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1 JOHDANTO

Tämän insinöörityö tehdään Inchcape Motors Finland Oy:lle. Sen tarkoituk-

sena on selvittää miten suomalainen lehdistö on ottanut uuden Mazda2:n

vastaan ja miten autoon liittyvä tiedottaminen on onnistunut.

Lehdistössä julkaistujen artikkelien pohjana toimii lähes poikkeuksetta maa-

hantuojan julkaisema tiedote tai jossain tapauksissa myös valmistajan tiedo-

te. Lehdistömateriaalin vaikutus lehdissä ilmestyviin koeajojuttuihin on myös

suuri toimittajien hyödyntäessä tiedotteista saatua informaatiota juttua teh-

dessään.

Ongelma tiedotteiden kanssa on nykypäivänä niiden todella suuri määrä kai-

kilta maahantuojilta ja valmistajilta. Joissakin suurissa suomalaisissa julkai-

suissa jopa yli 90 prosenttia tiedotteista joutuu suoraan roskakoriin otsikon

perusteella. /1, s. 113]. Tämän vuoksi massasta erottuminen vaatii huolelli-

sen otsikon suunnittelun.

Lisäksi on tarkoitus selvittää, kuinka lehdistö on ottanut uuden mallin vas-

taan ja onko haluttu viesti mennyt läpi. Uuden Mazda2:n tapauksessa halu-

tun viestin pääpiirteet ovat keventyminen, ympäristöystävällisyys ja kette-

ryys.

Työssä käytetään Oy Cision Finland Ab:n keräämiä lehtiartikkeleita aikavälil-

tä helmikuu 2007 – joulukuu 2007. Artikkeleita on käytössä todella runsaasti,

joista osa kuitenkin sisältää identtisen informaation vain eri lehdissä julkais-

tuna. Artikkelit on lajiteltu sen perusteella, mitä ne koskevat ja minkä tiedot-

teen perusteella ne ovat tehty.

Haasteena insinöörityössä on joidenkin toimittajien käyttämä todella värikäs

kieli ja sen tulkinta. Artikkelia tutkiessa on myös otettava huomioon toimitta-

jan käyttämä tyyli kertoa omia mielipiteitä. Vahvalla tyylillä ilmaisevien toimit-

tajien mielipiteitä on huomattavasti helpompi tulkita kuin hyvin ympäripyöre-

ällä ja varovaisella mielipiteellä asioitaan ilmaisevien. Tässä kohtaa ajattelin-

kin hyödyntää omaa parin vuoden mittaista työkokemusta autotoimittajan

työstä.
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Ensin työssä referoidaan uudesta Mazda2-mallista julkaistut tiedotteet ja

materiaali. Tämän jälkeen siirrytään referoimaan uudesta mallista julkaistut

lehdistöartikkelit. Lopuksi koostan ja analysoin, mitä uudesta mallista on ha-

luttu kertoa ja tutkin onko haluttu viesti mennyt perille.

Pohdin myös sitä, onko Mazdan maahantuojan eli Inchcape Motors Finland

Oy:n tiedottamisesta jotain kehitettävää. Insinöörityön tarkoitus on herättää

ideoita, jolla voidaan jatkossa parantaa seuraavien mallien tiedottamista ja

lehdistömateriaalia. Lisään myös loppuun omat kokemukseni autotoimittaja-

na käsitellystä aiheesta ja analysoin ennen materiaalin saamista ja insinööri-

työn aloittamista tekemäni tv-ohjelman koeajokäsikirjoituksen uudesta Maz-

da2-autosta.

2 MAZDA

Mazda Motor Corporation on japanilainen autonvalmistaja. Yritys on perus-

tettu vuonna 1920, ja sen pääkonttori sijaitsee Hiroshimassa. Mazda valmisti

vuonna 2007 1,3 miljoonaa autoa ja Ford Motor Company omistaa 33,9 %

osuuden Mazdasta.

2.1 Inchcape Motors Finland Oy

Inchcape on kansainvälinen, Lontoon arvopaperipörssissä noteerattu auto-

alan palveluyritys, jonka tehtävänä on vahvistaa edustamiaan tuotemerkkejä

yhteistyössä valmistajien kanssa sekä tuottaa korkealaatuisia palveluita vä-

hittäiskaupassa ja tarjota asiakkaiden käyttöön heitä palvelevat jälleenmyyn-

tikanavat. Inchcape plc:n liikevaihto vuonna 2006 oli noin 4842 milj. € ja

henkilöitä palveluksessa noin 10 000 henkeä

Inchcape Motors Finland Oy vastaa Suomen Mazda-, Jaguar- ja Land Rover

-autojen maahantuonnista, jälleenmyynnistä ja huollosta. Se myös edustaa

näitä merkkejä Virossa, Latviassa ja Liettuassa.

Inchcapen tavoite on olla autoalan asiakaskeskeisin vähittäiskaupan ryhmit-

tymä. Suomessa sen palveluksessa on noin 200 henkilöä, ja liikevaihto oli

vuonna 2006 268 milj. €. /2/
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2.2 Mazda2

Mazda alkoi 2000-luvun alussa selkeyttää henkilöautojensa mallimerkintöjä

ja siirtyi numerosarjoista ja nimistä pääasiassa yksinkertaisiin yhdestä nume-

rosta koostuviin mallimerkintöihin. Edeltäjien mallimerkintöjä olivat muun

muassa mallit 121 ja Demio (kuva 1). Uusi mallimerkintä 2 kertoo loogisesti,

että kyseessä on toiseksi pienimmän autoluokan eli B-segmentin auto. B-

segmenttiin kuuluvan auton keskimääräiset mitat ovat pituus 3630 mm, ko-

nepellin pituus 1150 mm, leveys 1550 mm ja oven syvyys 125 mm. Maz-

da2:n lisäksi esimerkiksi Ford Fiesta, Opel Corsa ja Volkswagen Polo kuulu-

vat B-segmenttiin.

Edellinen Mazda2-malli oli vahvasti Fordin kanssa yhteistyössä tehty (kuva

2). Käytännössä kyseessä ovat olleet Espanjassa valmistetut Fordin mallit,

joista on pienin kosmeettisin muutoksin tehty B-segmentin automalli myös

Mazdalle Eurooppaan. Kaksi edeltävää mallia ovat olleet viisiovisia ja kori-

malliltaan pienen tila-auton näköisiä. Niiden myyntimäärät ja menestys eivät

ole olleet Mazdan mielestä riittäviä, minkä vuoksi Mazda muutti huomatta-

vasti tässä insinöörityössä käsitellyn uuden mallin tyyliä. Uusi malli on perin-

teisemmän pikkuauton mallinen, jolloin auton perä on viisto eikä auto ole

normaalia korkeampi. Tämän lisäksi kyseessä on vain ja ainoastaan Mazda-

brändin alla myytävä auto ja vaikka tuleva uusi Ford Fiesta valmistetaankin

samalle pohjalevylle, voidaan puhua täysin eri tuotteista.

Alla olevat kuvat ovat Mazdan nykyisestä ja vanhoista lehdistömateriaaleis-

ta.

Kuva 1. Mazda Demio
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Kuva 2. Mazda2:n ensimmäinen sukupolvi

Kuva 3. Uusi Mazda2 ja ensimmäinen virallinen autosta julkaistu lehdistökuva

2.3 Zoom-Zoom-filosofia

Mazda on vuodesta 2000 käyttänyt markkinoinnissaan Zoom-Zoomiksi kut-

sumaansa filosofiaa. Ensimmäinen Suomessa tällä filosofialla markkinoitu

auto oli vuonna 2002 esitelty Mazda6. Filosofiaa käytettiin myös ensimmäi-

sessä Mazda2:ssa, joten nyt uusi malli on Mazdan mukaan ensimmäinen

missä filosofia pääsee toiseen vaiheeseen.

Mazda kuvailee Suomen nettisivuillaan Zoom-Zoom-filosofiaa seuraavin sa-

noin:

Me valmistamme yhä autoja sen lumoissa. Aikuisten kielellä se
merkitsee liikkeen antamaa iloa ja vapauden tunnetta.
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Mutta kuten tavallista, lapset ilmaisevat sen paljon paremmin
sanoessaan "mennään zoom zoom".

Me teemme niin joka päivä. Siitä syntyy meidän näköisiämme
autoja.

Zoom Zoom Saammeko sinut innostumaan uudelleen?

Lapset oivaltavat sen luonnostaan.

Vain harva aikuinen muistaa sen vielä. /3/

3 LEHDISTÖTIEDOTTEET

Lehdistötiedotteet ovat todella tärkeä osa maahantuojien ja valmistajan vies-

tintää. Tiedotteet käännettään, koostetaan ja muotoillaan jokaisen maan

maahantuonnissa kunkin maan medialle sopivaksi. Otsikkoina toimivat tie-

dotteissa käytetyt otsikot.

3.1 Uusi Mazda2 esitellään Geneven autonäyttelyssä

Yllä mainitulla otsikolla 13.2.2007 päivätty yhden sivun pituinen lehdistötie-

dote kertoo, että Mazda tulee esittelemään tulevassa Geneven autonäytte-

lyssä täysin uuden Mazda2:n. Tiedotteessa annetaan selkeästi ymmärtää,

että edellisen sukupolven kulmikkuudesta ja korkeammasta olomuodosta on

luovuttu, vaikka mallinimi onkin pysynyt samana. Tämän lisäksi tiedotteessa

kuvaillaan auton uutta virtaviivaisempaa ulkomuotoa, kuitenkin korostaen

sukunäön olevan muihin Mazdoihin verrattuna vahva. Auto kuvaillaan erittäin

paljon lehdistötiedotteissa käytetyillä sanoilla dynaaminen, virtaviivainen ja

urheilullinen. Sen lisäksi jutussa mainitaan auton tuleva valmistusmaa eli

Japani.

Toisessa kappaleessa muistutetaan Mazdan 2002 alkaneesta Zoom-zoom-

filosofiasta ja kerrotaan uuden mallin edenneen filosofian toiseen vaihee-

seen. Kolmannessa ja viimeisessä kappaleessa on tärkeä tieto ja ajankohta

messuilla järjestettävästä lehdistötilaisuudesta. Tiedotteen lopussa on yh-

teyshenkilöiden nimet ja yhteystiedot sekä internetosoite Mazdan lehdis-

tösivuille.
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3.2 Uuden Mazda2:n kevyt rakenne

Toinen kolmesivuinen lehdistötiedote on päivätty 18.9.2007 yllämainitulla ot-

sikolla. Apuotsikkona jutussa on tieto siitä, että uusi malli on 100 kiloa edel-

täjäänsä kevyempi. Ingressissä kerrotaan kuinka painonalennus madaltaa

polttoaineenkulutusta ja hiilidioksidipäästöjä sekä parantaa ajettavuutta.

Ensimmäisessä kappaleessa kerrotaan, kuinka autojen painot ovat nousseet

viime vuosina. Kerrotaan myös, että suuri osa painonsäästöstä on peräisin

teknisistä muutoksista ja suuren vetolujuuden omaavan suurlujuusteräksen

käytöstä. Näiden muutosten ilmoitetaan myös parantavan auton turvallisuut-

ta. Tämän jälkeen on listattu kahdeksan kohtaa, joissa painoa on säästetty.

Lopuksi kerrotaan malliston taloudellisimman mallin kulutuslukema ja hiilidi-

oksidipäästöt.

Toisella sivulla selitetään kahdeksan eri otsikon alla painonsäästössä käytet-

tyjä menetelmiä. Otsikot ovat kori, imu- ja jäähdytysjärjestelmät, konepelti,

jousitus, oviin asennetut kaiuttimet, vetolujuudeltaan vahva teräs, sähköjär-

jestelmä ja pakojärjestelmä. Sivun lopussa on erillinen virke, jossa kerrotaan

auton saapumisaika Suomeen.

Kolmas sivu on auton läpileikkauskuva, jossa on englannin kielellä lehdistö-

tiedotteen toisen sivun kahdeksan painonsäästökohdetta.

3.3 Uusi Mazda2 on entistä kevyempi ja sulavalinjaisempi

Kolmas lehdistötiedote on tiedotteista eniten käytetyin ja päivätty

13.10.2007. Se tarkoitettu lähinnä materiaaliksi lehdistöautojen yhteyteen ja

artikkeleihin jolloin autot ovat saapuneet jo Suomeen. Tiedote on kol-

mesivuinen ja sen sivuotsikossa kerrotaan Mazda keskittäneen muotoiluun,

ympäristöön ja painonhallintaan. Ingressissä kerrotaan auton keveydestä ja

sen vaikutuksesta taloudellisuuteen.

Ensimmäisessä kappaleessa muistutetaan Mazdan aiemmasta menestyk-

sestä eli Mazda 6:sta ja kerrotaan sen olleen ensimmäinen Zoom-Zoom-

filosofian auto.

Toisessa kappaleessa kerrotaan, että Mazda 2:n päämarkkina-alue on Eu-

rooppaa, sen vuoksi, että neljäsosa Euroopasta myydyistä autoista on juuri-

kin B-segmentin autoja. Mallitarjonnan kerrotaan myös yli kaksinkertaistu-
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neen vajaassa kahdessakymmenessä vuodessa. Merkin imagon ja muotoi-

lun sanotaan olevan tärkeät tekijät vielä jatkossakin kasvavilla B-segmentin

markkinoilla.

Väliotsikko kertoo Mazda2:n olevan 100 kiloa entistä kevyempi. Kolmas

kappale keskittyy kertomaan, kuinka autojen painot ovat nousseet vuosien

mittaan turvallisuuden ja varustelun vuoksi. Tämä huonontaa auton kette-

ryyttä, joka on tärkeä ominaisuus tässä kokoluokassa.

Neljäs kappale kertoo suunnittelun pääteemoina olleen painonpudotus.

Kappaleessa kerrotaan painonpudotuksen kertyneen pienistä yksityiskohdis-

ta ja auton keventyneen noin 100 kiloa. Tämän lisäksi muistutetaan, että

vaikka kori on keventynyt, on auton turvallisuus kuitenkin parantunut. Lopuk-

si kerrotaan, mikä on auton nykyinen omamassa.

Toisella sivulla ensimmäinen kappale kertoo uuden mallin muotoilun poik-

keavan edeltäjästään. Sen jälkeen kerrotaan auton ulkomitat ja kerrotaan

kuinka paljon lyhyempi ja matalampi uusi mallin on edeltäjään verrattuna.

Leveyden kerrotaan kasvaneen ja akselivälin pysyneen samana ja sisätilo-

jen olevan runsaammat. Kappaleen lopuksi kerrotaan etu- ja takatilojen mit-

toja sekä tavaratilan koko normaalissa tilassa ja penkit kaadettuna.

Toisen sivun toisen kappaleen alussa kerrotaan kuinka vyötärölinja on sijoi-

tettu alemmaksi ja sivupeilien uudesta sijoituksesta. Sen jälkeen kehutaan

parantunutta näkyvyyttä ja kerrotaan auton kääntöympyrän koko. Näkyvyy-

den ja pienen kääntöympyrän kerrotaan olevan myös tärkeitä ominaisuuksia

etenkin kaupungissa. Tämän jälkeen siirrytään kertomaan kuljettajan penkin

ja ratin säädöistä. Kappaleen lopussa kerrotaan vaihteenvalitsimen ja käsi-

jarrun uudesta sijoituksesta.

Toisen ja kolmannen kappaleen välissä olevassa väliotsikossa kerrotaan tar-

jolla olevan taloudellisia moottoreita. Neljäs kappale on omistettu moottoreil-

le ja aluksi esitellään kaikki tarjolla olevat moottorivaihtoehdot ja versiot.

Puolessa välissä kiinnitetään huomiota siihen, että moottoreiden kehitys-

työssä on panostettu erityisen paljon niiden taloudellisuuteen ja päästöihin.

Tämän jälkeen kerrotaan eri tehoversioiden kulutukset ja CO2-päästöt. Lo-

pussa on maininta, että mallisto täydentyy myöhemmin dieselillä, jonka

Suomeen tulosta ei kuitenkaan ole tietoa.
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Neljännessä kappaleessa on keskitytty varusteisiin. Siinä esitellään pie-

nemmän moottorin ja varustetason perusvarusteet pääpiirteittäin. Kappa-

leessa kerrotaan myös millä moottoriversiolla kumpainenkin varustetaso on.

Toisen sivun viides ja viimeinen kappale jatkuu kolmannelle sivulle ja kertoo

suuremman moottorin varustetasot ja niiden tärkeimmät varusteet. Kolman-

nella sivulla on yhteystiedot lisäkysymyksiä varten ja lehdistösivujen net-

tiosoite kuvia ja kansainvälistä lehdistömateriaalia varten.

3.4 Mazda2-esite

Elokuussa 2007 tehty 31-sivuinen asiakkaille tarkoitettua brosyyriä käyttävät

myös media. Värikäs ja nuorekas kaupunkihenkinen esite sisältää paljon

suuria kuvia.

Neljän ensimmäistä sivua kansi mukaan lukien sisältävät karsitun sisällys-

luettelon lisäksi käytännössä pelkkiä kuvia.

Sivun viisi otsikossa auton kerrotaan olevan ketterä ja sen alla olevassa ly-

hyessä tekstissä auton kerrotaan pienen koon ja kevyen rakenteen hyvistä

vaikutuksista eri ajotilanteissa.

Kuudes ja seitsemäs sivu keskittyy muotoiluun ja sivuilla on koko aukeaman

kokoinen kuva autosta.

Seitsemännen ja kahdeksannen sivun otsikko kertoo hallinnasta. Aukeamal-

la on suuri kuva auton kojelaudasta.

Kymmenen ja 11 sivuista koostuva aukeama on keskittynyt keveyteen ja sii-

nä kerrotaan millä eri tavoin painoa on saatu laskettua.

Sivujen 12 ja 13 aukeamassa on suuri koko aukeaman kokoinen kuva autos-

ta sivustapäin. Tekstin osalta se keskittyy vahva otsikollaan auton mootto-

reihin ja niiden kulutuksiin ja päästöihin.

Sivut 14 ja 15 keskittyvät turvallisuuteen, ja aukeamalla esitellään eri turva-

varusteita.

Sivulla 16 esitellään eri saatavilla olevat varustetasot ja auton verhoilu ja ul-

konäkö kulloisellakin varustelulla.
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Sivulla 17 kerrotaan kuinkin varustetason tärkeimmät varusteet pääpiirteit-

täin ja näytetään pienellä kuvilla niistä esimerkkejä.

Sivulla 18 ja 19 keskitytään valitse otsikolla saatavilla oleviin kevytmetalli-

vanteisiin.

Sivut 20 ja 21 ovat täyteen tarvikkeena saatavilla olevia varusteita.

Sivulla 22 on suuri kuva autosta ja lyhyt yhteenvetomainen teksti otsikoituna

lupauksemme sinulle.

Sivulla 23 lueteltuna erilaiset palvelut ja takuut ja kerrotaan niitä lyhyesti.

Sivuilla 24-29 on auton tekniset tiedot, mitat ja varusteet taulukoissa yksi-

tyiskohtaisesti.

Sivulla 30 on saatavilla olevien verhoilujen kuvat ja ulkovärien saatavuustau-

lukko.

Viimeinen takakantta vasten oleva sivu 31 on auton ulkovärien värikartta. Si-

vun 31 jatkeena on reilun puolen sivun kokoinen taulukko, johon auton mah-

dollinen ostaja voi täyttää valitsemansa yksityiskohdat muistiinpanomielessä

avuksi itselleen tai myyjälle.



10

4 LEHTIJUTUT

Käytössäni oli kaiken kaikkiaan 77 erilaista lehdistä poimittua artikkelia. Niis-

tä osa on saman toimittajan tekemiä ja pelkästään eri lailla taitettuja. Artikke-

leista löytyi myös suoria kopioita lehdistötiedotteista. Tämän vuoksi en tule

käsittelemään jokaista juttua erikseen.

4.1 Geneven ensiesittelystä kertovan tiedotteen pohjalta tehdyt artikkelit

Hämeenlinnan kaupunkiuutiset 14.2.2007

Lyhyt yhden kappaleen ja kuuden rivin pituinen uutinen on otsikoitu lehdistö-

tiedotteen kanssa samalla otsikolla. Jutussa kerrotaan, että Mazda paljastaa

Genevessä uuden mallin, joka ei muistuta edeltäjänsä kulmikkaita muotoja,

vaikka mallinimi onkin pysynyt samana. Lopussa mainitaan, että auton kui-

tenkin tuntee Mazdaksi muotoilun perusteella.

Lyhyessä uutisessa on todella pieni kuva, ja sen sisältö on lainattu suoraan

lehdistötiedotteesta. Tekijä jää tuntemattomaksi.

Heili 14.2.2007

Uutinen on otsikkoa myöten suora kopio lehdistötiedotteesta. Ainoa muutettu

kohta on se, jossa kerrotaan minä päivänä näyttely avautuu lehdistölle. Leh-

distön päivämäärän tilalle on vaihdettu päivämäärät jolloin näyttely on avoin-

na yleisölle.

Uutinen on käytännössä suora kopio lehdistötiedotteesta, eikä siinä ole ku-

vaa. Tekijä jää tuntemattomaksi.

Kaleva 16.2.2007

Kolmen kappaleen pituinen uutinen on tehty suoraan lehdistötiedotteen poh-

jalta ja otsikoitu samalla otsikolla, kuin lehdistötiedote.  Artikkelissa olevat

virkkeet ovat lähes suoria lainauksia lehdistötiedotteesta viimeistä virkettä

lukuun ottamatta. Viimeisessä virkkeessä kiinnitetään huomiota siihen, että

edeltävät Mazda2-mallit ovat tulleet Fordin kanssa samalta linjalta Espanjas-

ta ja tämä tuleva malli valmistetaan Japanissa. Uutisen yhteydessä on pieni

lehdistösivuilta otettu kuva ja kuvatekstinä lehdistötiedotteesta pienin muu-

toksin otettu teksti uusista linjoista.
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Uutisen tuntemattomaksi jäänyt tekijä on osannut koostaa jutusta hyvin ai-

noastaan uuteen malliin liittyvät tärkeimmät tiedot ja jopa lisätä loppuun kiin-

nostavan tiedon edellisten mallien valmistuksesta.

Iltalehti 16.2.2007

Lyhyessä yhden kappaleen pituinen uutinen on nimetty otsikolla ”Mazda2

uusiutuu”. Uutisessa kerrotaan, että uusi malli esitellään Genevessä ja on

huomattavasti virtaviivaisempi ja urheilullisempi kuin edeltäjänsä. Lopussa

mainitaan auton valmistusmaan olevan Japani.

Uutisessa on todella pieni kuva ja alla kuvateksti, joka kertoo uuden mallin

edustavan uusinta muotoilusuuntaa. Lyhyeen juttuun on saatu tiivistettyä

kaikki tärkein, eikä se ei sisällä mitään, mitä ei olisi ollut tiedotteessa.  Uuti-

sen tekijä jää tuntemattomaksi.

Ilkka 18.2.2007

Kahdesta pitkästä kappaleesta koostuva uutinen on otsikoitu ”Uusi vitavii-

vainen Mazda2”. Ensimmäisessä kappaleessa kerrotaan Geneven ensiesit-

telystä. Tämän lisäksi kerrotaan uuden mallin olevan ensimmäinen, jossa

tehtaan muotoilufilosofia on edennyt toiseen vaiheeseen. Toisessa kappa-

leessa kerrotaan auton uudesta ulkonäöstä lehdistötiedotteen pohjalta ja

mainitaan, että auto ei muistuta edeltäjäänsä. Tekstin vieressä on tekstin

määrään nähden suhteellisen suuri kuva ja lehdistötiedotteesta lainattu teks-

ti kuvatekstinä.

Kaikki uutisen aiheet ovat suoraan lehdistötiedotteesta, mutta tuntematto-

maksi jäänyt tekijä on kuitenkin muuttanut jonkin verran jutun sanamuotoja

sitä tiivistäessään.

Mäntsälän viikkouutiset 22.2.2007

Uutinen on täysin suora kopio lehdistötiedotteesta. Jutusta löytyy jopa leh-

distölle tarkoitettua tietoa ja päivämäärä mallin paljastamisesta messuilla.

Kuvaton helpoimmalla mahdollisella tavalla toteutetun uutisen tekijä jää tun-

temattomaksi.

Tuulilasi 2007/3
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Tuulilasi lehden päätoimittaja Lauri Larmelan kirjoittama uutinen on otsikoitu

”Jäähyväiset koppomopolle”. Ingressi kertoo, että ”Uusi kakkonen on ykkö-

nen – ainakin muodoiltaan.” Neljän kappaleen pituisen jutun ensimmäisessä

kappaleessa kiinnitetään huomiota edellisen mallin huonoon suosioon. Toi-

sessa kappaleessa haetaan syytä huonoon suosioon ja epäillään suurim-

man syyn olevan edellismallin perustumisen kulmikkaaseen sisarmalliin eli

Ford Fusioniin. Kolmas, yhden virkkeen pituinen kappale toteaa, että kulmik-

kuudesta on ainakin päästy eroon. Neljännessä kappaleessa keskitytään au-

ton ulkonäköön ja kerrotaan uutuuden näyttävän lupaavalta ja verrataan sitä

Honda Civiciin. Viimeinen, virkkeen pituinen kappale kertoo uuden mallin

olevan viisiovinen ja sen, että se valmistetaan Japanissa.

Värikkäästi kirjoitetun uutisen yläpuolella on suuri kuva, jonka kuvatekstinä

on ”Jäähyväiset koppimopolle”. Larmelan asiantuntemus ja mielipiteet näky-

vät jutussa selkeästi. Hän myös käyttää värikkäitä kielikuvia ja vertauksia.

Jutun alla on erillinen huomio pallo, jossa on Geneven autonäyttelyn au-

kiolopäivät.

Pääkaupunkiseudun AutoUutiset Maaliskuu

Otsikosta ja kahdesta lauseesta koostuva uutinen kertoo, että uusi Mazda2

esitellään Genevessä. Tämän lisäksi kerrotaan virtaviivaisen muotoilun ja

ajamisen hauskuuden menevän seuraavalle asteelle.

Uutinen perustui suureen kuvaan ja sen alle oli laitettu lyhyt teksti kertomaan

mistä autosta on kyse. Uutisen tekijä jää tuntemattomaksi.

Taloustaito Yritys +AUTO 2007/1

Kahdesta lauseesta koostuvan uutisen otsikkona on ”Kaunis pikkuauto”. Ju-

tussa kerrotaan, että uusi malli on esitelty Genevessä ja että kaunotar aloit-

taa uuden mallisukupolven.

Suurella kuvalla uutisen kuvatekstinä on ”Että osaakin olla tyylikäs auto.” Se

kertoo tekstissä käytetyn kaunotar sanan lisäksi, jutun kirjoittajan henkilö-

kohtaisesta mieltymyksestä uuteen malliin siitä julkaistun yhden pressikuvan

perusteella. Vaikka uutinen onkin julkaistu Geneven-autonäyttelyn jälkeen,

perustuu se kuitenkin Geneven ensiesittelystä kertovaan tiedotteeseen. Uu-

tisen tekijä jää tuntemattomaksi.
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Uusi Lahti 23.5.2007

Kolmen kappaleen pituinen uutinen on julkaistu Geneven autonäyttelyn jäl-

keen, mutta perustuu silti Geneven ensiesittelystä kertovaan tiedotteeseen.

Uutisessa kerrotaan Geneven ensiesittelystä ja siinä keskitytään kuvaile-

maan auton ulkonäköä tiedotteesta lainatuilla ilmauksilla. Viimeisessä lau-

seessa kerrotaan, että auto valmistetaan Japanissa.

Toimittaja on etsinyt Geneven autonäyttelyn jälkeen käsiinsä helmikuussa

julkaistun tiedotteen ja tehnyt uutisjutun sen perusteella. Jutussa on myös

käytetty helmikuussa julkaistua mediapankin kuvaa.

4.2 Geneven autonäyttelystä tehdyt artikkelit

Helsingin Sanomat 10.3.2007

Iso kuva messuilta ja kuvateksti missä kerrotaan, että Mazda2 on saanut ur-

heilullisemman ulkonäön ja nykykäytännöstä poiketen pienentynyt.

Moottori 2007 3-4

Kuva messuilta ja kerrotaan, että uusi malli ei ole enää koppimaisen Ford

Fusionin sisarmalli. Kerrotaan myös, että aluksi autoa on saatavana viisiovi-

sena.

Tuulilasi 2007/4

Mazda2:sta on messuilta kokonainen sivu ja kolme kuvaa. Otsikossa viita-

taan uuden mallin kiilamaiseen muotoon. Tämän lisäksi jyhkeämmän näköi-

sen auton kerrotaan olevan edeltäjäänsä pienempi ja sata kiloa kevyempi.

Jutussa myös kerrotaan auton uudet ulkomitat ja kulutuksen alentuneen tun-

tuvasti. Sisätilojen kerrotaan olevan pirteät ja kilpailukykyiset.  Lopussa esi-

tellään myös kaikki moottorivaihtoehdot ja kerrotaan koska auto saapuu

Suomeen ja koska siitä on tulossa kolmeovinen versio.

Jussi Saarisen kirjoittamassa jutussa on paljon kielikuvia, sekä omia mielipi-

teitä auton ulkonäöstä ja tiloista. Juttu sisältää pituutensa nähden todella

paljon tietoa

Tekniikan Maailma 2007/6
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Puolen sivun kokoinen kuva messuilta ja kuvateksti, missä Mazdan kerro-

taan vaihtaneen eläkeläisimago nuorekkuuteen.

Iisalmen Sanomat 21.3.2007, Aamuposti 10.2.2007, Etelä-Saimaa

12.3.2007, Länsi-Savo 14.3.2007, Turun Sanomat 12.3.2007, Lapin Kansa

13.3.2007, Hämeen Sanomat 13.3.2007, Keski-Uusimaa 20.3.2007, Etelä-

Suomen Sanomat 10.3.2007, Itä-Savo 14.3.2007, Pohjolan-Sanomat

13.3.2007, Aamulehti 10.3.2007

12 lehdessä julkaistu identtinen juttu ja kuva messuilta, jossa kerrotaan edel-

lisen kantillisen mallin olevan haudattuna syvälle Japaninmereen. Tilalle ker-

rotaan tulleen modernimmalla ulkoasulla ja hyvällä näkyvyydellä oleva kau-

punkiauto. Auton kerrotaan pienentyneen, paitsi leveyden kasvaneen ja

valmistuspaikan olevan Hiroshimassa. Saapumisajan kerrotaan olevan syk-

sy.

Vesa Eskolan kirjoittama lyhyt juttu sisältää paljon kirjoittajan omia mielipitei-

tä ja vain muutaman faktan.

Auto Bild Suomi 2007/5

Pienehköllä kuvalla olevassa jutussa kerrotaan, että uuden mallin huomaa

helposti olevan täysin uusi. Juttu myös kertoo virheellisesti, että vasta nyt

koko mallisto edustaisi Zoom-Zoom-ideologiaa. Painoa kerrotaan olevan 100

kiloa vähemmän ja uuden mallin olevan turvallisempi sekä hiljaisempi. Saa-

pumisajaksi kerrotaan Lokakuu ja kolmiovisen kerrotaan olevan esillä Gene-

vessä vuoden päästä. Jutussa myös epäillään auton saatavuutta aluksi ko-

van kysynnän vuoksi.

Jani Kivirannan kirjoittamassa lyhyessä jutussa ei ole juurikaan omia mielipi-

teitä. Jutussa on kuitenkin yksi asiavirhe liittyen Zoom-Zoom filosofiaan.

Kaleva 9.3.2007

Autosta on pienehkö kuva tekstin seassa ja kuvatekstissä uuden mallin ker-

rotaan olevan virtaviivaisempi.

Pohjalainen 8.3.2007
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Pienehkö lehdistökuva ja kuvatekstissä kerrotaan, ettei auto muistuta entistä

kulmikasta ja korkea edeltäjäänsä, vaikka mallinimi onkin pysynyt saman.

Ilta-Sanomat 7.3.2007

Uudesta mallista on pieni kuva messuilta ja kuvatekstissä kerrotaan, ettei

uusi malli muistuta korkeaa ja kulmikasta edeltäjäänsä.

Iltalehti 9.3.2007

Autosta on pieni kuva ja kuvateksti, jossa kerrotaan olemuksen muuttuneen

pienestä tila-autosta linjakkaaksi hatchbackiksi.

4.3 Tiedotteiden Uuden Mazda2:n kevyt rakenne ja Uusi Mazda2 on entistä kevy-
empi ja sulavalinjaisempi perusteella tehdyt artikkelit

Kauppalehti 13.7.2007

Lehdistökuvalla varustettu neljän kappaleen pituisen uutisen otsikossa kerro-

taan uuden mallin lyhentyneen ja keventyneen. Kuvatekstissä kerrotaan uu-

den mallin olevan sata kiloa kevyempi turvallisuudesta tinkimättä. Ensim-

mäisessä kappaleessa kerrotaan myös moottorien olevan säästävämpiä ja

siistimpiä. Toisessa kappaleessa kerrotaan saapumisaika Suomeen ja tode-

taan hintojen olevan epäselviä, mutta kuitenkin edeltäjäänsä halvempia.

Kappaleessa myös kerrotaan edellisen mallin senhetkinen hinta. Kolman-

nessa kappaleessa kerrotaan Mazda2:n olevan tehtaan myydyin mallin maa-

ilmalla ja että Suomessa autoa myytiin vuonna 2006 130 kappaletta. Kerro-

taan myös, että maahantuojan mukaan myynti on ollut 40 prosentin kasvus-

sa. Neljäs kappale kertoo autoon tulevat moottorivaihtoehdot.

Jutussa ei ole keskitytty mitenkään auton ulkonäköön, vaan ainoastaan pai-

noon ja vanhan, vielä jutun tekohetkellä olleen auton markkinatilanteeseen.

Tekijä jää tuntemattomaksi.

Kauppalehti Vip 8.10.2007

Kuvaton ja kolmesta kappaleesta tehdyn uutisen otsikossa kerrotaan Maz-

da2:n käyneen laihiksella. Ensimmäisessä kappaleessa kerrotaan painon

pudonneen liki sata kiloa ja tämän myötä, myös hiilidioksidipäästöjen ja kulu-

tuslukemien kerrotaan olevan pienemmät. Toisessa kappaleessa kerrotaan

painonsäästön tulleen teknisistä muutoksista ja ulkomittoja supistamalla.
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Kolmannessa kappaleessa kerrotaan pienemmän moottorin päästöt ja kulu-

tus.

Lyhyen uutisen tekijä jää tuntemattomaksi ja siinä on keskitytty auton painon

pudotukseen ja tämän kautta ympäristöystävällisyyteen.

Helsingin Sanomat 10.11.2007

Kolme jaksoa sisältävässä jutussa on pieni ja suuri kuva sekä tekniset tiedot

laatikko. Jutun otsikko kertoo, että auton paino on mennyt alas ja linjat laitet-

tu kuntoon. Ingressissä kerrotaan virtaviivaisuudesta ja piheistä bensamoot-

toreista. Ensimmäisessä Jaksossa käsitellään autoverouudistusta ja muistu-

tetaan, että on olemassa myös uuden mallin kaltaisia pienikulutuksellisia au-

toja. Toisessa jaksossa kerrotaan, että autosta on olemassa myös diesel-

malli mitä ei vielä tuoda Suomeen. Jakson lopussa kerrotaan, että uusi mal-

lin on muuttunut paljon edeltäjästään, joka oli enemmän tila-automainen.

Kolmannessa jaksossa kerrotaan auton olevan sata kiloa kevyempi kuin

edeltäjänsä ja Suomessa olevien autojen odottavan veromuutoksen astu-

mista voimaan hintojen tällöin laskiessa.

Veikko Lautsin kirjoittama juttu lähestyy uutta mallia veromuutoksen kannal-

ta ja sisältää mielenkiintoista ja ajankohtaista tietoa. Juttu ei sisällä mitään

omia mielipiteitä, vaan yrittää käsitellä asiaa monelta näkökulmasta.

Salon Seudun Sanomat 10.12.2007

Neljän kappaleen pituisen uutisen otsikko kertoo Mazda2:n pudottaneen

painoaan. Ensimmäinen kappale kertoo auton pudottaneen painoa sadan ki-

lon verran ja kertoo esimerkkejä, mistä painoa on pudotettu. Toinen kappale

kertoo uuden mallin ulkomitat ja sen, että se on edeltäjäänsä pienempi.

Kolmas kertoo pienemmän moottorin yhteyteen saatavat varusteet ja varus-

tetasot. Neljäs kappale kertoo suuremman moottorin yhteyteen saatavat va-

rusteet ja varustetasot.

Jutussa on lehdistökuva ja siinä oleva kuvateksti kertoo uuden mallin oma-

massan sekä millä vaihteistolla autoa on saatavissa. Tuntemattomaksi jää-

nyt jutun tekijä on koonnut jutun täysin tiedotteesta, eikä juttu sisällä henkilö-

kohtaisia mielipiteitä.

Forum 24 27.11.2007
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Kolmesta lyhyestä kappaleesta koostuvassa uutisessa ei ole kuvaa, ja sen

otsikko kertoo Mazda2:n olevan sata kiloa kevyempi. Kaikki kolme kappalet-

ta ovat käytännössä suoria kopioita jälkimmäisestä lehdistötiedotteesta. Uu-

tisen tekijä jää tuntemattomaksi.

Pohjalainen 28.11.2007

Uutisen otsikko kertoo Mazdan keskittäneen huomionsa painonhallintaan ja

ympäristöön. Ensimmäisessä kappaleessa keskitytään kertomaan imagon

merkityksestä ja B-segmentin kasvusta. Toisessa kappaleessa kerrotaan

ympäristöasioiden olevan tärkeitä ja sen, että uusilla malleilla on taipumus

olla edeltäviä painavampia. Kolmas kappale kertoo uuden mallin olevan noin

sata kiloa edeltäjää kevyempi ja siinä on esimerkkejä paikoista missä painoa

on säästetty.  Väliotsikko kertoo, että uuteen malliin on tarjolla taloudellisia

moottoreita. Neljäs kappale kertoo saatavilla olevat moottorit ja niiden pääs-

töt ja kulutuksen.

Pienellä lehdistökuvan kuvatekstissä kerrotaan uuden mallin olevan aikai-

sempaa leveämpi ja sisätilojen runsaammat. Tiedotteen perusteella tehdyn

uutisen tekijä jää tuntemattomaksi, eikä se sisällä kirjoittajan omia mielipitei-

tä.

PK talous 2007/6

Kolmesta pitkästä kappaleesta koostuvan uutisen otsikko kertoo auton ke-

ventyneen lähes sata kiloa. Ensimmäinen kappale kertoo uuden mallin ole-

van Mazdan mielestä merkkipaalu, koska painonalennuksella on saatu

myönteisiä vaikutuksia päästöihin ja kulutukseen. Kappaleessa kerrotaan

painonsäästökohteiden prosentuaaliset osuudet. Toisessa kappaleessa ker-

rotaan esimerkkejä miten painoa on säästetty. Kolmannessa kappaleessa

kerrotaan, että uusi malli toimii valmistajan mukaan tiennäyttäjänä ja ajan-

kohta, jolloin ensimmäiset autot saapuvat markkinoille.

Jutussa on läpileikkauskuva autosta, ja sen kirjoittaja jää tuntemattomaksi.

Kirjoittaja myös suhtautuu lupauksiin epäilevästi ilmoittamalla monessa koh-

taa kyseessä olevan erityisesti Mazdan lupaus eikä kerro asioita yleisessä

muodossa.  Tästä huolimatta uutinen on tehty suoraan tiedotteesta eikä si-

sällä henkilökohtaisia kannanottoja.
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Uusi Aika 27.9.2007

Neljästä kappaleen pituinen uutinen otsikoi Mazda2:n tulevan entistä kevy-

empänä. Ensimmäisessä kappaleessa kerrotaan loka-marraskuussa saapu-

van uuden mallin olevan noin sata kiloa edeltäjäänsä kevyempi. Toisessa

kappaleessa kerrotaan painonalennuksen madaltavan päästöjä ja kulutusta

ja tarjoavan ketterämmän ajettavuuden. Kolmannessa kappaleessa kerro-

taan painon alenemisen olevan nykytrendin vastainen toimenpide ja kerro-

taan painonsäästökohteiden prosentuaaliset osuudet. Viimeisessä kappa-

leessa kerrotaan pienemmän moottorin kulutus ja päästöt ja kerrotaan luke-

mien kuuluvan luokkansa pienempiin.

Uutisessa on suuri lehdistökuva ja kuvatekstissä kerrotaan Mazda2:n uudis-

tuvan vielä syksyllä. Uutinen on koottu täysin tiedotteiden perusteella eikä

sisällä tuntemattomaksi jääneen kirjoittajan omia mielipiteitä.

Suomen Autolehti 2007/9

Aukeaman kokoisen artikkelin otsikko kertoo Mazdan keventävän. Apuotsik-

ko kertoo, uuden mallin olevan entistä pienempi.  Ingressi kertoo, että taval-

lisesti uusi malli on edeltäjää raskaampi, mutta Mazda2 on poikkeus. Toinen

jakso kertoo mitkä syyt ovat johtaneet autojen painojen nousuun ja mitä hait-

taa siitä on. Jaksossa myös kerrotaan uuden mallin olevan lähes sata kiloa

edeltäjäänsä kevyempi, vaikka turvallisuutta ja mukavuutta olisikin parannet-

tu.

Toisen jakson otsikko kertoo koritekniikan olevan avainasemassa. Jakson

alussa kerrotaan edellisen korin paino ja nykyisen korin paino ja selitetään,

painon alennuksen tulevan suurlujuusteräksen käytöstä. Kappaleessa selite-

tään missä kohden autoa on käytetty vahvinta 980 MPa:n suurlujuusterästä

ja millä menetelmillä koria on vahvistettu. Tämän lisäksi uuden korin vääntö-

jäykkyyden kerrotaan olevan parempi.

Kolmannen jakson otsikossa kerrotaan painon pudotuksen tuleen pikkuosis-

ta. Jaksossa kerrotaan esimerkkejä millä kaikilla menetelmillä painoa on

säästetty.

Aukeamalla on kolme suurta kuvaa. Yksi on auton läpileikkauskuva ja kaksi

kuvia auton korista. Kuvatekstissä kerrotaan, että eri vahvuiset teräkset on
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merkitty kuviin värikoodein. Aukeaman yläreunassa on värikoodeilla oleva

taulukko kuinka monta prosenttia on mitäkin suuruslujuusterästä. Artikkelin

kirjoittaja Pauli Riikonen on perehtynyt asiaan ja käyttänyt hyväkseen myös

kansainvälistä lehdistömateriaalia. Hän on lähestynyt keventymistä hyvin

tekniseltä kannalta ilman henkilökohtaisia mielipiteitä.

Koillissanomat 2.10.2007

Neljä kappaletta pitkän uutisen otsikossa kerrotaan Mazdan kakkosessa

olevan kevyt rakenne. Ensimmäisessä kappaleessa kerrotaan, että sata ki-

loa kevyemmän painon ansiosta kulutus ja päästölukemat ovat pienemmät.

Tämän lisäksi kerrotaan, että auto on ketterämpi ja edelläkävijä luokassaan.

Toisessa kappaleessa kerrotaan uuden mallin olevan entistä turvallisempi ja

painonsäästökohteiden prosentuaaliset osuudet. Kolmannessa kappaleessa

kerrotaan uuden mallin pienemmän moottorin päästöt ja kulutus. Neljännes-

sä kappaleessa uuden mallin saapumisajankohta Suomeen.

Uutisen lehdistökuvan kuvatekstissä kerrotaan, että painoon on kiinnitetty

huomiota monessa paikkaa, minkä vuosi uuden mallin kilot pysyivät kurissa.

Täysin tiedotteen pohjalta kirjoitettu jutun tekijä jää tuntemattomaksi, eikä

juttu sisällä mitään henkilökohtaisia mielipiteitä.

Porin Sanomat 14.11.2007

Kolme kappaletta pitkän uutisen otsikko kertoo Mazdan pudottaneen painoa.

Ensimmäinen kappale kertoo Mazdan aloittaneen uudella keveämmällä ja

virtaviivaisemmalla mallilla uuden trendin. Toisessa kappaleessa kerrotaan

ympäristöasioiden olevan nykyään tärkeässä roolissa ja autojen painojen

nousseen. Kolmas kappale kertoo uuden mallin olevan sata kiloa kevyempi

ja mainitsee esimerkkejä painonpudotuskohteista. Lopuksi kerrotaan uuden

mallin omamassa.

Tiedotteen pohjalle tehdyssä jutussa on pieni lehdistökuva ja sen tekijä jää

tuntemattomaksi.

4.4 Koeajojen perusteella tehdyt artikkelit

Kainuun Sanomat 5.12.2007, Etelä-Saimaa 3.12.2007, Pohjolan Sanomat

4.12.2007, Hämeen Sanomat 4.12.2007, Iisalmen Sanomat 1.12.2007, Kes-

ki-Uusimaa 2.12.2007, Etelä-Suomen Sanomat 1.12.2007, Lapin Kansa
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4.12.2007, Aamuposti 1.12.2007, Aamulehti 1.12.2007, Turun Sanomat

17.1.2007, Itä-Savo 5.12.2007, Länsi-Savo 5.12.2007

13 lehdessä julkaistu juttu on erilaista taittoa lukuun ottamatta identtinen.

Varsinainen juttu sisältää viisi pitkää jaksoa ja sen otsikko kertoo kakkosen

painosta poistuneen ykkösen. Apuotsikko kertoo Mazdan keventäneen pik-

kuautonsa painon tiloista tinkimättä alle tonniin.  Ensimmäisessä jaksossa

kerrotaan, että auto painaa nyt ilman kuljettajaa alle tonnin ja laatikkomaiset

muodot ovat historiaa. Jaksossa mainitaan myös esimerkkejä painonsäästö-

kohteista.

Toisen jakson otsikko kertoo verojenkin keventyneen. Kevennyksen syyksi

kerrotaan pienentynyt kulutus sekä päästöt ja tätä kautta pienempi verotus.

Sen lisäksi kevyen auton eduksi mainitaan sen parempi ketteryys ja ajetta-

vuus.

Kolmannen jakson otsikko kertoo kulutuksien pysyvän kurissa. Alussa esitel-

lään saatavilla olevat moottorivaihtoehdot ja toimittaja kertoo, ettei pienempi

moottori vaikuttanut kovin pirteältä. Lopussa toimittaja kehuu auton suurem-

paa moottoria ja sen pientä kulutusta.

Neljännen jakson otsikossa kerrotaan, että saatavilla on neljä varustetasoa.

Kappale esittelee eri varustetasot ja niiden tärkeimmät varusteet.

Jutun on kirjoittanut Jarko Simanainen ja se sisältää taitosta vaihdellen kah-

desta neljään lehdistökuvaa. Kuvateksteissä mainitaan uuden mallin olevan

ketterä ja kerrotaan tavaratilan koko litroissa pienimmillään ja suurimmillaan.

Toimittaja ottaa varsinaisessa jutussa hyvin lievästi kantaa, muuhun kuin

moottoreihin. Tämän lisäksi juttu sisältää pienempimoottorisen mallin tekni-

set tiedot taulukon ja yhden plussan ja yhden miinukset. Plussana on kevey-

den aiheuttama polttoainesäästö ja miinuksena ajonvakautuksen puuttumi-

nen.

Osassa lehdistä on myös samaan aikaan julkaistu Simanaisen kirjoittama

erillinen juttu, jonka otsikko vaatii ajonvakautuksen pakollisiksi uusiin autoi-

hin. Hän moittii jutussa Mazda2, koska sen kaikissa varustetasoissa ei ole

ajovakautusta vakiona. Hän perustelee, miksi se pitäisi olla vakiona, ja ker-

too mitä muita turvallisuusvarusteita autoista löytyy. Lopussa hän kertoo, et-
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tä Mazda ei ole ainoa ja jos autonvalmistajat eivät tajua laittaa ajonvakautus-

ta vakioksi, on säännöksiin tehtävä muutos.

Keskisuomalainen 9.11.2007, Karjalainen 26.11.2007, Savon Sanomat

22.11.2007

Kaikki kolme koeajojuttua ovat identtisiä taittoa lukuun ottamatta. Neljästä

pitkästä Jaksosta koostuvan jutun otsikko kertoo Mazda2:n olevan vihreä

auto. Ingressi kertoo auton olevan ketterä ja päästöjen ennätysalhaiset.

Ensimmäisessä jaksossa kerrotan autoa myytävän ympäristöarvoilla ja ku-

vaillaan auton uusia muotoja. Kappaleessa myös kerrotaan pienemmän

moottorin päästöt ja kerrotaan uuden mallin olevan peräti sata kiloa kevy-

empi. Lopussa kerrotaan esimerkkejä kilpailijoista, joiden paino on noussut.

Toisen jakson otsikossa kerrotaan pyörien olevan kulmissa. Jaksossa kerro-

taan eri moottorivaihtoehdot ja niiden kulutukset. Sen lisäksi mainitaan, että

pituus on lyhentynyt mutta tilat eivät ole pienentyneet.

Kolmannen jakson otsikko kertoo, että ratin takaa näkee hyvin. Jakson alus-

sa kerrotaan auton sisutuksesta ja sinne tulleista muutoksista. Toimittaja

myös kehuu autoa ketteräksi ja vertaa isompikoneista mallilla pieneenkilpu-

riin. Lopussa kerrotaan maahantuojan mukaan suosituimmaksi arvellun Ele-

gance-varustelun vakiovarusteet.

Neljännen jakson otsikko kertoo kyseessä olevan kilpailtu kasti. Kerrotaan,

että Mazda2 kuuluu kokoluokkaan, joita on Suomen teillä olevista autoista

kaksi kolmasosaa. Lopussa luetellaan esimerkkejä kilpailijoista ja kerrotaan

halvimman ja kalleimman mallin hinta.

Martti Ratian kirjoittama koeajossa on suuri kuva autosta ulkoa ja pieni oh-

jaamosta. Kuvat on otettu Suomessa ja ulkokuva kuvateksti kertoo kuvan ot-

topaikan. Sisäkuvan kuvateksti kertoo sisätilojen uusiutuneen. Hieman har-

maasti kirjoitettu juttu sisältää pelkästään positiivisia tai hyvin neutraaleja

mielipiteitä.

Iltalehti 12.10.2007

Ennakkokoeajon perusteella tehdyn jutun otsikko kertoo auton laihtuneen

sata kiloa. Ingressissä kerrotaan auton olevan muotojensa perusteella sa-
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maa perhettä muiden Mazdojen kanssa.  Juttu on reilun puolen sivun ja siinä

on kaksi pitkää jaksoa.

Aluksi kerrotaan, että uusi malli valmistetaan Japanissa ja sen ulkonäkö so-

pii hyvin eurooppalaiseen makuun.  Kilpailun kerrotaan myös olevan kova

kyseisessä kokoluokassa.

Väliotsikko kertoo uuden mallin olevan edeltäjäänsä kevyempi. Tämän jäl-

keen kerrotaan saatavilla olevat moottorit ja niiden kulutukset. Toimittaja ker-

too auton istuvan käteen heti ensihetkestä lähtien ja miettii, mitä Zoom-

Zoom tarkoittaa.  Etutilat saavat kehuja ja takatilojen pääntila saa moitteita.

Jutussa myös kerrotaan, että muotoilijan mukaan ensisijainen kohderyhmä

löytyy nuorista naisista. Heille ketteryys ja ajomukavuus ovat tärkeitä omi-

naisuuksia. Lopuksi kerrotaan milloin auton markkinointi alkaa ja ilmoitetaan,

että hintoja ei ole vielä vahvistettu.

Tom Kaliman kirjoittamassa ensikoeajossa on neljä Italiassa itse otettua ku-

vaa ja tekniset tiedot laatikko. Kuvateksteissä kerrotaan auton olevan Japa-

nissa tehty ja suunniteltu, sekä muotojen kosiskelevan ostajikseen nuoria

naisia. Kojelaudan kuvatekstissä kerrotaan sisätilojen olevan selkeitä ja mo-

derneja. Suurpiirteinen juttu ei sisällä vahvoja mielipiteitä suuntaan tai toi-

seen.

Iltalehti 14.12.2007

Koeajon otsikko kertoo kakkosen olevan kiinnostava. Apuotsikossa sano-

taan uuden mallin herättävän kiinnostusta.

Ensimmäisessä jaksossa toimittaja kertoo, kuinka Mazda-liikkeessä vierail-

lessaan oli huomannut uuden mallin herättäneen kiinnostusta. Ensimmäi-

seksi syyksi hän epäilee linjakasta ja samantyyppistä muotoa kuin Peugeot

207:ssa. Kappaleessa myös mainitaan, että ero edelliseen tila-automaiseen

malliin on suuri. Toimittaja kuvailee kojelautaa miellyttäväksi ja kertoo sen

yksityiskohdista. Istuintilat ovat riittävät ja kerrotaan, että tavaratila on pie-

nentyynyt edelliseen malliin verrattuna ja kyseessä olevan erilainen auto.

Toisen jakson otsikossa kerrotaan auton olevan pehmeä, mutta silti mukava.

Toimittaja kertoo auton olevan pehmeä ja kuvailee alustaa onnistuneeksi.

Pienimmän moottorin kerrotaan olevan riittävä yksin tai kaksin ajaessa, mut-
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ta hyytyvän suuremmalla kuormalla. Halvimman mallin varustetasoa kehu-

taan olevan kattava, ajonvakautusta lukuun ottamatta. Lopuksi toimittaja

suosittelee hankkimaan ajonvakautuksella ja tehokkaammalla moottorilla

olevan mallin.

Pentti J. Rönkön kirjoittamassa koeajossa on kaiken kaikkiaan viisi kuvaa,

joista ulkokuvat on otettu Suomessa. Tämän lisäksi jutusta löytyy tekniset

tiedot laatikko ja kolme plussaa ja kaksi miinusta. Plussissa kehutaan ulko-

näköä, ajettavuutta, tiloja ja kulutusta. Miinuksissa moititaan pienimmän

moottorin tehoa kuormattuna ja pientä tavaratilaa. Kuvateksteissä kerrotaan

auton takapään muistuttavan hieman Ford Kata ja mittariston hallitsevan oh-

jaamokenttää. Tavaratilan kerrotaan olevan pieni, mutta ei pienin ja muoto-

jen voimakkaat.

Pentti J. Rönkön kirjoittama koeajo sisältää paljon mielipiteitä ja huomioita.

Loppuvaikutelma jää paljon kielikuvia käyttävässä jutussa positiivisvoittoi-

seksi.

Helsingin Sanomat 24.11.2007

Tutustumisajo jutun otsikossa kerrotaan uusien linjojen parantavan taloudel-

lisuutta.  Ingressissä kerrotaan valmistuksen siirtyneen Espanjasta Japaniin.

12 kappaletta sisältävä koeajo on lähes koko sivun kokoinen.

Ensimmäinen osio sisältää yhteenvedon ja siinä kerrotaan, ettei edellinen ti-

la-automainen malli ollut kovin suosittu Suomessa. Kerrotaan myös edellisen

ja uuden mallin omamassa, sekä päästöjen ja kulutuksen pienentyneen.

Tämän lisäksi ajettavuutta kuvaillaan napakaksi ja ajettavuutta nautinnolli-

semmaksi. Laihdutuskuurin ja pienentymisen huonoiksi puoliksi kerrotaan

taka- ja tavaratilojen pienentymisen.

Ajettavuutta käsittelevässä osiossa kehutaan auton ajettavuutta ja kerrotaan

painon tippuneen 95 kiloa edelliseen malliin verrattuna. Ohjauksen sanotaan

olevan kevyt ja auton tavallisessa ajossa hyvä. Kappaleessa kuitenkin viita-

taan Tekniikan Maailma -lehden tekemään väistökokeeseen ja kertoo ajon-

vakautuksen olevan tämän takia välttämätön.
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Mukavuutta käsittelevä osio kertoo auton kulkevan hyvänpintaisilla teillä su-

lavasti, mutta rengaskoon olevan liian urheilullinen.  Jousituksen sanotaan

olevan myös pintakova ja nypyttävän.

Turvallisuutta käsittelevä osio kertoo, ettei Euro NCAP -tulosta ole tarjolla ja

kertoo auton turvavarusteet pääpiirteittäin.

Ajoturvallisuus-osiossa moititaan ja hämmästellään sitä, että ajonvakautus

järjestelmä ei ole vakiona. Esimerkkinä mainitaan, että Opel Corsan kaikissa

malleissa se on vakio.

Laatua käsittelevässä osiossa kerrotaan valmistuksen siirtyneen Espanjasta

Japaniin ja epäillään uuden mallin olevan näin ollen laadukkaampi. Hyvää

laatuvaikutelmaa häiritsi ainoastaan koliseva takapää.

Näkyvyys-osiossa kerrotaan, että autosta näkee hyvin ulos, mutta valot eivät

ole hyvät.

Havaintoja käsittelevä osio kertoo auton mukavuusvarustelun olleen kun-

nossa ja luettele erinäisiä mukavuusvarusteita. Kappaleessa myös moititaan

ilmanvaihtoa, jonka takia tuuletinta joutuu huudattamaan pitääkseen ikkunat

auki.

Muotoilun ja sisätilojen mukaan nimetyssä osiossa auto saa kehuja ulko-

näöstään ja sisätiloistaan. Ajoasentoa ja istumia kehutaan ja siinä kerrotaan,

että taakse mahtuu kaksi 180-senttistä matkustajaa, mutta keskipaikka on

ahdas.

Tavaratila-osiossa kerrotaan muotoilun pienentäneen tavaratilaa edelliseen

malliin verrattuna. Toimittajan mukaan selkänojat vaativat kaatamisen, jotta

autossa voi kuljettaa lastenrattaita.

Moottori-osiossa esitellään eri moottorivaihtoehdot ja kerrotaan, että diesel

tulee mallistoon myöhemmin. Moottorin luonne ja vaihdevivun sijoitus saa

toimittajalta kehuja. Pitkien välitysten takia toimittaja neuvoo käyttämään

kiihdytyksissä tarpeeksi pieniä vaihteita.

Kulutus-osiossa kerrotaan uuden ja vanhan mallin kulutus koeajojen perus-

teella. Toimittaja kehuu pientä kulutusta, kuitenkin kertoen ettei tehtaan il-

moittamaan lukemaan päästä.
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Koeajon kirjoittaja Timo Turkula on antanut kaikista osioista kouluarvosanan

ja niiden keskiarvoksi tuli 8,0. Artikkeli sisältää yhden suuren Suomessa ote-

tun kuvan autosta ulkoa ja pienen kuva mittaristosta. Tekniikka-laatikosta

löytyy auton tekniset tiedot ja luettelo kilpailijoista. Hyvää-kohdassa on ke-

huttu ulkonäköä, ketteryyttä, moottoria, kiihtyvyyttä, vaihteensiirtoa ja kulu-

tusta. Huonoa-kohdassa on moitittu ajonvakautuksen puuttumista, pintako-

vuutta, valoja, tavaratilaa ja etuistuinten taakse saatavan suojaverkon, sekä

sidontalenkkien puuttumista.

Timo Turkula on ottanut varsin kattavaan koeajoon vaikutteita muiden teke-

mistä koeajoista. Hän paneutuu yksityiskohtaisesti moniin asioihin kertoen

niistä reilusti positiivisia ja negatiivisia mielipiteitä. Hän tuo jutussa ilmi myös

oman mielipiteensä eikä pelkästään yleisen.

Eeva 2007/12

Reilun puolen sivun kokoinen ennakkokoeajon otsikko huudahtaa perustoille

kunniaa. Apuotsikko kertoo Mazda2:n keventyneen ja kaunistuneen. Alussa

kerrotaan, missä koeajon on tapahtunut ja kuvaillaan olosuhteita. Isompi

moottori saa toimittajalta kiitosta, mutta hän antaa ymmärtää, että Suomessa

pärjää pienemmälläkin. Tämän lisäksi auton ulkonäkö ja värivalikoima saa-

vat toimittajalta kiitosta. Uuden mallin kerrotaan olevan sata kiloa kevyempi

ja painon jäävän alle tuhanteen kiloon. Tämän jälkeen ilmoitetaan pienem-

män moottorin kulutus ja päästöt.  Toimittaja kehuu autoa käteen sopivaksi

ja kertoo vaihteensiirron tarvitsevan hieman sliippaamista. Istuimet ja sisä-

melu saavat myös kehuja ja jousituksenkin kerrotaan toimivan. Lopuksi ker-

rotaan tavaratilan koko litroissa ja kehutaan etuistuinten välistä käsilaukulle

löytyvää paikkaa.

Liisa Jäppisen kirjoittamassa ensikoeajossa on yksi iso kuva hänestä ja au-

tosta ja kuvatekstissä kerrotaan auton olevan näppärä ja terhakka pikkuauto.

Naisellisesta näkökulmasta kirjoitettu juttu sisältää lähinnä positiivisia koke-

muksia ja mielipiteitä.

Moottori 2007/12

Sivun kokoisen ensikoeajon otsikko kertoo kakkosen olevan kevennetty. Ing-

ressissä kerrotaan, että uusi malli painaa alle tuhat kiloa ja laihdutuksella

haetaan ketteryyttä ja vähäruokaisuutta. Alussa kerrotaan pikkuautojen
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markkinatilanteesta ja siitä, että painonpudotus on myös tehokas tapa las-

kea kulutusta ja päästöjä. Tämän jälkeen esitellään saatavilla olevat mootto-

rit ja niiden kulutus. Tämän jälkeen kerrotaan, mistä painonsäästö tulee ja

ilmoitetaan, että valmistaja povaa uudelle mallille hyvää menestystä tör-

mäystesteissä.

Väliotsikko kertoo auton olevan helppo ajettava. Toimittaja kertoo, penkissä

ja ohjauspyörän säädöissä on pieniä puutteita, mutta ajoasento on silti hyvä.

Takapenkille kulku saa moitteita sekä sen tilat kolmelle aikuiselle. Pääntilan

sanotaan loppuvan kesken, mikäli matkustaja on yli 180 senttiä pitkä. Näky-

vyyden kerrotaan olevan hyvä ja takakontin sanotaan olevan järkevä.

Väliotsikko kertoo, että ajonvakautus on vakiona ainoastaan kalliimmissa

versioissa. Ajettavuutta kuvaillaan pikkuautomaiseksi ja kääntöympyrän ker-

rotaan olevan pieni. Auto saa kehuja suuntavakaudesta ja pienestä rengas-

melusta. Toimittaja kertoo, että pienempi moottori on riittävä ja ero suu-

remppaan tulee esille vasta kierroksien myötä. Tämän jälkeen kerrotaan

saatavilla olevat varustetasot ja moititaan sitä, että ajonvakautus ei ole va-

kiona kaikissa malleissa.

Timo Toiviaisen kirjoittamassa ensikoeajossa on kuusi lehdistökuvaa. Kuva-

teksteissä kerrotaan vaihteenvalitsimen uudesta sijoituksesta ja kaivataan

korkeudensäästöä. Toisessa kuvatekstissä kerrotaan painon alentamisen

olevan järkevä tapa alentaa kulutusta. Tekniset tiedot laatikossa on kalleim-

man mallin tiedot sekä hyvää ja huonoa -kohta. Hyvää osioissa kehuja ovat

saaneet edullinen käyttö, ajettavuus ja ulkonäkö. Huonoa kohdasta löytyy

ajonvakautuksen puuttuminen ja dieselin tulo vasta myöhemmin. Timo Toi-

viaisen kirjoittama ensikoeajo sisältää runsaasti mielipiteitä. Jutussa on hy-

vin tasapuolisesti kehuja, sekä moitteita.

Auto Bild Suomi 2007/13–14

Sivun kokoisen ensikoeajon otsikko kertoo kyseessä olevan turvallinen ja ta-

loudellinen auto. Ingressi kertoo pienemmän, kevyemmän ja turvallisemman

auton olevan luokkansa mittapuu.

Alussa kerrotaan, koska auto tulee Suomeen, ja sen todetaan olevan pelkis-

tetty mutta hyvä perusauto. Uuden mallin kerrotaan olevan edeltäjäänsä ly-

hyempi ja sata kiloa kevyempi. Tämän jälkeen kerrotaan saatavilla olevat
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moottorivaihtoehdot sekä niiden päästöt ja kulutukset. Uuden mallin kette-

ryys, ohjaus ja ajettavuus saavat kehuja ja niitä kuvaillaan onnistuneiksi. Ul-

konäöstä kerrotaan, ettei se muistuta tila-automaista edeltäjäänsä.

Ajoasento saa kiitosta, mutta ohjauspyörässä saisi olla myös pituussäätö.

Lopussa kerrotaan auton turvavarusteen ja kehutaan niiden olevan hyvät

luokassaan.

Ensikoeajon tekijä jää tuntemattomaksi, mutta yhteenveto kappaleen on kir-

joittanut Jürgen von Gosen. Hän kehuu Mazdan päätöstä tehdä kevyempi

ratkaisu ja kertoo, että muiden valmistajien on nyt seurattava Mazdan jälkiä.

Ensikoeajo sisältää kuusi erikokoista kuvaa ja kuvateksteissä käsitellään au-

ton muotoja ja tiloja. Jutusta löytyy myös isommalla koneella olevan mallin

tekniset tiedot laatikko ja auton plussat ja miinukset. Plussissa on pieni pai-

no, ketteryys, kulutus ja turvavarustelu. Miinuksissa on muunneltavuus, tava-

ratila ja ohjauspyörän syvyyssäädön puute. Ensikoeajo sisältää vähän mieli-

piteitä ja kertoo virheellisesti, että kaikissa malleissa olisi ajonvakautus va-

kiona.

Auto Bild Suomi 2007/23-24

Sivun kokoinen Suomessa tehty koeajo on otsikoitu kertomaan kevyestä lin-

jasta. Ingressi kertoo, että uusi pikku-Mazda on sata kiloa entistä kevyempi

ja sen käyttö on myös kevyttä. Kuusi jaksoa sisältävä koeajon ensimmäises-

sä jaksossa kerrotaan, että vihdoin joku autonvalmistaja sai auton painon-

nousun kuriin. Jakson lopuksi vielä mainitaan, että alentunut paino ei tunnu

ja näy juurikaan missään.

Toisen jakson otsikossa sanotaan käytön olevan kepeää. Toimittaja kuivai-

lee kuinka uuden mallin hallintalaitteen ovat keveitä käyttää ja käteen sopi-

via. Tämän lisäksi auton kerrotaan olevan hyvä niin kaupungissa kuin maan-

tielläkin.

Kolmannen jakson otsikko kertoo auton olevan tilavan oloinen, vaikka se ei

sellainen olekaan. Etuistuinten kerrotaan olevan niukat, mutta etutilojen ker-

rotaan olevan hyvät. Takapenkin päätilojen sanotaan loppuvan aikuisilla

kesken ja takakontin olevan nykyaikaisen pikkuauton tasoa.
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Kolmannen jakson otsikossa kerrotaan, että koeajossa oli keskimmäinen

malli. Alussa kerrotaan kuinka monta varustetasoa ja moottoria autoon on

tarjolla. Tämän jälkeen todetaan keskimmäisen moottorin olevan riittävä,

vaikka se lukujen mukaan ei olekaan kovin nopea. Lopussa todetaan, että

kakkosella on mahdollisuus menestyä etenkin naisten keskuudessa.

Markku Juntusen kirjoittamassa koeajossa on yksi iso ja seitsemän pientä

Suomessa otettua kuvaa. Kuvateksteissä kehutaan ulkonäköä ja värivali-

koimaa sekä moititaan pääntiloja takana ja muutamaa pientä käyttöä häirit-

sevää yksityiskohtaa. Jutusta löytyy tekniset-tiedot laatikko sekä plussat ja

miinukset. Plussaa saavat keveys ja käytön vaivattomuus. Miinusta saavat

näkyvyys taakse ja takaistuimet.

Markku Juntusen kirjoittama juttu sisältää lähinnä paljon käyttökokemusta ja

mielipiteitä eikä niinkään erilaisia faktoja. Auto saa kehuja ja moitteita melko

tasapuolisesti.

Tuulilasi 2007/9

Puolentoista aukeaman kokoisen ensikoeajon otsikko kertoo kyseessä ole-

van keventäjien toinen tuotantokausi. Ingressi kertoo nykyisten pikkuautojen

painavan enemmän, kuin perheautot parikymmentä vuotta sitten. Uuden

mallin kerrotaan kuitenkin olevan lähes sata kiloa edellistä kevyempi.

Uuden mallin kerrotaan kevennyksen ansiosta olevan 15 prosenttia edellistä

mallia taloudellisempi. Tämän lisäksi uuden mallin kerrotaan kutistuneen,

mutta olevan kuitenkin Toyota Yarista pidempi. Etupenkkien tilat saavat kii-

tosta ja takapenkkien tiloja kuvaillaan siedettäviksi. Tämän lisäksi tavaratilan

lastausaukko saa moitteita pienuutensa vuoksi.

Jutussa kuvaillaan auton ulkomuotoa ja se saa kiitosta, sen lisäksi sisätilojen

kerrotaan olevan pelkistetyn persoonalliset. Laatuvaikutelma saa kiitosta

kaikesta muusta paitsi muovin materiaalista joka ei vaikuta yhtä laadukkaal-

ta, kuin isommissa malleissa. Myös kuljettajan näkyvyys, ajoasento ja säily-

tystilat saavat kiitosta.

Jaksossa kerrotaan suurlujuusteräksen käytöstä ja siitä, kuinka painoa on

pudotettu eri tavoin. Uuden mallin kerrotaan olevan suunniteltu Japanissa ja

perustusten tulevan käyttöön myöhemmin uudessa Ford Fiestassa. Tämän
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jälkeen kerrotaan auton alustarakenteista ja ilmoitetaan valmistuksen siirty-

neen Espanjasta Japaniin.

Moottorivalikoimaa käsittelevässä jaksossa kerrotaan eri moottorivaihtoeh-

dot. Tämän lisäksi isomman koneen todetaan olevan menevän tuntuinen au-

ton keveyden ansiosta.  Myös auton ketteryys saa kehuja ja uuden mallin

kerrotaan tulevan Suomeen syksyllä.

Vesa Eskolan kirjoittama ensikoeajo on kirjoitettu sivun kokoisten kuvien

päälle ja sisältää myös kolme pienempää kuvaa auton sisältä.  Kuvatekstis-

sä kerrotaan, kuinka Mazda haluaa näyttää esimerkkiä ympäristöystävälli-

syydellään. Ensikoeajo sisältää myös tekniset tiedot laatikon kaikkien moot-

torivaihtoehtojen perustiedoista. Ensikoeajo sisältää paljon toimittajan teke-

miä huomioita, mutta varsin vähän vahvoja mielipiteitä suuntaan tai toiseen.

Aamuset 5.12.2007

Sivun kokoisen koeajon otsikko kertoo uuden mallin olevan sporttinen pikku-

kiituri. Ensimmäisessä jaksossa kerrotaan uuden mallin kokeneen täydelli-

sen muodonmuutoksen. Uuden mallin sporttiset linjat eivät muistuta edelli-

sen mallin tila-automaista ulkonäköä ja ovat samannäköiset kuin Mazdan

muissakin malleissa.

Toisessa jaksossa kerrotaan, että uusi malli valmistetaan Japanissa ja sen

painoa on vähennetty sata kiloa. Painonpudotuksen kerrotaan tapahtuneen

turvallisuudesta tinkimättä. Toimittaja kehuu sisutuksen viimeistelyä ja kertoo

myös erilaisista fiksuista yksityiskohdista ja varusteista.

Näkyvyys ulos autosta saa kiitosta ja tämän jälkeen kerrotaan auton turvava-

rusteet pääpiirteittäin. Pienempää bensakonetta kuvaillaan riittäväksi. Toimit-

taja kertoo uuden mallin olevan ketterä kaupungissa. Myöskään rengas- tai

moottorimelu ei häirinnyt häntä.  Kerrotaan, että vauhtia kaipaaville on tarjol-

la myös isompi moottori. Kohderyhmäksi epäillään nuorempaa polvea ja

etenkin naisia.

Tapio Sällylän kirjoittamassa koeajossa on kaksi suurta kuvaa, jotka mo-

lemmat ovat vanhasta mallista. Virhe on oikaistu myöhemmin erillisellä pals-

talla ja julkaisemalla uudesta mallista erittäin pieni kuva. Toimittaja ei ole

mennyt juttua tehdessä pintaa syvemmälle ja juttu sisältää erittäin vähän
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vahvoja mielipiteitä suuntaan tai toiseen. Jutussa ei myöskään käy ilmi, mis-

sä auto on koeajettu, ja onko kyseessä ulkomailla ollut ensikoeajomatka.

Ilta-Sanomat 12.10.2007

Sivun kokoinen ensikoeajo on otsikoitu kertomaan uuden mallin olevan suu-

rin pudottaja. Ingressi kertoo uuden mallin laihduttaneen sata kiloa, jolloin se

painaa alle tuhat kiloa.

Ensimmäinen jakso kertoo, että toisin kuin on yleensä ollut tapana, on uusi

malli pienempi ja kevyempi.  Toisessa jaksossa kerrotaan, kuinka uusi malli

on edeltäjäänsä nähden ulkonäöltään täysin erilainen.  Kerrotaan myös mi-

ten painoa on säästetty ja epäillään auton olevan saamassa Euro NCAP-

törmäystestistä viisi tähteä. Uuden mallin päästöjen ja kulutuksen kerrotaan

olevan aikaisempaa pienemmät ja käyttävän samaa alustaa tulevan Ford

Fiestan kanssa.

Saatavilla olevien moottoreiden kerrotaan olevan sen kokoisia, mitä Suo-

messa myydään eniten kyseisessä kokoluokassa.  Dieselin Suomeen tuon-

nin kerrotaan olevan epäselvää. Tämän jälkeen luetellaan saatavilla olevat

varustetasot ja kerrotaan todennäköisin ostajaryhmä pääsuunnistelijan sil-

min eli nuori nainen.

Koeajo sisältää faktatiedon lisäksi erillisen ensituntumalta laatikon, jonka ot-

sikko kertoo uuden mallin olevan perusluotettava ja hajuton. Auton kerrotaan

olevan muotoilultaan hajuton ja huomaamaton, eikä se ärsytä varmasti ke-

tään. Muotoilun kerrotaan muistuttavan jotain Peugeot-malleja ja BMW:n 1-

sarjaa. Sisätiloiltaan auton kerrotaan olevan kokoluokkaansa nähden muka-

van tilava. Toimittajan mielestä ajettavuudessa ja vakaudessa on toivomisen

varaa ainakin moottoritiellä ja pienempi kone tuntuu korkeissa vauhdeissa

laiskalta.

Tuomas Näverin kirjoittamassa ensikoeajossa kolme lehdistökuvaa ja kaksi

erillistä faktalaatikkoa, joista toisessa on moottorien tiedot ja toisessa auton.

Kuvateksti kertoo auton mittojen muutokset edeltäjäänsä verrattuna.  Ensi-

koeajo sisältää paljon värikkäästi kerrottua faktaa ja toimittajan mielipiteet

ovat erillisessä osuudessa.

Tekniikan Maailma 2007/13
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Puolentoista sivun kokoinen kohta täällä ensikoeajon otsikko kertoo uuden

mallin menneen askeleen alaspäin, mikä on kuitenkin hyvä asia. Ingressissä

kerrotaan, kuinka autot yleensä kasvavat uudistuessaan, mutta Mazdan uusi

malli on kuitenkin poikkeus. Uusi malli säästää kulutuksessa ja päästöissä,

tilojen kuitenkin pysyessä ennallaan.

Alussa kerrotaan, että taistelu markkinoista kyseisessä kokoluokassa on ko-

va. Mazdan kerrotaan aikaisemmin olleen mukana matalalla profiililla, mutta

nyt tilanteeseen on tulossa muutos. Suunnittelun lähtökohtana kerrotaan ol-

leen houkutteleva ja urheilullinen ulkonäkö, helppo ajettavuus, pienet pääs-

töt ja turvallisuus. Toimittajan suljetulla radalla tekemän koeajon perusteella

tuleva lupaa hyvää.

Jutussa kerrotaan auton uudet mitat ja se, että se sijoittuu niillä luokkansa

keskivaiheille. Matkustamon kerrotaan lyhentyneen, mutta olleen silti tilava.

Tavaratilassa on kuitenkin jouduttu tinkimään. Sisätilojen kerrotaan olevan

tuoreat, mutta silti kuitenkin täynnä vain mustaa ja harmaata.

Uuden mallin kerrotaan olevan sata kiloa edeltäjäänsä kevyempi ja sen

epäillään tehtaan edustajien mukaan saavan täydet viisi tähteä Euro NCAP-

törmäystestistä. Auton perusrakenteen kerrotaan olevan aivan uusi ja otetta-

van myöhemmin käyttöön Ford Fiestassa. Tämän jälkeen kerrotaan auton

alustarakenteista ja ohjauksen todetaan olevan onnistunut sen perusteella,

mitä muutaman ratakierroksen jälkeen voi sanoa.

Lisäksi kerrotaan, että autosta on suunnitteilla kolmeovinen malli ja minkä-

laisia moottoreita on tarjolla. Moottoreista kertomisen jälkeen ilmoitetaan, et-

tä alkutietojen mukaan ajonvakautusjärjestelmä on saatavilla vain suurem-

man moottorin yhteyteen. Tieto ajonvakautuksen puuttumisesta kaikista mal-

leista saa moitteita. Valmistuspaikan kerrotaan uuden mallin yhteydessä

olevan Espanjan sijaan Japani.

Yhteenveto-kappaleessa kerrotaan, että uusi malli on luokkansa pieniruokai-

simpia ja vähäpäästöpisimpiä. Pelkästään tämän vuoksi menestyksen epäil-

lään olevan suurempi. Tehtaan mukaan myös hinnoittelu pitäisi olla kilpailu-

kykyinen.

Martti Merilinnan kirjoittama ensikoeajo sisältää todella paljon tietoa ja jonkin

verran varovaisia mielipiteitä lyhyestä esisarjan autolla toteutetusta koeajos-
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ta johtuen. Jutussa on yksi iso ja kolme pientä lehdistökuvaa. Pienet kuvat

ovat auton yksityiskohdista, ja niiden kuvatekstit kertovat, mistä kussakin on

kyse.

Tekniikan Maailma 2007/18

Aukeaman kokoinen Suomessa tehty ensikoeajon ”ajettua” otsikko kertoo

uuden mallin olevan vahvasti kevyt. Ingressissä kerrotaan, että uusi malli tuli

katsastamaan Suomea pari kuukautta ennen varsinaisen myynnin alkua.

Alussa kerrotaan, että Mazda on ollut vaatimaton tekijä pikkuautonmarkki-

noilla, ja viitataan aiemmin tehtyyn ensikoeajoon. Uuden mallin kerrotaan

olevan etulinjassa tuomassa kevyitä malleja tuotantoon.  Tämän jälkeen ker-

rotaan, kuinka painoa on tiputettu, ja todetaan keveimmän perusmallin pai-

no.

Väliotsikossa kerrotaan kyseessä olevan parempi versio ja epäillään, että

Suomessa suosituimmaksi malliksi muodostuu pienempikoneinen ja pa-

remmin varusteltu malli. Isomman moottorin matalampiprofiiliset renkaat

saavat moitteita, mutta auton sisämelun vähäisyys saa kiitosta. Tämän li-

säksi isompi moottori ja ohjaus saavat kiitosta.

Auton tilat ja ajoasento saavat kiitosta ja toimittaja muistuttaa, että pikkuauto

saakoon olla pikkuauto ja enemmän tilaa tarvitsevat ostakoot muita malleja.

Uuden mallin kerrotaan olevan muodoiltaan ja ominaisuuksiltaan tuore.

Avointa hintaa spekuloidaan ja mittatikuksi epäillään Toyota Yarista. Lopuksi

kerrotaan, koska autot saapuvat varsinaisesti Suomeen.

Jutussa on yksi iso ja viisi pientä Suomessa otettua kuvaa. Tämän lisäksi

auton valot on testattu ja ne saavat välttävän arvovanan. Juttu sisältää myös

tekniikka faktalaatikon ja kuvateksteissä kerrotaan auton yksityiskohdista.

Velimatti Honkasen kirjoittama ensikoeajo sisältää paljon samaa tietoa ja

mielipiteitä kuin aiempi ulkomailla tehty koeajo.

Tekniikan Maailma 2007/21

Kolmen aukeaman kokoisen koeajon otsikko kertoo uuden mallin olevan

kaupunkitaajuudella. Ingressissä kerrotaan, että auto on pienentynyt ja siitä

on tullut moderni kaupunkiauto. Ingressin lopussa muistutetaan, että puuttei-

takin on.
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Alussa kerrotaan, että uusi malli ei muistuta enää edellistä tila-autoa ja on

keventynyt suurlujuusteräksen käytön ansiosta. Tämän jälkeen esitellään

saatavilla olevat moottori- ja varustevaihtoehdot.

Koria ja sisätiloja käsittelevä osio kertoo ulkomittojen muutokset edelliseen

malliin verrattuna. Uudelta mallilta kerrotaan myös odotettavan hyvää tulosta

törmäystesteistä. Kuljettajan tilat saavat kiitosta pienistä puutteista huolimat-

ta. Takatilojen kerrotaan myös olevan riittävät, mikäli matkustaja on alle 180

senttiä pitkä. Uuden korin muotoilun kerrotaan kutistaneen tavaratilaa edelli-

seen malliin verrattuna.

Varusteet ja hallintalaitteet osiossa kerrotaan auton mittaristosta ja hallinta-

laitteista. Hallintalaitteista kiitosta saavat erityisesti vaihteensiirto.  Tämän

jälkeen kerrotaan auton turvavarusteet ja niihin luetaan auton ajovalot, jotka

saavat moitteita heikon tehonsa vuoksi.

Moottori ja voimansiirto osiossa kerrotaan moottorien rakenteesta ja verra-

taan niitä edellisen mallin moottoreihin. Tämän lisäksi kerrotaan, että uudes-

ta mallista on tulossa diesel myöhemmin. Pienemmän moottorin luonne saa

toimittajalta ja koeajotiimiltä kiitosta pirteytensä ja nöyrän luonteensa ansios-

ta. Vaihteiden kerrotaan olevan välitetty pitkiksi, mistä on hyötyä kulutuksen

kannalta.

Alusta ja ajettavuus-osiossa kerrotaan alustan rakenteista ja verrataan niitä

edeltäjään. Ohjauksen kerrotaan olevan hyvä, mutta auto ei käyttäytynyt

väistökokeessa halutulla tavalla. Toimittaja ehdottaa, että autoon laitettaisiin

ajonvakautus vakioksi tai sitten alustaan olisi tehtävä muutoksia.

Jarrut ja melu osiossa kerrotaan auton jarruista ja niiden rakenteesta. Jarru-

tuskokeen tuloksen kerrotaan olevan kyseisessä autoluokassa tavallista ta-

soa. Auton sisämelu ja äänensävy saavat myös kiitosta.

Yhteenveto osiossa kiitosta saavat tilat, jousitus, moottori ja ajettavuus. Moit-

teita saavat auton käyttäytyminen väistössä ja ajonvakautuksen puuttumi-

nen.

Viimeisellä aukeammalla ovat autosta tehtyjen mittauksien tulokset, auton

mitat, tekniset tiedot ja varusteet.  Testattu auto on esimerkiksi alittanut val-

mistajan ilmoittaman kiihtyvyysarvon 0 – 100 km/h yli sekunnilla ja kuluttanut
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koeajon aikana polttoainetta reilun litran enemmän, kuin ilmoitettu yhdistetty

kulutus.

Jarmo Sukavan tekemässä todella perusteellisessa koeajossa on yli kym-

menen Suomessa otettua kuvaa. Kuvateksteissä kerrotaan kuvissa näkyvis-

tä yksityiskohdista ja niiden ominaisuuksista. Etusivulla olevassa hyvää ja

huonoa-laatikossa kiitosta saavat moottorin luonne ja ajettavuus varauksin.

Moitteita taas saavat takapyörien pito väistössä ja valot. Koeajo sisältää to-

della paljon huomioita ja mielipiteitä. Mielipiteitä ei kuitenkaan ole ilmaistu

kovin vahvasti.

4.5 Muut

Ilta-Sanomat 25.5.2007

Lyhyt kolmen kappaleen pituinen uutinen kertoo, että ensimmäiset autot ovat

tulleet ulos tehtaalta.  Uutisessa kerrotaan, että ensimmäiset tehdyt autot

ovat menneet Japanin markkinoille ja uudet mallit tulevat myöhemmin muu-

alle Eurooppaan. Arvioiden mukaan autot ehtisivät Suomeen lokakuussa.

Lopussa kerrotaan mitä moottoreita tulevaan auton on tarjolla.

Uutisessa on yksi pieni lehdistökuva, ja kuvatekstissä kerrotaan, että uudes-

sa mallissa on nähtävillä tulevaisuuden Mazdan linjat. Uutisen kertoma tieto

ei varsinaisesti liity mihinkään Suomessa julkaistuun tiedotteeseen. Tekijä

jää myös tuntemattomaksi.

Tekniikan Maailma 2007/19

Uusi malli oli ehdokkaana vuoden autoksi. Kuuden kappaleen pituisessa ju-

tussa kerrotaan autosta yleisesti. Alussa kerrotaan, että uusi mallin on huo-

mattavasti edeltäjäänsä nuorekkaampi. Tämän lisäksi kerrotaan, että onnis-

tuneen muotoilun alle kätkeytyy edistyksellistä koritekniikkaa. Auton keven-

tymiseen kerrotaan vaikuttavan positiivisesti kulutukseen ja kevennyksistä

huolimatta auto on jäykempi ja vahvempi. Sisätilat ja ajettavuus saavat kii-

tosta. Mazdan itse suunnittelemaa autoa pidetään onnistuneena, ja sille on

jutun mukaan helppo ennustaa suurta tulevaisuutta.

Jutussa kerrotaan, että Mazda2 äänestettiin seitsemän parhaan joukkoon 33

ehdokkaasta, mutta ei voittanut vuoden auton titteliä. Jutun on kirjoittanut

Martti Merilinna.
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Nelonen Start! 28.11.2007

Viimeinen juttu on itse marraskuussa kirjoittamani käsikirjoitus Nelosen

Start!-televisio-ohjelmaan. Uudesta mallista tehtiin käsikirjoituksen pohjalta

vajaan yhdeksän minuutin pituinen koeajo.

Alussa spekuloidaan miksi edellinen malli ei menestynyt ja syyksi epäillään

Suomessa korkeamman hinnan lisäksi sitä, että Fordin sukuinen auto ei ollut

Mazdan ostajien mieleen.

Uuden mallin uusi ulkonäkö saa kehuja ja auton kerrotaan lyhentyneen edel-

liseen malliin verrattuna. Autojen painojen kerrotaan nousseen viime vuosi-

na, mutta uusi malli on kuitenkin sata kiloa edeltäjäänsä kevyempi. Tämän

jälkeen kerrotaan, kuinka painoa on säästetty suurlujuusteräksen käytöllä.

Seuraavaksi kerrotaan auton varustelusta ja sisätiloista. Sisätilavat saavat

kehuja nuorekkuutensa ansiosta. Auton ajettavuuden kerrotaan olevan kun-

nossa hieman ylitehostettua ohjausta lukuun ottamatta. Ajonvakautuksen

puute kaikista malleista saa moitteita, ja sen toivottaisiin olevan vakiona kai-

kissa malleissa.

Koeajossa esitellään myös eri mallivaihtoehdot ja moottorit niiden yhteydes-

sä.  Pienempi moottori saa kehuja, ja sen kerrotaan olevan riittävä.  Mootto-

rin kulutuksen kerrotaan olevan pieni, vaikka sillä ei koeajon aikana valmis-

tajan lupaamiin arvoihin päästykään. Jutussa jäädään kaipaamaan auto-

maattivaihteistoa, mikäli autolla ajaa paljon kaupungissa ja dieselmoottorin

kerrotaan tulevan myöhemmin.

Tilojen kerrotaan olevan edessä hyvät ja takatilojen olevan sitä, mihin tässä

autoluokassa on totuttu. Kokonaisuutena auton kerrotaan olevan kilpailuky-

kyinen ja tarjoavan kovan vastineen etenkin Toyota Yarikselle ja Nissan Mic-

ralle.

Kirjoittamani tv-käsikirjoituksen lopussa miinusta saavat ylitehostettu ohjaus,

automaattivaihteiston puute ja ajonvakautuksen puuttuminen. Plussaa saa-

vat kulutus, moottori ja sisämelu.



36

5 ANALYSOINTI

5.1 Tiedotteet

Yritysten julkaisemien lehdistötiedotteiden määrä on yli kaksinkertaistunut

viime vuosina ja näin ollen ne uhkaavat hukkua suureen massaan. Tämän

vuoksi lehdistötiedotteen otsikointi on tärkeä, koska toimittajien mukaan 74

prosenttia tiedotteista ei kiinnosta heitä lainkaan ja jopa 90 prosenttia jäte-

tään lukematta otsikon perusteella. /1, s. 113]

Valmistajan ja maahantuojan julkaisemien tiedotteiden merkitys on etenkin

tuotteen ensiesittelyvaiheessa suuri, koska ne ovat usein median ainoa tie-

donlähde. Kannattaa kuitenkin muistaa, että brittitutkimuksen mukaan liki 90

prosenttia yritysviestijöistä uskoi heidän lähettämiensä tiedotteiden olevan

tarkasti suunnattuja. Toimittajien mukaan 75 prosenttia ei kiinnostanut heitä

lainkaan. /1, s. 113]

Medialle uudesta Mazda 2:sta julkaistiin kaiken kaikkiaan kolme eri lehdistö-

tiedotetta. Tämän lisäksi eri mediat käyttävät tiedonlähteenä normaalille os-

tajille tarkoitettu myyntiesitettä eli brosyyriä.

Mazda2:n tiedotteiden perusteella kirjoitettuja juttuja lukiessa huomasi, kuin-

ka tärkeässä roolissa otsikko on. Jos tiedotteen otsikko ei päädy aivan sa-

nasta sanaan itse juttuun, löytyy sen sanoma kuitenkin suurimaasta osasta

julkaistuja juttuja.

Auton ulkonäköä voi pitää onnistuneena, sillä yhdessäkään käytössäni ol-

leessa jutussa ei arvosteltu muotoilun onnistumista. Monissa kylläkin kiiteltiin

sitä, ja joukosta löytyi myös useita auton ulkonäköä ylistäviä mielipiteitä. Se,

että auton ulkonäkö miellytti toimittajien silmää, näkyi myös siinä, että auton

muotoilu oli saanut selkeästi normaalia enemmän palstatilaa.

5.1.1 Ensiesittely

Ensimmäisen tiedote kertoo uuden mallin esiteltävän Geneven autonäytte-

lyssä. Käytössäni oli yhdeksän lehtiartikkelia, jotka oli selkeästi kirjoitettu tie-

dotteen pohjalta. Jutut olivat tiedotteen tapaan lyhyitä ja ytimekkäitä. Osassa

oli jo yhden ja ainoan lehdistökuvan perusteella lähdetty spekuloimaan auton

uusia ja aikaisemmasta poikkeavia muotoja. Terävimmät toimittajat osasivat

myös päätellä, että koska auto valmistetaan Japanissa, se ei ole Fordin suo-
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ra sisarmalli. Joukosta kuitenkin löytyi myös Mäntsälän viikkouutisten kirjoit-

tama juttu, joka oli suora kopio tiedotteesta sanasta sanaan. Näin ollen lehti

julkaisi myös pelkästään lehdistölle tarkoitettua epäolennaista tietoa. Heilin

kirjoittamassa jutussa tämä yksi lause oli muutettu, mutta kyseessä oli muu-

ten suora kopio.

Kaikki jutut kertoivat sen, että uusi malli julkaistaan Genevessä. Seuraavas-

sa kaaviossa kuitenkin tuloksia siitä, kuinka moni lehti julkaisi muita tiedot-

teen mukana tulleita tärkeitä tietoja.

Kaavio 1

Kaaviosta 1 on helppo huomata, että kuvan saaminen on ollut tarpeeksi

helppoa. Sillä ainoastaan niistä lehdistä puuttui kuvat, mitkä olivat oikaisseet

jutun kirjoituksessakin. Moni oli myös pitänyt yhdellä lauseella kerrottua val-

mistusmaata tärkeänä ja tieto oli julkaistu kaikissa vähänkin pidemmissä uu-

tisissa. Kukaan ei ollut halunnut käyttää Zoom-.Zoom-sanaa, mutta sen si-

jaan viidessä uutisessa puhuttiin toisesta sukupolvesta tai toisesta vaihees-

ta, jotka voidaan tulkita tarkoittamaan samaa asiaa.

5.1.2 Geneven autonäyttely

Genevessä oli ollut jaossa kansainvälistä lehdistömateriaalia, jonka perus-

teella muutama toimittaja oli mennyt jo hieman pintaa syvemmälle. Muuten

jutut noudattivat perinteistä näyttelyuutisointia ja perustuivat kuvaan ja lyhy-

een kuvatekstiin. Genevestä käytössäni oli kymmenen eri juttua, mutta yksi

oli kuitenkin julkaistu kahdessatoista eri sanomalehdessä.
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Kaavio 2

Kaavio 2:n perustella voi todeta, että neljä toimittajaa on jo tässä vaiheessa

nähnyt tärkeäksi kertoa auton olevan pienempi tai keveämpi kuin edeltäjän-

sä. Kaikista eniten on kuitenkin kiinnitetty huomiota siihen, että uusi malli ei

muistuta edeltäjäänsä ja kahdeksan toimittajaa on ottanut asiakseen kertoa

sen. Kolmessa kerrottiin myös koska auto saapuu Suomeen, mikä on tärkeä

tieto siitä kuvan perusteella kiinnostuneille. Uusi malli sai näyttelyn perus-

teella lehdissä paljon huomiota.

5.1.3 Keveydestä kertovien tiedotteiden analysointi

Seuraavaksi analysoidaan pelkästään Uuden Mazda2:n kevyt rakenne ja

Uusi Mazda2 on entistä kevyempi ja sulavalinjaisempi tiedotteiden perus-

teella tehdyt lehtijutut. Toimittaja ei ole siis ajanut autoa, vaan artikkelit pe-

rustuvat kahteen edellä mainittuun tiedotteeseen ja Suomen Autolehden te-

kemän jutun osalta myös kansainväliseen materiaaliin. Tämän kaltaisia juttu-

ja oli käytössäni 11 kappaletta.

Aiheena painon alentaminen on ollut selkeästi mielenkiintoinen aihe ja siitä

on kannattanut julkaista erillinen tiedote, varsinkin kun toimittajat ovat huo-

manneet sen vaikutuksen ympäristöystävällisyyteen. Ympäristöystävällisyys

on kuuma aihe mediassa nykypäivänä, minkä vuoksi siihen liittyvät aiheet

saavat helposti reilusti palstatilaa. Juttuja löytyi myös tässä yhteydessä lai-

dasta laitaan. Osa oli tehty ilman kuvaa lainaamalla tiedotteesta muutama

kappale, kun taas  Suomen Autolehden jutussa oli asiaan paneuduttu huo-
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mattavasti julkaistua tiedotetta enemmän ja lähteinä oli käytetty myös kan-

sainvälistä tiedotemateriaalia.

Kaavio 3

Kaaviosta 3 voimme huomata, että vain kahdesta jutusta puuttui kuva. Kaikki

kuvat olivat Mazdan lehdistökuvia ja kaksi lehteä oli käyttänyt kuvana läpi-

leikkauskuvaa. Kuvan merkitys tämän kaltaisissa jutuissa on todella suuri.

Tämän vuoksi onkin tärkeää, että kuvat ovat helposti saatavilla ja niitä on

paljon erilaisia.

Kaaviosta 3 on helppo huomata, että auton keveneminen sadalla kilolla oli

mielenkiintoinen fakta, jonka yhtä lukuun ottamatta kaikki toimittajat halusivat

tuoda ilmi. Tiedotteessa sanotaan uuden malliin olevan lähes sata kiloa ke-

vyempi. Se oli monessa tapauksessa muuttunut tasan sadaksi kiloksi ilman

minkäänlaisia tarkennuksia. Tasaluku oli myös todettu monessa tapaukses-

sa puoleensa vetäväksi otsikoksi.

Viitaten kaavion 3 huomaamme kuinka tärkeä aihe pienet päästöt ja kulutus

ovat nykypäivänä. Ihmisistä on tulossa entistä ympäristötietoisia, ja polttoai-

neen hinnan kasvaessa autoilijoista kiinnostavat kaikki vaihtoehdot, joissa

käyttökulut ovat pienemmät ja ympäristöystävällisemmät.

Auton ketteryyteen ja parempaan ajettavuuteen ei ollut otettu juurikaan kan-

taa, koska toimittajat eivät olleet päässeet itse kokemaan sitä. Kevennysta-

voista kertovissa kohdissa korin suuruslujuusteräksen käytön jälkeen seu-

raavaksi mielenkiintoisin aihe oli painonsäästö kaiuttimissa.
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5.1.4 Koeajot ja ensikoeajot

Varsinaisen koeajon sisältävät jutut olivat saaneet kaikista eniten tilaa ja nä-

kyvyyttä. Niiden pituudet vaihtelivat puolesta sivusta kuuteen sivuun. Erilai-

sia toimittajan omakohtaisen koeajon sisältäviä juttuja oli käytössäni kaiken

kaikkiaan 15 erilaista. Yksi ensikoeajo oli kuitenkin julkaistu 13 eri sanoma-

lehdessä ja yksi Suomessa tehty koeajo kolmessa eri sanomalehdessä.

Varsinkin Tekniikan Maailma kunnostautui koeajoissa ja tekikin uudesta mal-

lista kolme erillistä koeajojuttua. Jokaisen 15 koeajosta on kirjoittanut eri

toimittaja.

Koeajoissa käsiteltiin myös paljon kaavioiden 1, 2 ja 3 aiheita. En kuitenkaan

keskity koeajoja analysoidessani niihin, vaan lähinnä toimittajien antamiin

positiivisiin ja negatiivisiin mielipiteisiin.

Kaikissa koeajojutuissa oli vähintään yksi ja iso ja selkeä kuva, joko tekijöi-

den itse ottamana tai lehdistömateriaalista. Aamuset-lehden koeajoon oli

kuitenkin valitettavasti eksynyt edellisen mallin kuvat. Virhettä oli yritetty oi-

kaista jälkikäteen julkaisemalla uudesta mallista erittäin pieni lehdistökuva ja

toteamalla, että kuviin oli eksynyt edellinen malli.

Kaikissa 15 koeajossa kerrottiin, että uusi malli on kevyempi kuin edeltäjän-

sä. Aamuset-lehden koeajoa lukuun ottamatta kaikissa koeajoissa viitattiin

siihen, että uusi malli on taloudellisempi kuin edellinen. Kaikissa koeajoissa

kerrottiin myös jonkin moottoriversion kulutus ja päästöt. Osa toimittajista

kehui auton taloudellisuutta ja jätti päätöksen lukijalle kertomalla auton luvut

ja mahdollisesti vertaamalla niitä kilpailijoihin.

Auton tilat edessä saivat lähes poikkeuksetta kiitosta. Ainoita moitteita olivat

penkin rajalliset säädöt ja ohjauspyörän etäisyyssäädön puute. Moni toimit-

taja oli kuitenkin lisännyt puutteiden perään maininnan, jossa he kertovat, et-

tä tästä huolimatta he olivat saaneet autossa hyvän ajoasennon.

Moni toimittaja kiinnitti huomiota hyvään näkyvyyteen ulos autosta. Mikäli

vaihteenvalitseminen uusi sijainti oli huomioitu, oli palaute siitä aina positii-

vista. Negatiiviset palautteet näkyvyyteen liittyivät näkymään taaksepäin.

Huonon takanäkymän syyksi löydettiin korin muotoilu ja takaniskatuet.
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Auton hinnan saama huomio oli jutuissa todella vähäistä. Autoa kuvailtiin

keskihintaiseksi, ja ainoat negatiiviset kommentit liittyivät ajonvakautuksen

lisähintaan pienemmän moottorin yhteydessä.

Kaavio 4

Kaavion 4 perusteella voi todeta, että uuden mallin ajettavuus on pääpiirteit-

täin kunnossa. Kuusi toimittajaa antoi erityistä kiitosta auton ajettavuudelle.

Muutama positiivinen palaute oli kyllä varauksin, liittyen auton ajonvakautus-

järjestelmän puuttumiseen koeajetusta mallista. Joukosta löytyi myös muu-

tama negatiivinen mielipide, jotka kuvailivat ajettavuutta pikkuautomaiseksi.

Kaaviosta 4 huomaamme, että moottorin luonne ansaitsi yhdeksältä toimitta-

jalta erityisen kiitoksen. Pienempää konetta kuvailtiin riittäväksi, nöyräksi ja

yllättävän pirteäksi. Isompaa konetta ajaneet taas kuvailivat moottoria erityi-

sen sporttiseksi tai urheilulliseksi. Moottorin luonteeseen tulevat negatiiviset

palautteet liittyivät auton pitkiin välityksiin ja siihen, ettei auto enää kiihdy riit-

tävästi suurilla vaihteilla. Pitkät välitykset saivat myös neutraaleja komment-

teja ja osattiin yhdistää pieneen kulutukseen.

Auton ketteryys sai seitsemältä toimittajalta erityistä kiitosta. Auton kerrottiin

olevan erityisen ketterä pysäköidä ja liikkua kaupungissa. Kolme toimittajaa

ilmaisi myös, että auto on heti käteen sopiva.  Auto ei saanut negatiivista pa-

lautetta ketteryydestään keneltäkään toimittajalta, mutta autoa kuvailtaan

normaaliksi pikkuautoksi ja annettiin ymmärtää, ettei kyseessä ole miten-

kään normaalista poikkeava tapaus.
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Nyt kun toimittajat olivat myös ajaneet ja tutkineet uutta mallia tarkemmin,

kerrottiin siitä myös havaittuja negatiivisia piirteitä. Seuraavassa taulukossa

on eniten mainitut.

 Kaavio 5

Kaaviosta 5 on helppo huomata, että ajonvakautuksen puuttuminen kaikista

malleista todettiin moneen otteeseen erittäin negatiiviseksi. Negatiivinen pa-

laute saattaisi olla myös suurempi, ellei Auto Bildin ensikoeajo olisi kertonut

virheellisesti sen olevan vakiona kaikissa malleissa. Tämän lisäksi muutama

toimittaja ei ottanut asiaan kantaa, koska heidän ajamassaan yksilössä oli

ollut kyseinen varuste, minkä he toivat myös ilmi.

Taka-tilat tuntuivat jakavan toimittajien mielipiteitä. Osa hyväksyi sen, kun

kyseessä on pikkuauto eikä takatilojen tarvitse olla ruhtinaalliset. Osa taas

jäi lähinnä kaipaamaan lisää pääntilaa yli 180-senttisille. Oli myös mielen-

kiintoista huomata, että esimerkiksi Auto Bildin Suomessa julkaisema saksa-

laista alkuperää oleva ensikoeajo kehui auton takatiloja, kun taas Suomessa

tehty varsinainen koeajo moitti niitä. Osa toimittajista myös piti tavaratilaa lii-

an pienenä ja moitti, ettei se oli tarpeeksi monikäyttöinen.

Mikäli toimittaja kommentoi auton valoja, oli palaute aina negatiivista. Ajova-

lojen tehon kerrottiin olevan riittämättömät ja muistutettiin niiden olevan tär-

keä turvallisuusvaruste. Tämän lisäksi yksi toimittaja jäi kaipaamaan ksenon-

valoja lisävarusteeksi.
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5.1.5 Muut

Vaikka Mazda2 valittiin seitsemän parhaan joukkoon taistelemaan Vuoden

auto 2007-titelistä, ei tästä kilpailusta muisteta muuta kuin voittajat. Mikäli

uusi malli olisi voittanut, olisi tittelin markkina-arvo ollut suuri.

Kirjoitin käsikirjoituksen Nelosen Start!-ohjelmaan ennen insinöörityön aloit-

tamista ja materiaalin saamista. Käytin myös itse tiedotetta hyväksi sekä po-

sitiivisia ja negatiivisia mielipiteitä sisältävässä jutussa. Tiedote tarjosi nope-

asti faktapohjaista sisältöä tukemaan havaittuja mielipiteitä.

6 TULOKSET JA KEHITYSMAHDOLLISUUDET

6.1 Tulokset

Tiedotteiden merkitys

Tiedotteen merkitys voidaan sanoa olevan ensiesittelystä tai keveydestä ker-

tovissa jutuissa ratkaiseva. Jokainen kirjoitetusta jutusta oli saanut alkunsa

suomalaisesta tiedotteesta. Vain Suomen Autolehdessä tekemässä artikke-

lissa oli käytetty apuna näyttelystä tai mediapankista haettua kansainvälistä

materiaalia.

Tiedotteiden merkitys kirjoitetuissa koeajoissa oli suuri. Ainoastaan Teknii-

kan Maailma oli 2007/21 koeajossaan suorittanut omia mittauksia. Muissa

koeajoissa erilaiset faktat ja käsitellyt aiheet perustuivat hyvin pitkälti tiedot-

teiden huomioimiin kohtiin ja ominaisuuksiin. Osassa koeajoissa yli kaksi

kolmasosaa kirjoitetusta tekstistä perustui referoituun tiedotteeseen ja toimit-

tajan mielipiteiden osuus jäi todella pieneksi tai lähes olemattomaksi.

Yksi tiedotteen tärkein ominaisuus otsikointi, herätti tarpeeksi huomiota ja

otsikot olivat tarpeeksi mielenkiintoisia. Tiedotteiden otsikointiin kannattaa

kiinnittää myös jatkossa paljon huomiota.

Suomessa julkaistut tiedotteet on osattu myös pitää pituudeltaan tarpeeksi

napakoina, jolloin kaikki toimittajat jaksavat lukea ne varmasti ja pääkohdat

löytyvät sieltä helposti. Myös kirjoitusmuoto on osattu pitää sopivan hillittynä

suomalaiseen makuun, minkä vuoksi kerrottu tieto on uskottu ja sisäistetty

hyvin. Artikkeleista löytyi myös todella vähän väärin ymmärrettyjä kohtia tai

asioita.
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Näin ollen voimme todeta, että erilaisten tiedotteiden merkitys markkinoin-

nissa on suuri. Kaiken lisäksi tiedotteisiin pohjautuvat artikkelit ovat erittäin

edullista mainosta valmistajalle ja maahantuojille.

Mazda2

Uuden mallin voidaan sanoa saaneen positiivisen vastaanoton. Varsinkin

koeajojen loppuyhteenvedot kertoivat ja ennustivat uudelle mallille hyvää ja

edeltäjäänsä parempaa menestystä. Monessa kohtaa myös ennustettiin uu-

den mallin olevan suunnannäyttäjä muille valmistajille pienentyneen koon ja

alentuneen painonsa ansiosta.

Viesti alentuneesta painosta, ketteryydestä, pienemmästä kulutuksesta ja

päästöistä voidaan todeta menneen läpi erinomaisesti. Siitä kertoivat muu-

tamaa poikkeusta lukuun ottamatta jo kaikkien artikkelien otsikko.

Suurin negatiivinen huomio keskittyi ajonvakautuksen puuttumiseen. Mikäli

sen osalta päätetään tehdä perusvarusteluun jonkin muutos, se kannattaa

tiedottaa selkeästi ja ottaa huomioon myös mainostuksessa. Toimittajat pyr-

kivät löytämään kaikista automalleista myös negatiivisia piirteitä. Mikäli ne

kuitenkin ovat ostajien mielestä toissijaisia, voidaan automallia ja siihen liit-

tyvää tiedottamista ja markkinointia pitää onnistuneena.

6.2 Kehitysmahdollisuudet

Varsinaisia kehityskohteita ei tämän insinöörityön perusteella löytynyt mon-

taa. Itse autotoimittajan silmin ja insinöörityön perusteella voin todeta tiedot-

tamisen toimineen ainakin tämän mallin yhteydessä hyvin. Tiedotteita jul-

kaistessa ja lähettäessä kannattaa ottaa huomioon nykyaikaista mediaa val-

litseva tiedotetulva.

Kuitenkin varsinkin ensiesittelyjä koskevia tiedotteita laatiessa kannattaa

muistaa se, että osa lehdistöstä menee sieltä mistä aita on matalin ja saat-

taa pelkästään kopioida tiedotteen lehteen. Tämän vuoksi ehdottaisin kaikki-

en lyhyiden tiedotteen tekemistä kahteen osaan, jossa alku olisi kirjoitettu

kaiken varalta valmiiseen lehtimuotoon ja toiselle sivulle olisi ranskalaisilla

viivoilla koottu lehdistön edustajille tarkoitettu tieto.

Zoom-Zoom-sanan ja -filosofian merkitys tuntui olevan monelle toimittajalle

täysin vieras. Tämän vuoksi muutama toimittaja arvuuttelinkin jutussaan, mi-
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tä Zoom-Zoom tarkoittaa. Mikäli jatkossa kerrotaan filosofian kehityksestä ja

uusista vaiheista, kannattaisi yhteyteen liittää kooste siitä, mitkä ovat Zoom-

Zoomin-peruspiirteet, mistä sana tulee ja mikä on sen idea.

7 YHTEENVETO

Insinöörityön tarkoituksena oli tutkia ja analysoida se, kuinka lehdistö on ot-

tanut vastaan 2007 lopussa markkinoille tulleen uuden Mazda2-mallin vas-

taan. Lisäksi selvitettiin, onko haluttu viesti mennyt läpi ja ymmärretty oikein.

Tämän lisäksi oli tarkoitus tehdä yhteenveto autosta tehdyistä artikkeleista

koota koeajojen ja materiaalin perusteella tulleet mielipiteet.

Tuloksissa ja päätelmissä todettiin, että haluttu viesti auton keveydestä, ket-

teryydestä ja ympäristöystävällisyydestä on mennyt hyvin läpi. Uusi malli sai

myös muutoksen ja ominaisuuksiensa ansiosta paljon huomiota lehdissä.

Myös koejoista kootuista tiedoista löytyi selkeät pääkohdat siitä, mitkä asiat

olivat saaneet kiitosta ja mitkä moitteita. Kiitosta saaneita olivat muun muas-

sa matala kulutus ja pienet päästöt. Moitteita taas saivat ajonvakautuksen

puuttuminen edullisemmista malleista.

Mielestäni pääsin insinöörityössäni hyvin tavoitteisiin ja sain tehtyä kattavan

yhteenvedon lehtimedian vuonna 2007 julkaisemista uutta Mazda2-mallia

koskevista artikkeleista. Työssä ei löytynyt suuria kehityskohteita ja maahan-

tuojan todettiin hoitaneen aiheeseen liittyvän tiedotuksen hyvin. Ne kehitys-

ideat jotka nousivat, on helppo ottaa käyttöön tulevaisuudessa ilman suuria

muutoksia tähän mennessä käytettyihin menetelmiin.

Omalla kahden vuoden mittaisella autotoimittajan kokemuksella voin kom-

mentoida Inchcape Motors Finlandin lehdistöjärjestelyjen toimivan erinomai-

sesti. Esimerkiksi lehdistöautoja on saatavilla runsaasti erilaisia ja maahan-

tuoja on erittäin yhteistyöhaluinen, mikäli heitä kohtaan esittää erityistoiveita

tai tarvitsee lisätietoa.  Kaikkien autojen mukana toimitetaan aina riittävä

määrä materiaalia ja internetissä olevasta mediapankista on saatavilla lisä-

materiaalia ja tietoa todella helposti.
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