
lämmittävätkin.

Nyt vuonna 2021, yli 17 miljoonaa 
myytyä Toyota ja Lexushybridiau
toa myöhemmin, voimme kuitenkin 
todeta matkamme näyttävän valoisal
ta. Autojemme päästötaso on alentu
nut jatkuvasti ja trendi jatkuu. Hybri
dien aikakausi on kaikkea muuta kuin 
ohi, mutta niistä on jo kehitetty ja 
kehitetään jatkossakin todellisia nolla
päästöisiä ajoneuvoja. Autoalan paras 
kokemus hybriditeknologiasta juuri 
sillä tavalla kuin Toyota on sen toteut
tanut auttaa ottamaan seuraavan 
luonnollisen askeleen: sekä täyssähkö
auto että polttokennoauto ovat toteu
tettavissa olemassa olevaa tekniikkaa 
ja historiaa hyödyntäen.

Tie kohti nollaa kuu
lostaa lattealta, jopa 
masentavalta. Sellaisen 
tien yhdistäminen 
autonvalmistajaan, 
kuten Toyotaan, kuu
lostaa vielä pahem

malta. Kaikki nollat eivät kuitenkaan 
tarkoita huonoa, vaan päinvastoin 
kyse voi olla jostain tavoittelemisen 
arvoisesta, jostain arvokkaasta. Täs
sä yhteydessä se merkitsee nolla
päästöisyyttä. 

Tämä tie on alkanut vuonna 
1997, kun ensimmäisen sukupolven 
Toyota Prius esiteltiin. Edistykselli
nen, tietyssä mielessä jopa vallan
kumouksellinen hybriditekniikka otti 
tuolloin ensiaskeleensa. Kun muu 
automaailma ihmetteli sivusta, aloitti 
Toyota tuolloin määrätietoisen 
matkan kohti nollapäästöisyyttä. Yli 
20 vuotta sitten tuo matka tuntui 
monen mielestä utopistiselta, ja joi
denkin mielestä se oli jopa tavoitta
mattomissa tai ainakin tavoite oli 
täysin turha.

Piakkoin nähdään, ohjataanko tietä
 tulevaisuudeen bZ4X:n ratin vai ... 
ohjaimen takaa.
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Elinkaariajattelulla  
lähemmäksi valmista
Onko maailma siis valmis, kun mal-
listossamme on autoja, joiden lähi-
päästöt ovat yhtä paljon kuin nolla? 
Meidän mielestämme ei. Me emme 
puhu pelkästään autosta ja sen käy-
töstä, vaan koko sen elinkaaresta. 
Toyotan globaali ilmastotavoite 2050 
on jo pitkään kiinnittänyt huomio-
ta autojen elinkaaren aikaisiin pääs-
töihin. Nämä päästöt koostuvat niin 
raaka-aineiden käsittelystä, valmis-
tuksesta, kuljetuksesta kuin käytön 
jälkeisestä kierrätyksestäkin.  
Toyotan mielestä maailma on auto-
jen osalta lähempänä valmiimpaa 
sitten, kun nämäkin osa-alueet ovat 
nollapäästöi siä.

Tässä vaiheessa on Toyotan filoso-
fian mukaista kysyä: miksi pysähtyä 
siihen? Jatkuvan parantamisen, 
Kaizenin periaatteen mukaisesti 
mikään ei ole niin hyvää, ettei sitä 
voisi parantaa. Yhtiömme tahto-
tila on julkisesti kerrottu pääjohtaja 
Akio Toyodan sanoin: ”Emme aloit-
taneet autonvalmistajana, vaan kuto-
makoneiden valmistajana. Nyt toi-
vomme, että voimme kutoa teknolo-
giamme ja tuotekehityksemme avul-
la yhteen uudenlaisen tavan nauttia 
elämästä. Uskon vakaasti, että kal-
taisillamme suuryrityksillä on velvol-
lisuus auttaa tekemään maailmasta 
parempi paikka meille kaikille.”

Parempaa liikkuvuutta
Vapaa liikkuvuus on mielestämme 
kaikille kuuluva perusoikeus. Tulem-
mekin näkemään tulevaisuudes-
sa uusia tapoja auttaa tai helpottaa 
ihmisten arkea erilaisin apuvälinein, 
onpa kyse sitten kytköksestä erilais-
ten liikkumistapojen välillä tai sii-
tä, miten ihminen pystyy liikkumaan 
avustettuna omassa ympäristössään.

Entäpä ne autot? Miksi siis pysäh-

tyä nollapäästöisyyteen. Beyond Zero 
-ajatusmalli tuo meille tulevaisuu-
dessa autoja, jotka ovat entistä 
integroidumpia osia päivittäistä 
elämääm me. Jo autojen perusraken ne 
ja sen jatkuva kehitystyö lähtee käyt-
täjästä, ihmisestä. Onpa kyse sitten 
moderneista liitettävyysominaisuuk-
sista tai vaikkapa tilavasta, hiljaisesta 
matkustamosta, palvelee Beyond Zero 
juuri sinua kaikissa tilanteissa. Sinä, 
ihmiset, auto – kas siinä se kolminai-
suus, mikä kehittyy jatkuvasti myös 
nollapäästöisyyden jälkeen.

Matka jatkuu
Vuonna 2022 markkinoille saapuu 
Toyotan bZ-perheen ensimmäinen 
jäsen, joka on kantanut konsepti-
vaiheessa nimeä bZ4X. Auton täys-
sähköinen voimalinja on varmasti 
monien mielestä merkittävä asia näi-
nä aikoina, kun keskustelu erilaisten 
käyttövoimien välillä velloo voimak-
kaana. Meille Toyotalla se on kuiten-
kin vain yksi luonnollinen askel lisää 
matkalla, jonka olemme aloittaneet 
jo yli 20 vuotta sitten. Emmekä ole 
pysähtymässä tähän.  TW

bZ4X-konsepti tulee pelinrakentajaksi Toyotan täyssähkötarjonnassa.
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Suomessa otetiin käyttöön uudet 
pakokaasujen päästömääräykset 
vuoden 1993 alussa, ja ne muodos-
tuivat kompastuskiveksi monel-
le pakettiautomallille – vaan eivät 
suomalaisten suuresti rakastamalle 
Hiacelle.

Toyota esitteli vuonna 1992 
uuden, vähäpäästöisen Hiacen. 
78-hevosvoimainen Clean Diesel ja 
120-hevosvoimainen katalysaatto-

rilla varustettu bensiinimottori alitti-
vat selvästi uudet, tiukat raja-arvot. 
Vuonna 1992 Hiacen markkinaosuus 
luokassaan oli peräti 38 %. 

Automiehessä arvellaan uuden 
Hiacen yhdessä Hiluxin ja Dyna 
Clean -mallin kanssa merkitsevän 
sitä, että Toyotan on mahdollis-
ta edelleen kasvattaa ylivoimaista 
osuuttaan Suomen tavara-auto-
markkinoilla.

Teksti MIA MEINANDER ja Kuvat TOYOTA

Arkiston aarteita

1950: Tavoitteena tyytyväinen asiakas
Toyota on toimittanut asiakaslehteä jo vuodes-
ta 1928 alkaen. Vajaan sadan vuoden aikana 
lehden toimittaminen on jouduttu keskeyt-
tämään vain kerran, sota-aikana paperin-
puutteen vuoksi. Vuoden 1950 ensimmäisen 
lehden pääkirjoituksessa kerrotaan, että pape-
rinsaatavuuden parannuttua ja koska autojakin 
on saapunut Suomeen melko runsaasti, on kat-
sottu tarpeelliseksi ryhtyä julkaisemaan Auto-
mies-lehteä entiseen tapaan. Lehden päätar-
koitukseksi mainitaan asiakaspalvelu. ”Jos siinä 
onnistumme, on lehti täyttänyt tehtävänsä”, 
Korpivaara Oy:n perustaja, kauppaneuvos J. 
Korpivaara päättää pääkirjoituksensa.

1972: 50 000 maahan - 
tuotua Toyotaa
Vuonna 1972 Automies uutisoi, 
että Suomeen on tuotu 50 000 
Toyotaa. 50 000:s maahan saapu-
nut Toyota oli sporttinen Celica ST. 
Pitkän historiansa aikana Celica on 
valloittanut sydämiä niin Suo-
messa kuin maailmallakin. Juha 
Kankkunen nappasi kaksi MM-rallin 
osakilpailuvoittoa 1984-1985 Toyo-
ta Celica Twincam Turbo -mallilla.

Maailman ensimmäisen sarjaval-
misteisen hybridiauton, Priuksen, 
myynti alkoi Euroopassa 2000. 
Ensimmäiset kaksi Priusta saatiin 
Suomeen tammikuussa 2001 kou-
lutus- ja esittelytarkoitukseen.  
Niiden avulla pyrittiin selvittä-
mään, olisiko tälle taloudelliselle 
ja tietyissä tilanteissa jopa täysin 

päästöttömälle autolle markki-
nointimahdollisuuksia Suomessa.

Sittemmin Toyotan hybridiau-
toja on myyty maailmanlaajuisesti 
yli 17 miljoonaa kappaletta. Varo-
vaisen arvion mukaan hybrideil-
lämme ajetaan vuosittain noin 
150 miljoonaa kilometriä pelkällä 
sähköllä.

2001: Hybridien esiinmarssi alkaa

Toyota vuosien varrella

1970: Valitkaa nyt kolmen tähden Corolla
Automainonnan visuaalisuus on muuttunut 
vuosien saatossa melkoisesti, mutta viestikärjet 
ovat säilyneet hämmästyttävän yhdenmukaisi-
na 1970-luvulta tähän päivään. Vetävä ulkoasu, 
miellyttävä ja tehokas ajotuntuma, taloudelli-
suus, turvallisuus, kattava varustelu ja tekninen 
edistyksellisyys ovat määreitä, jotka liitetään 
myös 2020-luvun Corollaan.

1993: Hiacen voittokulku
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AIKA HARVASTA japanilaises ta 
pakettiautosta on tehty laulua, 

mutta Toyotan legendaarinen työ-
juhta Hiace päätyi Jope Ruonansuun 
ralliin nimeltä Pieni Hiace. Sävel sii-
hen on poimittu Sakari Kuosmasen 
hitistä Pieni sydän, johon Ruonan-
suu riimitteli omat sanat, joissa poh-
dittiin, kuinka paljon mahtuu piraat-
titavaroita ja Jussi-paitoja pieneen 
Hiaceen. 

Seuloessani tuon luultavasti yhden 
maailman myydyimmän pakettiauton 
historiaa yllätyin, että sehän on 
saman ikäinen kuin minä. Tosin  
Suomeen asti ensimmäisiä vuoden 
1967 hissukoita ei uitettu ainakaan 
virallisen maahantuonnin kautta, 
vaan vasta vuonna 1973 Korpivaa-
ra Oy haistoi Ruonansuun tavoin 
Hiacessa hitin.

Selailin tuon ajan autolehtiä, ja 
täytyy sanoa, että aika on piirtänyt 
koomisen kultaiset reunukset myös 
sen ajan koeajoarvosteluille. Auto oli 
kuulemma näppärä käsitellä ja hin-
naltaan järkevä valinta, mutta pienen 
ohjaamon keskipenkin alle sijoitettu 
moottori teki ajokokemuksesta vähän 
samanlaisen kuin vatkaisi päätään 
kahdeksan tuntia black metal -bän-

din konsertissa korva kiinni kaiutti-
messa. Meno saattoi siis yltyä saata-
nalliseksi rytkytykseksi.

En ole koskaan omistanut ainutta-
kaan Hiacea, mutta olen ajanut eri 
vuosikertamalleilla vaikka kuinka 
paljon, sillä soittelin ympäri Suomea 
kiertuetiskijukkana 80-luvulla. Nii-
hin aikoihin liittyy yksi erikoisimmis-
ta Hiace-kokemuksistani, kun sain 
ohjelmatoimistolta tehtäväkseni käy-
dä tekemässä Helsingin Kruunun-
haassa sijainneessa autovuokraamos-
sa pakettiauton varauksen. Täytin 
liput ja laput, minkä jälkeen vuokraa-
mon omistaja työnsi kouraani auton 
avaimet ja neuvoi siirtämään sen 
ripeästi, sillä parkkiaika oli menossa 
umpeen.

Automatkassani oli yksi mutka. 
Olin enää onnistunutta ajokoetta 
vaille valmis ajokortin haltija ja olin 
tullut vain varaamaan, en vuokraa-
maan autoa. Voimassa olevaa ajo-
korttia ei siis kukaan kysynyt, ja minä 
ajamista rakastavana pentuna seisoin 
kuin William Shakespeare kadulla 
Hiacen avaimet kourassa miettimäs-
sä, ajaako vai eikö ajaa, siinä pulma. 
Koska rikoksesta on kulunut kohta 
40 vuotta, en jaksa uskoa, että minua 

enää tästä tilille vaaditaan. Varsin-
kaan, kun olin ajanut autokoulussa 
vain lattiavaihteisella ja etuvetoisel-
la henkilö autolla ja yhtäkkiä istuin 
tölppä nokkaisessa, pakkashuuruises-
sa pakettiautossa, jossa oli rattivaih-
de, takaveto ja tyhjä tavaratila. Mutta 
tiedänpähän miltä tuntuu, kun nuori-
mies pääsee Liisankadun liukkaille ja 
huomaa, että pian on perä kokonaan 
irti. Siinä oli rangaistusta kortittomal-
le ihan tarpeeksi.

Ajokortin saatuani ajelin ihan 
luvan kanssa Hiacea ja jollain taval-
la jopa tykästyin rattivaihteeseen, 
joka juntattiin lattiaan vasta vuon-
na 1989 myyntiin tulleiden neljän-
nen sukupolven malleissa. Ja kun 
oikein muistojeni arkistoja sormei-
len, tajuan kokeneeni yhdellä keikka-
matkalla yhdistelmän Jope Ruonan-
suun ja Sakari Kuosmasen lauluista. 
Olen kokenut, kuinka paljon mahtuu 
keikkakamoja, mutta myös rakkautta, 
pieneen Hiaceen.  
Sitä en tiedä, oliko 80-luvun Hiaceis-
sa vakiovarusteena tavaratilan lattias-
sa kumimatto vai ei, mutta sen voin 
sanoa, että se säästi sekä minun että 
rakkauteni kohteen polvia. TW

Niin paljon mahtuu Hiaceen

Juha Vuorinen Kolumni

Kirjailija Juha Vuorinen omin sanoin: 
”Olen sellainen kioskikirjallisuuden 
huutokauppakeisari. Ja pirun ylpeä 
siitä.”
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Toyotaway.fin 8 suosituinta juttua
Toyotaway.fi oikein pullistelee Toyota-asiaa. Sivustolla on 
mitä tarjota; saat sieltä luettavaksesi ja katsottavaksesi juttuja, 
vinkkejä ja videoita joka lähtöön. Olemme huomanneet, että 
esimerkiksi uudet mallit kiinnostavat aina, samoin erilaiset 
ihmiset, auton huoltojutut ja rahoituksen vinkit. Mutta mitkä 
ovat kaikkein suosituimmat jutut? Listasimme sivuston pitkän 
aikavälin 8 suosituinta juttua luettuusjärjestykseen.

1 Ykkösenä komeilee Toyota Proace CITY Versosta 
kertova juttu. Se oli vuosi sitten kesällä ennakko-
myynnissä. Juttu kertoi tästä uudesta mallista, 
ja kuinka se tarjoaa täyslaidallisen tyyliä ja miten 
sen tila takuulla ei lopu kesken. Se antoi tietoa 

myös siitä, kuinka Proace CITY Verson sisätilat taipuvat 
moneen käyttöön ja kuinka paljon istumapaikkoja on 
tarjolla.

toyotaway.fi/autoilu/tilaa-ja-tyylia

2 Toiseksi luetuin juttu kertoi miten auton 
voi ostaa kuukausierällä ja millainen 
käsiraha tuliterän auton ostoon oikein 
tarvitaan. Juttu avasi lukijoille muun 
muassa kuinka auto on lainan vakuutena 

ja miten sen arvo voi kattaa velan määrän.
 toyotaway.fi/vinkit-ja-palvelut/nain-ostat- 
auton-kuukausieralla

3 Kolmanneksi eniten luettiin uunituoreesta GR 
Yariksesta. Juttu kertoi siitä, miten Toyota GR 
Yaris -urheiluauto sai alkunsa Toyotan ralli-
osaamisesta WRC-sarjassa. Juttu avasi lukijoil-
le, miten lukemattomat testikilometrit Toyota 

WRC-tiimin kotiseuduilla Keski-Suomessa ovat hioneet GR 
Yariksesta sen mitä kaikkea se on – muun muassa  
seuraavan Yaris WRC -auton tyypitysmallin.

toyotaway.fi/autoilu/gr-yaris-suomessa-syntynyt

Mikä juttu on  
sinun suosikkisi? 

Tavataan 
digissä!
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Toyotaway.fin 8 suosituinta juttua

8 RAV4:n omistajan 
tarina kiinnosti 
myös lukijoita ja 
videota katsottiin 
paljon. Juttu ker-

toi, miksi Tuula Ahola valitsi 
jo kolmatta kertaa RAV4:n. 

 toyotaway.fi/ihmiset/
kuin-hanska-kateen

4 Huolto kiinnostaa autoilijoita aina. Ja neljänneksi 
eniten luettiinkin siitä, miten Toyotalla on erilaisia 
huolto-ohjelmia eri-ikäisille autoille ja millaisia ne 
ovat. Lisäksi kerrottiin mistä tietää, mikä huolto 
sopii parhaiten millekin autolle.

 toyotaway.fi/vinkit-ja-palvelut/mika-huolto-ohjelma- 
sopii-parhaiten-autolleni

6 Navigointi nappasi kuudenneksi luetuimman 
jutun tittelin. Juttu kertoi navigoinnin päivityk-
sen tärkeydestä. Lukijat saivat tietää, että koska 
Suomen tiestö muuttuu vuosittain ja uusia teitä 
rakennetaan sekä vanhoja suljetaan, niin mikäli 

auton navigointilaitteen karttaa ei päivitetä vastaa maan 
muutoksia, voi eteen tulla tilanne, jossa navigointi  laittees-
ta ei enää ole hyötyä. Tärkeää hyöty tietoa!

toyotaway.fi/vinkit-ja-palvelut/navigointi-ajan-tasalle

7 Miten huollatan 
hybridiä -juttu 
keräsi seitsemän-
neksi eniten luki-
joita. Juttu avasi 

lukijoille sitä, kuinka osa 
autoilijoista luulee, että 
hybridin huollattaminen on 
kallista, eivätkä akut kes-
tä Suomen vaativissa olo-
suhteissa. Jutussa kysyt-
tiin asiantuntijalta, mikä on 
näissäkin totuus.

 toyotaway.fi/vinkit-ja- 
palvelut/miten-huolla-
tan-hybridiautoa

TOYOTA WAY

5 Myös Toyotan toimitusketju kiinnosti. Viidenneksi 
luetuin Tilauksesta toimitukseen -juttu kertoi  
Toyotan matkasta ostajalle. Mitä tapahtuu, kun  
asiakas tilaa uuden Toyotan, ja millainen on sen 
toimitusaika.

 toyotaway.fi/vinkit-ja-palvelut/tilauksesta-toimitukseen
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Turvallisuuden vuoksi on tärkeää, että 
renkaat ovat aina kunnossa; kulutuspinnat 
ja ilmanpaineet kohdillaan ja oikeat renkaat 
alla oikeaan aikaan. Minimi urasyvyyksillä 
esim. renkaan märkäpito on jo laskenut 
vaaralliselle tasolle. Tutustu laajaan 
valikoimaamme huippurenkaita ja varaudu 
renkaiden vaihtoon ajoissa. 

TERVETULOA TOYOTA-MERKKIHUOLTOON,
TÄYDEN PALVELUN RENGASLIIKKEESEEN

Kaikki rengaspalvelut
helposti 24/7 osoitteesta 
toyotahuoltovaraus.� 

• Valitse ja osta sopivat renkaat 
• Varaa renkaiden vaihto 
• Varaa rengassäilytys täyden palvelun 
 rengashotellistamme
• Näe hinnat kaikille palveluille saman tien

TURVALLISUUS 
ALKAA RENKAISTA

Varaa täältä
renkaiden vaihto
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