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Vuosi 2018 alkaa uuden aikakauden merkeissä sekä 
autotekniikassa että autokaupassa. 

Vaihtoehtoisista energiamuodoista on tullut yhä 
houkuttelevampia vaihtoehtoja bensiinille ja dieselille. 
Sähköautot tulevat, ja autosta tulee entistä älykkäämpi 
kuljettajaa avustavine teknisine järjestelmineen. 

Audi on jo ottanut tässäkin kehityksessä kärkipaikan. 
Tässä Audi Magazinessa esitellään tulevaa Audi-mallistoa, 
joka laajentaa jo nykyisin erittäin kilpailukykyiseksi osoit-
tautuneen malliston rohkeasti uudelle alueelle. Uuden 
nelivetoisen sähköauton e-tron quattron tuotanto alkaa 
jo tänä vuonna – ja lisää sähköisiä Audeja seuraa perässä. 
Uusi kevythybriditekniikka täydentää e-tron-täyshybridien 
valikoimaa. Vuoteen 2018 starttaamme myös vahvalla maa-/
biokaasuautomallistolla – Audi A3 g-tron ja Audi A4 Avant 
g-tron saavat vahvistusta täysin uudesta Audi A5 g-tronista. 

Vuosi 2018 tuo mukanaan myös useita erittäin 
merkittäviä mallistouudistuksia, joista kuulette vuoden 
kuluessa lisää. 

 
Uusia Audeja rekisteröitiin vuonna 2017 Suomessa 

peräti 5 599 kappaletta. Suosituin malli oli Audi A4. Audi 
oli saksalaisten premium-merkkien SUV-segmentin selkeä 
markkinajohtaja. Uuden Q2:n ohella vahvin suoritus oli Audi 
Q7:lla, joka oli oman kilparyhmänsä ylivoimainen ykkönen.  

 
Innovatiivisuus, tekninen etumatka ja muotoilu 

ovat aina kuuluneet Audin tärkeimpiin menestystekijöihin. 
Vuosien varrella Audi on tullut tunnetuksi muun muassa 
dynaamisuutta ja turvallisuutta lisäävästä quattro-neliveto-
järjestelmästään, alumiinikorin hyödyntämisestä kevyt-
rakennetekniikassa ja suorituskykyisistä urheilumalleistaan. 
Audilla on vahva historia johtavana autoalan valoteknologioi-
den kehittäjänä, uusimpia esimerkkejä ovat Matrix LED- ja 
laser -ajovalot seka animoidut, leveät takavalopaneelit.

 Samalla kun vaihtoehtoiset käyttövoimat ja en-
tistä paremman hyötysuhteen turbomoottorit vievät Audi- 
malliston energiatehokkuuden uudelle tasolle, on Audien 
muotoilussakin käynnissä uuden aikakauden alku. Muotoi-
lujohtaja Marc Lichten kädenjälki näkyy esimerkiksi uusien 
Audi A8:n, A7:n ja e-tron-sähköautojen upeissa muodoissa 
sekä sisätilojen hienostuneessa tyylikkyydessä. Audien 
infotekniikka, kosketusnäytöt, virtuaalinen mittaristo ja 
mobiililaitteiden liitettävyys sovelluksineen edustavat tämän 
päivän nautittavaa ja ajamisen arkea palvelevaa teknologiaa. 
Sisustuksen yksityiskohtien laadun tuntu on edelleen asia, 
josta Audeissa ei tingitä. 

Kilpailukykyinen Audi-mallisto menee siis voimak-
kaasti eteenpäin sekä teknisesti että matkustajia palvele-
vassa mukavuudessa ja käytännöllisyydessä. Tutustu uuteen 
mallistoon tässä Audi Magazinessa ja verkko-osoitteessa 
audi.fi sekä lähimmällä Audi-jälleenmyyjällä.

 
Audi-verkoston liikkeiden lisäksi näymme monissa 

vapaa-ajan harrastuksissa ja tapahtumissa. Myös vuonna 
2018 Audi on Suomessa mukana monissa urheilulajeissa, 
kuten maastohiihdossa, alppihiihdossa, golfissa ja pur-
jehduksessa.

Aki Juhakorpi
johtaja, Audi Finland

Audi on kehityksen kärjessä.

pääkirjoitus

TWIN SKIN CARE
TEHTY HELPOKSI

FISCHER TWIN SKIN
LUOTETTAVAA 
PITOA JA LUISTOA 
POHJOISEN KELEILLE

Huolla suksesi säännöllisesti niin hiihtäminen
on entistä hauskempaa. Twin Skin suksille 
tarkoitettu EASY SKIN CLEANER puhdistaa 
pitokarvan tehokkaasti taaten sille parhaan 
mahdollisen pito-ominaisuuden. Fluorinoitu 
EASY ANTI ICE HF suojaa pitokarvaa 
kosteudelta ja parantaa sen toimivuutta 
kaikissa keliolosuhteissa. Molemmat 
tuotteet ovat hiilivetyvapaita eivätkä 
vahingoita pitokarvan liimausta.

FISCHERIN ainutlaatuisen TWIN SKIN -pitopohjateknologian ansiosta hiihtäminen perinteisellä 
tyylillä on nyt helppoa ja luotettavaa. Pohjien mohair-karvat takaavat varman pidon 
kaikissa olosuhteissa ilman erillistä pitovoitelua. Erikoissuunniteltu suksen runko, 
sekä strategisesti pitoalueen etuosasta oikein upotetut pohjakarvat takaavat 
erinomaisen luiston. Tutustu laajaan Fischer Twin Skin -mallistoon 
osoitteessa fischersports.com ja lähimmällä Fischer-jälleenmyyjälläsi.

Täysin uusi Audi A7 Sportback valottaa Audin uutta muotokieltä.
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new 

0 5 8   Audi A8: omassa luokassaan
Täysin uusi Audi A8 näyttää, kuinka 
älykäs tekniikka ja luksusluokan 
mukavuus yhdistyvät dyynaamiseen 
ajettavuuteen.

0 74   Henkeäsalpaava RS 5 
Audi Sport -malli RS 5 on täynnä 
urheilullisuutta pienimpään  
yksityiskohtaan asti. 

next 
 
0 1 8   Askel tulevaisuuteen
Sähköautot e-tron quattro concept 
ja e-tron Sportback concept tulevat 
tuotantoon 2018 ja 2019.

0 2 4   Sähköä kaupunkiin
Formula E tuo sähköisiä moottori-
urheiluelämyksia kymmeneen 
suurkaupunkiin.

0 3 0   Purjehduksen Zen
Audi AG:n muotoilujohtaja Marc 
Lichten suuret intohimot ovat  
purjehtiminen ja automuotoilu.

0 3 8   Visio katumaasturista
Audi Q8 concept on urheilullinen 
SUV, joka esittelee Q-mallien  
tulevaa muotokieltä ja tekniikkaa. 

0 7 0   Loogista ohjausta
Audi-auton monien järjestelmien 
vuorovaikutus tuottaa tulokseksi 
älykkään, kuljettajaa avustavan 
kokonaisuuden. 
 
 
now

0 0 8   Tahdonvoimalla huipulle
Teemu Selänteen intohimo huippu- 
urheiluun on nyt valjastettu myös 
suomalaisten golf-junioreiden  
käyttöön. 

0 1 3  605-hevosvoimainen 
perheauto
”Audi RS 6 on täydellinen paketti. 
Oikea susi lampaan vaatteissa”, 
kiteyttää Teemu Selänne suosikki-
mallinsa ominaisuudet. 

0 1 4   Mestarin opissa
Juha Kankkusen talviajokoulussa 
ajo-oppia saavat sekä tavalliset  
autoilijat että F1-kilpakuljettajat.
 
0 4 4   Petteri Koposen valinta
Barcelonassa ammatikseen palaavan 
huippukoripalloilijan arki on tree-
naamista, pelejä, matkustamista, 
syömistä ja lepäämistä. 

0 5 0   Hiihtäen menestykseen
Suomalaiset ovat aina kuuluneet 
maastohiihdossa maailman huipulle. 
Menestyksen selitys löytyy perin teistä 
ja systemaattisesta valmennuksesta. 

0 5 4   Lumi lentää Levillä
Pujottelun maailmancupin osa-
kilpailu tuo lajin huiput ja fanit 
Suomeen. Kisan järjestäminen  
on ympärivuotista työtä.

0 6 8   Maailman parasta 
Audi-huoltoa
Suomen joukkueen menestys 
kansainvälisessä Audi Twin Cup 
-huoltokilpailussa on hieno osoitus 
Audi-verkoston ammattitaidosta. 
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Lehdessämme olevissa autokuvissa saattaa esiintyä varusteita, jotka ovat lisävarusteita eivätkä kuulu maahantuontiohjelman mukaisiin autoihin. Oikeudet muutoksiin pidätetään.
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Uutisia
–

Uutuuksia, mielenkiintoisia 

faktoja ja tapahtumia.

–

Uusi A7 Sportback saapuu Suomeen keväällä. 
Urheilullinen A7 Sportback tarjoaa edistyksel-

listä muotoilua ja uusinta teknologiaa. Keulan Sing-
leframe-säleikkö on leveä, konepeitto on pitkä ja dy-
naaminen kattolinja laskee voimakkaasti taakse. Ajo-
valoiksi ovat saatavana kolme eri vaihtoehtoa, huip-
puversiossa on HD Matrix LED -ajovalot Audin laser-
valoilla. Takana on Audin huippumalleista tuttu va-
lonauha, joka liittää takavalot toisiinsa.

Sisätiloissa vaakasuorat linjat ja tyylikäs koje-
lauta luovat ilmavan ja avaran tunnelman. Perinteis-
ten painikkeiden ja hallintalaitteiden tilalla on kaksi 
helppokäyttöistä suuren resoluution kosketusnäyt-
töä. 21 mm kasvaneen sisäpituuden myötä jalkatilat 
ovat aiempaa reilummat. 535–1 390 litran tavarati-
laan mahtuu esimerkiksi kaksi golfbägia vaakatasoon.

Ajettavuutta leimaavat urheilullisuus ja mu-
kavuus. Valittavina on neljä jousitusvaihtoehtoa mu-
kaan lukien edelleen kehitetty ilmajousitus. Saatava-
na ovat myös dynaaminen nelipyöräohjaus ja Sport 
differential -takatasauspyörästö, joka parantaa käsi-
teltävyyttä entisestään. Kaikki Audi A7 Sportbackin 
moottorivaihtoehdot ovat saatavana uudella kevyt-
hybridijärjestelmällä (MHEV). 

A7

Huoleton vaihtoehto vaihtoauton hankintaan
Kansainvälinen Audi Approved :plus -vaihtoauto-

konsepti on tullut myös suomalaisiin Audi-liikkeisiin. Kon-
septin mukaan tarkastetut autot tarjoavat luotettavan ja 
huolettoman vaihtoehdon vaihtoauton hankintaan. Enin-
tään viiden (5) vuoden ikäiset autot ovat aina valmistajan 
ja maahantuojan huolto-ohjelman mukaisesti huollettuja. 
Lisäksi jokaiselle Audi Approved :plus -vaihtoautolle teh-
dään 110 kohdan tekninen tarkistus, josta asiakas saa 
Audi-huollon hyväksymän todistuksen. Audi-jälleenmyyjä 
myöntää autolle 12 kuukauden (20 000 km) takuun. Saa-
tavilla on myös huolenpitosopimus jopa viideksi vuodeksi 
aivan kuten uusiinkin Audeihin. Audi Approved :plus -vaih-
toautoissa on lisäksi Audi-liikkumisturva ja 10 päivän vaih-
to-oikeus. Audi-jälleenmyyjien tiloissa auton valinnassa 
auttavat Audin koulutetut, tuotteet tuntevat ammattilai-
set. Audi Approved :plus -vaihtoautovalikoima löytyy myös 
verkosta osoitteesta audi.fi.

HIO! Audi A1 omaksi yhdellä 159 metrin lyönnillä
Innokas golfaaja Tommi Ratilainen hymyilee le-

veästi, kun Audi Center Airportin tuotepäällikkö Henri Saa-
rikoski luovuttaa hänelle upouuden Audi A1:n avaimen. 

Auto on palkinto onnistuneesta Hole in One -lyön-
nistä Vierumäen Lucky Winners -tapahtumassa 7. syyskuuta. 

Audi Center Businessaamujen kotimaan kilpailu-
jen viimeiseen tapahtumaan oli saapunut lähes 200 pe-
laajaa tavoittelemaan kahta finaalipaikkaa Peraladaan, 
Espanjaan. Yrittäjä Tommi Ratilainen korjasi tapahtuman 
jättipotin lyömällä pallon yhdellä lyönnillä reikään Audi 
HIO Challenge -väylällä.

”Ennen lyöntiä sanoin pelikavereille, että nyt ote-
taan auto kotiin Pikkalaan. Ja niin kävi! Löin 159 metriä 
lempparimailallani puuseiskalla. Se on takuuvarma maila, 
ei tule virheitä”, kehaisee 15 vuotta golfia harrastanut Ra-
tilainen.

Entä mitä mieltä mies on omaksi voittamastaan 
Audista? 

”Auto näyttää hyvältä, ja yllättävän tilavakin tämä 
on. Minulla on aikaisemmin ollut Audi A4.”

Yhdeksän tasoituksella pelaava Ratilainen kertoo 
kiertävänsä kenttiä noin sata kierrosta kaudessa. Audi 

159

110
RS-ikonin paluu: uusi Audi RS 4 Avant. 

Audi Sport GmbH:n uusin malli RS 4 Avant 
tulee markkinoille alkuvuodesta 2018. 2.9 TFSI -ben-
siinimoottorista löytyy tehoa 331 kW (450 hv) ja 
vääntöä 600 Nm, mikä on 170 Nm enemmän kuin 
aikaisemmassa mallissa. Voima välittyy quattro-neli-
vedon käsiteltäväksi kahdeksanvaihteisen tiptronic- 
automaattivaihteiston kautta. V6-moottorin suori-
tuskyky on vaikuttava, kiihtyvyyslukema 0–100 km 
on vain 4,1 sekuntia. Keskimääräinen polttoaineen-
kulutus on kuitenkin vain 8,8 l/100 km. 80 kiloa 
keventyneen RS 4 Avantin hyötysuhde on parantunut 
17 prosenttia. Uusi RS 4 Avant yhdistää vakuuttavan 
tehon jokapäiväiseen käytettävyyteen.

RS4

Ensimmäinen Audi-täyssähköauto tuotantoon. 
SUV-segmenttiin lukeutuvan Audi e-tron quattro 

-sähköauton tuotanto käynnistyy jo vuoden 2018 aikana. 
Vuoden 2019 puolella Audi laajentaa mallistoaan toisella 
sähköautolla, e-tron Sportbackilla. Molemmat automallit 
valmistetaan Audin Brysselin-tehtaalla. Upean muotoilun 
ja edistyksellisen tekniikan yhdistävien premium-luokan 
nelivetoisten sähköautojen toimintamatka on jopa 500 km.  
320–370 kW:n tehon siivittämänä esimerkiksi e-tron quattro 
kiihtyy 0–100 km/h vain 4,6 sekunnissa. 

2018

quattro Cupissa hän on ollut mukana jo kuutisen vuotta 
useiden eri kumppaneiden kanssa.

”Audi quattro Cupit ovat loistavia tapahtumia. 
Vain yhden vuoden olen jättänyt väliin”, sanoo Ratilainen 
ja käynnistää tyytyväisenä Audi A1 TFSI Ultra S tronic -voit-
toautonsa.

Lisätietoja: businessaamu.fi
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Teemu Selänteen kaikkea tekemistä on leimannut intohimo.     

                       Kiekkouran jälkeen intohimo on valjastettu 

             muun muassa suomalaisjuniorien golfmenestyksen käyttöön.

              Sami Turunen (teksti) & Juho Kuva (kuvat)

Tahdonvoimalla huipulle

Espoota piiskaa rankkasade,  jonka seasta Tapiola Gol-
fin komeaan loungetilaan pyrähtää ruskettunut NHL-legen-
da. Teemu Selänteen hymyä ei myrsky hyydytä, vaan terveh-
dyksiä satelee sinne tänne. Perheen lisäksi Selänteen elä-
mässä on tällä hetkellä muutamia tärkeitä asioita: golf, au-
tot ja jääkiekko. Kun häntä pyytää asettamaan ne järjestyk-
seen, vastaus tulee nopeasti. Golf on ykkönen. ”Golf on hen-
kireikä – kuten myös tennis”, tiukassa kunnossa oleva Selän-
ne sanoo. Jääkiekko kuuluu Selänteen elämään tietysti pe-
laavien poikien kautta, ja hän on usein nähty vieras myös 
NHL:n peleissä. Golf-keskustelun alkaessa ilme muuttuu eri-
tyisen keskittyneeksi ja tuttuihin silmiin syttyy kipinä. ”Golf 
on sosiaalinen elämäntapa ja hyvä keino pitää hauskaa kave-
reiden kanssa”, Selänne sanoo. ”Golfin viehätys on siinä, >> 
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 että jokainen kierros on erilainen. Se on pelinä hirvittävän 
haastava ja palkitseva, minulla on siihen vahva viha–rak-
kaus-suhde. Ei ole toista lajia, jossa taso voi vaihdella niin 
paljon päivästä toiseen”, tasoituksella 3,1 pelaava Selänne 
miettii. Golf on herkkä laji, jossa yksi reikä voi pilata kier-
roksen tai jopa kokonaisen turnauksen. ”Pelin tason voi löy-
tää, mutta sitä ei koskaan voi täysin pitää.”

Selänne on golfin äärellä vahvasti muutenkin kuin vain 
oman pelaamisensa kautta. Reilu vuosi sitten Mika Piltzin 
kanssa perustettu Selänne & Piltz Golf Academy on otta-
nut suojiinsa suomalaisia golf-junioreita. Idea syntyi tietys-
ti golfatessa. ”Olemme pelanneet yhdessä paljon. Koska 
Mika tietää hulluuteni lajin suhteen, hän kysyi, haluanko 
lähteä mukaan hankkeeseen. En kauaa miettinyt.” Työnja-
ko on selkeä:  valmentamisesta vastaa Tapiola Golfissa huip-
puvalmentaja Piltz, Selänteen rooli on olla henkinen tuki 
urheilijoiden polulla. Taloudesta ja yhteistyökuvioista vas-
taa Mika Sandell. Mukana on 12 junioria, ikähaarukka on 
14–22 vuotta. Tavoitteena on luoda polku jopa maailman 
huipulle asti, mutta selkeitä numeerisia tavoitteita ei ole 
asetettu.  ”Emme halua luoda liian isoja paineita, mutta ke-
hityskäyrän pitää tietysti olla tasainen ja ylöspäin. On ollut 
hieno nähdä, miten menestystä on alkanut tulla ja sitä odo-
tetaan lisääkin”, Selänne hymyilee. Ryhmän junioreista San-
teri Lehesmaa voitti Miamissa Doral-Publix Junior Golf Clas-
sicin vuoden 2016 lopulla sekä Estonian Amateur Openin 
2017 keväällä. Ryhmään on tullut myös SM-mitaleita sekä 
maajoukkuekutsuja.

Teemu Selänne on Suomen paras jääkiekkoilija kaut-
ta aikojen, ja tuore nimeämien Hockey Hall of Famen jäse-
neksi on korkein kunnianosoitus, jonka kiekkoilija voi saada. 
Huikea ura Pohjois-Amerikassa antaa pohjaa neuvoa myös 
tulevia huippu-urheilijoita. Omalla esikuvallaan hän tuo us-
koa menetykseen, mutta myös rentoutta kisatilanteisiin. 
”Tarkoitus on, että pystyn jeesaamaan nuoria nimenomaan 

henkisellä puolella siinä, mitä on olla huippu-urheilija: mi-
ten voin tulla paremmaksi, miten huipulle päästään ja mi-
ten siellä pysytään. Tärkeintä on kehittyä joka ikinen päivä”, 
mentori pohtii. Miten se sitten onnistuu? Selänteen puhees-
sa vilisee intohimo – tuo sama asia, joka on ohjannut häntä 
itseään niin jääkiekon, golfin tai autoharrastuksen suhteen. 
”Kaikki perustuu intohimoon lajia kohtaan. Siihen kuuluu 
kova työ, kärsivällisyys, keinot puskea paremmaksi. Pitää 
olla kiimaa, joka suuntautuu oikeisiin asioihin.” Intohimon 
lisäksi tarvitaan kärsivällisyyttä sekä motivaatiota menes-
tymiseen. ”Kun kaikki sujuu, urheilijan elämä on helppoa, 
mutta entä sitten kun tulee vastoinkäymisiä?” hän kysyy. 
Urheilija ei voi jäädä piehtaroimaan huonoihin hetkiin. Siinä 
auttavat vahvat rutiinit ja vahva itseluottamus. ”Jos itse-
luottamus horjuu, on vaikea menestyä missään lajissa.”

Junnugolfarin tie huipulle ei ole Suomessa kaikkein 
helpompia, ja tätä tietä Selänteen ja Piltzin hanke tasoittaa. 
Olosuhteet ovat kovat. ”Suomen pitkät talvet ovat haastavia, 
ja keli on mitä on kesälläkin”, Selänne sanoo ja katselee lo-
puttomana lotisevaa sadetta. Selänteen tuella nuorille yrite-
tään järjestää 1–2 kertaa talvessa viikon mittainen leiri läm-
pimissä maissa. Golfilla on myös kilpailijoita, kun taistellaan 
nuorten mielenkiinnosta ja ajankäytöstä. ”Lajia pitäisi saada 
muutettua siten, että sitä pääsisi kokeilemaan helpommin. 
Kynnys lähteä kokeilemaan rangelle on aika iso. Huomatta-
vasti iisimpää on ottaa futispallo ja lähteä potkimaan sitä jo-
tain seinää vasten.” Teemu Selänne myöntää – harvoina golf-
toimijoina Suomessa – että golf ei ole edullinen harrastus. 
”Se on kallis laji. Välineet, jäsenyydet ja kausimaksut eivät ole 
halpoja. Myös matkat kentille ovat usein hankalia, ja laji vie 
paljon aikaa. Tämä on haastava yhdistelmä, ja siksi golf ei ole 
joka perheen harrastus”, Selänne sanoo harmia äänessään. 

Teemu Selänne on valtavan iso esikuva nuorille. Hä-
nen kiekonkäsittelyään katsotaan netistä miljoonia kertoja 
yhä uudestaan, hänen fanipaitojaan on myyty satojatuhan-
sia, ja Teemu-julisteet koristavat kiekkojunnujen seiniä ym-
päri maailman. Selänteen ura hakee vertaistaan, mutta se-
kään ei ole ollut pelkkää poutapilveä. Vuosiin on mahtunut 
siirtoja joukkueesta toiseen sekä loukkaantumisia, jotka ovat 
kalvaneet intohimoa tihkuvaa ammattilaista. Näitä koviakin 
aikoja Selänne haluaa käyttää suomalaisen junnugolfin hy-
väksi. ”Huonoistakin ajoista pitää ottaa hyöty irti. Joskus ne-
gatiiviset kokemukset tekevät vahvemmaksi, ja niiden kaut-
ta oppii arvostamaan hetkiä, jolloin kaikki on hyvin. Huono-
nakaan hetkenä ei ole varaa tunteeseen, että tänään ei jak-
sa.” Selänteellä itsellään ei ole ollut erityisiä henkisiä val-
mentajia. ”Jääkiekon hyvä puoli on tietysti se, että joukkue 
on aina tukena. Yksilölajeissa, kuten golfissa, ei ole ihan sa-
manlaista mahdollisuutta. Itse olen kuitenkin ollut aina op-
timistinen luonne, siitä on ollut apua.” Selänteen optimisti-
suus ja ystävällisyys on tarttuvaa. Häneltä tuntuu riittävän 
kaikille pieni hetki, pari sanaa, selfie tai nimikirjoitus. Tapi-
ola Golfissa hän on tuttu näky, ja Selänne & Piltz Academyn 
nuoretkin suhtautuvat hänen luontevasti – idolin status ei 

häiritse. ”Kyllä he minua kuuntelevat, eivät vain tuijota”, Se-
länne nauraa. ”Fiksut nuoret yrittävät imeä kaiken tiedon it-
seensä.” Selänteen opeista suurimpia on se, että suoritusta-
so saadaan pidettyä mahdollisimman tasaisena. ”Golfissa 
se tarkoittaa sitä, että huonon ja hyvän kierroksen ero pitää 
saada mahdollisimman pieneksi.” Kukaan ei ole kuitenkaan 
täydellinen. Niin Teemu Selänteellä kuin jokaisella klubi-
tuupparilla suurin intohimo on lyödä pitkälle. Mutta jos in-
tohimo suuntautuu väärään suuntaan, ollaan pulassa.  ”Oma 
vahvuuteni on lähipeli, isoimmat ongelmat ovat tiillä. Jos 
saan draivin ladulle, tulee yleensä hyvää tulosta, mutta huo-
no draivi tietää… no, vähän isompia ongelmia.” //

”Opeista tärkein on 
pitää suoritustaso
mahdollisimman
tasaisena.”

Selänne & Pilz Golf Academy on ottanut suojiinsa 
suomalaisia golf-junioreita. Tavoitteena on luoda 
polku maailman huipulle asti. Audi on Selänne & 
Pilz Academyn yhteistyökumppani.
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Nuori Teemu Selänne otti autoiluasiat tosissaan. En-
simmäistä autohankintaa tehdessä hän osti kerralla kaksi. 
”Niihin menikin sitten ensimmäisen Jokerit-vuoden palkka”, 
Selänne nauraa. Toinen autoista oli vuoden -61 avo-Lincoln, 
toinen teiniautojen klassikko, -78 välikoppa-Escort. ”Olin va-
kuuttunut, että tein hyvän sijoituksen. Harjoittelin sitten 
ostarin parkkipaikalla vetämään Escortilla hirveässä sladis-
sa.” Selänteen rakkaus autoihin syntyi jo lapsena. Isä Ilma-
ri oli autoinsinööri, ja poikaa kiinnostivat autot ja vauhti pie-
nestä pitäen. ”Jokainen auto on oma persoonansa. Varsin-
kin vanhemmat amerikkalaiset muskeliautot ovat olleet aina 
minun mieleeni. Viehätys syntyy kokonaisuudesta: muotoi-
lusta, voimasta ja upeista äänistä.” Selänteellä on mittava 
autokokoelma, eivätkä autot ole pelkkiä koristeita. ”Yritän 
ajaa vanhoillakin mahdollisimman paljon, mutta käytännön 
syistä se onnistuu nykyään yhä harvemmin. Kun on kuljetet-
tavana golf bägiä ja lapsia, eivät ne oikein urheiluautoon 
mahdu.”

Selänteen talleissa on kaikkiaan 22 autoa, ”pahimmil-
laan” niitä oli 40. Mitään yhdistävää tekijää ei varsinaisesti 
ole, vaikka Ferrareita löytyy useampikin – merkki on Selän-
teelle edelleen urheiluautojen ykkönen. Suosikeikseen hän 
nostaa muutamia vuosikymmenten takaisia helmiä. ”Vuo-
den -71 avomallinen Plymouth Barracuda Hemi-moottoril-
la…. Vuoden -68 Corvette 427 tuuman isolohkolla, vuoden 
-63 avo-Corvette”, Selänne luettelee. Urheilulla vaurastu-
neesta Selänteestä on sanottu, että hän ei ole törsän - 
nyt rahojaan muuhun kuin autoihin – mutta onko sekään  
kovin hyvä sijoituskohde?  ”Vanhat autot eivät menetä  
arvoaan. Ja joskus on vaan mentävä intohimon mukaan”, 
hän hymyilee.

Arkiajossa Selänteellä on ollut jo jonkin aikaa Audi A8 
– tilava, tehokas ja tyylikäs auto, jolla hoituvat niin perhe- 
kuin edustusajot. Nyt Tapiola Golfin parkkipaikalla seisoo 
kaksi muuta Audia. Toinen on Audi R8 Plus, 610-hevosvoi-
mainen V10-kaunotar, toinen RS 6 Performance, jonka tup-
laturbolla ryyditetystä V8-koneesta irtoaa perheautolle kä-

sittämättömät 605 hevosvoimaa. Molemmat hymyilyttä-
vät vauhtia rakastavaa kiekkoeläkeläistä. ”R8:lla olen aja-
nut paljon. Se on todella kaunis ja ajettavuudeltaan mielet-
tömän hieno. Ensimmäisessä mallissa oli 420 hevosvoimaa, 
ja tuntui että saisi olla pikkuisen lisää”, Selänne virnistää. 
”Nyt uudessa sukupolvessa hevosia on 610 (449kW), eli 
kaikki on kohdallaan. Aivan fantastinen auto!” Kun Selän-
nettä pyytää miettimään, kumman hän ottaisi arkiajoon, 
hän ei kauaa pohdi. ”RS 6, se on niin täydellinen paketti. Se 
ei pistä liikaa silmään, se on oikea susi lampaan vaatteissa. 
RS6 sopii hyvin niin urheilulliseen ajoon tai normiajoon per-
heen kanssa.”  

Tuttu intohimo syttyy silmiin, kun hän istahtaa RS 6:n 
ratin taakse. Kasikone herää eloon starttinapista, ja jo ke-
vyellä kaasulla mureat äänet kasvavat huumaavaan räyhä-
köiksi. Selänne pyöräyttää parkkipaikalla pari lenkkiä ja py-
rähtää sitten Tapiola Golfin edestä kulkevaa Turveradantie-
tä muutaman sata metriä edestakaisin… no, ripeästi. Au-
tosta noustessaan hän virnistää kuin pikkupoika. ”Arvostus 
Audin brändiä kohtaan on noussut Jenkeissä paljon. RS 6 on 
ehkä malleista hienoin, ja olen odottanut, että se tulisi myös 
siellä myyntiin.” Hyvää kannattaa odottaa. //

 Intohimona kauniit autot
Teemu Selänteen autokokoelmaan mahtuu  

niin jenkkiklassikoita kuin arvokkaita Audeja.  

Yksi pitäisi vielä saada. 

”Audi RS 6 sopii hyvin sekä urheilulliseen 
ajoon että normiajoon perheen kanssa. 
Se on niin täydellinen paketti. Oikea susi 
lampaan vaatteissa”, kiteyttää Teemu Se-
länne suosikkimallinsa ominaisuudet.
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Juha Kankkusen talviajokoulu Kuusamossa on alalla jo käsite. 

             Tänäkin talvena sadat autoilijat saavat legendalta 

       ajo-oppia uusilla Audeilla.    

   Timo Nurmi (teksti) & Juha Kankkunen Driving Academy (kuvat)

Mestarin 
opissa

”Olen ajanut nelivetoisilla autoilla vuodesta 1986 
asti enkä aio vaihtaa takaisin kaksivetoisiin.” Rallin nelin-
kertaisen maailmanmestarin Juha Kankkusen lausahdus 
nelivedon paremmuudesta ajoneuvon vetotapana ei jätä 
jossittelun varaa. Mies tietää mistä puhuu, oli kyse sitten 
siviililiikenteestä tai kelloa vastaan kisaamisesta maail-
man kovimpien kuskien joukossa. Kankkunen on jakanut 
osaamistaan myös muille. Lapin porteilla Kuusamossa on 
pyörinyt jo toistakymmentä vuotta Juha Kankkunen Dri-
ving Academy, jossa mestari apulaisineen opettaa muun 
muassa juuri nelivetoauton käsittelyä. Sydäntalvella tam-
mi-helmikuun taitteessa käynnistyvä ajoakatemia pereh-
dyttää vuosittain satoja autoilijoita talviajamisen salai-
suuksiin lumella ja jäällä. 

”Meillä on käynyt koulutettavia aivan laidasta lai-
taan. Englannin kuningashuoneen jäseniä, F1-kilpakul-
jettajia, miljardöörejä – ja toisaalta aivan tavallisia autoi-
lijoita. Kaikkia heitä on yhdistänyt halu kehittyä parem-
maksi kuljettajaksi, Juha Kankkunen selvittää.           >>
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Driving Academyn autokalustoon mahtuu niin urhei-
lullisia  autoja kuin tavanomaisempiakin menopelejä. Tänä 
vuonna kalustossa on erityisen paljon Audeja, tietysti quatt-
ro-nelivedolla varustettuja. ”Olemme valinneet koulutusau-
toiksi vähän sporttisempaa kalustoa kuin esimerkiksi viime 
vuonna. Meillä on muun muassa useita Audi RS3- ja S3-yk-
silöitä, joista löytyy reilusti tehoa. Lisäksi kalustoon kuulu-
vat hieman isompi A5 ja uusi SUV-henkinen Q2.” 

”Haluamme, että tarjolla on hyvin monipuolinen kat-
taus keskenään erilaisia ja -kokoisia autoja. Tärkeää on myös, 
että ajoautot ovat malleina uusia ja edustavat viimeisintä 
tekniikkaa. Ideana on, että kaikki osallistujat myös ajavat 
kaikilla malleilla.” Järven jäälle auratuilla radoilla harjoitel-
laan monenlaisia ajotilanteita, jotka voivat tulla kenen ta-
hansa autoilijan eteen arkiliikenteessä. Silloin nopeat reak-
tiot ja oikea toimintatapa voivat parhaimmillaan pelastaa 
hengen. ”Koulutuksessa käydään läpi yhteensä 11 ajosuori-
tetta: jarrutusta ja väistöä, käsittelyrataa, pujottelua ja niin 
edelleen. Huolehdin itse ratojen suunnittelusta. Kaikilla tääl-
lä Driving Academyssa työskentelevillä on tarkasti määritel-
lyt vastuualueet”, Kankkunen kertoo.

Mestari itse toimii pääkouluttajana, ja apunaan hä-
nellä on useita rallipiireistä tuttuja nimiä. Kouluttajan pal-
lilla Academyn autoissa ovat istuneet Kankkusen lisäksi esi-
merkiksi Harri Rovanperä, Riku Tahko ja Harri Toivonen. Kou-
lutukseen tulevat ovat siis kokeneiden ammattilaisten 
käsissä. Kiihkeä koulutusrumba Kuusamon hangilla kestää 
parisen kuukautta eli parhaimman talvikauden. Juha Kank-
kunen viihtyy kuitenkin yhä ratin takana muuhunkin aikaan 
vuodesta. ”Osallistun yksittäisiin tapahtumiin, tosin nykyään 
hyvin valikoiden. Kyselyitä esimerkiksi näytösajoihin tulee 
kyllä edelleen aika paljon.” 23 osakilpailuvoittoa rallin 
MM-sarjassa ottanut laukaalaislegenda aloitti kisaamisen 
auton ratissa jo vuonna 1978. Mitään varsinaisia 40-vuotis- 
taiteilijajuhlia ei kuitenkaan ole luvassa, mies itse kertoo. 
Kankkusen nimi tosin kirjattaneen jatkossakin moottoriur-
heilun tulosluetteloihin, sillä Juhan poika Niko on jatkamas-
sa isän jalanjäljillä. ”Niko on viime aikoina ajanut Saksassa 
rata-autosarjaa. Jatkosuunnitelmiakin on jo tehty, mutta 
niistä ei vielä voi puhua sen enempää.”

Seniori itse aikoo siis jälleen pöllyttää Kuusamon lun-
ta Audien ratin takana. Kokenut kilpakettu ylistää saksalais-
merkin pitkään hiomaa nelivetotekniikkaa. ”Hienoja ja laa-
dukkaita autoja, joiden ajokäytös on säädetty tasapainoisek-

si, eli ne eivät ole yli- eivätkä aliohjautuvia. Audihan käyttää 
nelivedoissaan mallista riippuen Torsen- ja Haldex-tyyppisiä 
voimanjakoratkaisuja, jotka on jatkojalostettu merkin omaan 
tyyliin sopiviksi.” Kankkunen muistuttaa, että nelivetoautol-
la ajavan on syytä pitää mielessä ne kuuluisat fysiikan lait. 
”Nelivetoisella pääsee hyvin liikkeelle ja vauhtiin, mutta sen 
lisäksi on pystyttävä pysähtymään ajoissa. Lisäksi nelivedon 
ääritilannekäytös on erilaista kuin kaksivetoisen, joten au-
ton käyttäytymistä on hyvä harjoitella. Driving Academyssa 
näitä asioita pääsee kokeilemaan maantienopeuksissa.” 

”Liukkaalla ajamista kannattaa harjoitella, sillä varsin-
kin Etelä- ja Keski-Suomen talvessa ajokelien jatkuva vaih-
telu tekee ajamisesta haastavaa. Välillä tiet jäätyvät, ja het-
ken päästä on taas sulaa. Kuljettajan pitää olla koko ajan 
tarkkana.”

Kuka tahansa voi kehittää talviajotaitoaan Juha Kank-
kunen Driving Academyn kursseilla. Vaikka koulutukset to-
teutetaan ryhmittäin, mukaan voi ilmoittautua yksinkin. 
”Kaikki halukkaat pääsevät mukaan. Jos on tulossa yksin, et-
sitään koulutusjaksolta sopiva päivä, jolloin tulija voi liittyä 
osaksi isompaa ryhmää”, Juha Kankkunen lupaa. //

 
Lisätietoa:
Juha Kankkunen Driving Academy, Kuusamo
+358 400 196 072 www.juhakankkunen.com

”Tänä vuonna 
kalustossa on 
erityisen paljon 
Audeja.”
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Askel tulevaisuuteen
Audin uudet e-tron-sähköautot siirtyvät tuotantoon ja 

                    ovat pian täällä. Nelivetoiset voimapakkaukset ovat  

      sähköautojen muotoilun ja teknologian suunnannäyttäjiä.

                              Timo Toiviainen (teksti)

Audi laajentaa mallivalikoimaansa täysin uusilla 
sähköautoilla. Oheisissa kuvissa konseptitasoisina esiin-
tyvät Audi e-tron quattro concept ja e-tron Sportback 
concept siirtyvät valmiina tuotantomalleina valmistuk-
seen porrastetulla aikataululla. 

SUV-mallisen e-tron quattron tuotanto alkaa vuo-
den 2018 aikana ja coupémainen, neliovinen e-tron 
Sport back seuraa perässä 2019. Molempien valmistus-
paikaksi on valikoitunut Bryssel Belgiassa.

”Tämä on selkeä sitoutuminen sähköiseen liikkumi-
seen”, sanoo Audin tuotannosta vastaava johtaja Hubert 
Waltl. Uusilla täyssähköautoilla Audi vahvistaa kilpailu-
kykyään tässä tulevaisuuden tärkeässä segmentissä.  
Audille tyypillisesti myös uudet sähköautot edustavat 
huippuluokan ajettavuutta, suorituskykyä ja muotoilua.

Audi e-tron quattro concept on urheilullinen SUV, 
jonka pituus on 4,88 m, leveys 1,93 m ja akseliväli 2,91 m. 

Kooltaan se asettuu Audi Q5:n ja Q7:n välimaastoon, 
mutta on kuitenkin näitä huomattavasti matalampi 
(1,54 m). Mittasuhteiltaan urheilullisen ja kevyen korin 
ilmanvastuskerroin on vain 0,25.          

Audi e-tron Sportback concept taas on tunteisiin 
vetoava Gran Turismo. Ulkonevat pyöräkotelot ovat osa 
quattro-muotoilua ja kertovat suuresta raideleveydes-
tä sekä dynaamisista ajo-ominaisuuksista. Isot 23 tuu-
man viisipuolaiset vanteet vielä korostavat urheilulli-
suutta. Upeat muodot ja edistyksellisen tekniikan yh-
distävän Sportbackin pituus on 4,9 m, leveys 1,98 m, 
akseliväli 2,93 m ja korkeus 1,53 m.  

          
Molemmat uudet sähköautot perustuvat samaan 

tekniseen perusratkaisuun. Sähkömoottoreita on kolme, 
yksi etuakselia ja kaksi taka-akselia varten. Näin saadaan 
tulokseksi quattro-neliveto.             >>
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Konseptiautojen sähkömoottoreiden huima koko-
naisteho 320 kW on nostettavissa lyhyt aikaisesti jopa 
370 kW:n tasolle, ja vääntömomenttia löytyy mehevät 
800 Nm. Näillä voimilla esimerkiksi e-tron quattro con-
cept kiihtyy sadan kilometrin tuntivauhtiin vain 4,6 
sekunnissa.

Kun puhutaan sähköautoista, kuuluu toiminta-
matka tärkeimpiin ominaisuuksiin. Audin uusien 
e-tron-konseptimallien toimintamatka on jopa 500 
kilometriä. Nestejäähdytteinen litium-ioni-akku on si-
joitettu akselien väliin matkustamon alle. Ratkaisu pi-
tää painopisteen matalalla ja painojakauman tasaisena 
52:48-suhteessa. Muihin saman kokoluokan autoihin 
verrattuna ajodynamiikka ja -turvallisuus ovat erinomai-
sia. Akku voidaan ladata yhdistetyllä latausjärjestelmäl-
lä sekä vaihtovirralla (AC) että tasavirralla (DC).

Kardaanitunnelia näissä kahdessa sähköautossa 
ei tarvita. Se mahdollistaa avarammat sisätilat ja reilut 
jalkatilat. Myös sisätilojen uusi ja pelkistetty muotoi-
lulinja luo tilan tuntua sekä selkeyttä matkustamoon.  

Audi e-tron -konseptiautot ovat innovatiivisia 
myös valotekniikaltaan. Edessä ja takana on digitaali-
sesti ohjatut, erinomaisesti valaisevat Matrix LED -yk-
siköt. Audi otti ensimmäisenä maailmassa käyttöön 
LED-ajovalot ja oli merkittävä tekijä Matrix LED -tekno-
logian, laservalojen ja OLED-tekniikan läpimurrossa.    

Kahden uuden e-tron-automallin jälkeen säh-
köisten Audi-mallien valikoima tulee täydentymään 
edelleen.

Ajamisen tulevaisuutta luotaava konseptiauto 
Elaine esiteltiin Frankfurtin autonäyttelyssä 2017. Audi 
e-tron Sportbackiin perustuvassa tutkielmassa kuljet-
tajaa avustavat järjestelmät ja automatisoitu ajaminen 
on viety seuraavalle tasolle. Perustan toiminnoille tar-
joaa järjestelmien ohjauskeskus zFAS. Aiempaa suu-
remman laskentatehon ja lukuisten tarkkojen anturei-
den ansiosta auto voi helpottaa kuljettajan tehtävää 
ajamalla itsenäisesti moottoriteillä.           >>

Täyssähköauton toimintamatka 
on 95 kilowattitunnin akulla yli 
500 kilometriä (NEDC).
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Ruuhka-avustimen laajennus Highway Pilot toimii 
60–130 km/h:n nopeuksissa. Kuljettajaa avustaviin 
järjestelmiin kuuluvat myös esimerkiksi pre sense -tur-
vajärjestelmä ja HERE-navigointitietoja hyödyntävä 
ennakoiva taloudellisuusavustin. Yhä nopeammat in-
ternetyhteydet mahdollistavat myös työasioihin tar-
vittavat videoyhteydet ajon aikana.

Autonomisen ajamisen kannalta on ratkaisevan 
tärkeää, että auto ja liikennetiedot verkottuvat. Pian 
kuljettaja voi jättää autonsa paikkaan, josta auto ajaa 
itsenäisesti lataus- ja pesupalveluilla varustettuun 
parkkihalliin. Älykäs Audi voi myös etsiä vapaan park-
kipaikan tien sivusta. Verkkopohjaisia autokohtaisia 
sovelluksia on tulossa lisää. Standardirajapinta älyk-
käille laitteille on valmistumassa ja tuotteet jo lähellä 
tuotantovalmiutta. Koemalli Audi Elaine on teolliseen 
internetin IoT-tuote, joka integroituu älykkäästi käyt-
täjänsä elämään. Esimerkiksi Audi Fit Driver on henkilö-
kohtaiseksi optimoitu ajokokemus, jonka ansiosta kul-
jettaja on ajomatkan jälkeen rentoutuneempi. Fit Driver 
voi näyttää kuljettajalle biopalautteen, ohjata rentout-
tavaan hengitykseen, käynnistää energisoivan istuimen 
hierontatoiminnon tai mukautuvan infotainment- 
toiminnon sekä sopivan sisävalaistuksen. //

Audin uusi muotoilulinja luo tilan tuntua matkustamoon. 
Tutkielma Audi Elainen kojetaulun ja keskikonsolin linjat 
edustavat nykyaikaista, pelkistettyä tyyliä. 

320 kW–370 kW:n tehon 
ansiosta kiihdytys 0–100 km/h 
onnistuu vain 4,6 sekunnissa.



Hongkongista Montrealiin – Formula E tuo sähköisiä 

elämyksiä kymmeneen suurkaupunkiin. Tässä esittelemme 

niistä viisi kaudelta 2016/2017. Mutta kyse ei ole  vain 

moottoriurheilusta vaan liikkuvuuden tulevaisuudesta  

– ja se on sähköinen.

Birte Mußmann (teksti)

Circuit de Monaco: Ranskan Rivieralla sijaitsee Formula 
E -kauden lyhin rata. Sataman lähistöllä kiertävällä radal-
la on mittaa 1,76 kilometriä, ja se kulkee tiheästi asutun 
ruhtinaskunnan läpi. Lähtöruudukko ja maaliviiva ovat 
samat kuin legendaarisessa Formula 1 -radassa. Kilpaili-
joiden pitää peitota myös klassiset haasteet, kuten Tabac- 
ja Piscine-mutkat.  #MonacoePrix

Monaco, 13.5.2017 
Pituus: 1,76 km 
Mutkia: 12
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Circuit des Invalides: Seine-joen rannoilla kulkeva rata 
kiertää Hôtel des Invalidesin ympäri ja ohittaa Napoleonin 
haudan. Taustalla näkyy jatkuvasti Eiffel-torni, Pariisin 
maailmankuulu symboli. Kahdella suoralla autot voivat 
saavuttaa jopa 200 kilometrin tuntinopeuden.  
 #ParisePrix

Berliini: Kesäkuun 2017 -kisan lähtö oli lakkautetun 
Tempelhofin lentokentän alueella. Berliinin osakilpailus-
sa katsojilla on radalle hyvä näkyvyys useista eri katso-
moista. Huikeita ohituksia ja näyttävää kaarreajoa on 
helppo seurata. 

#BerlinePrix SCHÖNEFELD

CHARLOTTEN-
BURG

FRIEDRICHSHAIN

SPANDAU

ARC DE TRIOMPHE

PLACE DE 
LA NATION

CIRCUIT DES 
INVALIDES

Berliini,
10.–11.6.2017
Pituus: 2,47 km 
Mutkia: 17

Pariisi, 
20.5.2017: 
Pituus: 1,93 km 
Mutkia: 14

Red Hook: Aina kauden lopulla Formula E matkaa Isoon Ome-
naan ja saavuttaa ensimmäisenä FIA-kilpasarjana jotakin, mitä 
Formula 1 on tavoitellut jo vuosikymmenet. Wall Street taka-
naan ja Vapaudenpatsas edessään kuljettajat puskevat autonsa 
ääri rajoille Brooklynissä. Rata sisältää vauhdikkaita osuuksia, 
tiukkoja mutkia ja kapean osion suoraan veden äärellä.        
        #NYCePrix

New York City,
15.–16.7.2017 
Pituus: 1,947 km 
Mutkia: 13

STATEN ISLAND

BROOKLYN

M
AN

H
AT

TA
N

QUEENS

BRONX

RED HOOK

St. Lawrence River: Kanadan Montreal isännöi kauden päätöskilpailua. 
St. Lawrence -joen rannoilla kisataan Kanadan yleisradiotalo Maison de 
Radio-Canadaa kiertävällä radalla. Tällä 2,75 kilometrin radalla on usei-
ta 90 asteen mutkia. Viikonloppuun tuovat oman lisänsä kaupungin 
375-vuotisjuhlat.  

#MontrealePrix

Montreal, 
29.–30.7.2017 
Pituus: 2,75 km 
Mutkia: 14

Lisätietoa kaikista Formula E -kisoista ja -radoista on osoitteessa www.audi.com/formulae

MONTREAL-EST

WESTMOUNT

MONT-ROYAL

ST.LAWRENCE 
-JOKI

TEMPELHOF
AIRPORT

-KATURATA

Kilpailukalenteri 2017/18
Kaudella 2017/2018 Formula E vierailee 
viidellä mantereella. Uusia maita innovatii-
visten sähköautojen kilpailun ohjelmassa 
ovat Italia, Chile, Brasilia ja Sveitsi.
02–03/12 2017 Hong Kong (HK), 2 kisaa
13/01 2018 Marrakesh (MA)
03/02 2018 Santiago de Chile (RCH)
03/03 2018 Mexico City (MEX)
17/03 2018 Punta del Este (ROU)
14/04 2018 Rooma (I)
28/04 2018 Pariisi (F)
19/05 2018 Berliini (D)
10/06 2018 Zurich (CH)
14–15/07 2018 New York (USA), 2 kisaa
28–29/07 2018 Montreal (CAN), 2 kisaa
Lähde: fiaformulae.com
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e-tron – faktoja ja lukuja 
Vuodesta 2009 alkaen uusien sähköajoneuvojen kehitys on Ingolstadtissa 

koottu e-tron-otsikon alle. Tuotantomallit Audi A3 Sportback e-tron ja 

Audi Q7 e-tron quattro todistavat jo sähkömoottorin eduista TFSI- tai 

TDI-polttomoottoriin yhdistettynä. Audi e-tron quattro concept antaa 

esimakua tulevista täysin sähkökäyttöisistä malleista.

48 voltin sähköjärjestelmä ja sähkötoiminen kompressoriahdin: 
Hybridikonseptia sovelletaan muissakin kuin Audi e-tron -malleissa: 
Audi SQ7 TDI on merkin ensimmäinen rinnakkaisella 48 voltin sähkö-
järjestelmällä varustettu malli. 48 voltin jännitteellä toimii sähkö-
käyttöinen kompressoriahdin, joka sekin on nyt ensi kertaa sarja-
tuotannossa. Nollasta sataan 4,8 sekunnissa: V8 TDI -moottori ja 
turboahtimia täydentävä sähkötoiminen kompressoriahdin tuotta-
vat urheiluauton dynaamisen suorituskyvyn paremmalla hyöty-
suhteella. Tulossa on myös muita kevythybriditekniikkaa käyttäviä 
autoja.

Audin langaton latausjärjestelmä

Induktiivinen vaihtovirtalataus on 

tekemässä lataamisesta kätevämpää 

lähitulevaisuudessa, sekä kotona 

että myöhemmin myös julkisten lataus-

asemien kautta. Sähköautoa ladataan 

langattomasti sähköverkkoon yhdistetyn 

induktiivisen latausaseman kautta. 

Latausasema sisältää integroidun 

ensiökelan ja invertterin 

(AC/AC-muuntimen). 

Latausinfrastruktuuri 2.0

BMW Group, Daimler AG, Ford Motor Company 

ja Volkswagen Group yhdessä Audin ja 

Porschen kanssa suunnittelevat yhteisyritystä 

toteuttamaan Euroopan tehokkaimman 

latausverkoston sähköajoneuvoille. Tavoittee-

na on lisätä toimintasädettä pitkillä matkoilla. 

Ensimmäiseen vaiheeseen kuuluu 400 pisteen 

varustaminen ultranopealla ja tehokkaalla 

latauksella perustuen Combined Charging 

System (CCS) -standardiin. Jopa 350 kilowatin 

lataustehon ansiosta tämä teknologia 

nopeuttaa prosessia huomattavasti. 

Kotitalouspistorasia  

n. 4 h

Kolmivaihepistorasia 

n. 2,5 h

Audi e-tron -mallien akut voidaan ladata kotitalous- ja 
kolmivaihepistorasioista sekä julkisista latauspisteistä. 
Esimerkiksi nykyisen Audi A3 Sportbackin odotetut 
latausajat ovat seuraavat:

Lataus

Aina askeleen edellä

Taloudellista rullausta jarrutuksen sijaan: Ennakoiva taloudellisuusavustin (PEA) käyttää 

navigointijärjestelmän tietoja kertoakseen kuljettajalle, milloin jalka kannattaa nostaa 

kaasulta – ei jarruttamista vaan rullaamista varten. Tämä teknologia tehostaa sekä hybridien 

että täyssähkömallien hyötysuhdetta.

Sähköistävää tekniikkaa

2018 
E-factory

Ensimmäisen täysin sähköisen 

Audi SUV:n tuotanto on alkamassa yhtiön 

Brysselin-tehtaalla 2018 aikana.

Audi e-tron -mallit

30  
minuuttia

Näin kauan 150 kilowatin tehoiselta lataus-

asemalta kestää ladata Audi e-tron quattro 

conceptin akkuun riittävästi virtaa 400 kilometrin  

matkaa varten.

Audi e-tron quattro concept

500 km 

370 kW 

800 Nm

Audi e-tron quattro concept: Tämä konseptiauto an-
taa esimakua täysin sähkökäyttöisestä ja urheilullisesta 
huipputason katumaasturista. Sen tärkeimpiä ominaisuuk-
sia ovat aerodynaaminen muotoilu, jonka ilmanvastusker-
roin on vain 0,25, sekä älykäs täyssähköinen e-tron quattro  
-voimalinja, joka tuottaa jopa 370 kW:n tehon ja yli 500 
km:n toimintamatkan (NEDC). Audi e-tron quattro concept 
kiihtyy nollasta sataan 4,6 sekunnissa.

Audi A3 Sportback e-tron

48 km

150 kW 

350 Nm

Audi A3 Sportback e-tron: Premium-luokan kom-
pakti ladattava hybridi on verrattoman kätevä arkipäiväi-
seen käyttöön. Sähkö- ja polttomoottorin edut yhdistävä 
auto tarjoaa sekä sähkökäytön että pidemmän toiminta-
säteen  tehokkaan nelisylinterisen moottorin ansiosta. Se 
kulkee noin 48 kilometrin matkan täysin sähköllä. 

Audi Q7 e-tron quattro

56 km

275 kW 

700 Nm

Audi Q7 e-tron quattro: Maailman ensimmäinen 
ladattava hybridi kuusisylinterisellä TDI-moottorilla ja 
quattro- nelivedolla on ollut saatavilla useimmilla Euroo-
pan markkinoilla vuoden 2016 puolivälistä asti. Audi Q7 
e-tron quattro yhdistää sähkö- ja polttomoottorin edut. 
Se kiihtyy nollasta sataan 6,2 sekunnissa ja kuluttaa 100 
kilometrillä vain 1,8 litraa dieseliä.

Audi Magazine Audi Magazine28 29
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Marc Lichte, AUDI AG:n muotoilujohtaja, on henkeen  
ja vereen purjehtija. Vene on hänelle turvapaikka, jossa 
hän voi ladata akkunsa ja jatkaa sitten visiointia.
Bernd Zerelles (teksti) & Rouven Steinke (kuvat)

PURJEHDUKSEN ZEN

Audi MagazineAudi Magazine30 31
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Usein juuri pienet asiat paljastavat ihmisestä eni-

ten. Kuten vaikkapa tuulimittari Marc Lichten purjeveneen 

mastossa: ”Näetkö, kuinka kaikissa muissa veneissä tuu-

limittari on maston jatkeena tai osoittaa suoraan eteen-

päin? Halusin, että omani seuraa maston nousevaa linjaa, 

taipuu aerodynaamisesti ja kääntyy vasta sitten eteen-

päin. Näin se on täydellisessä kul-

massa tuuleen nähden ja mittaa 

sitä tarkasti. Suunnittelin laitteen 

itse. Se on ainoa laatuaan ja täydel-

linen.” Marc Lichte nostaa vasem-

man kätensä etusormi suorana 

päänsä yläpuolelle ja näyttää sitten 

oikealla kädellään, miten tuulimit-

tarin täydellisen sulava muoto mu-

kautuu tuuleen. Hän jatkaa: ”Eri-

tyistä tässä veneessä on myös keu-

lapotkuri. Purjehdin usein yksin, ja 

keulapotkuri auttaa laituriin tulles-

sa ja siitä lähtiessä. Telakka lupasi 

asentaa sen putkeen vain millimet-

rin toleranssilla. Olin paikan päällä 

ja valvoin prosessia, ja se jopa onnistui. Yhden millimetrin 

tarkkuus on uskomatonta. Regattaa varten poistan tieten-

kin akut painon säästämiseksi.”

Ei ole helppoa pysytellä 48-vuotiaan Marc Lichten 

vauhdissa. Kehyksettömien Titanal-lasien (hänen mukaan-

sa ”höyhenenkevyt high tech -rakenne”) takana siniset sil-

mät vaikuttavat levollisilta, mutta puhetulva on tauoton. 

Audi AG:n muotoilujohtajan kalenteri on täynnä, joten hän 

ehtii tavata meidät vain piilopaikassaan – pienen Saksan 

pohjoisrannikon kaupungin venesatamassa, jossa hänen 

purjeveneensä on ankkuroituna. Kyseessä on kuitenkin mies, 

jonka uusi muotoilustrategia on ensi kertaa päässyt tuotan-

toon uusimmassa Audi A8:ssa, samalla kun aivan uusi Audi 

AICON esittelee hänen visiotaan autoilun tulevaisuudesta. 

Mukavasti oliivinvärisiin puuvillahousuihin ja tummansini-

seen villapaitaan pukeutunut, paljain jaloin liikkuva Lichte 

toivottaa meidät tervetulleeksi Xp 38 X-Yachtiinsa. Euroop-

palainen Yacht-lehti kuvailee veneen olevan ”sulava ja no-

pea pikaristeilijä, joka herättää pelkoa kaikissa regatta-vas-

tustajissaan.” Lichten vene on kuitenkin erilainen kuin muut 

Xp 38:t. Runkoa lukuun ottamatta suurin osa tärkeimmis-

tä komponenteista on tehty hiilikuidusta: kori, köli, masto 

lisävarusteineen, peräsin ja jälkiasenteiset Doyle-purjeet. 

”Tämä on niin jäykkä, ettei mikään anna periksi”, Lichte heh-

kuttaa. ”Jokainen pieni tuulenvire muunnetaan nopeudek-

si. Tällä on mahtava purjehtia.”

Suorituskyky onkin keskeinen tekijä intohimoisel-

le purjehtijalle, joka aloitti jo kuusivuotiaana optimistijol-

lalla. Sen jälkeen hän seurasi tyypillistä regatta-urapol-

kua ja eteni Laserin kautta neljännestonniluokkiin. Lichte 

nappasi Kielin regatasta kolme luokkavoittoa ja sijoittui 

kahdesti toiseksi Saksan mestaruuskilpailuissa. Vaikka 

Marc Lichte johtaakin nykyisin 440 hengen muotoiluosas-

toa, hän pyrkii silti purjehtimaan aina kun mahdollista. 

Bayerischer Yacht-Clubin jäsen kantaa luonnollisesti ker-

honsa logoa veneessään myös Itämerellä, mutta aivan 

yhtä tyytyväinen hän on kerhon kotivesillä Starnberg-jär-

vellä ohjastaessaan pienempää venettä, jollaisella myös 

Saksan paras Star-köliveneen kippari Johannes Polgar kil-

pailee, tai jopa yhden hengen Laser-jollaa. ”Se on mahta-

vaa vatsalihastreeniä”, hän toteaa.

Ensisijaisesti Marc Lichte on tietenkin muotoilija. 

Siksi hänen purjeveneensäkin erottuu muista: kaikki kuo-

musta peräsimeen asti on tuunattua. ”Värit sointuvat 

harmonisesti yhteen niin, että koko alus näyttää yhdel-

lä muotilla valetulta.” Sisustuksessa käytetään vain kah-

ta sävyä, ja runkoon on valittu RAL-väri. Runko on mus-

ta eikä valkoinen, kuten muissa Xp 38 -purjeveneissä. 

”Ei, ei, ei. Se ei ole musta. Musta ei näyttäisi oikealta, se 

olisi liian karkea. Ei hiilikuitukaan ole mustaa. Rungon 

pitää kuitenkin sointua kansirakenteisiin.” Tämä innoit-

ti Lichten etsimään erilaisia standardoituja RAL-sävyjä, 

jotka sointuisivat yhteen hiilikuidun kanssa. Hän maa-

lautti niitä yhden neliömetrin kokoisille muoviliuskoille 

ja arvioi värien vaikutuksia kannattelemalla niitä veneen 

edessä satamassa erilaisessa valaistuk-

sessa ja eri vuoro kaudenaikoina. Vasta sit-

ten hän antoi luvan maalata. ”Tämä tum-

ma harmaa täydentää hiilikuitua täydelli-

sesti ja tekee veneestä todella tyylikkään, 

eikö vain?” Lichten odotukset veneeltään 

ovat yksinkertaiset: ”Suorituskyvyn pitää 

olla virheetöntä – aivan kuten ulkonäön-

kin. Xp 38 täyttää nämä ehdot. Se kulkee 

kuin unelma ja sen muotoilu on lähes aja-

tonta, mikä on minulle todella tärkeää. 

Tässä on rinnastus automuotoiluun. Pur-

jeveneessä tärkeintä ovat juuri linjat, eli pi-

tuus ja mittasuhteet – aivan kuten Audis-

sakin.” Marc Lichten pakkomielle on ää-

rimmäinen täydellisyys, eikä mikään muu 

kelpaa. Sekä suorituskyvyn että estetiikan näkökulmas-

ta hän tavoittelee jatkuvasti Audi- kielellä ”Vorsprungia” 

teknikassa ja muotoilussa.                                              >>

Purjeveneessä 

tärkeintä ovat linjat, 

pinnat ja mitta-

suhteet – aivan kuten 

uuden Audi A8:n 

sisustuksessa. 

Eleganssi ja toistuvat 

suunnitteluperiaat-

teet yhdistyvät 

teknologiaan ja 

luovat runsaan 

tunnelman sekä 

viestivät edistyksestä.

Marc Lichte on syntynyt 

9.8.1969 Saksan 

Arnsbergissä. Aloitti 

uransa Volkswagen AG:ssä 

vuonna 1996, yhä 

opiskellessaan. Exterior 

Design Studion johtajana 

hänen vastuullaan olivat 

VW Golf (sukupolvet 5, 6 

ja 7), Passat, Touareg ja 

Arteon. Lichte siirtyi AUDI 

AG:n muotoilujohtajaksi 

1.2.2014.
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Purjehtiminen ja automuotoilu ovat Lichten suuret 

intohimot. Saksan Sauerlandissa syntynyt Lichte käytti jo 

koululaisena kaiken vapaa-aikansa veneessään Möhne-jär-

vellä. Piirtäminen oli hänen tapansa saada aika kulumaan 

tylsillä oppitunneilla: ”Luonnostelin autoja kirjojen va-

semmanpuoleisille sivuille ja purjeveneitä oikealle.” Hä-

nen intohimonsa saada oma purjevene auttoi häntä va-

hingossa saamaan ensimmäisen työn automuotoilijana. 

Aloitettuaan juuri opintonsa kuljetusalan muotoiluohjel-

massa  Pforzheimin yliopistossa hän sai kuulla muotoi-

lukilpailusta. Palkintona oli 25 000 Saksan markkaa. ”Mi-

nun piti ensin voittaa sisäinen valintaprosessi, jotta pää-

sin edustamaan Pforzheimia, ja sitten kilpailla Kaliforni-

an, Sveitsin ja Lontoon muotoilu-

kouluja vastaan. Mutta mahdolli-

suus saada näin paljon rahaa ker-

ralla oli mieletön tilaisuus.” Lichte 

vetäytyi vuodeksi työstämään muo-

toilukonseptiaan ja malliaan. ”Ha-

lusin ne rahat ja vain siksi, että voi-

sin ostaa itselleni veneen.” Tämä 

uskomaton kes kit tyminen osoit-

tautui menestyksen salaisuudeksi. 

Lichte voitti kilpailun ja käytti pal-

kintorahat ensimmäiseen purjeve-

neeseensä, joka oli seitsemän metriä pitkä. Mutta yhteen 

asiaan hän ei tuolloin kiinnittänyt niinkään huomiota: kil-

pailun palkintoraati koostui parhaiden autonvalmistaji-

en muotoilijoista. Lichte sen sijaan kiinnitti heidän huo-

mionsa, ja hänelle tarjottiinkin pian ensimmäistä oikeaa 

työtä. Nykyään ajatus jo hymyilyttää häntä: ”En todella-

kaan ajatellut, kuinka paljon se vaikuttaisi tulevaan uraa-

ni.” Yhtä huvittavaa hänestä on nykyisin se, miten hän ra-

hoitti loput opintonsa myymällä autolehdille piirroksia 

valmistajien naamioiduista prototyypeistä. ”Sain yhdes-

tä kuvasta 3 500–4 000 Saksan markkaa. Yhteen kuvaan 

meni noin puolitoista päivää.” Kun hänet näkee venees-

sään luonnostelemassa autojen muotoja paperille sula-

vin vedoin, voisi kuvitella sen sujuneen nopeamminkin.

Mutta rupattelu saa riittää, 

sillä on aika nostaa ankkurit. Marc 

Lichte katoaa hyttiin ja palaa pian 

säänkestävissä purjehdusvarus-

teissa. Tuulimittarin näytössä nä-

kyy 10-13 m/s, mikä on bofori-

asteikolla navakka kuutonen. Län-

situuli kiidättää cumuluspilviä Itä-

meren sinisellä taivaalla. Purjeh-

dussääksi tämä on täydellinen. 

Kielin lahden pieni satama on sijainniltaan ihanteellinen 

strategisesta näkökulmasta. Heikommalla tuulella voi 

suunnata avomerelle. Kun taas tuuli on 

na vakampaa, kuten tänään, suojainen Kie-

lin vuono sopii hyvin purjehtimiseen. 

Lichte valmistelee purjeet, irtautuu lai-

turista potkurin avulla ja nostaa ensim-

mäisen lepuuttajan ylös. Jokainen liike on 

harkittu. Hän ohjaa veneen taitavasti ulos 

satamasta ja kääntää sen tuuleen, jotta 

purjeet voi nostaa. Päivän leppoisalle pur-

jehdukselle tarvitaan vain genoa. Lichte 

kuitenkin nostaa myös isopurjeen, jolloin 

yhteensä noin 100 neliötä hiilikuitua sei-

soo tuulesta pulleana. Tällä tuulella se on 

jo melkein ylärajoilla, mutta kun vieraita 

on kyydissä, heille pitää luonnollisesti tar-

jota täysi kokemus. Kippari kääntää venettä, kunnes Xp 

38 alkaa riemukkaasti kallistua. Roiskeet lyövät suojan-

puolelle ja takilat ulvovat tuulessa. Lähdemme liikkeel-

le. On vaikuttavaa, miten mies on muuttunut täysin ve-

neeseen päästyään. Maalla hän on aivan pitelemätön, 

mutta meri rauhoittaa. Keskittyneenä hän vuoroin etsii 

purjeille parasta asentoa ja vuoroin taas tarkkailee ve-

den pinnan puuskia voidakseen pitää veneen parhaalla 

kurssilla vain pienten liikkeiden avulla. Muulle miehis-

tölle hän jakelee vain selkeitä ja lyhyitä ohjeita: ”Nosta-

kaa jalus viistopurjeen jälkeen. Siirryttekö eteenpäin, että 

paino jakautuu paremmin.” Sanoja ei tuhlata. 

Marc Lichtestä veneensä ohjaimissa tulee mieleen 

sähköauto, joka pysähtyy viimein lataamaan akkujaan 

vietettyään pitkän päivän kaupungin liikenteessä. Aal-

loilla hän vaikuttaa olevan yksin nauttimassa äärimmäi-

sestä vapaudesta – siitä, että hän voisi 

juuri nyt, tällä hetkellä, seilata aivan min-

ne vain sattuisi haluamaan. Ja niin hän 

voisi tällä veneellä tehdäkin – siihen se 

on rakennettu. Kun myöhemmin sata-

massa nautimme purjehduksen jälkeis-

tä olutta, Marc Lichte toteaa: ”Olen ih-

misenä jatkuvasti liikkeessä. Kaikki inspi-

roi minua: kaikki mitä näen tai syön, 

ihmiset joille puhun, paikat joihin mat-

kustan. Luovuuden kannalta tärkeintä 

on mieleni vapauttaminen. Ja sen voin 

tehdä veneessä. Siellä on hiljaista, kuu-

luu vain tuulen ääni. Se on täysi vastakohta arkielämäl-

leni.” Veneen peräpeilissä lukee nimi ”Heima”. Se tar-

koittaa islanniksi kotia. //

 

Uusi Audi A8 on 

ensimmäinen Marc 

Lichten uuden 

muotoilufilosofian 

mukaisesti luotu 

tuotantoauto. 

Jatkossa jokainen 

malli kuvastaa myös 

brändiä oman 

luonteensa lisäksi.

Nerokasta: 

”Opinnäytteenä 

tekemäni työ oli 

aikaisekseen hyvin 

innovatiivinen. 

Nuppien ja kahvojen 

sijaan käytin 

varjomaisia aukkoja 

laatikoiden ja ovien 

avaamiseen.”

Laser, jolla Marc Lichte 

purjehtii Starnberg-

järvellä, on urheilulli-

nen yhden hengen 

jolla, joka nousee 

herkästi plaaniin. 

Lichte on Starnberg-

järvellä toimivan 

Bayerischer Yacht-

Clubin jäsen.

Boforiasteikolla kuusi 

tarkoittaa ”navakkaa 

tuulta”, joka heiluttaa 

suuria oksia ja saa 

puhelinlangat viheltä-

mään. Vedessä se 

tarkoittaa suurten 

aaltojen muodostumista. 

Vaahtopäitä näkyy 

enemmän ja vesiroiskeet 

ovat todennäköisiä.
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Audi Q8 on täynnä inspiroivia ja älykkäitä ideoita alkaen  

korin muotoilusta ja sisustuksen arkkitehtuurista aina 

vuorovaikutteiseen graafiseen käyttöliittymään asti. 

Patrick Morda (teksti) & Manuel Ferrigato (kuvat)

Visio katumaasturista
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Urheilulliset katumaasturit ovat melko tuore lisäys 
automuotoilun kenttään. Niillä on kuitenkin yksi yhtei-
nen piirre: coupé-tyylisesti taaksepäin laskeva kattolinja 
antaa melko korkeiden katumaastureiden linjoihin dynaa-
misen säväyksen. Audi Q8 concept on vielä tutkielma, 
mutta antaa esimakua pian tuotantoon tulevasta urhei-
lullisen elegantista huipputason Audi SUV:stä. Se näyt-
tää jälleen kerran Audin kulkevan omia polkujaan. Vaikut-
tavuudestaan huolimatta se ei tingi tarkoituksenmukai- 
suudesta isoissa tai pienissä asioissa. Erityisesti sisä-
tiloissa muotoilu ja toiminnallisuus sulautuvat entistä 
enemmän yhteen. 

”Paitsi että Audi Q8 on aivan uudenlainen SUV, se 
esittelee myös yleisemmin, miltä Audin Q-mallit tulevat 
näyttämään tulevaisuudessa”, sanoo Sascha Heyde, tut-
kielman ulkoasun muotoilupäällikkö. Audi Q8 concept to-
teuttaakin selkeää, muotoilulähtöistä strategiaa, jolla 
Audin eri ajoneuvoluokat erotetaan toisistaan. Esimerk-
kinä tästä on veistoksellinen Singleframe-etusäleikkö, 
joka on paljon leveämpi kuin nykyisissä tuotantomalleis-
sa. Itsevarmaa ilmettä korostaa kahdeksankulmainen 
muoto, jolle kuusi pystymallista kaksoislistaa antavat ra-
kennetta. Tämä uusi säleikköarkkitehtuuri määrittää 
myös tulevien Audi Q -mallien ilmettä. Sen viereiset  
ilmanottoaukot ovat syviä ja dynaamisia kuin turbiinin 
imuaukot. ”Otimme tarkoituksella mukaan erittäin urhei-
lullisia elementtejä, jotta katumaasturin jämäkkyyteen 
saatiin myös hienovaraista ja energistä eleganssia”,  
Heyde lisää.

Muotoilupiirteet seuraavat saumattomasti toisiaan 
ajoneuvon kyljissä. Matala katto yhdessä leveän C-pila-
rin kanssa tuo mieleen 80-luvun Audi Ur-quattron. Sama 
koskee pyöräkoteloiden ulkonevia hartialinjoja, joita on 
aiemmin käytetty viestimään brändin quattro-geeneis-
tä Audi prologue -sarjan konseptiautoissa sekä myös tuo-
tantomalleissa, kuten Audi Q2:ssa. ”Toisin kuin useim-
mat muut SUV:t, koko auto on suhteellisen matala ja vain 

1,70 metriä korkea. Halusimme luoda coupé-tunnelmaa 
ilman liian voimakkaasti laskevaa kattolinjaa,” Heyde sel-
ventää. Paitsi että muoto erottuu kilpailijoista, se myös 
hyödyttää takaistuimilla matkustavia, sillä pisimmätkin 
mahtuvat nyt mukavasti takapenkille. Katto näyttää sil-
mään erittäin matalalalta. Sen jatkeena olevan spoilerin 
linjat yhdistyvät matalaan takaikkunaan lisäten dynaa-
mista ilmettä. Takaluukun ilmanohjain vielä lisää coupén 
urheilullista DNA:ta omalta osaltaan. Koko takaosan 
poikki ulottuva valonauha toimii takavalona, jarruvalo-
na ja dynaamisena suuntavilkkuna. Alumiinilevyihin upo-
tetut ulommat valoelementit toistavat ajovalojen  
muotoilua.                          >>
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Avautuneista ovista voi helposti kulkea sisään Audi 
Q8 conceptin tilavaan, olohuonemaiseen matkustamoon. 
Reilusti mitoitetut linjat antavat ohjaamolle urheilullisen 
hienostuneen ilmeen. Kojetaulun selkeät, vaakasuuntai-
set elementit laskeutuvat asteittain matkustamoa koh-
ti. Keskeiset ohjaus- ja näyttöpinnat on integroitu black 
paneliksi kutsuttuun kiiltävään mustaan nauhaan, joka 
on kehystetty alumiinilla. Kun näyttö on sammutettuna, 
se muuttuu näkymättömäksi, sulautuu pintaan täysin ja 
varmistaa muotojen harmonian. Toiminnassa ollessaan 
se yhdistyy saumattomasti muuhun muotoiluun. Konsep-
timallin ilmeikäs muotoilu kertautuu ovien nuolimaisis-
sa koristeissa, joissa on alumiiniset avauskahvat. Ergono-
misten urheiluistuinten eri osat, kuten sivuttaistuet ja 
niskatuet, erottuvat selkeästi geometrisina muotoina. Is-
tuuduttuasi sinut ympäröi yhtenäinen muoto, joka alkaa 
etuovista ja kulkee vaakasuorana kaarena tuulilasin ala-
reunaa pitkin. Pinnoissa ei ole upotusten tai kolojen ai-
heuttamia katkoksia.

”Muotoilulinjamme päämäärä on luoda keveyden 
tunnetta ja samalla mahdollisimman paljon tilaa”, ker-
too Mattis van Tuijl. Hän koordinoi eri muotoilutiimejä, 
jotka yhdessä loivat Audi Q8 conceptin sisätilojen muo-
dot. Uudessa muotoilussa tämä saavutetaan hylkäämäl-
lä esimerkiksi perinteinen keskikonsolin rakenne ja 
ryhmittelemällä elementit yhteen. Kelluvalta näyttävä 
kojelauta saadaan keveän oloiseksi materiaali- ja pinta-
käsittelyvalinnoin. ”Etsimme aina yhtä lisämillimetriä – 
sitä, miten voimme yhdistää osia ja komponentteja ja li-
sätä tilaa tietylle alueelle tai ainakin luoda sellaisen 
vaikutelman.” Audi Q8 conceptissa Audin suunnittelijatii-
mi, jossa Sonja Forstreuterkin on mukana, oli keskeises-
sä asemassa. 

Käyttökokemuksen optimointi on myös kiinteä osa 
Audin yritysstrategiaa, ja se näkyy erityisesti auton sisäl-
lä. Keskiössä on kolmen kirjaimen yhdistelmä: GUI. Täl-
lä viitataan Audi Q8 conceptin useista näytöistä koostu-
vaan graafiseen käyttöliittymään, joka toimii suorana lin-

jana asiakkaan ja auton välillä. ”Jatkossa Audi ID -profii-
lini voi säätää jokaisen Audin mieltymysteni mukaan ja 
räätälöidä käyttöliittymän muun muassa synkronoimal-
la sen älypuhelimen kanssa. Saan myös ennakoivia ehdo-
tuksia. Audini voi vaikkapa kysyä, haluanko opastuksen 
kalenterissa olevaan tapahtumaan. Samaan aikaan ääni-
ohjauksesta tulee entistäkin tärkeämpää. Myös ulkopuo-
liset sovellukset integroituvat saumattomasti MMI-koje-
tauluun, jonka voin itse määrittää. Kaiken pitää olla help-
poa ja intuitiivista käyttää”, toteaa GUI-suunnittelija Son-
ja Forstreuter ja tiivistää näin yhden Audin suunnittelu-
periaatteista. ”Digitaalitekniikka antaa meille joustavuut-
ta sisällön esittämiseen.” Tämä käy ilmi esimerkiksi il-
mastoinnin ohjauksesta. Ilmastoinnin valikko tulee näky-
viin keskikonsolin ohjausnäyttöön vain silloin, kun mat-
kustaja astuu ajoneuvoon. Tämä olennaiseen keskittymi-
nen digitaalinäytöissä vähentää kuljettajaa häiritseviä  
tekijöitä. 

Perinteiset painikkeet puuttuvat lähes täysin, lu-
kuun ottamatta hätävilkkujen ja seisontajarrun kytkimiä. 
”Tässäkin meitä luonnollisesti sitovat lain vaatimukset. 
Halusimme kuitenkin soveltaa filosofiaamme aina, kun 
se oli mahdollista. Esimerkiksi ajovalojen kytkin on  
ajateltu uusiksi ja integroitu täysin digitaaliseen ympä-
ristöön”, van Tuijl kertoo. Sanomattakin on selvää, että 
Audin haptista palautetta antava ja laadusta kertova 
”naksahdus” on säilytetty digitaalisissa kytkimissä. ”Audi- 
asiakkaat voivat tulevaisuudessa nauttia yhtenäisestä 
käyttäjäkokemuksesta kaikkialla. Se ulottuu kaikkeen >> 
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mediaan, älypuhelinten ja -kellojen kaltaisista digitaali-
laitteista aina itse ajoneuvoon”, Sonja Forstreuter lisää.  
”Jatkossa Audin tuotteet ja digitaalipalvelut eivät enää ra-
joitu vain autoon, sillä siitäkin tulee liikkuvana laitteena 
osa digitaalista ekosysteemiä. Kaikki rakentuu asiakkaan 
eli käyttäjän elämän ympärille. Nykyisin pääpaino on 
edelleen ajamisessa. Mutta jos tulevaisuuden autot 
osaavat ajaa pitkät matkat itse eikä ihmisten enää tar-
vitse ajaa, työstämme täysin uusia käyttöliittymiä”, 
GUI-suunnittelija toteaa. 

Tässä yhteydessä on mainittava yksi Audi Q8 concep-
tin teknisistä huippukohdista: Uusi kosketusanaloginen 
heijastusnäyttö tuo tärkeät näytöt tuulilasille suoraan kul-
jettajan näkökenttään ja sijoittaa ne näin ikään kuin todel-
liseen ympäristöön. Esimerkiksi navigointinuoli näkyy sa-
massa kohdassa kuin tiessä oleva nuoli, ja kuljettajan 
avustinjärjestelmien ilmoitukset yhdistävät virtuaalisen 
ja fyysisen maailman. ”Esimerkiksi navigointi ja kuljetta-
jan avustinjärjestelmät näkyvät suoraan kuljettajan näkö-
kentässä. Näytämme tiedot kuljettajille siellä, missä nii-
tä tarvitaan, ja kohdistamme ne tosielämään lisätyn 
todellisuuden avulla”, Forstreuter selittää. ”Vaikka avus-
tinjärjestelmistä tuleekin yhä älykkäämpiä”, Mattijs van 
Tuijl lisää, ”keskitymme yhä kuljettajaan arkki tehtuuria 
suunniteltaessa. Kuljettaja on keskiössä ja toiminnot on 
järjestelty hänen ympärilleen”. Tämä on linjassa myös 
Audin keskeisen suunnitteluperiaatteen kanssa: Toimin-
tojen pitää olla siellä, missä niitä tarvitaan. // K
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Lisätietoa:
Jatkuvatoiminen quattro-neliveto siirtää Audi Q8 con-
ceptin voimalinjan tuottaman tehon tienpintaan. Vauh-
dikkaassa kaarreajossa quattro-nelivedon kanssa yh-
teistyössä toimii pyörä kohtaista momenttia säätävä 
järjestelmä, joka parantaa dynamiikkaa ja vakautta jar-
ruttamalla tarvittaessa kevy esti kaarteen sisäpuoli - 
sia pyöriä. Vaimennukseltaan säädettävä ilmajousitus, 
adap tive air suspension sport, tarjoaa laajan valikoiman 
vaihtoehtoja maantieajoon sopivasta pehmeydestä tiuk-
kaan käsi tel tävyyteen. Lisäksi sillä voi säätää maavaraa 
ajotilanteeseen sopivaksi kahteen eri korkeuteen 90 mil-
limetrin välein.   
www.audi.fiTi
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Huippukoripalloilija Petteri Koponen liikkuu nykyisessä 

              kotikaupungissaan Barcelonassa paikasta toiseen 

Audi A7:llä, jonka edellinen omistaja oli Lionel Messi.

                                                                   Vesa Eskola (teksti ja kuvat)

Musta Audi A7 lipuu palmujen välissä. Pitkänhuis-
kea kuski ohjastaa sitä rennosti kohti Barcelonan kes-
kustaa. Olemme Petteri Koposen kyydissä matkalla 
yhteen Barcelonan pyhätöistä – ainakin jos olet palloi-
lulajien ystävä. Camp Nou on FC Barcelonan kotista-
dion, mutta sen ympärillä on iso urheilukompleksi. 
Jalkapallostadionin lisäksi alueelta löytyy myös kori-
pallo-, käsipallo-, rullakiekko- sekä futsal-areena sekä 
yllättäen myös jäähalli.

Koposen työpaikka on Palau Blaugrana, noin 7 500 
katsojaa vetävä koripalloareena ja FC Barcelona Lassan 
kotistadion. 

Petteri ei tunnustaudu autofriikiksi, mutta autolla 
ja merkillä on silti väliä. ”Isoin asia autoilussa on siirtymi-
nen paikasta A paikkaan B. Mutta vaikka auton pitää en-
sisijaisesti olla sekä luotettava että turvallinen, sen pitää 
myös näyttää hyvältä. Sen perusteella lähdin koeajolle. 
Ennen sillä ei ollut niin väliä, millä sitä liikkui, mutta van-
hemmiten sitä haluaa ehkä jotain vähän parempaa.”   >>

Pitkän miehen valinta
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Kilometrejä A7 kerää vuodessa reilut 10 000. Ja 
hupaisasti A7 on Koposen ensimmäinen oma auto.

”Kun lähdin Suomesta Italiaan, seura antoi meille 
autot. Venäjällä Himkissä meillä oli puolestaan kuljet-
tajat. Siksi A7 on oikeastaan ensimmäinen auto, jonka 
olen itse ostanut. Se on siisti fiilis. Kokeilin myös Q5:tä, 
Q7:ää ja A6:ta, mutta tässä oli kaikki kohdallaan. Ja kun 
kävin koeajolla, tiesin heti, että tässä se on. Päätös syn-
tyi nopeasti. Olin miettinyt A7:ää jo ennen Barcelonaan 
tuloa. Ja kun kuulin, että kyseessä oli vielä Messin vanha 
auto, ei valintaa lopulta tarvinnut miettiä kauan.”

Messin auto? Kyllä. Audi on FC Barcelonan sponso-
ri. Ja autot vaihtuvat tasaisin väliajoin. Mutta se, että 
Messin takapuoli on kuluttanut A7:n penkkiä ei ratkais-
sut Petterin valintaa. Auton ominaisuuksia arvioitaessa 
Petteri on lopulta melko normiautoilja.

”Auton pitää olla käytännöllinen. Tykkään golfista, 
joten bägin on mahduttava mukaan. Ja joskus lähdetään 
kavereiden kanssa liikenteeseen, jolloin autossa pitää olla 
tilaa neljälle. Tietysti jos autotallissa on tilaa, voi ostaa 
muutaman erilaisen auton. Mutta ainakaan tässä vaihees-
sa siihen ei ole tarvetta. Kun ura loppuu ja olen Suomes-
sa, pitää varmaan hankkia yksi auto perhekäyttöön ja yksi 
vähän niin kuin itselleen…”

Ajoasento löytyy A7:ssä helposti. Säätöjä on pakko 
kehua, kun ne riittävät Messistä Koposeen.

”En ole onneksi pisimmästä päästä, joten minulla 
ei ole ongelmia löytää autoa. Isommat jätkät joutuvat 
miettimään valintaansa enemmän.”

Ja totta kai Petteri arvostaa myös hyvää ajettavuutta.
”Auton pitää olla hyvä ajettava, mukava ja helppo 

hallita. Kuuntelen myös musaa matkalla treeneihin, 
joten äänentoiston pitää toimia. Hevosvoimilla ei ole 
niin merkitystä. Pitää varmasti lähteä Saksaan pelaa-
maan. En ole ikinä ajanut autobaanalla, joten jos sitä 
pääsee koittamaan, ehkä tehon merkitys muuttuu. Mut-
ta ehkä on vain hyvä, ettei tehoa ole liikaa, eipä tule 
turhia sakkoja.”

Pysäköimme Camp Noun pelaajaparkkipaikalle, 
ja lähdemme haistelemaan alueen tuulia. Illalla on FC 
Barcelonan peli, ja yleisöä kasaantuu paikalle hyvissä 
ajoin. Espanjan lisäksi kuuluu ainakin englantia, venäjää 
ja italiaa. Tunnelma on kansainvälinen. Koposelle tämä 
on arkea, mutta muistissa on lähtö Suomesta nuorena 
poikana.                     >>

”Kilpailuvietti on 
vienyt minua aina 
eteenpäin.”

”Barcelona on hyvä joukkue, ei tästä hirveästi korkeammalle Euroopassa voi 
mennä. Voimme mennä pitkälle sekä Espanjan liigassa että Euro-liigassa. Minulla 
ei olisi mitään sitä vastaan, että pelaisin vaikka koko loppu-uran täällä.”
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”Oli iso muutos lähteä Hongasta ammattilaiseksi 
ulkomaille. Olet vahvistus, joten sinun pitää olla muita 
parempi. Kilpailuasetelma on kova. Vaikka olin mieles-
täni hyvä jo 20-vuotiaana, ammattilaisuuteen oli sopeu-
duttava nopeasti. Koko ajan oli todistettava olevansa 
peliajan veroinen.”

Italiasta koripallo vei Petterin Venäjälle ja sieltä 
viime vuonna Barcelonaan. Joka maassa on metkunsa, 
mutta ammattilaisen arki on lopulta aika samanlaista 
maasta riippumatta.

”Herätys aamulla. Minä tai vaimo vie poitsun päivä-
kotiin, sen jälkeen aamupala. Jos päivällä on kahdet 
treenit, ensimmäiset ovat 10.30 ja jälkimmäiset iltakuu-
delta. Jos on vain yhdet treenit, ne ovat yleensä puolen 
päivän aikaan.”

Ja pelimatkat verottavat aikaa nekin.
”Viime viikolla oli sunnuntaina peli Barcelonassa. 

Maanantai oli vapaa, ja tiistaina oli kahdet treenit. Kes-
kiviikkona ja torstaina oli yhdet treenit, ja torstaina mat-
kustimme jo Belgradiin. Perjantaina peli, josta suoraan 
yöllä Madridiin. Siellä lauantaina treenit, ja sunnuntaina 
12.30 peli. Sieltä takaisin Barcelonaan.” 

Se on urheilijan elämää: treenaamista, pelejä, mat-
kustamista, syömistä ja lepäämistä. Perhe onneksi ta-
sapainottaa elämää.

”Käymme kävelemässä ja usein rannalla, jos keli on 
hyvä. Kaikki pyörii kuitenkin pitkälti koriksen ympärillä. 
Linda on ollut mukana alusta alkaen. En tiedä, olisinko 
jaksanut tätä ruljanssia ilman häntä. Myös poitsun syn-
tymä on muuttanut minua. Vaikka on ollut huonompi 
peli, se unohtuu nopeasti, kun tulee kotiin.”

Seurajoukkueen lisäksi Petteriä kuormittaa myös 
Susijengi. Suomi on herännyt korishuumaan.

”Buumi on todella hieno juttu. Kun aloitin maajouk-
kueessa, olimme B-sarjassa, ja katsojia oli ehkä 700. Nyt 
EM-kisoissa oli Hartwall Arena täynnä, ja me voitettiin 
isoja pelejä… se oli siisti viikko.”

Kisoissa Petteri oli vielä puolikuntoinen, käden 
hermovamma haittasi etenkin ensimmäisissä peleissä.

”Oli raastavaa, kun ei tiennyt, miten käsi paranee. 
Alussa kipu oli kova. Lääkkeet eivät auttaneet, nukku-
minen oli vaikeaa. Pystyin nukkumaan sohvalla puoli-is-
tuvassa asennossa. Onneksi Suomesta löytyi hyvät lää-
kärit ja kuntoutus.”

Oli jopa lähellä, ettei Petteri olisi pystynyt pelaa-
maan kotiareenalla lainkaan.

”Pääsin kaksi viikkoa ennen kisoja tekemään ensim-
mäiset heittotreenit ja mietin, ettei hommasta tule yh-
tään mitään. Kolmoset eivät olleet siellä päinkään. Ne 
olivat joko pari metriä lyhyitä tai kolisivat eturautaan. 
Sain sisään yhden heiton kymmenestä, kun normaalisti 
sisään menee vähintään kahdeksan. Ja peleissä oli vai-

keaa, kun ei pystynyt tekemään tuttuja juttuja. Lähtö-
kohtiin nähden olen kuitenkin tyytyväinen, miten pys-
tyin auttamaan joukkuetta.”

Loukkaantumiset ovat saaneet Petterin mietti-
mään myös tulevaisuutta.

”Kyllähän tässä on joutunut miettimään, viime 
vuonna kun oli vielä se auto-onnettomuus.”

Petteri matkasi taksissa Barcelonassa, kun taksin 
kylkeen tuli toinen auto – ja lujaa. Petteri ei muista on-
nettomuudesta mitään. 

”Kyllähän se on pelottavaa, kun ei tiedä, pystyykö 
enää pelaamaan.” 

Eikä koripalloilija voi loppupeleissä vaikuttaa aina 
itse tulevaisuuteensa.

”Sen olen oppinut, ettei tulevaisuutta kannata miet-
tiä liikaa. Asiat voivat muuttua nopeastikin. Ja aina kauden 
jälkeen spekuloidaan. Olen saanut pelata yllättävän pit-
kään samoissa joukkueissa; neljä vuotta Italiassa, neljä 
vuotta Venäjällä, ja täällä on jo toinen vuosi menossa.”

Vastoinkäymisistä johtuen Petterin tavoitteet pe-
laajana ovat hyvin ymmärrettävät.

”Suurin toive on pysyä terveenä, että saisin pelata 
huipulla hyvässä kunnossa vielä muutaman vuoden.” 

Jatkosuunnitelmakin on – ainakin osittain – selvä.
”Valmentaminen kiinnostaa. Pelataan nyt kuiten-

kin ensin. Sen näkee sitten, onko pää täynnä korista vai 
ei. Ennen kaikkea olisi kiva valmentaa nuoria ja opettaa 
heille sellaisia taitoja, joita olen itse vuosien varrella 
oppinut. Se olisi hienoa.” //

”Jos tulosta ei synny, 
löydät itsesi joko 
vaihtopenkiltä tai 
toisesta seurasta.”

Harjoituksista ravintolan terassille. Barcelonan 
ravintolat tarjoavat hyvää kala- ja äyriäisruokaa. 
Petteri kokkaa mielellään, mutta aika riittää sii-
hen liian harvoin. Kala-äyriäispaella on kuitenkin 
opeteltavien asioiden listalla.
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Hiihtäen
      menestykseen
Maastohiihto on äärimmilleen viritettyä huippu-urheilua. Se on Suomessa

            seurattu ja suosittu laji, jossa olemme päässeet huipulle ja pysyneet    

     siellä vuosikymmenestä toiseen. Menestyksen selitys löytyy vahvoista 

perinteistä ja taitavasta brändäämisestä. Audi on Suomen 

            maastohiihtomaajoukkueen pääyhteistyökumppani ja mukana    

               hiihtokauden tärkeimmissä tapahtumissa.

                                                                    Sami Turunen (teksti) Samu Rötkönen (kuvat)

Hiihto on huikeaa huippu-urheilua. Se on äärimmil
leen treenattujen vartaloiden maksimaalista hapenotto
kykyä, koko kropan hallintaa, rasvattomaksi puristettujen 
lihasten raakaa leikkiä. Jotta huipulle pääsee, tarvitaan 
ympärivuotista armotonta treenaamista, tuhansia tun teja, 
lukemattomia kilometrejä, miljoonia suksen potkuja ja 
niitä tahdittavia sauvantyöntöjä. Se vaatii myös päätä: 
taktista ajattelua, voimien jakamista, taitavaa hermopeliä 
ja armotonta luonnetta, jolla kilpakumppanista otetaan 
luulot pois.        

Hiihdon suosio säilyy, mutta se ei ole tullut sattu
malta. Suomessa on tehty pitkäjänteistä työtä lajin 
eteen, ja juniorityö seuroissa, tinkimätön tutkimustyö 
sekä intohimoon perustuva valmennus tuottavat vääjää
mättä tulosta. Hiihtoa on myös osattu alkaa markki
noida, sponsoroida ja tuotteistaa, mikä nostaa lajin nä
kyvyyttä. Hiihtotapahtumista on tehty spektaakkeleita, 
jotka ovat enemmän kuin hiihtotapahtumia. Esimerkeil
lä on myös merkitystä: huippuhiihtäjät on osattu brän
dätä ja hiihdosta otetaan irti muutakin kuin tekninen 
suoritus. Menestyvät hiihtäjät ovat median lemmikkejä, 
jotka osaavat hyödyntää tilansa ja analysoida lajiaan kat
sojia kiinnostaen. Hiihtäjistä on tullut seurattuja some
tähtiä.

Rukan maailmancup on hyvä esimerkki kehittyvästä 
hiihtotapahtumasta. Kainuussa talvi tulee aikaisin, ja 
siksi Suomella on erinomainen paikka näkyvyydelle,  
kun kaikkien pohjoismaisten hiihtolajien maailmancupit 
polkaistaan käyntiin Rukan hangilla. Se tarkoittaa kolmen 

päivän tapahtumaa, 25 000 mylvivää katsojaa sekä kah
deksaa maailmancupin osakilpailua ja 400 urheilijaa  
30 maasta. Huikea tunnelma tulee iholle niin katsomois
sa ja kisaravintoloissa kuin jättiscreeneillä.

Mistä hiihdon suosio Suomessa alun perin juontuu? 
Suomessa on hyvät maastot hiihtämiseen. Meillä riittää 
laaksoa ja kukkulaa, vettä ja rantaa rakkaampaa, joissa 
hiihtäjän kelpaa hiihdellä. Loivien korkeuserojen maassa 
maasto tarjoaa kaikille otolliset olosuhteet: mäkiä piisaa 
kavuttavaksi niille, jotka mäkien kapuamista kaipaavat, 
mutta tasaisempaa tahtia kaipaavankaan ei tarvitse pe
lätä tapponousuja tai liian liukkaita laskuja.            >>

Maastohiihdon maailmancupin avausosakilpailut Kuusa
mon Rukalla 24.–26.11.2017 oli kolmen päivän tapahtu
ma, joka houkutteli kilpalatujen varrelle 25 000 katsojaa.
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Suomessa tunnetaan hiihtoon tarvittava lumi, se 
on meille monenlaisten intohimojen kohde. Toisten mie
lestä sitä on liikaa, toiset rakastavat sen kylmää kauneut
ta ja kaipaavat lapsuuden talvia, jolloin lunta oli aina ja 
paljon. Meillä riittää nimityksiä lumen olomuodoille: viti, 
nuoska, puuteri, loska, nietos, nuoska, siide, sohjo, tykky 
ja niin edespäin. Lumi on meille tuttua, ja me suhtau
dumme siihen lapsenomaisella riemulla aina kun sitä 
saamme – varsinkin aikana, jolloin se ei ole enää varsin
kaan eteläisessä Suomessa itsestäänselvyys. 

Suksi on suomalaisille luonnollinen kulkuväline. 
Otimme suksen käyttöön jo kivikaudella. Suomalainen 
suksi kehittyi vaikeasti voideltavan puusuksen kautta ny
kyiseksi lasi, hiili ja basalttikuitua ja millintarkkoja kom
posiittikennorakenteita hyödyntäväksi hitechsivakaksi, 
joka on kuin suomalaisen perusluonne: mitä tiukempi 
paikka, sitä vähemmän se lipsuu. //

Audi mukana Suomen hiihtomenestyksessä
Audilla ja talviurheilulla on pitkä ja monipuolinen yhtei
nen historia. Audi tekee yhteistyötä tänäkin vuonna muun 
muassa maastohiihdon, alppihiihdon ja vapaalaskun maa
ilmankiertueilla. Suomessa Audi tukee maastohiihdon 
maajoukkuetta ja on monipuolisesti mukana suomalai
sissa hiihtotapahtumissa. Audi Finland haluaa tukea sekä 
nuoria että maajoukkuehiihtäjiä kohti huippua. Hiihto on 
tekninen laji, jonka kehitys ei koskaan pysähdy – saman
kaltaisia määreitä voi liittää myös Audiin ja sen teknologi
seen kehitystyöhön.

Suomi on aina kuulunut maastohiihdon huippumaihin. 
Mistä se johtuu? 

Pohjoinen sijaintimme ja pitkät perinteet suksilla 
liikkumiseen ovat varmasti suurimmat menestyksen 
taustatekijät. Sitä kautta on tullut myös kilpahiihto
menestystä. 

Mikä on merkittävin ajanjakso tulevan kilpahiihtäjän 
kehityksessä?

Isoin yksittäinen tekijä kilpahiihtäjäksi kehittymi
sen kannalta on varhaislapsuus, se mitä tehdään alle 
kouluikäisenä. Liikkumisen monipuolisuus ja määrä tuo
na aikana ovat ne, jotka ratkaisevat kaikkein eniten. 

Suomen maastohiihtomaajoukkueen 

päävalmentaja Reijo Jylhä kertoo, mitä 

kautta tie huipulle ja menestykseen kulkee. 

Missä iässä on lajisuuntaisen valmennuksen aloittami-
sen aika?

Lajisuuntainen maastohiihtovalmennus aloitetaan 
15–16vuotiaana. Siihen asti on hyvä olla harrastanut 
useita urheilulajeja. Kun maastohiihtovalmennus alkaa, 
ei heti tarvitse erikoistua mihinkään kilpahiihtolajiin. 

Mitkä ovat tulevaisuuden huippuhiihtäjän kolme tär-
keintä ominaisuutta?

Motivaatio harjoitella on lahjakkuustekijänä var
masti ykkönen tulevaisuutta ajatellen. Huippuhiihtäjän 
pitää myös olla ominaisuuksiltaan monipuolinen. Kol
mantena mainitsisin toimivat tukijärjestelmät, kuten 
perheen ja valmennuksen. 

Kuinka huippuyksilöt löytävät tiensä valmennukseen?
Urheiluseuratoiminta on keskeinen asia. Urheilu

akatemiatoiminta alkaa yläkouluikäisistä, sieltä seulou
tuvat parhaat hiihtäjät. Viime aikoina suurimmaksi yk
sittäiseksi huippuhiihtäjien lähteeksi ovat nousseet 
sellaiset perheet, joissa vanhemmat ovat itse joskus ol
leet kilpahiihtäjiä.

Kuinka huipulle pääsyn vaatimustaso on muuttunut 
vuosien varrella?

Vaatimustaso on muuttunut erityyppiseksi. Vauhdit 
ovat kasvaneet niin paljon, että suorituskyvyllä, voimalla 

Mitä vaaditaan 
huipulle 
pääsemiseen?

ja nopeudella on isompi merkitys verrattuna aikaisempiin 
vuosiin. Aiemmin kilpahiihto oli puhtaasti kestävyyslaji. 

Minkälainen kilpailutilanne suomalaisessa maastohiih-
dossa on nykyisin?

Jos verrataan vuosien takaiseen tilanteeseen, on 
kilpailu vähentynyt. Syynä on maastohiihdon pienentynyt 
harrastajamäärä. Tilanteeseen vaikuttaa varmasti myös 
lumialueen pieneneminen, väki on pakkautunut etelään 
ja lumi pohjoiseen. Huippuyksilöitä löytyy kyllä onneksi 
vieläkin kansainväliselle tasolle asti.

Kuinka suomalaiset pärjäävät verrattuna muihin maihin?
Kyllä me olemme kilpailukykyisiä. Muutaman viime 

vuoden aikana olemme rakentaneet omaa suomalaista 
järjestelmäämme. Se ei toki ole vielä valmis, mutta kaik
ki viittaa siihen, että kyllä me kansainvälisessä kilpailus
sa ja menestyksessä pysymme tällä mallilla mukana.

Ovatko maastohiihdon valmennus ja muut resurssit 
Suomessa riittävät huipulla pysymiseen?

Ihan huippujen valmennukselliset resurssit ovat 
hyvät. Lisää resursseja tarvittaisiin vasta huipulle tulossa 
olevan porukan, eli noin 20–25vuotiaiden valmennuk
seen. Siinä meillä varmastikin saataisiin resursseja lisää
mällä nopeammin tuloksia ja pidettyä enemmän hiihtäjiä 
mukana toiminnassamme. Huippuhiihtäjinä suomalaiset 
ovat parhaimmillaan noin 25–30 vuoden ikäisinä.

Millaisena näet maastohiihdon tulevaisuuden huippu- 
urheiluna Suomessa?

Maastohiihto on tällä hetkellä suomalaisista yksilö
lajeista ykköslaji sen talous ja tukirakenteiden valossa. 
Siinä suhteessa tulevaisuus näyttää valoisalta. 

Maastohiihdon kehityksessä huippuurheiluna ko
rostaisin vielä perheen tukea, joka on tällä hetkellä se 
tärkein tekijä huipulle pääsemisessä. Toivon siis kannus
tusta vanhemmille! //
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Lumi lentää Levillä

Otetaan 40 000 kuutiota lunta. Peitellään se huo-
lellisesti suojaan kesän kuumuudelta. Talven jälleen tultua 
poistetaan peitteet ja levitetään lumi peittämään vajaat 
600 metriä pitkää kisarinnettä. Siinä lyhykäisyydessään 
resepti, jolla varmistetaan Levillä alkutalvesta järjestet-
tävän pujottelun maailmancup-osakilpailun onnistuminen.

Levin Black-rinteen muutos harrastajien hiomasta 
rännistä maailman kovimpien alppinistien kisakaukalok-
si vaatii tietysti muutakin kuin mahtavan kasan säilö lunta. 
Tapahtumajohtaja Otto Lintunen Levi Eventsistä kertoo, 
että työtä riittää ympäri vuoden.

”Seuraavaa kisaa aletaan pohjustaa heti kun edelli-
nen on käyty. Kansainvälisen hiihtoliitto FISin ja suoma-
laisen lajiliiton kanssa käydään läpi, missä onnistuttiin 
hyvin ja missä on mahdollisesti kehitettävää. Näiden 
palautepalaverien perusteella seuraava tapahtuma hie-
nosäädetään entistä paremmaksi. Viimeksi FIS kiitteli 
erityisesti ratkaisuamme lumen riittävyyden takaamisek-
si”, Lintunen kertoo.

Kakkosvaihde pannaan silmään keväällä. Maailman-
cupin sujuvaa läpivientiä pohjustetaan muun muassa 
yhteistyösopimuksien teolla, oheisohjelmien laatimisella 
ja VIP-vieraiden erityisjärjestelyjä miettimällä. Audi on 
taustatyössä kiinteästi mukana, onhan merkki alppihiih-
don maailmancupin sponsori ja lisäksi yksi Levin osakil-
pailun pääyhteistyökumppaneista sekä Levin Official 
Partner.

Koska Levillä kisataan jo marraskuussa, keskeistä on 
lumen riittävyyden varmistaminen. Sen vuoksi järjestäjät 
päätyivät valtavaan lumensäilömisurakkaan. Säilölumen 
lisäksi rinteeseen tykitettiin kunnon annos uutta lunta. 

Lumiurakka on kuitenkin vain osa isoa palapeliä, jon-
ka tavoite on taata viihtyisä, jännittävä ja turvallinen viikon-
loppu niin paikalle tuleville kuin tapahtumaa mediasta 
seuraaville.

”Meillä on kaikkiaan noin 500 ihmistä järjestämässä 
tapahtumaa. Heistä suurin osa eli noin 450 on talkoolaisia, 
jotka ovat merkittävässä roolissa tällaisen ison kisan jär-
jestämisessä. Moni tulee kisapaikkakunnan eli Kittilän ul-
kopuolelta. Teemme tiivistä yhteistyötä muun muassa 
matkailualan oppilaitosten kanssa”, Otto Lintunen selvittää.

”Kisan rakentamisessa tarvitaan monenlaista osaa-
mista. Jotkut rakentavat rinnettä, toiset hoitavat akkre-
ditointeja. VIP-vieraiden hoitaminen, turvallisuusasiat….
lista on pitkä. Onneksi olemme saaneet talkooväkeä 
mukavasti mukaan, ja monet tulevatkin Leville kokemaan 
kisatunnelmaa työn merkeissä vuosi toisensa jälkeen.”

Audi on Lintusen mukaan tapahtumalle todella tärkeä 
kumppani. Autoja on sekä kisaorganisaation käytössä että 
tapahtumapaikoille sijoitettuna. Kilpailukiertuetta kiertävän 
Audi-rekan screeniltä voi seurata reaaliajassa kilpailua myös 
niiltä osuuksilta, jonne ei muuten näe.                      >> 

Levi on alkutalvesta kaikkien alppihiihdosta kiinnostuneiden huulilla. 

 Marraskuinen maailmancupin osakilpailu tuo Suomen Lappiin niin  

    lajin huiput kuin vannoutuneet fanitkin. Muutamaan kisapäivään   

            huipentuvan tapahtuman järjestäminen on ympärivuotista työtä.

                                                       Timo Nurmi (teksti) 
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Pujottelijoiden aateli houkuttelee 
paikalle paikalle kansainvälistä ylei-
söä. Kisavieraiden määrä oli vuoden 
2017 kilpailussa selvästi suurempi 
kuin vuotta aiemmin.

Seuraavaa kisaa aletaan 
pohjustaa heti kun 
edellinen on käyty. 
”Työtä riittää ympäri 
vuoden”, kertoo 
tapahtumajohtaja Otto 
Lintunen Levi Eventsistä.

Maailmancupin osakilpailu on Leville ja koko lähi-
alueelle todellinen piristysruiske ja eräänlainen talven 
alkajaisseremonia. Kisajärjestäjät ja -vieraat tuovat alueen 
yrityksille myös muhkean määrän liikevaihtoa, muistuttaa 
Otto Lintunen.

”Tapahtuman taloudellista merkitystä selvitettiin 
viimeksi muutama vuosi sitten. Tutkimuksen tuloksena 
oli, että kisa toi alueelle noin kolme miljoonaa euroa 
tuloja.”

Pujottelijoiden aatelin seuraaminen omin silmin 
houkutti paikalle viimeksi noin 17 000 kisavierasta. Mää-
rä on selvästi suurempi kuin vuotta aiemmin, kertoo 
Lintunen. Hän sanoo erityisesti viimeisen kisapäivän eli 
sunnuntain olleen aiempaa vilkkaampi.

”Väkeä oli mukavasti, ja paikalla on perinteisesti 
paljon ihmisiä myös Suomen ulkopuolelta. Esimerkiksi 
norjalaiset kisavieraat ovat aina hyvin edustettuina. To-
delliset hardcore-fanit ovat myös varsin näkyvää ja väri-
kästä väkeä banderolleineen ja lippuineen.

Korostamme kisatapahtuman järjestämisessä pai-
kallisuutta. Haluamme, että Levi antaa kävijöille häiväh-
dyksen Lapin eksotiikasta. Viimeisimmässä kisassa järjes-
timme muun muassa niin, että kilpailijat saapuivat kil-
pailunumeroiden arvontaan pororeellä. Se oli varmasti 
monelle ainutlaatuinen kokemus. Myös ruokailussa pa-
nostamme paikallisuuteen: esimerkiksi VIP-tilaisuuksien 
ruoat ovat pääosin peräisin lähiseudun tuottajilta.”

Kolmen päivän huuma Levin rinteessä on todella 
ympärivuotinen projekti. Vaikka seuraavaan Levillä pujo-
teltavaan maailmancup-kisaan on vielä runsaasti aikaa, 
valmistelut ovat jo käynnissä. //

”Autoja on esillä tapahtuma-alueella, VIP-tiloissa ja 
oheis ohjelmien yhteydessä. Lisäksi Audeja käytetään 
kilpailun edustusajoihin ja FISin vieraiden kuljetuksiin. 
Käytössämme on kaikkiaan kymmenkunta Audia”, Lintu-
nen listaa.            

Kiireisin vaihde kilpailun valmisteluissa pyörähtää 
päälle kolmisen viikkoa ennen h-hetkeä. Silloin aloitetaan 
kisarinteen muokkaaminen lopulliseen asuunsa. Säilölu-
men levityksen ja uuden tykkilumen tekemisen lisäksi 
rinteen pintaan ruiskutetaan vettä. Kastelun tarkoitus on 
saada radan pinta kovemmaksi ja kisa haastavammaksi. 
Samalla jäinen pinta tekee olosuhteet kilpailijoille mah-
dollisimman tasapuolisiksi. 

Levin maailmacup numeroina

 500 
ihmistä kisaorganisaatiossa

40 000 
kuutiota säilölunta 

3 000 000 
euroa tuloja alueen yrityksille

 585 
metriä pitkä kisarinne

 17 000 
kisavierasta

200 
kilpailijaa

 10 
Audia kisaorganisaation 
käytössä

 180 000 000 
TV-katsojaa

K
uv

at
: V

es
a 

Ty
ni

, S
am

u 
R

öt
kö

ne
n,

 L
ev

i W
or

ld
 C

up
: A

nn
e 

To
iv

on
en

 ja
 N

is
se

 S
ch

m
id

t



Audi Magazine Audi Magazine58 59

Minkälaisen vastaanoton uusi A8 on saanut Suomessa? 
Uusi Audi A8 on otettu vastaan suurella mielenkiin-

nolla. Eikä pelkästään ostajakuntansa puolesta, vaan 
myös muiden Audi-asiakkaiden sekä lehdistön osalta. 
Onhan kyseessä Audin lippulaiva, jossa on huomattavan 
paljon uutta teknologiaa. Uusi Audi A8 on tyylikkään muo-
toilunsa ja uuden valotekniikkansa ansiosta varsinainen 
katseen vangitsija, joten se on saanut hyvin huomiota joka 
puolella. 

Mitkä ovat sen erityiset valttikortit?
Uusi Audi A8 on oikeastaan aloittanut Audille täysin 

uuden kauden. Ei pelkästään muotoilun saralla, vaan myös 
uuden teknologian ja digitaalisuuden, kuten esimerkiksi 
kosketusnäyttöjen osalta. Mallissa on myös huikea mää-
rä kuljettajaa avustavia järjestelmiä. Osa niistä on vakio-
varusteita, osa lisävarusteena saatavilla, ja osa tulossa 
myöhemmin varustevalikoimaan. 

Ovatko auton mitat muuttuneet?
Uusi Audi A8 on kasvanut edeltäjäänsä verrattuna 

sekä ulkomitoiltaan että sisätiloiltaan, muun muassa 
pääntilaa ja jalkatilaa on saatu lisättyä. Erityisesti edus-
tusautokäytössä hieno uudistus on se, että korin uuden 
liitostekniikan avulla oviaukkoja on levennetty huomat-
tavasti, jolloin kulku takaistuimelle on entistä vaivatto-

mampaa. Myös istuinmukavuuteen edessä ja takana on 
kiinnitetty entistä enemmän huomiota, yhtenä esimerk-
kinä voi mainita lisävarusteena saatavan jalkojen lämmi-
tys- ja hierontatoiminnon takaistuimella matkustavalle.

Entä polttoaineen kulutus? 
Uusi Audi A8 tuo mukanaan ensimmäistä kertaa  

Audi-mallistoon 48V-pääsähköjärjestelmän. Vakiona  
oleva 48V-kevythybriditekniikka tuo malliin paitsi muka-
vuutta myös etuja alentuneena polttoaineen kulutuksena. 
Yhdessä laajennetun start–stop-järjestelmän kanssa  
polttoaineen säästöä syntyy jopa 0,7 l/100 km.

Mitkä ovat tärkeimmät tekniset uudistukset?
48V-pääsähköjärjestelmä mahdollistaa myös uu-

denlaista varusteteknologiaa. Malliin on tulossa saatavil-
le lisävarusteena täysaktiivinen jousitus, joka vie muka-
vuuden jälleen uudelle tasolle. Jousitus reagoi muun 
muassa tienpinnan epätasaisuuksiin poistaen lähes täysin 
tärähtelyt sekä vähentäen huomattavasti kallistelua, jo-
ten taka istuimella matkustaminen ja siellä työskentely 
on entistä miellyttävämpää. Lisävarusteena on saatavilla 
myös dynaa minen nelipyöräohjaus, joka parantaa ajova-
kautta sekä helpottaa auton käsittelyä ahtaissa tiloissa. 
Dynaamisen nelipyöräohjauksen ansiosta uuden Audi A8:n 
kääntösäde on jopa Audi A4 -mallia pienempi. 

 Uuden aikakauden alku
Audin tuoteryhmäpäällikkö Katri Mäenpää tietää, mitä ominaisuuksia  suomalaiset 

       arvostavat isojen luksus-sedanien luokassa. Muotoilun, laadun ja mukavuuden   

   lisäksi ostajia kiinnostaa uuden Audi A8:n edistyksellinen teknologia.

                                      Timo Toiviainen (teksti) & Olli Urpela (kuvat)

Audilla lentokoneen 
ovelle asti
Helsinki-Vantaan lentoasemalla  
VIP-asiakkaita kyyditään ylellisesti  
Audi A8 L quattrolla.

VIP-palvelut kuuluvat olennaisena osana kansain-
välisten ja kiireisten lentoasemien toimintaan. Myös Hel-
sinki-Vantaan lentoasema tarjoaa näitä lennolle siirtymis-
tä ja takaisin palaamista helpottavia VIP-palveluja. 

Finavian kaupallisten palvelujen johtaja Jukka Iso mäki 
kertoo, että VIP-palvelujen käyttäjäkunta on laaja. 
”VIP-palveluja hyödynnetään esimerkiksi valtiovierailujen 
yhteydessä, jotta asiakkaiden siirtyminen ja käytännön 
järjestelyt sujuvat mahdollisimman vaivattomasti. Palve-
luja käyttävät myös yritykset sekä toki myös yksityishen-
kilöt.” 

Käytännössä palveluun kuuluu esimerkiksi matkalle 
lähdettäessä kulku oman sisäänkäynnin kautta Helsinki- 
Vantaan lentoaseman viihtyisiin VIP-tiloihin, joissa hen-
kilökunta huolehtii matkatavaroista, lähtöselvityksistä ja 
muista muodollisuuksista. 

Lentokoneeseenkin siirrytään eri reittiä kuin tavalli-
sesti. Kun lennon lähtöaika lähestyy, kyyditään VIP-asia-
kas lentokoneelle asti Audi-malliston lippulaivalla, ylelli-
sen mukavalla A8 L quattrolla.

”Audi A8 soveltuu erinomaisesti VIP-asiakkaiden 
kyydityksiin. Olemme saaneet positiivista palautetta sekä 
palvelun sujuvuudesta että Audin mukavuudesta. Reilut 
tilat, turvallisuus ja ylellinen matkustamo nahkaverhoi-
luineen keräävät kehuja. L-mallissa on vielä tavallista suu-
remmat jalkatilat”, sanoo Isomäki.

Finavian ja Audin yhteistyösopimuksen myötä Hel-
sinki-Vantaan VIP-palvelut ovat nousseet eurooppalaisel-
le tasolle. Isomäki kertoo nähneensä muillakin maailman 
lentoasemilla Audeja terminaalikuljetuksissa. ”Mutta 
meillä on erittäin tyylikäs versio”, hän huomauttaa.

Audin kuljettajina toimivat tarvittavan koulutuksen 
saaneet VIP-palvelun ammattilaiset. Finavian VIP-palve-
lu toimii ympäri vuorokauden. Suuremmille seurueille 
kuljetuksiin on järjestettävissä myös useampia autoja. //

Mitä ominaisuuksia suomalaiset asiakkaat arvostavat 
tässä autoluokassa? 

Ennen kaikkea korkeaa laatua, miellyttävää ajoko-
kemusta, erityistä mukavuutta, hyviä tiloja, turvallisuut-
ta, quattro-nelivetoa sekä luonnollisesti myös tyylikkyyt-
tä niin auton muotoilussa kuin sisätiloissakin. Uusi Audi 
A8 sopii mainiosti yritysten käyttöön ja on varmasti kiin-
nostava vaihtoehto myös yksityishenkilöille, jotka halua-
vat laadukkaan ison luksus-sedanin.
 
Mikä on uuden A8:n rooli Audin mallivalikoimassa?

Kyseessä on Audin lippulaiva, ja siten tuotteella on 
iso rooli merkin imagoa ajatellen. Uudessa Audi A8:ssa on 
ensimmäistä kertaa mukana Audin tulevaisuuden tekno-
logiaa, kuten uusi kosketusnäyttökonsepti sekä Audin 
uudet Audi AI -avustavat järjestelmät. 
 
Mitkä ovat eri varusteversioiden aikataulut?

Ensimmäiset asiakastilaukset saapuvat Suomeen 
kevään 2018 aikana. Uusien varusteiden, kuten Audi AI 
remote parking pilot- ja garage pilot -etäpysäköintijärjes-
telmien tuotannot alkanevat tämän hetken tiedon mu-
kaan loppuvuodesta 2018. Samoihin aikoihin myös moot-
torivalikoima tullee laajenemaan.
 
Kuinka Audin tuotevalikoima kehittyy lähitulevai-
suudessa?

 Audi-mallisto on erittäin kattava: se sisältää jo nyt 
kevythybridejä, ladattavia hybridejä sekä g-tron -kaasu-
automalleja. Iso uutuus on tulossa markkinoille vuoden 
2018 lopussa nelivetoisen täyssähköauton Audi e-tron 
-mallin myötä. //

Audi Finlandin uusi tuoteryhmäpäällikkö Katri Mäenpää 
vastaa siitä, että Audin Suomen-mallisto vastaa mahdol-
lisimman hyvin kuluttajien vaatimuksia ja toiveita. Audin 
tuotetiimin johtamisen lisäksi Mäenpään työpäiviin kuu-
luu muun muassa automalliston hinnoittelua ja varuste-
lua koskevien päätösten tekemistä. Tuoteryhmäpäällik-
könä hän osallistuu myös Audi-verkoston kouluttamiseen 
esimerkiksi uusien tuoteinnovaatioiden osalta. 



Omassa luokassaan
Täysin uusi Audi A8 näyttää, kuinka älykäs 

                 tekniikka ja luksusluokan mukavuus 

     yhdistyvät dynaamiseen ajettavuuteen.

               Timo Toiviainen (teksti) & Audi AG (kuvat)

Premium-luokan edustusautot ovat automaailmassa 
niitä malleja, joihin valmistajat soveltavat kaikkein uusim-
mat tekniikan, turvallisuuden ja mukavuuden innovaationsa. 
Kilpailu tässä autoluokassa on kova, sillä ostajat ovat tot-
tuneet vaatimaan autoltaan jopa enemmän kuin itse osaavat 
kuvitella. Luksusluokan auton pitää olla aikaansa edellä 
kaikilla osa-alueilla. 

Tässä vaativassa segmentissä Audi ottaa johtajan pai-
kan täysin uudella A8:lla. Se edustaa uutta teknologiaa, mu-
kavuutta ja luksusta ennen kokemattomalla tasolla. Autossa 
yhdistyvät Audin menestyksekkäästä moottoriurheiluhisto-
riasta juontuva dynaaminen ajettavuus ja tekninen edelläkä-
vijyys, joita edustavat muun muassa uusi kevythybriditek-
niikka, AI Aktiivijousitus, nelipyöräohjaus, auto maattisen 
ajamisen uusi taso, kevytrakennetekniikka sekä luonnollises-
ti Audin ainutlaatuinen quattro-neliveto.

Useimmat lisävarusteet kuuluvat tuotanto-ohjelmaan 
heti A8:n myynnin alusta alkaen. Osa varusteista, kuten AI 
Aktiivijousitus ja automaattisen ajamisen sovellukset, tulevat 
saataville myöhemmin vuoden 2018 aikana.                          >>
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Uusi Audi A8 on maailman ensimmäinen sarjatuotan-
tomalli, joka on kehitetty erityisesti korkean tason 3 auto-
maattiseen ajamiseen. Myöhemmin tulossa oleva järjes-
telmä tarkoittaa Suomen tieliikenteessä käytännössä sitä, 
että halutessaan kuljettaja voi käyttää avustavia järjes-
telmiä apunaan ajaessaan autoa. Periaatteessa A8:n tek-
niikka mahdollistaisi jo automaattisen ajamisen alhaisissa 
nopeuksissa. 

Kuljettajaa avustavia järjestelmiä tulee saataville kaik-
kiaan 41 kappaletta. Esimerkiksi mukautuva ajoavustin sisäl-
tää nopeusrajoittimen sekä taloudellisuus-, törmäyksen-
esto-, ja kääntymisavustimen. Apunaan järjestelmä käyttää 
auton etuosassa sijaitsevia tutkia, laserskanneria, kameraa 
ja ultraäänianturia. Järjestelmä hyödyntää myös navigointi-
dataa, liikennemerkkien tietoja ja parviälyn periaatetta.   >>

Marc Lichten luoma Audin uusi muotoilukieli pääsee 
Audi A8:ssa ensi kertaa parrasvaloihin. Hienostuneet ja ajat-
tomat muodot sekä ylelliset sisätilat viestivät tyylitajusta. 
Matkustamon materiaalit ja viimeistely ovat Audeissa tun-
netusti huippuluokkaa, mutta uudessa A8:ssa laadun tuntu 
on jälleen uudella tasolla. 

Kojetaulun ja keskikonsolin ilmeet edustavat minima-
lismia parhaimmillaan. Digitaalinen mittaristo ja kosketus-
näytöt heräävät tummien pintojen takaa väreineen eloon, 
kun auto käynnistetään. Perinteisten säätimien ja painikkei-
den määrää on vähennetty. Toimintoja hallitaan sen sijaan 
MMI-kosketusnäyttökonseptilla, joka antaa käytettäessä 
uudenlaisen haptisen palautteen sormenpäähän. Ylemmäs-
tä kosketusnäytöstä hallitaan infotainment-järjestelmää ja 
alemmasta säädetään mukavuustoimintoja, kuten ilmastoin-
tia. Näytöt mukautuvat kuljettajan tarpeisiin, ja niitä voi 
käyttää myös limittäin. Toiminnot ovat aktivoitavissa myös 
äänikomennoin. 

Auton järjestelmään voi tallentaa 6+1 käyttäjäprofii - 
lia, ja jokaiseen niistä jopa 400 henkilökohtaista asetusta. 
Profiilia vaihtamalla auto on valmiina juuri sellaiseen ajoon 
kuin kuljettaja haluaa.

Edustusautoluokkaan kuuluvaa matkamukavuutta 
tuo vat muun muassa mukavuusistuimet ja 4-alueinen il-
mastointi, joka hyödyntää ilmanlaatuantureita ja aurin-
gonvalon mukaan tapahtuvaa ohjausta.  Lisävarusteeksi 
voi vielä poimia esimerkiksi Bang&Olufsen-äänentoisto-
järjestelmän. 

Audille tunnusomainen keulan etusäleikkö on nyt ai-
empaa leveämpi. Keulalla uutta tekniikkaa edustavat HD 
Matrix LED -ajovalot. Valittavana ovat myös Audi Laser -kau-
kovalot. Etupaneelin kamerajärjestelmä tunnistaa vastaan-
tulevien ajoneuvojen valolähteet ja mahdollistaa tämän 
alueen automaattisen himmennyksen. 

Auton takapäässä huomio kiinnittyy OLED-tekniikalla 
(lisävaruste) toteutettuihin upeisiin takavaloihin. Takavalo-
jen uusi tekniikka mahdollistaa omaleimaisen valosuunnit-
telun geometrisine kuvioineen.

Uusi A8 erottuu edukseen. 
Marc Lichten luoman muoto-

kielen ansiosta yleisvaikutelma 
on kevyt ja dynaaminen. 

Etusäleikkö on nyt aiempaa 
leveämpi. HD Matrix LED -ajovalot 

edustavat uutta tekniikkaa. 
Valittavana ovat myös Audi Laser 

-kaukovalot, joilla saavutetaan 
kymmenen kertaa suurempi 

kaukovalojen valoteho.
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Perille saapumisen aikaa arvioitaessa auttaa Audi MMI 
Navigointi Plussan ennakoiva reitinohjaus, jonka pilvipoh-
jainen reitinlaskenta perustuu todelliseen ja ennustettuun 
liikennevirtaan. Tulossa on myös uusi Audi Connect Key 
-avaintoiminto, jonka avulla auton kuljettaja voi lukita, ava-
ta ja käynnistää autonsa mobiililaitteella ilman perinteistä 
avainta. Parkkeerauksessa kuljettajaa voi avustaa vapaaseen 
ruutuun pysäköivä pysäköintiavustin, joka tulee myöhemmin 
saataville.

Dynaaminen ajettavuus ja jatkuvatoiminen quattro- 
neliveto ovat jo ensimmäisestä sukupolvesta alkaen olleet 
Audi A8:n valttikortteja omassa segmentissään. Ne ovat 
edelleen osa täysin uuden A8:n viehätystä. Uutuutena Audi 
tuo vakiovarusteisen progressiivisen ohjauksen vaihtoeh-

doksi dynaamisen nelipyöräohjauksen, joka tuo lisää vakaut-
ta maantieajoon ja pienemmän auton ketteryyttä kaupun-
kiajoon. Vakiovarus tukseen kuuluva mukautuva ilmajousitus 
säätää automaattisesti auton alustan korkeutta ja vaimen-
nusta.

Ajettavuuteen ja turvallisuuteen vaikuttaa myös Audi 
A8:n kevytrakennetekniikka, jossa se on autoteollisuuden 
suunnannäyttäjä. Jo ensimmäisen sukupolven Audi A8:ssa 
oli kevyt alumiinikori. Nyt täysin uudessa A8:ssa käytetään 
ainutlaatuista neljän materiaalin kevytrakenneteknologiaa. 
Alumiinin, teräksen, magnesiumin ja hiilikuituvahvistetun 
polymeerin yhdistelmä luo jälleen uuden vaiheen Audi Space 
Frame (SF) -monimateriaalirakenteeseen ja tekee korista 
luokkansa kevyimmän. Kolmanneksen suurempi vääntöjäyk-
kyys takaa erinomaisen ketteryyden ja parannetun ajomu-
kavuuden. Turvallisuutta lisäävät myös lisävarusteena saa-
tavat, etu- ja taka istuimien välissä sijaitsevat turva tyynyt.

Polttoainetta säästävä ja päästöjä pienentävä uusi 
kevythybriditekniikka (MHEV) on vakiovarusteena kaikissa 
uusissa Audi A8 -malleissa. Se perustuu 48 voltin jännitteel-
lä toimivaan v-urahihnakäyttöiseen starttigeneraattoriin, 
joka täydentää polttomoottorin toimintaa. 

Kevythybriditekniikka mahdollistaa ajon aikana auton 
rullaustoiminnon moottori sammutettuna ja pehmeän uu-
delleenkäynnistyksen vauhdissa. Rullaustoimintoa laajen-
taa starttigeneraattorin älykäs jarrutusenergian talteen-
otto. A8:n paljon tehoa vaativat sähkölaitteet toimivat nyt 
48 voltin jännitteellä ja saavat virtansa tavaratilan lattian 
alla olevasta litiumioniakusta. Perinteisille 12 voltin järjes-
telmille voidaan näin varata riittävästi kapasiteettiä esimer-
kiksi talven kylmäkäynnistyksiin. 

Säästöä tuo myös taloudellisuusavustin, johon kuulu-
vat palautetta antava kaasupoljin ja mukautuva ajoavustin. 
Taloudellisuusavustin kiihdyttää ja hidastaa nopeusrajoitus-
ten mukaan kaarteissa, risteyksissä ja kiertoliittymissä sekä 
ottaa huomioon navigointitiedot. 

Audi A8:n moottorivaihtoehtoina toimivat aluksi kuu-
sisylinteriset, EU6-päästöluokkavaatimukset täyttävät kol-
men litran TDI- ja TFSI-voimanlähteet. 

55 TFSI quattro tiptronicin teho on 250 kW ja maksi-
mivääntö 500 Nm. Polttoaineen yhdistetty keskikulutuslu-
kema on 7,5–7,8 l/100 km ja CO2-päästö 171–178 g/km.

50 TDI quattro tiptronicin vastaavat lukemat ovat  
210 kW ja 600 Nm. Yhdistetty keskikulutuslukema on 5,6–
5,8 l/100km ja CO2-päästö 145–152 g/km.

Myöhemmin on tulossa lisää moottorivaihtoehtoja 
sekä täyshybridimalli.

A8 on ensimmäinen Audi, joka kantaa uutta mallimer-
kintää. Kaksinumeroinen, viiden numeron portaittain nouse-
va merkintä kertoo jatkossa automallin teholuokan. Esimer-
kiksi numero 50 kuuluu jatkossa 210–230 kW -teholuokan 
Audeihin ja 55 vastaavasti 245–275 kW -teholuokkaan. //

Lisävarusteeksi voi poimia  
esimerkiksi Bang&Olufsen- 
äänentoistojärjestelmän.  
Ylemmästä kosketusnäytöstä 
hallitaan muun muassa info-
tainment-järjestelmää ja alem-
masta säädetään mukavuus-
toimintoja, kuten ilmastointia. 

Kevythybriditekniikka
Kaikki uudet Audi A8 -mallit on varustettu poltto-
aineen kulutusta ja päästöjä pienentävällä kevyt-
hybriditekniikalla. 48 voltin jännitteellä toimiva 
starttigeneraattori täydentää polttomoottorin toi-
mintaa mahdollistamalla auton rullaustoiminnon 
ajon aikana moottori sammutettuna ja pehmeän 
uudelleenkäynnistyksen vauhdissa. Rullaustoimin-
toa laajentaa starttigeneraattorin älykäs jarrutus-
energian talteenotto.
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Uuden automallin jousitus ja iskunvaimennus eivät 
yleensä kuulu suurta yleisöä eniten kiinnostavien aiheiden 
joukkoon. Toimiva alusta on kuitenkin edellytys sille, että 
auton muut ominaisuudet pääsevät oikeuksiinsa. Tehon 
kasvaessa myös vaatimukset ajettavuudelle kasvavat, eikä 
parhaillakaan istuimilla voi peittää huonosti toimivan 
jousituksen epämukavuutta. 

Uuden automallin alustan suunnittelu on vaativa 
tehtävä. Jäykkä jousitus parantaa ajettavuutta, peh-
meämpi taas lisää mukavuutta. Paras alustaratkaisu onkin 
aina kompromissi, joka vastaa automallin luonnetta.

Jo vuosia sitten esitelty Audi drive select -ajotilan-
valinta on ollut merkittävä edistysaskel tässä suhteessa. 
Nyt jo useimpiin malleihin saatavalla järjestelmällä kul-
jettaja voi vaikuttaa yksittäisiin ajoneuvokomponenttei-
hin nappia painamalla tai valinnaisen MMI:n autovalikon 
kautta. Ajotilanvalinta muuttaa Audin ominaisuuksia kul-
jettajan mieleisiksi. Auton varustelusta riippuen käy-
tettävissä on jopa viisi eri tilaa: comfort, auto, dynamic, 
efficiency ja individual.

Audi drive select on poikkeuksellisen monipuolinen 
merkin lippulaivassa. Audi A8:ssa järjestelmässä yhdis-
tyvät ilmajousituksen ja hydraulisesti säädettävän, milli-
sekunneissa reagoivan iskunvaimennuksen edut.

Audi A8:n täysin uusi AI Aktiivijousitus tarjoaa 
entistäkin enemmän ajomukavuutta ja dynaamisemman 
ajokokemuksen. Ilmajousituksen ja hydraulisen iskunvai-
mennuksen lisäksi aktiivijousitukseen kuuluu joka pyörän 

Active body stabilization
tasapainottaa auton korin 
liikettä vaimentamalla tien 
epätasaisuuksia.

Active pitch control
lisää ajettavuuteen 
dynaamisuutta ja mukavuutta 
vähentämällä korin 
pituussuuntaista nyökkimistä 
kiihdytyksissä ja jarrutuksissa.

Active roll control
varmistaa, että ajaminen on 
dynaamista mutta samalla 
turvallista vähentämällä korin 
sivusuuntaista kallistelua 
kaarreajossa.

Ainutlaatuinen 
aktiivijousitus 
Audi A8:n uusi AI Aktiivijousitus tarjoaa entistäkin enemmän 

ajomukavuutta ja dynaamisemman ajokokemuksen.

Timo Toiviainen (teksti) & Audi AG (kuvat)

Apurunkoon 

integroitua 

tehoelektroniikkaa

nolla, joka nostaa sivutörmäyksen uhatessa nope-
asti koria törmäysriskin puolelta. Siten mahdollinen 
törmäys kohdistuu suurimmalta osin auton kynnyk-
seen eikä oveen. Näin matkustajien loukkaantumis-
riski pienenee.

Jotta järjestelmä voisi toimia mahdollisimman 
nopeasti ja tehokkaasti vaativissakin olosuhteissa, 
saavat sähkömoottorit virtansa Audi A8:n 48 voltin 
järjestelmästä. 

Lopputulos on todella vaikuttava. Kaikkien nel-
jän pyörän jousitusta voidaan kontrolloida erikseen, 
ja korin heilahtelut sekä kallistelut vaimentuvat 
mini miin. Ajokokemus on täysin uudenlainen, se 
pitää kokea itse.  

”Tämä ei ennen ole ollut mahdollista”, sanoo 
Joachim Schmitt, Audin jousitusjärjestelmien kehi-
tysinsinööri. 

”Korin kallistelun osalta Audi A8:n ajettavuus 
muistuttaa Audi R8:aa – jousitus on yhtä napakka 
kuin superautossa mutta paljon mukavampi.” //

Yhdystanko

Vipuvarsi

Momentti-
varsi

Putki

VaihdeSähkömoottori

yhteydessä toimiva sähkömoottori, joka nostaa tai laskee 
pyörää silmänräpäyksessä järjestelmän aivoina toimivalta 
keskusyksiköltä saamiensa tietojen mukaan. Keskus-
yksikölle tietoa ajotilanteesta välittävät jousituksen antu-
rit ja keulalla sijaitsevan kamera. 

Lopputuloksena uusi AI Aktiivijousitus vähentää 
tehokkaasti korin kallistelua ja nyökkimistä. Eron perin-
teiseen jousitukseen verrattuna huomaa selvästi esi-
merkiksi hidastetöyssyjen kohdalla. Korin nyökkäys jää 
vaatimattomaksi, kun aktiivijousitus osaa kameran anta-
man tiedon perusteella varautua hidasteeseen.

Turvallisuutta aktiivijousitus parantaa myös toimin-
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Espanjan Sevillassa järjestetyssä Audi-huollon am-
mattilaisten maailmanmestaruuskilpailuissa juhlittiin 
jälleen kerran Suomen joukkueen voittoa. Asiakaspalve-
luun keskittyvässä huoltosarjassa Audi Center Helsingin 
joukkue, Mikko Aaltonen, Jaani Kaukonen ja Juha Ylisipo-
la, voitti ensimmäisen sijan. 

Vuosittain järjestettävään Audi Twin Cup -kilpailuun 
osallistui 65 joukkuetta 33:sta eri maasta, joten maail-
manmestaruus on pieneltä markkina-alueelta tuleville 
suomalaisille erinomainen saavutus. Vielä maukkaam-
maksi voiton tekee se, että se oli tässä sarjassa jo toinen 
peräkkäinen Suomen joukkueelle.

”Kilpailun taso on nykyisin erittäin kova. Tehtävät 
ovat vaativia kokeneillekin ammattilaisille. Suomen Au-
di-verkosto osallistui Twin Cupiin kahdella joukkueella, 
joiden kaikki osallistujat olivat ensikertalaisia tässä kan-
sainvälisessä kilpailussa. Siinäkin mielessä voitto on lois-
tosaavutus”, toteaa Suomen joukkueen johtajana toimi-
nut Osmo Hagelberg.

Twin Cupissa on nimensä mukaisesti kaksi sarjaa: 
huoltosarja ja tekniikkasarja sekä näiden yhteiskilpailu. 
Asiakaspalvelun ja teknisen osaamisen lisäksi kilpailussa 
korostuu joukkueen yhteistyökyky.

Vuoden 2017 kilpailu oli järjestyksessään jo kuudes-
toista. Kaksipäiväisen loppukilpailun kirjalliset ja käytän-
nön tehtävät painottuivat Audi Q7:n infotainment-järjes-
telmiin ja muuhun tekniikkaan sekä tuotetuntemukseen 
ja varusteisiin. Osallistujat saivat ratkottavakseen käy-
tännönläheisiä haasteita. 

Maailman parasta 
Audi-huoltoa
Suomen maajoukkue voitti jo toisen kerran peräkkäin kultaa

        kansainvälisessä Audi Twin Cup -huoltokilpailussa. Menestys 

  on hieno osoitus Suomen Audi-verkoston ammattitaidosta.

                                                  Timo Toiviainen (teksti) & Audi AG (kuvat)

2017 tekniikkasarjan voitto meni tällä kertaa In-
tiaan. Suomea tekniikkasarjassa edustivat Salon Trak-
toauto Oy:n joukkueessa Toni Lintula, Matti Majanoja ja 
Jani Rantalampi. 

Yhdistetyn kokonaiskilpailun voitti Audin kotimaa 
Saksa.

Suomen Audi-huoltojoukkue on juhlinut palkintosi-
jaa eri sarjoissa jo kolmena peräkkäisenä vuotena, joten 
menestystä ei voi pitää sattumana. Hagelberg sanoo 
menestyksen olevan osoitus siitä, että panostus verkos-
ton koulutukseen on kannattanut. Suomalaisen Au-
di-huollon osaaminen on kansainvälistä huipputasoa.

Audi-huollossa asioivalle asiakkaalle ammattitaito 
tuo selkeää etua. Tieto ja osaaminen tekevät huoltopal-
velusta tehokasta. 

Seuraavan Twin Cup -huoltokisan kansalliset karsin-
nat on jo pidetty. Taitokilpailufinaalissa vuoden 2017 
voittajatiimit uusivat mestaruutensa sekä huolto- että 
tekniikkasarjassa. Voittaneet tiimit muodostavat Suomen 
edustusjoukkueen vuoden 2018 kansainväliseen Audi 
Twin Cup -huoltokilpailuun. //

Audi-huollon ammattilaisten 
maailmanmestaruuskil-

pailun kirjalliset ja käytän-
nön tehtävät painottuivat 

2017 kilpailussa Audi Q7:n 
infotainment-järjestelmiin 

ja muuhun tekniikkaan sekä 
tuotetuntemukseen.



Audi pre sense*
Audi pre sense vähentää törmäysten riskiä ja parantaa turvallisuutta 
kriittisissä ajotilanteissa. Järjestelmä käynnistää tarvittaessa ehkäiseviä 
toimenpiteitä auton matkustajien suojaksi. Niihin kuuluvat turvavöiden 
kiristäminen, hätävilkkujen kytkeminen ja ikkunoiden sulkeminen. 

Traffic jam assist*
Traffic jam assist -ruuhka-avustin ajaa osin itsenäisesti noin 0–65 km/h:n 
nopeuksissa, esimerkiksi seurattaessa edellä olevaa autoa hitaassa ruuh-
kassa. Tiettyjen parametrien mukaisesti teknologia tunnistaa kaistamer-
kinnät sekä samalla kaistalla olevat muut ajoneuvot ja avustaa ruuhkassa 
ajettaessa ohjauksessa, kiihdyttämisessä ja jarrutuksessa.

Audi drive select*
Ajodynamiikkajärjestelmä tarjoaa valikoiman 
eri ajotiloja erityisen mukavasta korostetun 
urheilulliseen. Vaikutus tuntuu myös ohjauk-
sen ja jousituksen kaltaisissa keskeisissä toi-
minnoissa.

quattro ultra -neliveto*
Audin uudessa quattro ultra -nelivetojärjestelmässä neliveto 
kytkeytyy ajotilanteen mukaan ennakoivasti päälle tai pois pääl-
tä, jolloin dynaaminen ajaminen voi olla myös taloudellista.  
Ultra-teknologia laskee pottoaineen kulutusta.

Mukautuva vakionopeussäädin*
Mukautuva vakionopeussäädin käyttää 
apunaan tutka-anturia ja pitää nopeu-
den sekä etäisyyden edellä ajavaan ajo-
neuvoon tasaisena. 

Stop & go -toiminto*
Stop & go -toiminto avustaa kuljettajaa jarrut-
tamalla itsenäisesti, jopa pysähdyksiin asti, ja 
voi myös automaattisesti jatkaa matkaa kul-
jettajan pyytäessä (saatavana vain S tronic-/
tiptronic-vaihteiston yhteyteen).

Sähköinen ajonvakautusjärjestelmä (ESC)*
Tämä älykäs ohjelmistoratkaisu jarruttaa 
yksittäisiä pyöriä valikoivasti ja vaikuttaa 
moottorinohjaukseen. Sähköisesti lukkiu-
tuva tasauspyörästö parantaa vetokykyä ja 
ajet ta vuutta kaarteissa, jolloin reagointi on 
terävämpää ja ohjaus ketterämpi.

Neuroverkot ovat inhimillisten ajatusten ja tunteiden perusta. 

Tekoäly matkii hermosolujamme yhdistäviä monimutkaisia 

yhteyksiä. Tuloksena on älykkäitä teknologioita, joita Audi 

sisällyttää autoihinsa opettaakseen niitä ajattelemaan, 

tuntemaan ja oppimaan.*

Sabrina Hüßner (teksti)

Ajodynamiikka

Audin avustinjärjestelmät

ohjausta
Loogista 

Kykymme nähdä ja kuulla on tulosta ketjureaktiosta, jo-
hon osallistuvat lukemattomat neuronit aivoissamme. Nämä 
monimutkaiset verkostot tunnetaan myös neuroverkkoina. Nii-
den avulla voimme luokitella aistihavaintoja, käsitellä tietoa ja 
suorittaa tehtäviä. Neuroverkkojen avulla voimme oppia. Yk-
sittäiset hermosolut lähettävät jatkuvasti signaaleja viestiäk-
seen toistensa kanssa. Tiede ja teknologia ovat alusta asti jälji-
telleet luontoa. Ei siis ole yllätys, että neuroverkkoja käytetään 
tekoälyn mallina opetettaessa koneita ajattelemaan.

Vuorovaikutus Audi-auton monien eri älyjärjestelmien vä-
lillä tuottaa tulokseksi osiaan suuremman, älykkään kokonai-
suuden. Kuljettajaa avustustavien järjestelmien ohjauskeskus 
eli zFAS on osoitus älykkäiden teknologioiden läheisestä yhteis-
työstä. Kompakti ajotietokone kerää tietoa auton kaikilta        >>
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Audi marker lights*
Sisustan ohuet valonauhat toimivat yhdessä 
Exit Warning -avustusjärjestelmän kanssa. 
Jos kuljettaja tai matkustaja haluaa avata 
oven, kun ajoneuvo lähestyy takaa päin, pu-
naiset merkkivalot vilkkuvat nopeasti.

Ennakoiva taloudellisuusavustin*
Ennakoiva taloudellisuusavustin käyttää mukautuvaa 
vakionopeussäädintä sekä navigoinnin tietoja kaarteiden 
säteistä (kaarreavustin), kaupungeista ja nopeusrajoituk-
sista (nopeusrajoitusavustin) voidakseen säätää nopeut-
ta ennakoivasti ja mukautuvasti. Lisäksi järjestelmä sääs-
tää polttoainetta säätelemällä moottorin veto- ja 
rullausvaiheita.

 
 
antureilta. Vaikka zFAS:n laskentateho vastaa hyvin varustel-
lun keskiluokan auton koko elektroniikka-arkkitehtuuria, kor-
kean integrointiasteen ansiosta ohjain on vain pienen tabletin 
kokoinen. Se vastaanottaa ja analysoi signaaleja luodakseen 
kattavan kuvan ajoneuvon tilasta ja ympäristöstä. Tiedot lähe-
tetään lopuksi takaisin autolle ajo-ohjeina. Näin zFAS ennakoi 
huomisen itseohjautuvuutta, joka toimii sitä paremmin, mitä 
enemmän Audin järjestelmät toimivat yhdessä.

Painopiste tulevaisuudessa ei ole vain auton sisäisen ver-
kon optimoimisessa vaan siinä, että mahdollisimman suuri 
määrä teillä liikkuvia ajoneuvoja vaihtaa tietoja keskenään. 
Tämä ohjaa oppimisvaikutusta. Tulevina vuosina HERE-tieto-
kanta syöttää tarkkaa navigointitietoa – mikä on oleellista it-
seohjautuvuuden kannalta – kaikkien verkkoon yhdistettyjen 
osallistujien toimittaman reaaliaikaisen tiedon lisäksi. Tiedot 
näytetään digitaalisella kartalla siltä osin kuin tietosuojalait 
sen sallivat. Näin auto tietää, mitä tiellä on odotettavissa, jol-
loin se voi ennakoida ja välttää riskejä. Car-to-X-palveluiden 
tarkoitus on parantaa sekä turvallisuutta että taloudellisuut-
ta. Autot verkottuvat toisiinsa, jolloin ne voivat viestiä sekä 
keskenään että liikenteen infrastruktuurin kanssa. Liikenne- ja 
vaaratietoja on jo saatavana. Etuna on, että Audi-mallit voivat 
vaihtaa tietoja nopeusrajoituksista ja vaaroista, kuten onnet-
tomuuspaikoista, matkapuhelinverkon kautta. Audi Traffic 
Light Information tarjoaa kurkistuksen tulevaisuuden liikku-
vuuteen. Viestimällä liikennevalojen kanssa voidaan vähentää 
polttoaineen kulutusta ja päästöjä sekä säästää arvokasta ai-
kaa. Palvelu toimii jo osassa Yhdysvaltoja, ja sitä voidaan käyt-
tää vuosimallin 2016 Audi A4- ja Audi Q7 -autoissa, joissa on 
Audi connect*** //

Audi active lane assist*
Audi active lane assist -kaistallapysymisvahti 
auttaa kuljettajia pysymään mukavasti kaista-
merkintöjen välissä. Jos nopeus on järjestelmä 
aktiivisena ajettaessa yli 60 km/h ja kuljettaja 
alkaa ajautua kaistalta toiselle kytkemättä 
suuntavilkkuja, puuttuu kaistallapysymisvahti 
tilanteeseen kevyesti mutta selvästi ja pitää 
auton kaistalla.

Audi Matrix LED*
Audi Matrix LED -ajovalojen häikäisemätön kau-
kovalo varmistaa optimaalisen näkyvyyden joka 
tilanteessa. Yksittäisiä LEDejä himmennetään tai 
sammutetaan, kun kamera tunnistaa toisen ajo-
neuvon. MMI Navigation plus -järjestelmän reit-
titietojen perusteella diodit säätävät myös kaar-
revaloja juuri ennen kuin rattia käännetään.

Mukautuvat ajovalot*
Mukautuva ajovalojärjestelmä tuottaa parhaan mah-
dollisen valotehon kaikkiin ajo-olosuhteisiin ja paran-
taa näin turvallisuutta sekä kuljettajan reaktioaikoja. 
Valojärjestelmä sisältää muuttuvan kantaman dynaa-
miset kaarreajovalot, muuttuvan ajovalojen kantaman 
säädön ja staattiset kääntymisvalot.

OLED
Orgaaniset valodiodit ovat käytössä sisustuk-
sessa ja takavaloissa. Toisin kuin LEDien kaltai-
set pistevalolähteet, OLEDit säteilevät tasais-
ta valoa. Tämän ansiosta niiden tuottama valo 
on aivan uudella tavoin yhtenäistä ja sitä voi-
daan himmentää portaattomasti. Erittäin ta-
sainen ja tarkka valo antaa aivan uusia mah-
dollisuuksia suunnitteluun. OLEDit eivät jätä 
varjoa eivätkä vaadi heijastimia, umpioita tai 
muita vastaavia optisia komponentteja, mikä 
tekee niistä erittäin taloudellisia ja kevyitä. Li-
säksi ne tarvitsevat vain vähän jäähdytystä.

Audi-valoteknologiat

Car-to-X
Tämä palvelu verkottuu Audi connectin kanssa yhdistäen ajoneuvot 
ja antaen niiden viestiä toistensa sekä liikenneinfrastruktuurin kans-
sa. Sen lisäksi, että Traffic Light Information analysoi vaaratietoa, 
kuljettaa vaarasignaaleita ja tunnistaa liikennemerkeistä tilapäisiä 
nopeusrajoituksia, se myös auttaa optimoimaan liikennevirtaa. 
Tämä palvelu on tällä hetkellä käytettävissä vain tietyissä Yhdys-
valtain osissa.

Audi connect**
Kaikki sovellukset ja kehityshankkeet, jotka yhdistävät 
Audi-mallit kuljettajiinsa, internetiin, infrastruktuuriin 
ja muihin ajoneuvoihin. Ne muuttavat auton liikkuvaksi 
infotainment- ja viestintäkeskukseksi.

zFAS*
Kuljettajan avustinjärjestelmien keskusohjain eli zFAS 
on huomisen edistyneiden avustinjärjestelmien sekä 
tulevan itseohjautuvuuden sydän. Tämä kompakti 
keskusohjain käyttää eri antureiden signaaleita ja 
laskee digitaalisen mallin ajoneuvon ympäristöstä.

Henkilökohtainen reittiavustin*
Kun MMI Navigation plus -toiminto on aktiivinen, 
järjestelmä oppii, mitä reittejä kuljettaja käyttää 
säännöllisesti, ja muistaa määränpäät, pysäköinti-
paikat sekä kellonajat. Se käyttää tätä tietoa opti-
moidakseen reitin suunnittelun ja antaakseen eh-
dotuksia seuraavasta matkasta.

Bang & Olufsen Advanced Sound System
Vakiovarusteinen Audi-äänentoistojärjestelmä voi-
daan tarvittaessa päivittää aivan uudelle tasolle 19 
ohjatun kaiuttimen avulla. 3D-musiikki muuttaa 
matkustamon konserttisaliksi.

Bose Surround Sound
Erityisesti auton sisällä olevaan kuuntelu-
ympäristöön räätälöity järjestelmä mittaa 
taustamelua ja suodattaa sekä kompensoi 
ei-toivottuja ääniä. Manuaaliset äänijärjes-
telmän säädöt ovat menneisyyttä.

Lisätietoa: Audi Technology Portalista löydät 
kaikki älykkäät avustimet, jotka Audiin on 
saatavana. www.audi-technology-portal.de/en

Itseohjautuvuus

Audi-äänentoistojärjestelmät

*Kaikki mainitut järjestelmät tukevat kuljettajaa 
vain omien järjestelmärajojensa puitteissa. 
Ajoneuvon hallinta on aina kuljettajan vastuulla. 
*Kaikki tässä esitellyt avustinjärjestelmät ja va-
rusteet ovat saatavana lisävarusteina Audi-mal-
lista riippuen. 
**Kaikki oikeudelliset ilmoitukset sekä saata-
vuustiedot ja tekniset tiedot ovat osoitteessa 
www.audi.com/connect

Digitaalinen matriisivalo
Digital Micromirror Device (DMD) -tekno-
logiaa pidetään seuraavana jättiharp-
pauksena valaistuksen alalla. Sen lisäksi, 
että miljoonien valopisteiden avulla voi-
daan estää muiden tienkäyttäjien häikäis-
tyminen äärimmäisen tarkasti, niillä 
voidaan myös jakaa auton edessä näkyvä 
valo monin eri tavoin, mikä mahdollistaa 
muun muassa tarkat projektiot kuljetta-
jan optimaaliseksi tukemiseksi. 
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HENKEÄSALPAAVAHENKEÄSALPAAVAHENKEÄSALPAAVAHENKEÄSALPAAVAHENKEÄSALPAAVAUuden Audi RS 5:n suorituskykylukemat puhuvat puolestaan. 

          Lähempi tarkastelu vielä vahvistaa ensivaikutelmaa: uusi 

   Audi Sport -malli on täyttä urheilullisuutta pienimpään yksityiskohtaan

              asti. League of Performance kutsuu sinut mukaan!

   Peter Sommer (teksti) & Robert Grischek (kuvat)

Henkeäsalpaava. Se on juuri oikea sana kuvaamaan 
uutta Audi RS 5:tä. Aloitetaan vaikka faktoista: Uusi 2,9-lit-
rainen V6-tuplaturbomoottori tuottaa 331 kW:n tehon ja 
600 Nm:n enimmäisväännön. Kahdeksanvaihteinen tiptronic- 
automaattivaihteisto sääntelee voimaa jatkuvatoimiselle 
quattro-nelivedolle, joka muuntaa sen liikkeeksi. Lopputu-
los? Audi RS 5 kiihtyy nollasta sataan vain 3,9 sekunnissa. 
Ajokokemus on urheilullisen vakuuttava. Audi drive selectin 
avulla kuljettaja voi säätää auton vakiokomponentit ja mo-
net lisävarusteina saatavat järjestelmät mieleisikseen. Hyvä 
esimerkki lisävarusteista on RS Dynamic -varustepaketti, jo-
hon kuuluvat dynaaminen ohjaus ja  Dynamic Ride Control 
(DRC) -erikoisurheilualusta. Erityisesti Audi RS 5:lle räätälöi-
ty järjestelmä parantaa pitoa vähentämällä korin kallistelua 
ja nyökkäilyä. Se sisältää myös kolmivaiheisen iskunvaimen-
timien säädön, jossa on  asetuksia tasapainoisen               >>  

Audi Magazine Audi Magazine74 75



Audi RS 5:n polttoaineenkulutus- ja CO2-päästötiedot ovat sivulla 34.

Lisätietoa:
Audi RS 5 on jo myynnissä Audi-jälleenmyyjillä. Uusi RS 5 
osallistui DTM-kauteen 2017. Lisätehon ja täysin uusitun ae-
rodynamiikan avulla Audi RS 5 DTM voitti jälleen sekä val-
mistajien että kuljettajien mestaruuden.  www.audi.com/dtm

Kahdeksanvaihteisen tiptronicin vaihteenvalitsin toimii täysin 
sähköisesti ”by-wire”. Punaiset kontrastitikkaukset kuuluvat valin-
naiseen RS design -pakettiin.

pehmeästä urheilullisen jämäkkään. Jokaiseen ajotilantee-
seen löytyy oikea asetus. Isokokoisilla jarrrulevyillä ja kuusi-
mäntäisillä satuloilla varustetut RS-jarrut ovat valmiina hi-
dastamaan vauhtia tehokkaasti. Vielä vaativampaan käyt-
töön on eteen saatavana 19-tuumaiset, erittäin hyvin kulu-
tusta ja kuumuutta kestävät keraamiset jarrut.  

Uusi Audi RS 5 tekee vaikutuksen jo ennen liikkeelle 
lähtöä ulkonäöllään.  RS:n erottuva muotoilu on saanut inspi-
raationsa legendaarisesta Audi 90 quattro IMSA GTO -kilpa- 
autosta. Levennetyn korin ulkonevat pyöräkotelot, erottuvat 
sivuhelmat, RS-puskurit suurine ilmanottoaukkoineen, veis-
toksellinen diffuusori sekä hillityn tyylikäs ilmaohjain taka-
na tekevät ulkomuodosta yhtä aikaa elegantin ja urheilulli-
sen. Audi A5:een verrattuna Singleframe-säleikkö on sekä le-
veämpi että matalampi. Kun yhtälöön lisätään Audi Sportin 
uuden muotoilufilosofian mukaiset tummiksi sävytetyt ajo-
valojen ympärykset, auton ilmeestä tulee täysin omanlaisen-
sa. Vakiovarusteisiin kuuluvat LED-tekniikalla toteutetut  ajo-
valot sekä takavalot, mutta myös Audi Matrix LED -ajovalot 
on mahdollista valita. Auton yksilöllistä luonnetta voi koros-
taa lisävarusteena tarjottavalla tyylipaketilla, jonka vaihto-
ehdot ovat matta-alumiinipinta, kiiltävä musta tai hiilikuitu. 
Lisävarusteena on nyt ensi kertaa saatavana hiilikuituinen 
katto, joka paitsi parantaa auton ulkonäköä myös keventää 
sitä kolmella kilogrammalla. Yhteensä uusi Audi RS 5 on jopa 
60 kg edeltäjäänsä kevyempi.

Myös sisustus on suunniteltu korostamaan auton ur-
heilullisia geenejä. Lisävarusteena saatava Audin virtuaali-
nen mittaristo näyttää kuljettajalle suorituskykytietoja eri-
tyisten RS-näyttöjen, kuten G-voimamittarin ja vaihtovalon, 
kautta ja antaa samalla tietoa esimerkiksi rengaspaineista ja 
lämpötilasta. Kuljettaja voi valita näyttöön kaikki tarvitse-
mansa tärkeät tiedot. Sähkösäätöisellä ristiseläntuella va-
rustetut RS-urheiluetuistuimet ovat tukevuuden lisäksi mu-
kavat. Ohjaamon täydentää RS-monitoimiurheiluohjauspyö-
rä plus isoilla vaihteenvalitsimilla. Joko riittää, vai haluatko 
vielä hieman lisää urheilullisuutta? Lisävarustelistalta löyty-
vä RS design -paketti lisää mustaa Alcantara-nahkaa ja pu-
naiset kontrastitikkaukset ohjauspyörään, vaihteenvalitsi-
meen ja keskikonsoliin.

Henkeäsalpaava. Se on tosiaan oikea sana. Siltikään 
mikään ei vedä vertoja sille, kun kokeilet autoa itse. League 
of Performance kutsuu sinut mukaan.  //

Pyynnöstäsi Audi RS 5 voidaan varustaa hiilikuitukatolla, jonka rakenteet 
 näkyvät pinnassa. Mutta myös etu- ja takailmaohjaimet, sivuilmanohjainten 
koristeet, takadiffuusori ja sen sisäosa voidaan valmistaa tästä huipputekni-
sestä materiaalista. Sama koskee myös ulkopeilien koteloita ja oven sivulistoja.

Audi RS 5 -vakiovarusteisiin kuuluvat 19 tuuman alumiini vanteet. Kuvan 20-tuu-
maiset vanteet ovat saatavana lisävarusteena. Levennetyn korin huomiota herät-
tävät ulkonevat pyöräkotelot eli ”quattro-linjat” ovat RS:n muotoiluelementti, 
joka paljastaa läheisen yhteyden legendaarisiin Audi Sport -autoihin. 
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Yksityiskohtaiset auto- ja lisävarustehinnastot: www.audi.fi. Kuvien autoissa erikoisvarusteita. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Yksityiskohtaiset auto- ja lisävarustehinnastot: www.audi.fi. Kuvien autoissa erikoisvarusteita. Pidätämme oikeudet muutoksiin.

S1 Sportback

A1 Sportback

A3 Sportback e-tronA3 sedan

A3 Sportback

S1 Compact Coupé

S3 Sportback

A3 CabrioletA3 Sportback g-tron

S3 Sedan

S3 Cabriolet A4 Sedan
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Yksityiskohtaiset auto- ja lisävarustehinnastot: www.audi.fi. Kuvien autoissa erikoisvarusteita. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Yksityiskohtaiset auto- ja lisävarustehinnastot: www.audi.fi. Kuvien autoissa erikoisvarusteita. Pidätämme oikeudet muutoksiin.

A5 Cabriolet

S5 Coupé

A5 Coupé A6 SedanS4 Avant

S4 Sedan S5 SportbackA4 allroad quattro

A4 Avant g-tron A5 sportbackA4 Avant

A6 Avant
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Yksityiskohtaiset auto- ja lisävarustehinnastot: www.audi.fi. Kuvien autoissa erikoisvarusteita. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Yksityiskohtaiset auto- ja lisävarustehinnastot: www.audi.fi. Kuvien autoissa erikoisvarusteita. Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Q3Q2

A8 Lang

A7 Sportback

A8

Q5 SQ5S6 Sedan

S6 Avant

Q7

A6 allroad quattro

Q7 e-tron

Audi Magazine Audi Magazine82 83



Yksityiskohtaiset auto- ja lisävarustehinnastot: www.audi.fi. Kuvien autoissa erikoisvarusteita. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Yksityiskohtaiset auto- ja lisävarustehinnastot: www.audi.fi. Kuvien autoissa erikoisvarusteita. Pidätämme oikeudet muutoksiin.

TT Roadster

TT Coupé

R8 CoupéTTS Roadster

TTS Coupé RS6 Avant

RS3 Sedan RS3 Sportback

Audi sport -mallit

TT RS Coupé

RS5 Coupé RS6 Avant Performance

SQ7 TDI RS4 Avant

TT RS Roadster
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Audi myynti- ja huoltoverkosto

M=myynti   H=huolto
Myynti: Audi-myyntiverkosto kautta maan Maahantuonti: VV-Auto Group Oy. Kuvien autoissa erikoisvarusteita. Yksityiskohtainen hinnasto: www.audi.fi. Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Espoo  M/H  Audi Center Espoo  Haltilanniitty 6  www.audicenter.fi
Helsinki  M/H  Audi Center Helsinki  Mekaanikonkatu 10  www.audicenter.fi
Hyvinkää M/H  Autotalo Laakkonen Oy  Veikkarinkatu 7  www.laakkonen.fi
Hämeenlinna  M/H  Autotalo Laakkonen Oy  Tampereentie 169  www.laakkonen.fi
Iisalmi  H   Pörhön Autoliike Oy  Marjahaankierto 9  www.porho.fi
Joensuu  M/H  Autotalo Laakkonen Oy  Voimatie 4–6  www.laakkonen.fi
Jyväskylä  M/H  Jyväskylän Autotarvike Oy  Aholaidantie 2  www.jklautotarvike.fi
Kajaani  H   Pörhön Autoliike Oy  Heinisuontie 10  www.porho.fi
Keminmaa  M/H  Pörhön Autoliike Oy  Kauppakuja 6  www.porho.fi
Kokkola  M/H Pörhön Autoliike Oy  Vaunumiehenkatu 4  www.porho.fi
Kotka  H   LänsiAuto Kotka  Ristikalliontie 41  www.lansiauto.fi
Kouvola  M/H  LänsiAuto Kouvola  Taitajantie 4  www.lansiauto.fi
Kuopio  M/H  Autotalo Laakkonen Oy  Leväsentie 33  www.laakkonen.fi
Lahti  M/H  Autotalo Laakkonen Oy  Ajokatu 261  www.laakkonen.fi
Lappeenranta  M/H  LänsiAuto Lappeenranta  Myllymäenkatu 6  www.lansiauto.fi
Lohja  H   Autotalo Lohja Oy. Lohja  Lehmijärventie 5  www.autotalolohja.fi
Mikkeli  H   Savilahden Auto Oy  Kalustekuja 1  www.savilahdenauto.fi
Oulu  M/H  Audi Center Oulu,  Pörhön Autoliike Oy Nuottasaarentie 6  www.porho.fi
Pori  M/H  Käyttöauto Oy  Korjuuntie 18  www.kayttoauto.fi
Porvoo  H   Autotalo Laakkonen Oy  Ruiskumestarinkatu 4  www.laakkonen.fi
Rovaniemi  M/H  Pörhön Autoliike Oy  Teollisuustie 25  www.porho.fi
Salo  M/H  Traktoauto Oy  Joensuunkatu 6  www.traktoauto.fi
Seinäjoki  M/H  Käyttöauto Oy  Pohjankaari 2  www.kayttoauto.fi
Tampere  M/H  Audi Center Tampere, Autotalo Laakkonen Oy  Hatanpään puistokuja 32  www.laakkonen.fi
Turku  M/H  Audi Center Turku  Rieskalähteentie 89  www.auditurku.fi
Vaasa  M/H  Käyttöauto Oy  Rantamaantie 35  www.kayttoauto.fi
Vantaa  M/H  Audi Center Airport  Tikkurilantie 123  www.audicenter.fi
Ylivieska  M/H  Autotalo Antti-Roiko Oy  Ratakatu 26  www.antti-roiko.fi

Keväthangille Audin 
verkkokaupan kautta
shop.audi.fi
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vie huipulle
quattro

Nelivedoissa on eroja. Luonnollinen valinta 
huippusuorituksiin on Audin legendaarinen 
quattro-neliveto, joka tekee ajamisesta  
nautittavaa ja turvallista kaikissa olosuhteissa. 
Tervetuloa lähimpään liikkeeseen koeajamaan  
Audin laaja nelivetomallisto. audi.fi

Audi Teknistä etumatkaa
MARCUS SANDELL
Alppihiihtäjä


