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TWIN SKIN
LUOTETTAVAA PITOA JA LUISTOA 
POHJOISEN KELEILLE.
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. Erikoissuun-

niteltu 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.

Sukset: Fischer Twin Skin Race

TWIN SKIN -TEKNOLOGIAN 
HUIPPUOMINAISUUDET

HELPPOHOITOINEN

LUOTETTAVA PITO ILMAN PITOVOITELUA

IHANTEELLISET LUISTO-OMINAISUUDET

MINIMOITU JÄÄTYMISEN MAHDOLLISUUS

KEVYT KOKONAISPAINO



Viime vuosi oli Audille Suomessa kasvun aikaa. 
Audi oli saksalaisten premium-autojen eniten rekisteröi-
ty henkilöautomerkki Suomessa – jo 13. kerran peräkkäin. 
Uusia Audeja rekisteröitiin 6 076 kappaletta, peräti 688 
autoa edellistä vuotta enemmän. Suosituin Audi-malli oli 
täysin uudistunut A4. Myös toinen uudistunut malli Q7 teki 
kovaa jälkeä omassa luokassaan. Audi toi loppuvuodesta 
markkinoille uutuusmalli Q2:n, joka on herättänyt suurta 
kiinnostusta. Audi on onnistunut luomaan suomalaisille 
kuluttajille sopivia ja heitä innostavia autoja.

Yksi merkittävä syy Audin menestykseen Suomes-
sa on quattro-nelivetojärjestelmä, jonka merkitys korostuu 
haastavissa ajo-olosuhteissamme. Audin quattro-mallisto 
olikin 2016 jälleen nelivetoisten henkilöautojen ykkönen 
Suomessa. Audi-asiakkaat valitsivat quattron yli puoleen 
Suomessa rekisteröidyistä Audeista. Suurin kiitos Audin 
menestyksestä kuuluukin juuri teille hyvät asiakkaat!

Tänä vuonna Audin vauhti vain kiihtyy. Markkinoil-
le ovat tammikuussa saapuneet täysin uudistuneet suo-
malaisten suosikit: A5 ja Q5. A5 Sportbackistä ja Q5:stä 
voit lukea lisää tämän lehden sivuilta. Vuosi tuo mukanaan 

myös monia urheilullisia malleja, kuten uudet RS3 Sedan, 
TTRS ja RS5. Eikä Audin kehitys tietenkään pysähdy tähän 
vuoteen, vaan tulevaisuutta visioidaan ja suunnitellaan 
täydellä tarmolla. Tässä lehdessä kerrotaan muun muas-
sa Audin työstä vaihtoehtoisten energialähteiden parissa.

Vuosi 2017 on Audille jännittävä myös urheilun 
saralla. Audi Finland on sekä Suomen alppi- että maasto-
hiihtomaajoukkueen pääyhteistyökumppani. Tänä vuonna 
juhlitaan Audin ja Suomen alppimaajoukkueen 20-vuotis-
ta yhteistä taivalta. Maastohiihtokauden taas kruunaavat 
Lahden MM-kisat, joissa Audi on näyttävästi mukana kan-
nustamassa suomalaisia palkintopallille. Audi on perin-
teidensä mukaisesti vahvasti mukana myös muun muassa 
suomalaisessa golfissa ja purjehduksessa.

Odotamme mielenkiintoista ja menestyksekästä 
vuotta 2017. Mukavia lukuhetkiä Audi Magazinen parissa!

Aki Juhakorpi
johtaja, Audi Finland

Audin vauhti kiihtyy.

pääkirjoitus
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0 0 8   Hetki kutsuu
Uusi Audi Q5 on kumppani, joka 
suhtautuu asioihin tyynesti. Se on 
tärkeää vaihtoehtojen täyttämässä 
elämässä. 
 
0 2 6   Keho ja mieli
Uudessa Audi A5 Sportbackissä 
yhdistyvät coupén ajaton tyylikkyys 
ja Avantin toimivuus.

Vähemmän
on 
enemmän
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Lehdessämme olevissa autokuvissa saattaa esiintyä varusteita, jotka ovat lisävarusteita eivätkä kuulu maahantuontiohjelman mukaisiin autoihin. Oikeudet muutoksiin pidätetään.

 



0 4 8   Audi Q2: suuntana 
Skandinavia 
Audi Q2 -uutuusmalli sulautuu  
tyylikkäästi Skandinavian  
urbaaneihin maisemiin. 
 
0 7 6   Spyder 
Uusi Audi R8 Spyder V10  
viettelee suorituskyvyllään. 
 
 
next 
 
0 3 2   Aina yhteydessä
Audi connect -innovaatiot  
pohjustavat tulevaisuuden  
entistä älykkäämpää  
liikkuvuutta. 

0 5 4   Vähemmän on enemmän
Audi työskentelee uutterasti  
ympäristöystävällisen teknologian 
ja vaihtoehtoisten energialähteiden 
parissa.

0 6 8   ”Autoista tulee yhä selvemmin 
osa digitaalista ekosysteemiä.”
Uraauurtavat saavutukset ovat  
arkipäivää Electronic Research  
Labissa Piilaaksossa. 
 
 
now

0 1 6   Äärirajoilla
Audi Magazine seurasi Toomas 
Heikkisen viikonloppua rallicrossin 
MM-osakilpailussa Saksassa.  
 
0 4 0   Levin nousu
Levi on kehittynyt 30 vuodessa 
poropitäjästä kansainväliseksi  
matkailukeskukseksi.

0 4 4   Uusi suunta
Tanja Poutiainen-Rinne nauttii  
uudesta elämästään perheenäitinä 
ja lomailusta Levillä.

0 4 7   20 vuotta kumppanuutta
Audi Finland on tehnyt Suomen 
alppihiihtomaajoukkueiden kanssa 
yhteistyötä jo 20 vuotta. 

0 6 4   Golfarin maapallo
Suomen ykkösgolfari Mikko Ilonen 
kiertää ahkerasti kisoissa ympäri 
maailmaa.

0 6 6   Kirkas visio
Kilpapurjehtija Mikaela Wulff jäi 
rannalle Rion olympialaisista.  
Tähtäimessä on nyt Tokion kisat.
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Uutisia
–

Uutuuksia, mielenkiintoisia 

faktoja ja tapahtumia.

–

Audi esitteli Detroitissa konseptiauto Q8:n, joka 
avaa ovet uuteen segmenttiin. 

Audi esitteli Detroitin autonäyttelyssä tam-
mikuun alussa konseptiauto Audi Q8:n. Lähes tuo-
tantovalmis konseptiauto yhdistää tunteisiin veto-
avan Coupén muotoilun ja SUV-mallin avarat tilat. 
Tällä uudella konseptiautolla Audi avaa ovet uu-
teen segmenttiin. ”Audi Q8 -konseptiauto edustaa 
 Q-mallistomme ehdotonta huippua. Sen muotoilu 
tuo voimakkaasti esille urheilullisuuden ja arvoval-
lan”, kertoo Audin päämuotoilija Marc Lichte. ”Nel-
jällä yhtä suurella istuimella varustetussa konsepti-
autossa on avarat sisätilat, vaikka sen kattolinja on 
matala.” 

Konseptiauton etuosa on näyttävä. Kahdek-
sankulmainen Singleframe-etusäleikkö on merkit-
tävästi leveämpi kuin nykyisissä Audin tuotantomal-
leissa, ja sen muotoilu on kolmiulotteisempi. Useat 
Audi Q8 -konseptiauton muotoiluelementit tuovat 
mieleen Ur-quattron, Audin legendaarisen mallin 
1980-luvulta. Konseptiautossa on erittäin mata-
la ja leveä C-pilari sekä ulkonevat, leveät lokasuo-
jat. Tasapainoiset mittasuhteet korostavat auton 
muotoilua. 

Q8

Maastohiihtomaajoukkue Audin matkassa 
kohti Lahtea.

Audi Finlandista tuli marraskuussa 
Suomen maastohiihtomaajoukkueen pääyh-
teistyökumppani. Maajoukkueen kausi hui-
pentuu helmikuun lopussa alkaviin Lahden 
MM-kisoihin, joissa joukkueella on mainiot 
menestymismahdollisuudet. Maajoukkueen 
lisäksi Audi on vahvasti mukana maastohiih-
don Suomen Cupissa ja SM-kisoissa sekä nuor-
ten ja lasten kilpailutapahtumissa. Yhteistyö 
ulottuu myös Lasten Lumipäivät -kiertueelle, 
joka liikuttaa lapsia kilpailutapahtumien ulko-
puolella. 

Audilla ja talviurheilulla on pitkä ja 
monipuolinen yhteistyöhistoria. Audi tekee 
yhteistyötä tänäkin vuonna muun muassa 
alppihiihdossa, maastohiihdossa ja vapaalas-
kun maailmankiertueella. Suomessa Audi on 
tukenut yli 20 vuotta alppihiihtomaajoukkuei-
ta. Pohjoismaisissa lajeissa Audi on kulkenut 
pitkän matkan Kansainvälisen Hiihtoliiton 
kanssa.

”Haluamme tukea sekä nuoria että 
maajoukkuehiihtäjiä kohti huippua. Nyt oli 
täydellinen hetki hypätä maastohiihtoon mu-
kaan, koska MM-kisat järjestetään helmikuus-
sa Lahdessa”, kertoo Audi Finlandin johtaja 
Aki Juhakorpi. 
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Selänteen akatemioissa hiotaan jääkiekko- 
ja golftaitoja. 

Audi tukee Teemu Selänteen akate-
mioita niin jääkiekkokaukalossa kuin golfvi-
heriölläkin. Jääkiekkoon keskittynyt Selänne 
Akatemia opettaa pelaajille maalinteon tai-
toa. Akatemian ensimmäinen tapahtuma jär-
jestettiin viime syksynä Espoossa. Oppilaina 
olivat Suomen alle 16-vuotiaiden maajouk-
kuepelaajat, joita opettivat rehtori Selänteen 
lisäksi muun muassa entiset huippuviimeis-
telijät Keijo Säilynoja ja Esa Pirnes. Akatemi-
assa keskitytään ainoastaan maalintekoon 
ja sen tukitoimiin. ”Uskon, että maalintekoa 
voi harjoitella sekä fyysisesti että henkisesti. 
Joukkueharjoittelussa keskitytään liian vähän 
maalinteon opettamiseen. Siksi tällaiselle 
akatemialle on tilausta”, Selänne kertoo.

Selänne & Piltz Golf Academy on puo-
lestaan vuonna 2015 perustettu ryhmä nuo-

Maailman paras Audi-huolto löytyy Suomesta.
Suomen Audi Center Airportin joukkue, Miikka Puttonen, Bogomil So-

kolov ja Teemu Ylinärä, voitti maailmanmestaruuden vuoden 2016 Audi Twin 
Cupin asiakaspalveluun keskittyvässä huoltosarjassa. Samaan pistemäärään 
ylsi Etelä-Korean joukkue, joten huollon kultamitali jaettiin Twin Cupissa ensim-
mäistä kertaa. Kilpailut järjestettiin jo 12. kerran. 

Audi Twin Cup on kansainvälinen Audi-ammattilaisten maailmanmes-
taruuskilpailu, jossa kisataan parhaan Audi-huollon tittelistä. Kaksipäiväisen 
finaalikilpailun aikana osallistujat ratkaisevat huollon, tekniikan ja asiakaspal-
velun tehtäviä. Tällä kertaa käytännön tehtävät suoritettiin Audi SQ7 parissa. 

Kilpailussa on kaksi sarjaa: huolto ja tekniikka. Molempiin sarjoihin voi 
osallistua yhdellä joukkueella, ja näiden joukkueiden yhteistulos muodostaa ko-
konaiskilpailun tuloksen. Audi Twin Cupin finaalikilpailuun Portugalin Albufei-
rassa osallistui 71 joukkuetta 36 eri maasta. Suomesta kisaan osallistui myös 
Joensuun Autotalo Laakkosen Audi-joukkue. Kilpailun tekniikkasarjan mesta-
ruus meni tänä vuonna Slovakiaan ja kokonaiskilpailun voitto Venäjälle.

quattro cup kerää golfkentille uudet Audin omistajat.
Audi quattro Cup on maailmanlaajuinen ja huippusuosittu kutsuvieras-

kilpailujen sarja, joka järjestetään jälleen myös Suomessa ensi kesänä. Ympäri 
Suomea kisataan 15 Audi-jälleenmyyjävetoisessa tapahtumassa, jotka järjeste-
tään yhteistyössä Golfpisteen kanssa. Audi-jälleenmyyjien kutsumat uudet Audin 
omistajat ja heidän peliparinsa osallistuvat oman alueensa quatto Cup -osakilpai-
luun. Kunkin osakilpailun voittajapari saa kutsun maafinaaliin, joka järjestetään 
syyskuussa. Maafinaalin voittajapari pääsee edustamaan Suomea kansainväliseen 
 finaalitapahtumaan.

Vuodesta 1991 järjestettyä turnausta pelataan 51 maassa, ja tapahtumia 
on vuosittain yli 800. Kilpailuun kutsutaan lähes 10 000 uuden Audin omistajaa. 
Kiertueen huipentava kansainvälinen fiinaali on aina huikea spektaakkeli, joka jär-
jestetään jollain kansainvälisesti arvostetulla golfklubilla.

Audi quattro Cup on erittäin suosittu, jännittävä ja pidetty tapahtuma. Peli-
muotona on parikilpailuna pelattava greensome. Kisaan tuo siis lisäjännitystä se, että 
palloa lyödään joukkueen puolesta. Ensi kesänä sadat uudet Audin omistajat Suo-
messa pääsevät nauttimaan näistä laadukkaista ja jännittävistä golftapahtumista. 

rille suomalaisille amatöörigolfareille, jotka 
tavoittelevat nousua maailman huipulle. Aka-
temian kaksitoista 14–22-vuotiasta golfaria 
harjoittelevat ympäri vuoden kahdesti viikos-
sa entisen huippugolfarin Mika Piltzin laaduk-
kaassa valmennuksessa.
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Elämästämme tulee yhä dynaamisempaa. Se vaatii ket
teryyttä ja joustavuutta, ja usein myös improvisointia ja sit
keyttä. Vastaavasti saamme käyttöömme yhä enemmän tapo
ja tavoitella unelmiamme ja toteuttaa luovuuttamme. Voi siis 
sanoa, että voimme tehdä päivittäiseen elämäämme liittyviä 
valintoja vapaammin kuin koskaan. Vastineeksi joudumme 
luopumaan rakenteista ja rutiineista. Olemme aina tavoitetta
vissa. Voimme aina viestiä sekä ottaa vastaan, käsitellä ja jakaa 
tietoa. Rajat työajan, työpaikan, vapaaajan ja yksityiselämän 
välillä hämärtyvät entisestään. Olemme jatkuvasti liikkeellä. 
Liikkuvuus kaikissa muodoissaan on oman aikamme keskeisin 
käsite.

Uusi Audi Q5 jatkaa pitkää perinnettä joustavasta liikku
vuudesta. Kyvystä vastata siihen, mitä arkipäivä meille tarjoaa. 
Se yhdistää tyylikkään muotoilun toimivuuteen, mukavuuteen, 
tyyliin ja dynamiikkaan. Se on yhtä kotonaan niin kaupunkiym
päristössä kuin vuoren rinteillä. Audi Q5:n jokainen yksityiskoh
ta henkii Qmalleista tuttua muotoilua. Se henkii dynamiikkaa 
ja tyyneyttä. Kylkilinjaa dominoi kaareva, terävästi uurrettu 
olkalinja. Muhkeat pyöränkaaret viittaavat quattronelivetoon, 
joka on toteutettu nelisylinterisillä moottoreilla varustetuissa 
malleissa uudella quattro ultra teknologialla. Audi Q5:n veis
toksellinen Singleframeetusäleikkö tekee keulasta  >> 

Peter Sommer (teksti), Kai-Uwe Gundlach (kuvat)

NOPEASTI LIIKKUVASSA, VAIHTOEHTOJEN TÄYTTÄMÄSSÄ 

MAAILMASSA TARVITSET KUMPPANIN, JOKA SUHTAUTUU 

ASIOIHIN TYYNESTI. SELLAISEN KUIN AUDI Q5.

Audi Magazine 009
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TÄSTÄ TULEE PITKÄ PÄIVÄ. PALJON AIKAA AUTOSSA. 

PALJON AIKAA ITSELLE. TÄYDELLISTÄ.
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U t e l i a i s u u s 

k u t s u u
MAAILMA TARJOAA YHÄ ENEMMÄN MAHDOLLISUUKSIA JA 

VAIHTOEHTOJA. SINUN PITÄÄ VAIN NÄHDÄ JA TUNNISTAA NE.
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H i l j a i s u u s

k u t s u u

huomiota herättävä. Ajovalojen ja takavalojen muotoilu koros
taa linjojen vaakasuuntaista muotoa. Lisävarusteena on saata
vana LED ja Audi Matrix LED ajovalot dynaamisilla suuntavil
kuilla. Audi Q5:n olkapäillä lepäävät ulkopeilit ja 
takadiffuusori tuovat esiin katumaasturin urheilullisia geenejä. 
Audi Q5:n erottuva muotoilu jatkuu sisätiloihin, jotka tarjoavat 
sekä kuljettajalle että etu ja takamatkustajille aiempaa mallia 
enemmän tilaa. Vaakasuuntaiset ääriviivat voimistavat leveyden 
ja mukavuuden vaikutelmaa. Sisustukseen on tarjolla laaja 
valikoima eri värejä ja materiaaleja. Istuimiin on tarjolla pai
neilmalla toimiva hierontatoiminto. Takaistuimen selkänoja on 
jaettu kolmeen osaan, ja siihen on saatavana pituussuuntainen 
säätö ja kallistuksen säätö. Takaistuimen asennosta riippuen 
tavaratilaa on 550–1 550 litraa.

Audi Q5:n voimansiirto on suunniteltu uusiksi alusta alkaen . 
Sama koskee 7vaihteista S tronic automaattivaihteistoa. Neli
sylinteristen mooottoreiden yhteydessä on aina vakiovarusteena 
uusi quattro ultra nelivetojärjestelmä. Uudet viisipistetuetut 
akselit yhdistettynä uuteen sähkömekaaniseen ohjaustehostimeen 

tekevät ajettavuudesta urheilullisen, mutta mukavan. Uusi Audi 
Q5 tarjoaa myös vaihtoehtoja iskunvaimennukseen: Audi drive 
selectin avulla kuljettaja voi säätää lisävarusteena saatavan 
mukautuvan ilmajousituksen sopimaan omiin vaatimuksiinsa. 
Ilmajousituksen avulla auton maavaraa voidaan nostaa esimer
kiksi ajettaessa huonopintaisilla teillä. Matalampi asetus puo
lestaan parantaa ajettavuutta ja vähentää ilmanvastusta korkeil
la nopeuksilla. Ilmajousituksesta on etua myös perävaunun 
vetämisessä ja raskaiden kuormien kuljetuksessa. Sen sisäinen 
tasonsäätö pitää jousituksen liikealueen ja sitä kautta matkus
tusmukavuuden tasaisena. 

Audi Q5:ssä on myös laaja valikoima vakio tai lisävarus
teena toimitettavia kuljettajaa avustavia järjestelmiä, joiden 
moderni teknologia ja yhteentoimivuus helpottavat kuljettajan 
tehtäviä rajoittamatta valinnanvapautta. Paras esimerkki tästä 
on lisävarusteena tarjottava Personal route assist toiminto, joka 
on saatavana Audi Q5:een yhdessä MMI Navigointi plus lisäva
rustelun kanssa. Kun toiminto on käytössä, navigointijärjestelmä 
oppii yleiset reitit sekä kohteet ja yhdistää nämä tiedot   
pysäköintipaikkaan ja kellonaikaan. Niin kauan kuin järjestelmä >> 
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on aktiivinen, se ”oppii” ja käyttää tietoja ehdottaakseen opti
moituja reittejä seuraavaa matkaa varten – myös silloin, kun 
opastus on pois päältä. Laskelmissaan navigointijärjestelmä 
huomioi kolme todennäköisintä kohdetta ja ottaa huomioon 
myös saapumisajan sekä nykyiset liikennemäärät. Kuljettaja voi 
luonnollisesti valita, kytketäänkö Personal route assist toiminto 
käyttöön ja poistetaanko tallennetut kohteet. Kun toiminto ei ole 
käytössä, se ei tallenna kohteita tai ota huomioon poistettuja 
kohteita ja reittejä. Lisävarusteena saatava MMI Navigointi plus 
lisää katumaasturiin Audi connect toiminnallisuuden. LTEmo

duuli ja WiFihotspot tarjoavat verkkoyhteyden jopa kahdeksal
le mobiililaitteelle. Tämä on mahdollista esimerkiksi hankkimal
la ja asettamalla autoon oman SIMkortin. 

Vakiovarusteisiin kuuluvaa Audi connect safety & service 
varustetta voi ohjata Audi MMI connect sovelluksella, jolloin 
auto on yhteydessä älypuhelimeen ja kelloon. Kellonajan lisäksi 
nähtävillä on siis auton tilatiedot ja paljon muutakin. Eihän kel
lonaika ole niin tärkeä. Ratkaisevaa on tämä hetki, ja se, mitä 
sillä teet. //
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Toomas Heikkisen Audi S1 EKS RX 

quattro kiihtyy 0–100 km/h vain  

1,9 sekunnissa. Audi Magazine seurasi 

Heikkisen viikonloppua rallicrossin 

MM-osakilpailussa Saksassa.

Pietari Peutere (teksti), Vesa Tyni (kuvat) 
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”70 prosenttia 
kisan tuloksesta on 
kiinni startista.”

Lopulta valot vaihtuvat, ja viisi superautoa syöksyy 
asfalttipinnalta noin sadan metrin päässä sijaitsevaan so-
ramutkaan. Vauhtia kertyy kaarteeseen mennessä noin 
130 kilometriä tunnissa. Eikä sinne voi mennä anteeksi-
pyydellen, sillä rallicross on kontaktilaji. Nopein ja röyh-
kein tulee mutkasta ensimmäisenä ulos – ja se määrittää 
pitkälti koko kisan lopputuloksen. Todella hurjaa touhua 
vierestä seurattuna. 

Heikkinen kellotti edellisessä erässään koko kisan 
nopeimman starttiajan, mutta joutuu nyt antamaan juuri 
ennen mutkaa tilaa tallikaverilleen Mattias Ekströmille, 
joka taistelee sarjan maailmanmestaruudesta. ”70 pro-
senttia kisan tuloksesta on kiinni startista. Ennen lähtöä 
pitää muistuttaa itselleen, että on heti hereillä. Ei saa 
yhtään nukahtaa tai on ulkona pelistä”, Heikkinen kertoo 
erän jälkeen.                      >>

Esteringin starttipaikalla tuoksuvat palanut kumi, 
bensa ja adrenaliini. Autojen moottorit mylvivät ja renkaat 
kirskuvat, kun kuljettajat kiihdyttävät kiemurrellen lähtö-
viivalle. Tapahtuman selostaja karjuu jääkaapin kokoisista 
kaiuttimista kuin Antero Mertaranta kofeiiniövereissä. Sa-
maan aikaan radalla ajaa edellinen erä täyttä vauhtia. Moot-
torit karjuvat ja pakoputket paukkuvat. 

Ruotsalaista EKS-tallia edustava Toomas Heikkinen 
seisoo rauhallisen näköisenä Audi S1 EKS RX quattronsa 
vieressä. Hänen starttiaan ennen on vielä muutama lähtö. 
Heikkinen juttelee tiiminsä insinöörin kanssa. Sitten hän hy-
pähtää muutaman kerran ja pyörittää olkapäitään. Heikki-
nen vetää pipon ja kypärän päähänsä, vaihtaa vielä muuta-
man sanan tiimikaverinsa kanssa ja hyppää autoonsa. Siellä 
hän sulkee hetkeksi silmänsä. Sitten autot kutsutaan läh-
töviivalle yksi kerrallaan. 
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Toomas Heikkinen ajoi Esteringillä EKS-tallin Audi S1 EKS RX quattrolla. 560-hevosvoimainen superauto kiihtyy 0–100 km/h ainoastaan 1,9 
sekunnissa. ”Auto on ehdottomasti yksi sarjan parhaista ja nopeimmista”, Heikkinen sanoo. Rallicross-radalla on sekä asfaltti- että soraosuuk-
sia, mikä aiheuttaa autojen suunnittelijoille omat haasteensa. ”Tämä auto on täysin asfalttiauto. Olen joutunut hieman muokkaamaan ajo-
tyyliäni aiemmista vuosista”, kertoo Heikkinen, joka ajoi EKS-tallissa ensimmäistä kauttaan 2016. Tiimi rakensi autonsa Audi S1:n pohjalle. 
Heikkisellä oli Esteringillä kolme mekaanikkoa, jotka huolsivat ja virittivät autoa jokaisen lähdön välillä. Illalla moottori irrotettiin kokonaan 
autosta huoltoa varten. Enempää moottorista ei saa kertoa, sillä talli ei halua jakaa salaisuuksiaan kilpailijoilleen. Rallicross on kontaktilaji, 
minkä takia auton puskuri ja helmat ovat ajon jälkeen usein riekaleina. Ne vaihdetaan silloin uusiin ennen seuraavaa lähtöä. Tärskyjen takia 
autoissa on ainoastaan jarruvalot. Muut valot on korvattu taidokkailla teippauksilla. 
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Estering edustaa rallicrossissa katoavaa kansanperinnettä. Buxtehudessa, 35 kilometriä Hampurista lounaaseen, sijaitseva areena on oike-
astaan valtava kuoppa, jonka pohjalla on rata. Katsomossa ei ole penkkejä, vaan suurin osa kisaviikonlopun aikana vierailleista 20 000:sta 
katsojasta toi mukanaan omat retkituolinsa. Viime vuosina profiiliaan nostanutta rallicrossin MM-sarjaa tuskin ajetaan Esteringin kaltaisissa 
paikoissa enää kauan. Esteringillä ajetaan 925 metriä pitkällä radalla, jossa on sekä asfaltti- että soraosuuksia. Rallicrossin vuoden 2016 MM-
sarjan kaikki osakilpailut noudattivat samaa kaavaa. Jokai nen kuljettaja ajoi ensin neljä karsintaerää, jolloin radalla oli samaan aikaan enintään vii-
si autoa. Karsintaerien 12 parasta, aikojen perusteella, jatkoivat välieriin, joista taas kuusi parasta finaaliin, jonka ykkönen kruunattiin osakilpailun 
voittajaksi. MM-pisteitä jaettiin kilpailun jokaisessa vaiheessa. Karsintaerissä ajettiin neljä ratakierrosta, joista yhdellä oli pakko käydä jokeriosuu-
della. Esteringillä se koostuu kokonaan sorasta ja sisältää kolme jyrkkää mutkaa. Välierissä ja finaaleissa ajettiin kuusi kierrosta. Toomas Heikkinen 
putosi Esteringillä välierävaiheessa. Tallikaveri Mattias Ekström oli viides ja varmisti kisassa sarjan maailmanmestaruuden. 
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sairaan nopeat ja tehokkaat autot. Ja tämä on kontaktila-
ji”, Toomas Heikkinen kiteyttää. ”Laji on nostanut arvoaan 
viime vuosina.”

Samoilla linjoilla on EKS-tallin toimitusjohtaja Klas 
Boman. ”DTM ja formula ykköset ovat pulassa katsojien 
kanssa. Ihmiset haluavat nähdä paljon toimi ntaa ja oikei-
ta autoja, jotka eivät mene rikki pienistä törmäyksistä. Ja 
rallicrossissa kuljettaja on tärkeämpi kuin auto. Siksi tämä 
on jännittävämpää.”

Myös EKS-tiimin toinen kuljettaja ja omistaja Mattias 
Ekström ehtii kommentoida lajin tulevai suutta ennen kuin 
lähtee radalle varmistamaan maailmanmestaruutensa. 
”Rallicross kasvaa, mutta meidän pitää olla nöyriä. Laji 
on vielä nuori. Meidän pitää todistaa itsemme medialle ja 
suurelle yleisölle”, kertoo Ekström, joka on voittanut kaksi 
kertaa DTM-sarjan. Suomessa rallicrossin 2016 MM-sarjaa 
pystyi seuraamaan Nelonen prolla ja Ruutu+-palvelusta. >> 

Rallicross on nyt kuuma laji huippukuljettajien kes-
kuudessa. Esteringillä MM-pisteistä kisaavat sateisena lo-
kakuun viikonloppuna muun muassa rallin maailmanmes-
tarit Sébastien Loeb ja Petter Solberg, DTM-mestari Mat-
tias Ekström sekä amerikkalainen extreme- ja autourhei-
luilmilö Ken Block. Ja siinä tepastelee Marcus Grönholm, 
jonka poika Niclas kilpailee sarjassa. 

Rallicross on nostanut suosiotaan myös yleisömää-
rissä – eikä ihme. Laji on äärimmäisen katsojaystävällinen, 
niin paikan päällä kuin kuvaruudullakin: lyhyt rata, mon-
ta lähtöä, paljon toimintaa… Ja mikä tärkeintä: ”Meillä on 

“Meillä on sairaan 
nopeat autot.” 
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Toomas Heikkinen (yläkuva) jakoi Esteringillä faneille nimikirjoituksia yhdessä Mattias Ekströmin ja Sébastien Loebin (oikea alaku-
va) kanssa. Ekström on EKS-tallin toinen kuljettaja, perustaja ja omistaja. Ruotsalainen varmisti Esteringillä ensimmäisen rallicros-
sin maailmanmestaruutensa. Hän on aiemmin juhlinut kahdesti Audilla DTM-sarjan mestaruutta ja voittanut kolmesti arvostetun 
Mestareiden kisan, jossa eri auto urheilulajien huiput kilpailevat keskenään. Loeb on rallin yhdeksänkertainen maailmanmestari.  
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EKS-tallin varikkoteltta Esteringin radan keskellä 
on kuin valkoinen paratiisi. Se erottuu skandinaavisella 
tyylikkyydellään muiden tallien tiloista. Puolet teltasta 
on varattu pelkästään tiimin parillekymmenelle jäsenelle. 
Siellä viritetään autoja ja taktiikkaa seuraavaa starttia var-
ten. Tiimin Audi S1 EKS RX quattrot ovat tyylikkäästi kaik-
kien nähtävillä. 

Toinen puoli teltasta on pyhitetty viihtymiseen. 
Faneille on oma soppensa, jossa he voivat pelata ral-
licrosspeliä ja pyytää kuljettajilta nimikirjoituksia. Perem-
mällä viihdytetään vip-vieraita, mediaa ja tii miläisiä. On 
tyylikäs sohvaryhmä, paljon taulutelevisioita – ja jopa oma 
pieni ravintola, jossa huippukokki Jonas Landmark tekee 
taivaallista ruokaa. 

Landmark ei ole aivan kuka tahansa keittäjä, sil-
lä hän kokkasi esimerkiksi kuningas Kaarle Kustaan 
70-vuotisjuhlissa. Landmark ojentaa Toomas Heikkiselle 
gourmet-annoksen kanaa, riisiä ja kasviksia. ”Mattias 
(Ekström) tykkää syödä kisapäivinä kanaa ja riisiä. Sen 
takia syömme nyt sitä. Minultakin kysyttiin, mitä haluan 
syödä, mutta sanoin, että ihan sama”, Heikkinen kertoo. 
Landmark on kulkenut tiimin mukana vuodesta 2014, jol-
loin talli perustettiin. ”Haluamme tarjota parasta ruokaa 
varikkoalueella. Käytämme keittiöön, kokkiin ja ruokaan 
niin paljon rahaa, että voisimme mennä jokaiselle ate-
rialle huippuravintolaan, ja se olisi halvempaa. Mutta 
mielestämme tämä on hyvin käytettyä rahaa. Jätkät odot-
tavat aina innoissaan, koska keittiö aukeaa”, kertoo tallin 
toimitusjohtaja Klas Boman. 

EKSin toimintaa leimaa kaikessa pyrkimys täydelli-
syyteen ja tyylikkyyteen. Esimerkiksi koko tiimin asut ovat 
J. Lindebergin laadukasta mallistoa. Nettisivut ja viestintä 
ovat huippuluokkaa, kuten myös se tärkein: kilpailutoi-
minta. EKS voitti kaudella 2016 sekä MM-sarjan kuljetta-
ja- että tallimestaruuden. Talli on ruot salainen, kuten val-
taosa sen työntekijöistä. Kaiuttimista raikaa parhaillaan 
Sommartiden. Kuinka suomalainen kuljettaja on sopeutu-
nut joukkoon? ”Tosi hyvin. Ainoa asia, joka välillä ärsyttää, 
on ruotsalainen kahvi”, Heikkinen kertoo.

Toomas Heikkisen nimikirjoitukset ovat haluttua 
tavaraa Esteringillä. Hän istuu muiden kuljettajien kans-
sa pitkässä pöydässä, jota piirittävät kaikenikäiset fanit. 
Heikkinen tervehtii nimmarinmetsästäjiä ja kirjoittaa 
puumerkkinsä heille. Samalla hän keskustelee vieressä 
istuvien Mattias Ekströmin ja Sébastien Loebin kanssa. 
Heikkisen nimmarit tuntuvat kiinnostavan rallicross-
kansaa jopa enemmän kuin hieman tuimailmeisen, rallin  
yhdeksänkertaisen maailmanmestarin Loebin. 

Nimikirjoitusten lisäksi fanit haluavat ikuistaa Heik-
kisen yhteiskuviin, joita he jakavat sosiaalisessa mediassa. 
Heikkinen suhtautuu faneihinsa mutkattomasti, kuten 
karjalaisen luonteeseen kuuluu. ”Rallicrossissa on kivaa 
se, ettei toiminta ole niin tiukasti rajattua varikkoalueel-
lakaan, vaan kuskit ja fanit pääsevät näkemään toisiaan”, 
Heikkinen sanoo. ”Ja me kuljettajatkin saamme päivitellä 
Facebookia ihan rauhassa kesken kisojen.” 

Heikkinen ymmärtää sosiaalisen median tärkeyden. 
”Yritän olla aktiivinen somessa. Tallit ja sponsoritkin 
katsovat nykyisin somelukuja. Se maksaa itsensä takaisin, 
jos tekee hyvää jälkeä.” Heikkisellä on esimerkiksi Face-
bookissa yli 32 000 seuraajaa ja Instagramissa 16 000. 
Kelpo lukuja suomalai selle. ”Mutta tekemistä riittää, 
kun amerikkalaisella kilpakumppanillani Ken Blockilla on 
Facebookissa yli 5 miljoonaa seuraajaa”, hän naurahtaa. >> 

”Vain ruotsalainen 
kahvi ärsyttää välillä.”

”On kivaa päästä 
tapaamaan faneja.”
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Toomas Heikkisen matkailuauto on parkkeerattu Es-
teringin vieressä sijaitsevalle valtavalle nurmialueelle – ku-
ten satojen kisaturistien matkailuautot ja -vaunut. Fanit 
tuskin tajuavat, että tähtikuljettaja nukkuu aivan heidän 
keskellään. Kisapäivän päätteeksi Heikkinen saapuu pol-
kupyörällä asuntoautolleen ja avaa oven. Asuntoautoon as-
tuessa tuntuu kuin siirtyisi eri planeetalle. Märän nurmen 
ja makkaran tuoksu muuttuu designhotellin viileään ja val-
koiseen tyylikkyyteen. 

Etuosassa on valkoinen sohvaryhmä ja taulutelevisio. 
Lattialla loikoilee lehmäntalja. Takana on Heikkisen makuu-
huone. ”Asun tässä noin 50 päivää vuodessa, joten tämä on 
toinen kotini. Tässä, kun illalla istumme Aleksin kanssa, ei 
tunnu yhtään, että olisimme varikolla. Siinä rentoutuu mu-
kavasti”, Heikkinen kertoo. Aleksi Koskinen on Heikkisen ki-
sainsinööri ja reissujen kämppäkaveri, joka ajaa asuntoau-
ton Suomesta kisapaikoille ja takaisin. 

Heikkiselle kertyy noin sata matkapäivää vuodes-
sa. ”Minua ei matkustaminen ärsytä, vaan nautin siitä. On 
siistiä nähdä uusia paikkoja ja osaan arvostaa tätä, kun tie-
dän, ettei se jatku loputtomiin.” Mutta miten esimerkiksi 
seurustelu onnistuu tällä elämäntyylillä? ”Tosi hyvin. Te-
kee hyvää parisuhteelle, kun on välillä pois kotoa”, Heikki-
nen sanoo. Hän on seurustellut nelisen vuotta joensuulai-
sen tyttö ystävänsä kanssa. ”Tyttöystävä kävi kerran katso-
massa kisoja. Siellä oli kylmä ja satoi vettä. Hän sanoi, ettei 
tule enää uu destaan”, Heikkinen naureskelee. 

Toomas ”Topi” Heikkinen on rallicrossin MM-sarjaa 
kaudella 2016 dominoineen EKS-tallin toinen kuljettaja. 
Hän on rento karjalaisjätkä, joka ei vaikuta paljon stressaa-
van. Hymy on jatkuvasti huulilla, ja puhetta pulppuaa niin 
karjalaksi kuin englanniksikin. Rallicross on perinteistä ral-
lia nuorekkaampi ja hieman ”coolimpi” laji. Samaa voi sa-
noa Heikkisestä verrattuna Suomen vanhoihin rallimestarei-
hin. Eron huomaa jo rallihaalari päällä. Heikkisellä on kan-
sainvälisempi ote ja lippalakki tarpeeksi syvällä päässään. 

Heikkistä kohdellaan varikolla kuin tähteä, mutta täh-
den elkeitä hänestä ei löydy. Menestystä 25-vuotiaalle Heik-
kiselle on kuitenkin karttunut. Vuonna 2013 hän voitti Glo-
bal Rallycross -sarjan näytöstyyliin ja kaksi X Games -kultaa 
(München ja Los Angeles). Kauden päätteeksi hänet kruu-
nattiin Vuoden autourheilijaksi Suomessa. Parhaina muis-
toina kuljettajan mieleen ovat jääneet X Gamesin kulta-ajot. 
”Ne olivat minulle isoja juttuja. Medianäkyvyys oli valtava.”

Heikkisellä on myös hieman erilainen X Games -ko-
kemus. Hänen harjoituskierroksen hyppynsä Los Angele-
sissa vuonna 2012 epäonnistui ikävällä tavalla. ”Hyppy-
ri oli suunniteltu vähän huonosti. Laskeuduin päin alastu-
loramppia. Molemmat jalat, lantio ja vähän sisuskalujakin 
meni rikki”, Heikkinen muistelee. ”Mutta se oli hyvä kolaus. 
Aloin miettiä, kuinka paljon minulla on nälkää tähän hom-
maan, ja treenata täysillä. Seuraavan vuoden menestys oli 
pitkälti sen ansiota.” 

Jotain Heikkisen tinkimättömästä asenteesta kertoo 
se, että hän ajoi kilpaa jo kuukauden päästä onnettomuu-
desta. Häneltä otettiin kilpailua varten jalasta kipsi pois. 
”Jalka ei oikein liikkunut mihinkään suuntaan. Mietin en-
sin, ettei tällaisella jalalla pitäisi ajaa kilpaa. Keksimme 
kuitenkin mekaanikkojemme kanssa ratkaisun: Painon jar-
rua ja kytkintä kantapäällä. Ihan hyvin se meni. Olin neljäs.”

Moottoriurheilun pariin Heikkinen päätyi jo pikkupoi-
kana. Hän sai ensimmäisen karting-autonsa joululahjak-
si seitsemänvuotiaana. ”Pikkuveljen kanssa harrastelim-
me ja söimme karkkeja. Yhdeksänvuotiaana oli ensimmäi-
set kisat. Siitä se lähti liikkeelle.” Karting-vaiheen jälkeen 
Heikkinen ajoi Formula Renaultia vuoden Suomessa ja toi-
sen Euroopassa. ”Sitten piti katsoa ympärille, koska emme 
saaneet budjettia kasaan. Lopulta päädyin rallicrossin pa-
riin.” Rallicrossissa ei liiku, ainakaan vielä, samanlaisia sum-
mia kuin formuloissa ja rallissa. ”Minulla on ikään kuin oma 
pieni yritys. Tulosta pitää tehdä radalla joka kisassa, kun on 
pienestä maasta kotoisin. Muutoin ei pääse ajamaan. Isom-
mista maista tulevilla kuljettajilla on usein takatasku kun-
nossa”, Heikkinen kertoo.

Hän sijoittui kaudella 2016 MM-sarjassa seitse-
männeksi. Heikkinen totutteli EKS-tiimin Audi S1 EKS RX  
quattroon, joka oli hieman erilainen kuin karjalaisen aiem-
mat ajokit. Heikkinen ajaa ruotsalaistallissa myös kaudella 
2017. Hänen tulevaisuuden tavoitteensa on kirkkaana mie-
lessä. ”Kyllä se on maailmanmestaruus. Olen ollut jo kerran 
toinen tässä sarjassa (2014). Olen vielä nuori kuljettaja.” // 

”Asun tässä 50 
päivää vuodessa.”

“Tulosta pitää tehdä 
radalla joka kisassa.”
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Toomas Heikkisen asuntoauto muistuttaa sisältä designhotellia. Valkoista ja mustaa skandinaavista tyylikkyyttä. Heikkinen nuk-
kuu asuntoautossaan Euroopassa järjestettävien kisojen ajan, noin 50 yötä vuodessa. 
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Kauniisti piirretyt ajovalot sointuvat etuosan vaakalinjoihin. 

new
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Keho

ja 

mieli.

Coupén ajaton kauneus yhdistettynä Avantin älykkääseen 

toimivuuteen: Joku voisi pitää näitä ominaisuuksia 

toistensa vastakohtina, mutta juuri niiden elegantti 

tasapaino tekee Audi A5 Sportbackistä todellisen 

unelma-auton. 

Hermann J. Müller (teksti), Jan van Endert (kuvat)
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Kuten tiedetään, kauneus on katsojan 

silmässä. Se on subjektiivinen makuasia. 

Mutta kun auton muoto on sekä dynaaminen 

että urheilullinen, ja sen elegantti kattolinja 

laskee taaksepäin, harva voi olla eri mieltä 

siitä, että coupé-malleissa on sisäistä kau-

neutta. Joidenkin mielestä ne ovat kaikkein 

kauneimpia autoja. Audi A5 Sportbackin muo-

toilijat ovat yhdistäneet coupé-mallin innos-

tavan muotoilun Avantin toiminnallisuuteen 

– tavalla, joka ei lainkaan heikennä auton voi-

maa uhkuvaa ilmettä. 

Aivan, kuten toisen sukupolven Audi A5 

Coupé -mallissa, myös Audi A5 Sportbackin 

kolmiulotteinen Singleframe-etusäleikkö, 

konepeiton kupumainen muoto, sulava kol-

miulotteinen olkalinja ja muhkeat pyöränkaa-

ret tekevät vaikutuksen jo auton ollessa pai-

kallaan. Saumatonta ja sulavaa siluettia koros-

taa myös edellistä mallia hieman pidempi 

akseliväli, joka vaikuttaa myös sisätiloihin. 

Parempi olkapää- ja polvitila yhdessä keski-

konsolin muotoilun kanssa luovat tilan  tuntua.  

 

Tavaratilaa on tarjolla kokonaiset 480 

litraa. Moitteeton viimeistely ja hienostuneet 

materiaalit vievät mielihyvän uudelle tasolle 

– ja sitä voi parantaa entisestään lisävarus-

teena saatavalla valaistusjärjestelmällä sekä 

lukuisilla kuljettavaa avustavilla järjestelmillä 

ja infotainment-vaihtoehdoilla, jotka vastaa-

vat lähes jokaisen tarpeeseen. 

Huippuluokan infotainment-toimintoi-

hin kuuluu lisävarusteena tarjottava MMI Navi-

gointi plus -infotainment-järjestelmä, jossa 

on MMI touch -käyttöliittymä. Se sisältää 10 

Gt flash-muistia sekä DVD-aseman. Valikko 

näkyy kirkkaalla ja tarkalla 8,3 tuuman näy-

töllä sekä lisävarusteena saatavan Audi vir-

tual cockpitin 12,3 tuuman TFT-näytöllä. Audi 

MMI Navigointi plus on ensimmäistä kertaa 

varustettu Personal route assist -toiminnolla. 

Jos toiminto on käytössä, navigointijärjes-

telmä tallentaa kuljettajan päivittäin käyt-

tämät reitit ja kohteet sekä yhdistää nämä 

tiedot pysäköintipaikkaan ja kellonaikaan. >> 

new
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Tasapainoiset mittasuhteet, tunnistettava olkalinja ja coupé-tyylinen kattolinja: 
Audi A5 Sportback yhdistää teknologian ja estetiikan mestarillisesti. 
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Takaosan vähäeleinen spoileri antaa autolle urheilullisen ja elegantin ilmeen. Saatavana on myös LED-takavalot sekä dynaamiset suuntavilkut.

Näin järjestelmä oppii kuljettajan ajotavat ja 

 ehdottaa tietojen perusteella optimoitua reit-

tiä seuraavalle matkalle – myös silloin, kun 

opastus on pois päältä. 

Kuljettajan elämää voidaan helpottaa 

myös Stop&Go-toiminnolla varustetulla 

mukautuvalla vakionopeussäätimellä, jonka 

yhteydessä toimii Traffic Jam Assist -ruuhka-

avustin. Kun liikenne liikkuu hitaasti (enin-

tään 65 km/h), järjestelmä helpottaa kuljet-

tajan työtä jarruttamalla ja kiihdyttämällä 

itsenäisesti edellä ajavan ajoneuvon vauhdin 

mukaan. Lisävarusteena saatava, ennakoiva 

polttoainetalousavustin ja mukautuva vakio-

nopeussäädin voivat myös yhdistää voimansa 

ja antaa kuljettajalle vinkkejä polttoaineen 

säästämisestä.

Audi A5 Sportback Audi connect -varus-

telulla tarjoaa useita digitaalisia palveluita. 

Ne ulottuvat Google Earth- ja Google Street 

View -navigoinnista aina reaaliaikaisiin liiken-

nepäivityksiin ja Twitteriin. Vakiovarusteena  

oleva Audi connect safety & service tarjoaa 

uusia toimintoja. Niihin kuuluvat etäohjaus-

toiminnot, joiden avulla asiakkaat voivat tar-

kistaa ajoneuvonsa tilan ilmaisen Audi MMI 

connect -älypuhelinsovelluksen avulla, etsiä 

ajoneuvon Car Finder -toiminnolla sekä jopa 

lukita tai avata sen ovien lukot.

Varusteeseen kuuluu myös uusi hätäpu-

helupalvelu, reaaliaikainen avustuspalvelu 

sekä Audi-huoltopyyntöpalvelu. Ja älypuheli-

mista puheen ollen, Audi A5 Sportback tar-

joaa niille myös erinomaiset liitäntämahdol-

lisuudet: iOS- ja Android-laitteet voidaan 

integroida MMI:hin lisävarusteena saatavan 

Audi smartphone interface -rajapinnan kautta. 

Jos älypuhelimessa on tarvittava varustelu, se 

voidaan yhdistää langattomasti auton omaan 

new
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tetuettu etu- ja takajousitus, dynaaminen Audi 

drive select -järjestelmä sekä tarkka sähkö-

mekaaninen ohjaustehostin. Erittäin vaativat 

kuljettajat voivat parantaa mukavuutta ja ket-

teryyttä entisestään mukautuvien iskunvai-

mentimien ja dynaamisen ohjausjärjestelmän 

avulla. 

Voimaa tuottaa kaksi TFSI- ja kolme TDI-

moottoria, joiden tehot ovat 140–185 kW. 

Mallista ja varustelutasosta riippuen voima 

siirretään pyörille kuusivaihteisen käsivaih-

teiston, seitsenvaihteisen S tronic -kaksois-

kytkinvaihteiston tai kahdeksanvaihteisen 

tiptronic-vaihteiston kautta. //

antenniin Audi phone boxin kautta ja ladata 

samalla induktioperiaatteella. 

Uusi Audi A5 Sportback voidaan muut-

taa myös viihdekeskukseksi lisävarusteena 

saatavalla Bang & Olufsen Sound Systemillä. 

Siinä on kolmiulotteinen äänentoisto sekä 

vahvistin, joka syöttää 775 watin tehon 19 

kaiuttimelle.

Audi A5 Sportbackin suorituskyky on 

huippuluokkaa myös alueilla, jotka eivät heti 

näy päällepäin. Edeltäjäänsä 15 kilogrammaa 

kevyempi kori on yhdistetty erittäin hienostu-

neeseen alustaan. Vakiovarusteena on viisipis-

Ajatonta eleganssia ja 

innostavaa suorituskykyä.
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Aina 
yhteydessä

A u d i  c o n n e c t  t a r k o i t t a a  i n n o v a a t i o i t a ,  j ot k a  p o h j u st a v a t 

t u l e v a a ,  e nt i st ä  ä ly k k ä ä m p ä ä  l i i k k u v u u t t a .

P a t r i c k  M o r d a  ( t e k s t i )
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tutki
Internetin hakukoneista on tullut niin tär-
keä osa päivittäistä toimintaamme, että on 
vaikea kuvitella elämää ilman niitä. Pelkäs-
tään Google käsittelee keskimäärin 3,5 mil-
jardia hakua päivittäin – siis yli 40 000 hakua 
sekunnissa. Matkapuhelimista on tullut por-
taali yhä digitaalisempaan maailmaan. Äly-
jääkaapit osaavat jopa tehdä ostoksia. Tren-
distä tulee vieläkin vaikuttavampi, kun aja-
tellaan, että vielä kaksikymmentä vuotta 
sitten ei edes ollut hakukoneita. Meidän ny-
kyisin normaalina pitämämme digitaalinen 
maailma on tämän vuosituhannen lapsi. Ja 
näyttää siltä, että viimeisten 20 vuoden ai-
kana näkemämme kehitys ei suinkaan pysäh-
dy. Päinvastoin.

Ruuhkan edellä: Online-
tieliikennepalvelu vastaanottaa 
ilmoitukset liikenteen 
häiriöistä lähes reaaliajassa 
ja laskee vaihtoehtoiset reitit 
nopeasti.

Kaksikymmentä vuotta on Sven Schuwirthil-
le, Audin brändi- ja myyntikehitysjohtajalle, 
melkein ikuisuus. ”Jopa seuraavat kymmenen 
vuotta ovat lähes mahdottomia ennustaa. 
Me kaikki elämme digitaalisessa maailmas-
sa ja hyödymme siitä. Mietimme Audilla koko 
ajan, mikä rooli autolla on nykyisessä ja huo-
misen maailmassa, jotta voimme tarjota asi-
akkaillemme parhaan mahdollisen tuotteen.” 

Tulevaisuudesssa elinympäristöt sulautu-
vat toisiinsa, ja auto toimii siinä keskeise-
nä rajapintana. ”Juuri tässä on Audi connec-
tin merkitys. Noin 95 prosenttia asiakkais-
tamme käyttää älypuhelinta. He odottavat 
voivansa yhdistää henkilökohtaisen elinym-
päristönsä saumattomasti mobiililaittee-
seensa. Miksi heidän pitäisi jäädä ilman tätä 
mahdollisuutta autossaan?” Mobiililaitteet 
ovat keskeisessä asemassa Audin asiakkaiden 
elämässä: Kaikki heille tärkeät asiat, kuten 
musiikki, yhteystiedot, ja reittikartat kulke-
vat koko ajan mukana. ”Audi connect luo yh-
teyden auton ulko- ja sisäpuolisen elämän vä-
lille. Tilastojen mukaan Audin asiakas viet-
tää autossa päivittäin puolitoista tuntia.”
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Audi connectin edeltäjät syntyivät jo vuo-
situhannen vaihteessa. IAA:n Frankfurt 
Motor Show’ssa vuonna 2001 Audi oli en-
simmäisiä autovalmistajia, joka esitte-
li, miten yhteydet ja liikkuvuus voitaisiin 
liittää toisiinsa. MMI:n toimintalogiikka 
integroituine verkkoselaimineen esitel-
tiin ensi kertaa Avantissimo-konseptiau-
tossa, joka oli luksusluokan Avant-mal-
li. ”Tuolloin teknologia oli erittäin moni-
mutkaista ja kallista, eikä se kiinnostanut 
asiakkaitamme. Kaikki kuitenkin muuttui 
iPhonen myötä vuonna 2007”, Schuwirth 
muistelee. Tämän jälkeen vaatimukset au-
toja kohtaan ovat lisääntyneet huomatta-
vasti. Niiden pitää olla paitsi digitaalisen 
kehityksen osia, myös uusien digitaalijär-
jestelmien mahdollistajia. >>

Tutustu maailmaan: Audi 
connectin ansiosta saat paljon 
tietoa matkakohteestasi ja 
reitistäsi jo ennen lähtöäsi. 
Ravintolat, huoltoasemat ja 
kiinnostavat paikat näkyvät MMI 
Navigoinnin näytöllä. Yhdellä 
painalluksella voit soittaa suoraan 
valitsemaasi kohteeseen tai 
käynnistää navigoinnin.

Ajansäästöä: Audi 
connect antaa tiedot 
pysäköintipaikoista 
sekä kohteessasi että 
nykyisessä sijainnissasi. 
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kokeile

Tällä hetkellä Audi connect on mahdol-
listaja, älykäs työkalu tai oikeastaan äly-
käs työkalupakki. Audi connect keskittyy 
ratkaisuihin, jotka helpottavat elämää ja 
tekevät siitä kätevämpää. Eräs esimerkki 
ovat navigointikartat: ”Aiemmin navigoin-
tia varten ostettiin DVD-levy, ja päivitys 
tehtiin kahden tai kolmen vuoden välein 
uuden DVD:n avulla. Nykyisin Audi connect 
-ominaisuuden ansiosta auto on käytän-
nössä koko ajan verkossa, päivityksiä saa-
puu säännöllisesti, ja ne saa ladattua au-
toon vain painamalla nappia”, Schuwirth 
kertoo. Tätä varten asiakas voi  hankkia ja 
asettaa autoonsa oman SIM-kortin. Audi 
connect tarjoaa myös riittävän tiedonsiir-
tomäärän karttapäivitysten sekä online-
liikennetietojen käyttöön. 

Turvallisuus on toinen tärkeä ulottuvuus. 
Hätätilanteessa Audi connect safety & ser-
vice -varuste lähettää tiedon auton sijain-
nista ja muun oleellisen informaation Au-
din hätäpuhelukeskukseen, josta voidaan 
tarjota nopeaa apua. ”Minusta tämä on 
samanlainen parannus autoon kuin kol-
mipisteturvavyö tai turvatyyny.”

Nopeaa surffausta: Oman 
SIM-kortin hankkiminen 
ja asettaminen autoon 
mahdollistaa LTE Wi-Fi 
-hotspotin luomisen. Sen 
avulla jopa kahdeksan 
laitetta voidaan yhdistää 
samanaikaisesti internetiin 
ja navigointiohjelmiston 
päivitykset tapahtuvat 
automaattisesti.
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kokeile

Monet Audi connectin ominaisuudet toi-
mivat myös auton ulkopuolella, kuten 
mahdollisuus käyttää keskitettyä myAudi-
verkkoalustaa tai älypuhelinten Audi MMI 
connect -sovellusta palveluiden ja toimin-
tojen ohjaukseen. Sovelluksella voidaan 
esimerkiksi tarkistaa, onko ajoneuvo lu-
kittu. ”Teknisesti kaikenlainen on mahdol-
lista, mutta Audi ei ole kiinnostunut kik-
kailusta. Pitää keskittyä, jotta voimme tu-
kea kuljettajaa ylikuormittamatta häntä.”

Runsaiden varusteiden, kuten Audi con-
nectin, WiFi-hotspotin ja LTE-tuen, joita 
varten asiakas voi hankkia autoon oman 
SIM-kortin, sekä Apple CarPlayta tai An-
droid Autoa tukevan Audi-älypuhelinliitän-
nän ansiosta Audi A3-, A4- ja Q7-sarjojen 
uusimmat mallit luovat perustan digitaa-
liselle ekosysteemille lisäämällä autojen 
yhteysmahdollisuuksia. Jo nyt ne tuovat 
autoon toimistosovellukset, mediakes-
kuksen ja suosikkimääränpäät. 

Entäpä huomenna? ”Ajattelumme ja toimi-
emme pitää kehittyä vielä enemmän ver-
kostojen suuntaan. Tarvitsemme monia 
erilaisia palveluja kaikkialla maailmassa. 
Lopulta kaiken pitää kommunikoida kai-
ken muun kanssa. Audi-maailman pitää 
olla avoin ulkopuolisille palveluille ja ide-
oille. Meidän ei tarvitse tehdä tätä kaikkea 
itse.” Tulevaisuudessa myAudin kaltaises-
ta alustasta tulee entistäkin tärkeämpi, ja 
se tarjoaa entistä laajemman valikoiman 
mahdollisuuksia olla yhteydessä brändin 
kanssa, aivan kuten nykyiset sovelluskau-
pat. Sen kautta saa henkilökohtaiseen liik-
kuvuuteen keskittyviä palveluita riippumat-
ta siitä, omistaako asiakas Audia vai ei.  >>

Mielenrauhaa: 
Hätätilanteessa Audi 
connect safety & service 
muodostaa automaattisesti 
ääni- ja datayhteyden Audin 
hätäpuhelukeskukseen 
ja lähettää tärkeimmät 
tiedot, kuten GPS-
koordinaatit, kulkusuunnan 
ja matkustajien määrän.
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osallistu

Kauko-ohjaus: Älypuhelimen 
Audi MMI connect -sovelluksen 
avulla voit ohjata Audi connect 
safety & service -varustetta ja 
tarkastella esimerkiksi tietoja 
autosi polttoainetilanteesta 
sekä pysäköintipaikoista. Voit 
myös muun muassa ohjata 
autosi ovien lukitusta.

Ajonautinto 2.0? 
Vapaus.

Audi connect? 
Mahdollistaja.

Muutama sana 
vielä, herra 
Schuwirth.
Brändi- ja myyntikehitysjohtaja, AUDI AG

Eilisen liikkuvuus? 
Analogista.

Huomisen liikkuvuus? 
Silkkaa elämäniloa. 

Internet? 
Ääretön.
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”Minusta autolla on edessään paljon suu-
rempi tulevaisuus kuin monet ajattelevat, 
osaksi myös Audi connectin ansiosta. Hen-
kilökohtainen liikkuvuus kiinnostaa aina. 
Itseohjaavien autojen myötä voimme pian 
vastata ihmisten haluun saavuttaa hel-
poin mahdollinen liikkuvuus. Siihenkin 
tarvitaan enemmän yhteyksiä, koko di-
gitaalinen ekosysteemi. Olen vakuuttu-
nut siitä, että pian jokainen auto on verk-
koyhteydessä, aivan kuten älypuhelimet, 
televisiot ja muut arkipäiväiset esineet. Ja 
toivon, että jonain päivänä myAudi-sovel-
lus on asennettuna kaikkien asiakkaidem-
me älypuhelimiin ja mobiililaitteisiin, kuin 
ovena Audi-maailmaan.” //
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LEVIN

Jouni Palosaari ajaa Audi A4 allroad quattrolla ylös Levi Black 
-laskettelurinnettä ja iskee samalla letkeästi tarinaa. Aurinko ei 
ole vielä noussut, joten rinne on kiinni laskijoilta. Pakkasta on 
reippaat 30 astetta. Se ei tunnu Levi Ski Resortin toimitusjohtajan 
menoa haittaavan. Hänellä on untuvatakki, poronnahkahousut, 
turkiskengät jalassa – ja hymy herkässä. 

Palosaari on kotoisin Könkäältä tai ”Könkhältä”, kuten hän 
itse sanoo, seitsemän kilometrin päästä tästä rinteestä. Hän on 
vetänyt Levin laskettelubisnestä vuodesta 1988. ”Olen nähnyt 
tämän paikan huikean kasvun. Kun aloitin näissä hommissa, maa-, 
metsä- ja porotalous oli täällä pääelinkeino. Aluksi kehitimme 
Levistä suomalaisen talvimatkailukeskuksen.”               >>

NOUSU
Levi on kehittynyt 30 vuodessa poropitäjästä 

kansainväliseksi matkailukeskukseksi. 
Pietari Peutere (teksti), Vesa Tyni (kuvat)
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Levin seuraava kehitysvaihe liittyy vahvasti juuri tähän rin-
teeseen. Tanja Poutiainen laski täällä ensimmäisen maailmancup-
voittonsa ensimmäisessä Suomessa järjestetyssä maailmancupin 
osakilpailussa helmikuussa 2004. ”Tuo tapahtuma oli meidän 
käyntikorttimme maailmalle. Sen jälkeen kasvuvauhti on ollut 
hirmuinen. Nyt jo puolet kävijöistä on ulkomaalaisia”, Palosaari 
kertoo. ”Britit ovat yhä suurin ryhmä. Paljon käy myös norjalaisia, 
saksalaisia ja tietenkin venäläisiä. Viime vuosina tänne on virrannut 
myös paljon aasialaisia, esimerkiksi Singaporesta, Japanista ja 
Hong Kongista.” Levillä vierailee noin 600 000 turistia vuodessa. 
Palosaaren mukaan tavoitteena on tuplata määrä vuoteen 2025 
mennessä. ”Haemme kasvua muun muassa kesämatkailusta, johon 
aiomme panostaa jatkossa vahvasti.”

Miksi Levi sitten pärjää kovassa kansainvälisessä kilpailussa? 
Ensinnäkin tänne on todella helppo matkustaa, sillä Kittilän kansain-
välinen lentokenttä on vartin ajomatkan päässä Levin tunturikylästä. 
Levi on lisäksi tiiviisti pakattu aktiviteetti- ja viihtymiskeskus, jossa 
pärjää ilman autoakin. Kolmas tekijä on valtava palvelutarjonta. 
Levillä voi lasketella, lumilautailla, hiihtää, laskea pulkkamäessä, 
moottorikelkkailla, osallistua husky- poro- tai hevosajelulle, tar-
poa lumikengillä, osallistua kuumailmapallolennolle ja sukeltaa 
jään alla… Lista talviaktiviteeteista, joita Leviltä ei löydy, olisi 
huomattavasti lyhyempi. 

Leviltä löytyy myös erinomaisia majoitusratkaisuja, ravin-
toloita, keilaratoja ja spa-meininkiä. Ja mikä tärkeintä: Levi lepää 
kuvankauniissa arktisessa maisemassa, jossa on Lapin hiljaisuus 
ja mahdollisuus nähdä revontulet. ”Viime vuosina on näkynyt voi-
makkaita revontulia. Se on nostanut revontulimatkailua. Pyrimme 
tuotteistamaan sitä ja laajentamaan sesonkia syksyyn”, Palosaari 
kertoo. Levillä ymmärretään myös markkinoinnin päälle. Levi on 
saanut paljon kansainvälistä huomiota erilaisten tempausten ja 
tapahtumien ansiosta. 

Levi ja Audi Finland tekevät tiivistä yhteistyötä. Levi Ski 
Resortin toimitusjohtaja Jouni Palosaari ajoi Audi A4 allroad 
quattron Levi Black -rinteeseen, jossa järjestetään vuosittain 
alppihiihdon maailmancupin osakilpailu.

Levi on vastannut kovaan kysyntään investoimalla vahvasti. 
Pelkästään 2014 valmistunut Souht Point -rinne kokonaisuus mak-
soi 11 miljoonaa euroa. Siellä on nyt lämmitetyt ja kuomulliset 
tuolihissit, lapsille suunnattu rinnekokonaisuus ja jopa lasten-
tarha. ”Maailma on muuttunut paljon aikana, jolloin olen  saanut 
vaikuttaa Levillä. Olen ylpeä, ettemme ole pelkästään pysyneet 
mukana, vaan menneet etujunassa. Se on vaatinut valtavan määrän 
työtä ihmisiltä. On mahtavaa, että olen saanut tehdä tätä heidän 
kanssaan”, Palosaari sanoo.                 //



Audi Magazine Audi Magazine044 045

Uusi 
suunta

Tanja Poutiainen-Rinteen päivärutiini on tarkka, mutta sitä 
eivät enää määritä omat harjoitukset ja kilpailut. Entisen alppihiih-
totähden päiviä rytmittävät nykyisin yhdeksän kuukauden ikäisten 
kaksosten Siljan ja Samuelin unet, ruokailut ja vaipanvaihdot. Nyt 
on päiväuniaika, ja Poutiainen-Rinne tuo rivakalla vauhdilla kakso-
set viihtyisän Levin-mökkinsä pihalle nukkumaan lastenrattaisiin. 
Äidillä on nyt hetki aikaa kertoa kuulumisiaan ja esitellä Leviä, 
hänelle läheistä laskettelu- ja matkailukeskusta.

Poutiainen-Rinne, 36, lopetti menestyksekkään alppihiihdon 
kilpauransa keväällä 2014. ”Onhan tämä ollut valtava elämänmuu-
tos, mutta tosi hyvin on mennyt. Olen onnellinen nykyiseen elämääni, 
samoin kuin olin urheilu-uran aikana”, hän kertoo. ”Kaksosvauvojen 
hoitaminen vaatii kovaa sitoutumista, sillä lepopäiviä ei ole. Aamusta 
iltaan ja illasta aamuun on täyttä hässäkkää. Pitää elää joka hetki 
heidän ehdoillaan. Ennen piti huolehtia vain itsestään. Mutta tämä 
on tosi nastaa, ja he ovat iloisia lapsia”, Poutiainen-Rinne kertoo 
hymyillen. Hän vaikuttaa hämmentävän pirteältä ja energiseltä. 

On pakko kysyä, kumpi on kovempaa: huippu-urheilu vai kak-
sosvauvojen hoitaminen? ”Voisin näin leikilläni sanoa, että luulin 
huippu-urheilun olevan kovaa hommaa, mutta tämä se vasta onkin. 

Tanja Poutiainen-Rinne nautiskelee uudesta 

elämästään perheenäitinä – ja mökkeilystä 

Levin maisemissa.

Pietari Peutere (teksti), Vesa Tyni (kuvat)

Mutta tämä on eri lailla kovaa, sitovaa ja vaativaa. Huippu-urheilijana 
koin paineita ja jännitystä koko ajan. Olen nyt paljon rennompi. En 
koe paineita lasten hoidosta”, hän naurahtaa. ”Tässä hommassa 
arki opettaa ja maalaisjärjellä pärjää.”              

Hänen mökiltään pääsee suksilla suoraan Levi Black -rinteen 
juurelle. Se on hänelle tärkeä paikka. Levillä järjestettiin maailman-
cupin osakilpailu ensimmäistä kertaa helmikuussa 2004. Poutiainen, 
kuten hänen nimensä vielä silloin kuului, sai pujottelun arvonnassa 
lähtönumeron yksi ja laski kisassa ensimmäisen maailmancupin 
osakilpailuvoittonsa. ”Se on jäänyt lähtemättömästi mieleen. Ehkä 
urani ikimuistoisin hetki”, hän muistelee. ”Toki suurpujottelun 
olympiahopea Torinossa 2006 ja maailmancupin kokonaiskisan 
voitot ovat jääneet myös vahvasti mieleen.”

Rovaniemellä varttuneella alppihiihtäjällä oli vahva suhde 
Leviin jo ennen maailmancup-voittoa. Hän kävi lapsena ja nuorena 
Levillä harjoittelemassa viikonloppuisin. Nykyisin Poutiainen-Rinne 
majoittuu perheensä kanssa Levillä tyylikkäässä hirsimökissään, 
jonka hän osti vuonna 2006. ”Käymme täällä lomilla, juhlapyhinä 
ja kevätkaudella viikonloppuisin. Hiihdämme, laskettelemme,  >> 
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Tanja Poutiainen-Rinteen 
matkavinkit Leville

South Point
2014 valmistunut rinnekokonaisuus, jonka tuoli-
hisseissä on lämmitetyt penkit ja kuomut. Kiva 
paikka mennä kelillä kuin kelillä. Perheystävällinen 
kokonaisuus: pitkät, loivat rinteet, hyvä kahvila ja 
lasten touhupaikka, jossa voi opetella laskemista 
ja käydä pulkkamäessä. South Pointista tulee 
meidän perheen ykköspaikka lähivuosina, kun 
saamme kaksoset (nyt 9 kk) suksille.

Kumputunturi 
Sinne on hauska ajaa Leviltä moottorikelkalla, 
noin 50 kilometriä per suunta. Kumputunturille 
tehdään myös moottorikelkkasafareja. Matkalla 
on hienoja talvisia maisemia ja makeaa erämaata. 
Levin hulina jää nopeasti taakse. Kumputunturi 
nousee jyrkästi ylös, ja sen päällä on maja, johon 
pääsee lämmittelemään, paistamaan makkaraa 
ja katselemaan maisemia.

Palovartijan maja
Sijaitsee Levi Blackin eli maailmancuprinteen päällä 
tunturin korkeimmalla kohdalla. Terassikahvila on 
auki keväisin, ja siellä on kiva juoda taukokaakaot 
auringonpaisteessa. Paikalle pääsee kisarinteen 
gondolihissillä – eli siellä voi käydä ilman suksiakin. 
Olen käynyt itsekin päiväkahvilla kengät jalassa. 

Kätkätunturin kierros
Tykkään murtomaahiihdosta. Se on mieltä ren-
touttavaa ja hyvä kuntoilumuoto. Kätkän reiteistä 
tulee mökiltämme 20–30 kilometrin lenkki, ja 
reitin varrella on paljon laadukkaita latukahviloita. 
Siellä on oikea erämaatunnelma. Voi antaa ajatus-
ten lentää ja hiihdellä luonnon keskellä kaikessa 
hiljaisuudessa. Toki tykkään hiihtää myös hyvässä 
seurassa ja nauttia lättykahvit latukahvilassa. 

että jatkoimme hänen kanssaan yhteistyötä myös kilpauran jälkeen”, 
Palosaari hehkuttaa. Hänen sanoihinsa on helppo yhtyä muutaman 
tunnin tutustumisella entiseen urheilutähteen.

Poutiainen-Rinne on malliesimerkki sellaisesta aktiiviuransa 
lopettaneesta urheilijasta, joka on hoitanut asiansa hyvin. Hänellä 
on talousasiat kunnossa, opiskelupaikka Lapin yliopistossa ja 
kilpauran aikaisia kumppaneita, joiden kanssa yhteistyö jatkuu. 
Audi Finlandin kanssa hän on tehnyt yhteistyötä jo yli 20 vuotta. 
”Aloitimme ennen kuin sain ajokortin”, hän hihkaisee. 

Poutiainen-Rinne käy yhä Audi-jälleenmyyjien tapahtumissa, 
messuilla jo golfkisoissa. Sekä tietenkin ajaa Audilla. Hänellä on 
ollut Audi A3, A4, A4 allroad, Q5 ja nykyisin A6 Avant quattro. 
”Kriteerit autolle ovat hieman muuttuneet. Nyt erityisen tärkeää 
on tila. Kaksoskärryt ja vaunukopat mahtuvat mahtavasti A6:n 
takakonttiin. Takapenkille menevät lapset turvaistuimineen. Koko 
perhe matkustaa mukavasti”, kertoo Poutiainen-Rinne, joka asuu 
perheineen kotikaupungissaan Rovaniemellä. ”quattro-neliveto 
on ehdoton täällä, kun meillä on pitkä, kylmä ja luminen talvi. 
Olen onnellisessa asemassa, kun olen saanut tottua quattroon. 
Sitä en vaihtaisi pois.”

Hän aikoo äitiysloman jälkeen keskittyä perheen ja töiden 
lisäksi opintoihinsa. ”Pääaineeni on johtaminen. Se on todella mie-
lenkiintoista. En tiedä, tuleeko minusta johtajaa, mutta opinnoista 
on varmasti hyötyä työelämässä.” Tulevaisuuden työpestinsä hän 
aikoo löytää liike-elämän ja urheilun risteyksestä. Niitä töitähän 
hän jo tekee. ”Tulevaisuudessa toivottavasti vielä isommin.”

Poutiainen-Rinne toimi ennen äitiyslomaansa tyttöjen alppi-
hiihtomaajoukkueen mentorina. Hän kävi leireillä ja kisamatkoilla. 
”Tytöillä on hyvät teknisen puolen valmentajat. Koin, että pystyin 
auttamaan heitä henkisellä puolella. Siinä, miten valmistaudutaan 
treeneihin ja kisoihin. Ja miten eletään urheilijan elämää. Tyttöjen 
kanssa oli tosi kiva tehdä töitä, koska he olivat motivoituneita.” 
Hän toivoo yhteistyön jatkuvan äitiysloman jälkeen. ”Ammattival-
mentajana en kuitenkaan näe itseäni tulevaisuudessa.”

Entä haikaileeko entinen alppihiihtotähti koskaan oman 
urheilu-uransa perään? ”Tämä on helppo vastaus: en. Sain tehdä 
pitkän uran maailman huipulla ja saavuttaa paljon. Nautin jokai-
sesta hetkestä. Nautin myös urani viimeisestä vuodesta, mutta 
silloin kasvoi vahvasti tunne, että tämä on nyt tässä. Vuodet tulivat 
täyteen. On ollut ihanaa asettua paikoilleen ja perustaa perhe.” //

mökkeilemme ja nautiskelemme. Tästä tulee meille vieläkin tär-
keämpi paikka, kun lapset hieman kasvavat ja pystyvät harrastamaan 
liikuntaa ja ulkoleikkejä. Täällä on mahtavat talviurheilumahdol-
lisuudet.” 

Poutiainen-Rinne on ollut Levin yhteistyökumppani jo kym-
menen vuotta. ”Tämä on tosi luonteva kumppanuus, koska tunnen 
paikat ja ihmiset. Teen markkinointihommia. Olen myös aktiivisesti 
mukana maailmancupin osakilpailun järjestelyissä. Tuon ennen 
kaikkea kilpailijan näkökulmaa järjestelyihin.” Leviltä löytyy myös 
Tanjan rinne ja Café Tanja. Levi Ski Resortin toimitusjohtaja Jouni 
Palosaari kuvailee Poutiainen-Rinnettä täydelliseksi kumppaniksi. 
”Hän on edustava, iloinen, rehellinen ja kohtelias. Oli täysin selvää, 
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Audin nelirenkainen logo on tuttu näky alppihiihtokisoissa. 
Kansainvälisen yhteistyön lisäksi Audi on tukenut Suomen alppi-
hiihtomaajoukkueita jo yli 20 vuotta. ”Audi on meidän pitkäaikaisin 
kumppanimme. Se on ollut merkittävässä roolissa suomalaisen 
alppihiihdon kansainvälisyyden ja menestyksen rakentajana”, kertoo 
Marko Mustonen, joka on alppihiihdon suomalaisen kattojärjestön 
Ski Sport Finlandin toimitusjohtaja. ”Taloudellisesti pitkäjäntei-
nen yhteistyö on mahdollistanut kilpailukykyisen harjoittelun 
maajoukkueissa.”  

Audi Finland on yhteistyön alusta alkaen tukenut kärkilas-
kijoiden lisäksi nuoria urheilijoita. Itse asiassa yhteistyö alkoi 
syksyllä 1996 juuri Team 2000 -tyttöprojektin tiimoilta. Suomen 
menestyneimmäksi alppihiihtäjäksi myöhemmin kehittynyt Tanja 
Poutiainen oli mukana ryhmässä. ”Audi on ollut mahtavasti mukana 
suomalaisessa alppihiihdossa. Ei maailman huipulle nousta ilman 
vahvoja taustoja”, hän kertoo. 

Taloudellinen tuki on ollut tärkeää, mutta Poutiainen-Rinne, 
kuten hänen nimensä nykyisin kuuluu, korostaa erityisesti sitä, 
että maajoukkue pääsi liikkumaan Keski-Euroopan-kiertueilla 
Audin laadukkailla quattro-nelivedolla varustetuilla autoilla. 
”Keski-Euroopassa voi tulla lunta kovalla vauhdilla, ja vuoristotiet 
ovat todella jyrkkiä. Matka olisi jäänyt monesti kesken, jos ei olisi 
ollut quattroa alla. Minäkin ajoin kymmeniä tuhansia kilometrejä 
vuodessa. Tykkäsin siitä. Ajaessa pystyy rentoutumaan, vaikka 
pitää olla tarkkana.” 

Audi on alppihiihtomaajoukkueen pääyhteistyökumppani, ja 
toiminta on nykyisin todella monipuolista, mutta myös Mustonen 
korostaa Audin tarjoamien matka-autojen tärkeyttä. ”Maajoukkue ja 
sen autokalusto liikkuu tien päällä – kelistä riippumatta – yhteensä 
noin puoli miljoonaa kilometriä vuodessa. Turvallinen, laadukas ja 
mukava matkanteko on ensiarvoisen tärkeää.”

Suomalainen alppihiihto on antanut paljon myös Audille – 
ihan menestykselläkin mitattuna. Pujotteluun ja suurpujotteluun 
keskittynyt Poutiainen juhli olympiahopeaa, neljää MM-mitalia ja 
kolmea maailmancupin kokonaiskilpailun voittoa. Kalle Palander 
voitti pujottelussa MM-kultaa ja maailmancupin kokonaiskilpailun. //

20 vuotta kumppanuutta

Suomen alppihiihtomaajoukkue sai ensimmäiset 
Audit käyttöönsä  vuonna 1996.
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Audi on ollut merkittävässä roolissa suomalaisen 

alppihiihdon nousussa maailman huipulle.

Pietari Peutere (teksti)
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Täydentäviä kontrasteja.
  
Leikkisät värit ja muotoiluelementit korostavat Audi Q2:n joustavuutta ja yksilöl-
lisyyttä. C-pilarin Bladeen eli peitelevyyn on valittavana viisi kontrastiväriä. Tämä 
lisävaruste täydentää upeasti esimerkiksi uutta Quantum-harmaa-perusväriä.
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Sisäiset arvot pintaan.
  
Voimalaitos ja estetiikka eivät perinteisesti mahdu samaan lausee-
seen. Tukholman Södermalmissa sijaitseva voimalaitos kuitenkin to-
distaa, etteivät ne ole toistensa vastakohtia. Rakennuksen punaista, 
erikoisbetonista tehtyä julkisivua koristavat muutkin kuin graffitit. 
Siinä on myös taiteilija Mikael Paulin suunnittelemat vihreät prons-
siovet. Suojeltuun Katarinan voimalaitokseen vuonna 1992 tehdyt 
muutokset antavat ulkokuorelle poikkeuksellisen ilmeen. Myös Audi 
Q2 laatii omat sääntönsä. Audi-malliston uusi tulokas on ilmaisu-
voimainen auto, joka lupaa hauskoja hetkiä ratin takana innovatii-
visen teknologian ja uudenlaisen, tunteita herättävän muotoilunsa 
ansiosta.

Audi Magazine050
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Ei luokiteltavissa. 
 
Uusi Audi Q2 on yksilö, joka ei edes halua kuulua joukkoon – aivan ku-
ten Kööpenhaminan Central Hotel & Café. Hashtag #pieninhotelli 
ei tee oikeutta paikan viehättävyydelle. Myös kompakti voi olla poik-
keuksellista, kunhan ideat ovat oikeita ja yksityiskohtiin panostetaan. 
Vierailu Tanskan pääkaupungissa – tai oikeastaan Vesterbrossa  
– sijaitsevalla ullakolla on siitä pitävä todiste. Se on yllättävän 
muodikas, yllättävän tyylikäs ja tanskalaisittain yllättävän ”hygge-
lig” eli mukava – siis #untaggable.

Audi Magazine052
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Muita mutkan edellä.
  
Kööpenhaminan koillisosassa sijaitseva Superkilen on urbaani puisto, 
jonka arkkitehtuurissa, suunnittelussa ja maisemissa yhdistyvät erilai-
set kulttuurivaikutteet. Vaikka Audi Q2 ei kuulu alueen vakiokalustoon, 
se sopii ympäristöön mainiosti. Tämä johtuu siitä, että myös  Audi Q2:n 
muotoilu yhdistelee eri tyylisuuntia: SUV:n maavara sopii mainiosti urhei-
luauton lyhyisiin ylityksiin ja coupén kattolinjaan. Futuristinen muotoilu 
on yhtä vaikuttavaa kuin funktionaalisuus. Edestä katsottuna yksiosaisen 
Singleframe-etusäleikön korkea sijainti ja suuret ilmanottoaukot antavat 
autolle tehokkaan ilmeen. Geometrinen muotoilu yhdistettynä C-pilarin 
värikkääseen Bladeen ja kattolinjan tasaisuuteen antaa vahvoja viitteitä 
uuden mallin omintakeisesta luonteesta. Diffuusori, pohjapanssari ja 
muhkeat pyöränkaaret antavat uudelle mallille tukevaa ilmettä.  
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Visio: CO2-neutraali liikkuvuus. Sen toteuttaakseen Audi 

työskentelee ympäristöystävällisen teknologian ja vaihto-

ehtoisten energialähteiden parissa. Maakaasu, sähkö ja vety 

tarjoavat omia etujaan eri käyttötarkoituksiin.

Hermann J. Müller (teksti), Robert Grischek (kuvat)

Audi Magazine 055
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Audi e-gas -järjestelmän ansiosta g-tron-auton maakaasusäiliö on 

tavallaan säilytysastia tuulivoimalle, joka on muunnettu eri muotoon.

Audi operoi maailman ensimmäistä sähkökäyttöistä kaasun 

tuotantolaitosta. Saksan Werltessä sijaitseva laitos tuottaa 

Audi e-gas -kaasua uusiutuvasta sähköstä, vedestä ja hiilidioksidista.
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Audi e-gas -järjestelmän ansiosta g-tron-auton maakaasusäiliö on 

tavallaan säilytysastia tuulivoimalle, joka on muunnettu eri muotoon.

Audi g-tron: puhdas ja taloudellinen
Audi g-tron ja Audi e-gas ovat keskeisiä teknologioita kuljettajille, jotka haluvat vähentää CO2-päästöjä ja ajaa 
edullisesti. Audi A5 Sportback g-tron yhdistää kestävän kehityksen ja tunteita herättävän muotoilun. Audi  
g-tron -mallien moottorit perustuvat TFSI-malleihin, mutta niiden männät ja venttiilit on muokattu toimimaan 
sekä edullisella maakaasulla että tarvittaessa myös bensiinillä. Korin alaosaan on asennettu maakaasusäili-
öt, jotka pienentävät tavaratilaa vain vähän. Niiden lisäksi autossa on myös bensiinisäiliö. Pelkästään Saksas-
sa on nykyisin lähes tuhat maakaasun tankkausasemaa. Suomessa  on maa-/biokaasun tankkausasemia liki 30 
ja uusia nousee koko ajan. Biokaasu on tuote, jota tehdään muun muassa Suomessa uusiutuvista energialäh-
teistä. Esimerkiksi Audi A3 Sportback g-tronin toimintamatka maakaasulla on 500 kilometriä. Käytettäessä 
Audi e-gas -järjestelmää tämä malli on käytännössä CO2-neutraali. Audi e-gas -polttoainekortin avulla Audi 
tallentaa, paljonko maakaasua kuluu, ja varmistaa, että täsmälleen sama määrä CO2-neutraalia Audi e-gas 
-kaasua syötetään Saksan maakaasuverkkoon. Kaikki mallit osaavat vaihtaa maakaasusta bensiinikäyttöön au-
tomaattisesti ja huomaamattomasti, kun maakaasusäiliön paine laskee alle 10 barin. Audi A3 Sportback (81 
kW) on saatavana jo nyt g-tron-teknologialla varustettuna. Vuonna 2017 sen seuraan liittyvät Audi A4 Avant  
g-tron ja Audi A5 Sportback g-tron.

Audi Magazine 057
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Audi e-tron: sähköisen tehokas 
Audi Q7 e-tron 3.0 TDI quattron kaltaisissa pistokehybrideissä liikuttamisesta huolehtii polttomoottorin ja 
sähkömoottorin yhdistelmä. Jälkimmäinen saa käyttövoimansa litiumioniparistosta. Audi Q7 e-tron 3.0 TDI 
quattron teho on yhteensä 275 kW, ja se on maailman ensimmäinen tuotannossa oleva pistokehybridi, jossa 
on kuusisylinterinen TDI-moottori ja quattro-neliveto. Se kiihtyy 0–100 km/h 6,2 sekunnissa, mutta kulkee 
myös jopa 56 kilometriä pelkällä sähköllä. Lisäksi tarjolla on Audi A3 Sportback e-tron, jonka 1,4-litraisen TFSI-
bensiinimoottorin ja sähkömoottorin yhdistelmä antaa kuljettajan käyttöön 150 kW:n tehon. A3 Sportback 
e-tron kiihtyy 0–100 km/h 7,6 sekunnissa, saavuttaa 222 km/h:n huippunopeuden ja kulkee yhdellä latauksel-
la 50 kilometrin matkan pelkällä sähköllä. Molemmat e-tron-akut voidaan ladata julkisissa latauspaikoissa, 
380 voltin pistorasiasta tai tavallisesta valovirrasta. Teollisuuspistokkeeseen liitettynä täysi e-toimintamatka 
saavutetaan vain 2,5 tunnin latauksella. Samaan aikaan Audi työstää jo ratkaisua tulevien täyssähkömallien 
latausta varten. Toissa vuoden Audi e-tron quattro -konseptiauto antoi tästä jo esimakua sisältämällä Audin 
langattoman latausjärjestelmän. Energia siirretään lattiaan asennetusta latauslevystä, joka on yhteydessä 
sähköverkkoon. Kun ajoneuvo on oikealla paikalla levyn päällä, Audi e-tronin akku latautuu välittömästi tai 
kellon ohjaamana, eikä kaapeleita tarvita.

next



e
e - t r o n

K
uv

a:
 G

et
ty

 I
m

ag
es

 (
1

)

Audi Magazine 059

Muutamme maailmaa, emme arkea: Audi Q7 e-tron quattro 

on maailman ensimmäinen quattro-nelivedolla varustettu 

TDI-pistokehybridi.
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Audi h-tron quattro -konseptiauto 

kertoo polttokennojen ja vetyteknologian 

mahtavasta potentiaalista.

next
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Audi h-tron: kennovoimaa
Audi h-tron quattro -konseptiauto voi kulkea yhdellä tankillisella jopa 600 kilometriä – ja jättää jälkeensä 
vain muutamia vesitippoja. Tämän mahdollistaa vedyllä syötetty polttokenno. Kolme vetysäiliötä sijaitsee 
matkustamon ja tavaratilan alapuolella, eivätkä ne vie tilaa auton sisältä. Niiden sisällä oleva, 700 barin 
paineessa säilytettävä vety riittää jopa 600 kilometrin matkaan. New European Driving Cycle -standardin 
mukainen polttoaineenkulutus on noin kilo vetyä 100 kilometriä kohti. Audi h-tron quattro -konsepti on pääs-
tötön paitsi paikallisesti myös globaalisti, jos tankattava vety on tuotettu ympäristöystävällisellä sähköllä. 
Pohjois-Saksan Werltessä sijaitsevan, maailman ensimmäisen sähköä kaasuksi muuttavan teollisuuslaitok-
sen Audi e-gas -teknologia on tässä keskeisessä osassa. Laitos tuottaa jo nyt vetyä uusiutuvasta sähköstä. 
Audi h-tron quattro -konsepti edustaa Audin ja Volkswagenin polttokennoteknologian viidettä sukupolvea.
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kuitenkaan sovi yhtä hyvin pitkille matkoille. Asiakkaille, jotka 
haluavat ajaa toisinaan sähköllä, mutta myös pidempiä matko-
ja, Audi tarjoaa pistokehybridejä kuten Audi A3 Sportback e-tron 
ja Audi Q7 e-tron 3.0 TDI quattro. Eräs kestävän kehityksen nä-
kökulmasta mielenkiintoinen mahdollisuus on vihreän energian 
hankkiminen suoraan Audilta: Asiakkaat Saksassa voivat hankkia 
taloussähkönsä Audi energyltä, joka käyttää 100-prosenttisesti 
uusiutuvia lähteitä.

Keskipitkällä aikavälillä seuraava askel kohti CO2-neutraa-
lia liikkuvuutta ovat puhtaat nestepolttoaineet, jotka noudat-
tavat myös Audin e-polttoaineiden puhtausvaatimuksia: Aivan 
kuten Audi e-gas -kaasun tapauksessa, niiden tuotanto sitoo 
täsmälleen saman määrän hiilidioksidia kuin auton käytön aika-
na syntyy. Saksan Dresdenissä toimiva pilottilaitos on tuottanut 
e-dieseliä jo kahden vuoden ajan. Samaan aikaan Audi on yhdessä 
ranskalaisen kumppaniyrityksensä kanssa kehittämässä rikitön-
tä ja bentseenitöntä e-bensiiniä sekä yhdistänyt voimansa New  
Mexicon osavaltiossa toimivan amerikkalaisen bioteknologia-
yrityksen kanssa tutkiakseen erittäin puhtaan e-etanolin tuotan-
toa. Reiner Mangold on varma siitä, että ”voimme pian toimittaa 
e-polttoaineita kaikkiin tron-malleihin ja myöhemmin koko Audi-
mallistoon”.

Samaan aikaan Audi on esittelemässä ensimmäistä Audi  
h-tron -mallia. Vaikka Werlten sähkökaasulaitos tuottaa myös  
e-vetyä, kriittisimpiä vedyn polttoainekäyttöön liittyviä on-
gelmia ei ole vielä ratkaistu tyydyttävästi. Audin kehitystiimi 
Neckarsulmissa työskentelee täyttä päätä vähentääkseen polt-
tokennoon vaadittavan kalliin platinan määrää, mutta siihen 
kuluu vielä aikaa. Myös infrastruktuuriin liittyvät syyt estävät 
vetyajoneuvojen mielekkään käytön tällä hetkellä. Intressiryhmä 
H2 Mobilityn suunnitelmissa on kuitenkin rakentaa Saksaan 400 
tankkausaseman verkosto vuoteen 2023 mennessä. Immanuel 
Kutschera, Audin polttokennoteknologian päällikkö, on kuiten-
kin varma, että ”kun aika koittaa, meillä on tarjota markkinoi-
den urheilullisin malli”. Urheilullisuudesta saatiin esimakua Audi  
h-tron quattro -konseptimallissa, joka esiteltiin viime vuonna 
Detroitin autonäyttelyssä: Yhdistämällä jopa 110 kW:n poltto-
kenno ja akku, joka antaa jopa 100 kW:n lisätehon, auto saadaan 
kiihtymään 0–100 km/h alle seitsemässä sekunnissa.

Ennen kuin sen aika koittaa, tarvitaan sähköliikkuvuutta 
täydentäviä ratkaisuja. Reiner Mangold kokee vastauksen löyty-
vän tasapainoisesta yhdistelmästä: ”Visionamme on luoda kes-
tävää liikkuvuutta käyttämällä edullista teknologiaa, älykkäitä 
päivityksiä, puhtaita e-polttoaineita, edistynyttä tekniikkaa ja 
ennen muuta integroimalla nämä kaikki teknologiat tulevaisuu-
den uusiutuvaan energiajärjestelmään.” //

Jotkut ennustavat teelehdistä, toiset kristallipalloista. Tu-
levaisuuteen voi katsoa monella tavalla. Sen muovaamiseen tar-
vitaan kuitenkin konkreettisia ideoita, teknologioita ja visiota. 
Reiner Mangold, Audin kestävän tuotekehityksen johtaja, näkee 
Audi tronissa tulevaisuuden. Audi tron tarkoittaa teknologioita, 
joilla pyritään vastaamaan yhteen autoteollisuuden suurimmista 
haasteista: yhä vähenevien resurssien tehokkaaseen käyttöön. 
Audi ei kuitenkaan rajoita itseään sähköautoihin. Voimansiirto-
tapaa tärkeämpää sekä autojen että ilmaston tulevaisuuden kan-
nalta on energialähde. ”Jos ajat sähköautolla Kiinassa ja lataat 
sen fossiilisesti tuotetulla sähköllä, hiilijalanjälki on suurempi 
kuin dieselautossa”, Mangold kertoo. Asia on näin yksinkertainen 
ja samalla monimutkainen.

Yleisesti ottaen Audi-malliston ympäristöystävällisimpiä 
ajoneuvoja ovat – käyttöpaikasta riippumatta – g-tron-mallit. 
Tämä pitää paikkansa erityisesti silloin, kun kaasu ei ole fossiilis-
ta, vaan tulee Audin omalta e-gas-laitokselta, joka sijaitsee Ala-
Saksin Werltessä. Tämä lajissaan maailman ensimmäinen 6 000 
kW:n sähkökaasulaitos tuottaa synteettistä kaasua uusiutuvasta 
sähköstä, vedestä ja hiilidioksidista. Koska laitos tuottaa hap-
pea ja sitoo hiilidioksidia, sen e-gas-kaasua käyttävät autot ovat 
käytännössä hiilineutraaleja. Audi g-tron -mallien polttoaineen 
kulutustilastot tallennetaan e-gas-polttoainekortille, jolloin 
Audi voi tarjota käytännössä ilmastoneutraalia pitkän matkan 
liikkuvuutta maailman ensimmäisenä valmistajana. ”Saamme 
tiedot siitä, paljonko e-gas-kaasua asiakkaamme ovat kortilla 
ostaneet, jolloin syötämme maakaasuverkkoon saman määrän 
sähköä omalta laitokseltamme ja korvaamme näin fossiilista 
kaasua, jota käytettäisiin muuten”, Mangold sanoo. Tämän lisäk-
si hän pitää g-tron-ajoneuvoja erityisen viehättävinä ennen kaik-
kea siksi, että ”ne vievät meitä kohti modernia aikaa perinteisen 
polttomoottorin avulla”. 

Samaan aikaan Audi e-gas -laitoksen kaltainen sähköä kaa-
suksi muuntava laitos on tärkeä sähköisen liikkuvuuden edistä-
jä. Joinakin päivinä Saksa tuottaa paljon enemmän sähköä kuin 
siellä kulutetaan. Ylijäämää ei kuitenkaan voida tällä hetkellä 
varastoida riittävästi, joten sähkön muuntaminen kaasuksi tarjo-
aa käytännöllisen ratkaisun. ”Suurin osa laitoksemme sähköstä 
tulee yöllisestä ylituotannosta, jota esiintyy jatkossa yhä useam-
min vaihtelevien energialähteiden, kuten tuuli- ja aurinkovoiman 
käytön ansiosta”, Mangold kertoo. Torben Baier, Audi A4 Avant 
g-tronin ja Audi A5 Sportback g-tronin projektipäällikkö, selitti 
prosessia äidilleen popularisoimalla tiedettä: ”Periaatteessa  
g-tronin maakaasusäiliö varastoi tuulivoimaa, joka on muunnet-
tu eri muotoon.” Tässä kuvassa näkyy, että g-tron- ja e-tron-mal-
lit eivät kilpaile toistensa kanssa vaan täydentävät toisiaan. Täys-
sähköajoneuvot sopivat parhaiten kaupunkiliikenteeseen, koska 
ne eivät tuota paikallisia päästöjä. Rajallisen varastointikapasi-
teetin sekä alikehittyneen latausinfrastruktuurin vuoksi ne eivät 
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Huippugolfari Mikko Ilonen reissasi vuoden 2016 

mittaan ympäri maapalloa. Kausi oli 

menestyksellä mitattuna tasainen, mutta 

vuodesta jäi mieleen myös muutama kohokohta. 

Golfarin 
maapallo

”Rion olympialaiset oli askel tuntemattomaan. Siitä 
tuli maailmanlaajuisesti hieno suksee, ja miesten golf-
kisa (11.–14.8.) oli toiseksi katsotuin golf-lähetys US 
Mastersin sunnuntaipäivän jälkeen. Oli tosi nastaa olla 
kisakylän tiimiympäristössä ja tutustua uusiin suoma-
laisurheilijoihin.

Vaikka poisjääntejä kisasta oli, kaikista paistoi 
se, että keskitytään siihen, keitä siellä on, ei niihin, 
jotka eivät ole. Kenttä oli yksi parhaimmista ikinä. On 
tosi vaikeaa tehdä uudesta kentästä kerralla niin hyvä.

Olen käyttänyt olympialaisten reppua kisoista 
asti, vaikka golfarit ovat tottuneet ehkä kulkemaan 
Guccissa tai Vuittonissa. Se kertoo siitä, miten ylpeä 
olen, että olen ollut olympiaurheilija. Sekä minulle 
että Ryder Cupitkin nähneelle caddielleni olympialai-
set olivat ehdottomasti uran highlight.”

”Kytäjä Golf toimii kotipesänä, se on keskeinen treeni-
paikka. Valmentaja Timo Rauhala on ollut siellä muka-
na kentän alusta asti, ja siellä ollaan samalla aaltopi-
tuudella kenttähenkilökunnan kanssa. Kenttämestarit 
ja kentänhoitajat haluavat kokeilla uusia juttuja ja vie-
dä asioita eteenpäin, jotta pelaajilla olisi paremmat 
olosuhteet kuin naapurikentällä. 

Vaikka Kytäjä ei ole logistisesti parhaassa pai-
kassa, se on hieno kokonaisuus: siellä käy paljon vä-
keä, on firmatapahtumia, kaksi kenttää, isot harjoitus-
alueet. Molemmat kentät ovat hyvin pelattavia sekä 
harrastajille että ammattilaisille. Haasteita riittää eri 
kenttäpituuksilla pelattuna.”

Sami Turunen (teksti), Jani Söderlund (kuvitus)
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Golfarin 
maapallo

”Kuala Lumpuriin minulla on viha–rakkaus-suhde. Sin-
ne menee innolla, se on makea kaupunki, mutta todel-
lisuus iskee kasvoille, kun vetää pitkiä housuja jalkaan 
35 asteen lämmössä ja mielettömässä kosteudessa. 
Parissa viikossa alkaa tulla olo, että kiva, jos olisi var-
paat välillä jäässä.

Ehdottoman tärkeää on nesteytys ja ravinto. 
Huonolla ruualla voi tehdä paljon hallaa, ja pelkkä 10 
litraa vettä päivässä ei riitä. Itse käytän kotikutoista 
urheilujuomaa, jossa veteen on sekoitettu merisuo-
laa ja hunajaa.

Kisasta (18.–21.2.) jäi hyvä muisto. Mentiin 
toista rundia, kun reiällä 17 alkoi sataa ja tuulla ihan 
järjettömästi. Väylällä 18, pitkä par 4, löin avauksen 
väyläbunkkeriin. Jouduin lyömään toisen lyönnin ihan 
sokkona, vailla kunnon tuntumaa. Se oli sellainen 
200-metrinen, ja löin sen kolmen metrin päähän li-
pusta. Olin ollut ihan cutin rajamailla, lähellä, että oli-
sin saanut pakata laukut ja lähteä kotiin, mutta tuolla 
lyönnillä pomppasin kisaan mukaan.”

”Dubai on jokavuotinen stoppi. Olen viettänyt siellä 
paljon aikaa jo ennen lapsia. Sieltä on hyvät yhteydet 
kaikkialle, ja harjoituspaikat ovat kondiksessa. On ollut 
mielenkiintoista seurata paikan vauhdikasta kehitystä 
2000-luvun alusta asti.

Desert Classic oli ensimmäisiä European Tourin 
kisoja, joissa aikoinaan pelasin. Ensimmäisen kierrok-
sen jälkeen minut vietiin ambulanssilla sairaalaan ruo-
kamyrkytyksen takia. Aamulla en meinannut päästä 
sieltä pois, ennen kuin kirjoitin kasan papereita, joissa 
vapautin sairaalan vastuusta. Hoin vain, että ”kisa on 
kesken, pitää mennä!” 

Tämänvuotinen Dubain finaali (17.–20.11) oli 
kauden minimitavoite. Olin koko kauden vähän siinä 
60 pelaajan rajan ulkopuolella, mutta sitten sain ni-
pistettyä viimeisissä kisoissa itseni sinne mukaan. Kil-
pailusta sinänsä ei jäänyt mitään käteen, mutta sieltä 
saatiin hyvää dataa tulevaa paria kuukautta varten.”

D
u

b
a

i

K
u

a
la

 L
u

m
p

u
r

”Sun City Etelä-Afrikassa (10.–13.11) on hieno paikka. 
Siellä on golfkenttää, kasinoa, resorttia… Silti eksoot-
tisinta on se luonto. Kenttä on luonnonpuiston keskel-
lä, ja aidan toisella puolella on villieläimiä norsuista ja 
apinoista lähtien. Leopardinkin on nähty kuulemma 
menevän kentän poikki, ja jonkun tiipaikan takana on 
nähty musta mamba. Mutta silti mitään ei ole sattu-
nut, esimerkiksi käärme ei ole ikinä tiettävästi purrut 
ketään.”
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Mikko Ilonen on Suomen ykkösgolfari, joka on 
tehnyt vuosia yhteistyötä Audi Finlandin kanssa.
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Kilpapurjehtija Mikaela Wulff karsiutui viime  

   kesän Rion olympiajoukkueesta. Pettymys 

oli kova. Urheilijan asenteella hän käänsi  

       kuitenkin tappion voitoksi. Uusi tavoite 

  on kirkkaana tähtäimessä: Tokio 2020. 

                      Jaana Kalliokoski (teksti), Vesa Tyni (kuvat)
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Mikaela Wulff, 26, vietti viime vuonna poikkeuksel-
lisen kesän. Poikkeuksellisen siinä mielessä, että hän on 
viimeksi viettänyt lomaa Suomessa alle 20-vuotiaana. 
”Ajattelin, että otan kesästä kaiken irti. Vietin aikaa per-
heeni kanssa, golfasin ja kävin moikkaamassa ystäviä. 
Sain tehdä asioita, joita en yleensä ehdi tekemään. Pys-
tyin jopa viettämään juhannusta”, kertoo kilpapurjeh-
tija, jonka palkintokaapista löytyy MM-kulta ja olympia-
pronssi. Vaikka kesä antoi uudella tavalla voimaa, Wulff 
alkoi kaivata rutiineja, treenaamista ja kisoja. ”Peruskesä 
ei ole minua varten. Se oli toisaalta huojentavaa huo-
mata. Rion jälkeen uudet tavoitteet alkoivat kirkastua.” 
Tavoitteeksi Wulff asetti Tokion olympialaiset – ja kisa-
paikkaa hän lähtee tavoittelemaan uuden kipparin kanssa. 

Viime syksynä Wulff muutti lapsuudenkodistaan 
omaan kotiin ja aloitti liiketalouden opinnot Haaga-
Heliassa. Päivät sujuivat muuttolaatikoita purkaen, omaa 
kotia remontoiden, opiskellen ja treenaten. Kuulostaa 
normaalilta nuoren elämältä – paitsi että opiskelu sujuu 
urheilun ehdoilla. Päivät ovat pitkiä, ja peruskuntokau-
della niitä rytmittävät fyysiset treenit kuusi kertaa vii-
kossa. ”Kun lähdemme purjehtimaan Eurooppaan, tree-
nimäärät vielä kasvavat.”

Myös tiimissä on tapahtunut muutoksia. Kippari Niki 
Blässar on vaihtunut Noora Ruskolaan, joka kisasi Riossa 
49fx:llä. ”Tokiota varten on laitettava kaikki peliin. Kip-

K i r k a s            v i s i o

parini pitää pystyä sitoutumaan tavoitteeseen yhtä vah-
vasti kuin minä. Sekä Nooralle että minulle purjehdus on 
ykkösasia. Vaikka kysymyksessä olisi parhaan ystävän 
häät kisa-aikaan, häät jäävät toiseksi. Kaiken on men-
tävä urheilun ehdoilla.” 

Talven kaksikko treenaa kahdella eri veneellä, 
49fx:llä ja 470:lla eli kotoisasti Nepalla. Päätös siitä, 
kumpi vene valitaan, tehdään myöhemmin. ”Olemme 
molemmat ideaalikokoisia kumpaankin veneluokkaan, 
mikä mahdollistaa treenaamisen kahdella eri veneellä. 
Minä olen pitkä, ja Noora on pienikokoinen, eli painon 
suhteen ei tarvitse tehdä muutoksia kummassakaan 
venetyypissä.” Kaksikko viettää väistämättä paljon aikaa 
samassa veneessä ja sen ulkopuolella. Yhteisten tavoit-
teiden lisäksi parin dynamiikan on toimittava. Wulffin 
mukaan yhteinen visio on hyvä alku yhteistyöhön. Toi-
sin kuin luulisi, tiivis yhteistyö purjehtijaparin kanssa ei 
vaadi ystävystymistä, mutta toimeen pitää tulla. ”Pitää 
pystyä puhumaan kaikesta, mutta plussaa on tietenkin, 
jos on vielä kivaa yhdessä.” 

Vaikka lopettaminen ei ole käynyt Wulffilla mie-
lessä, hän toki miettii tulevaisuuttaan. Seuraavat kesä-
olympialaiset ovat ykkösprioriteetti. Sen jälkeen voi miet-
tiä uusia kuvioita. ”Olen myös pohtinut, mihin haluan 
opinnoissani ja työelämässä keskittyä. Ehkä viestintää, 
markkinointia ja johtamista. Jotain niiden ympärillä.”  //

Mikaela Wulffin tähtäin on tiukasti Tokion olympialaisissa. Hän tavoittelee menestystä kippari 
Noora Ruskolan kanssa joko 49fx- tai 470-luokassa.



”Autoista tulee yhä 
selvemmin osa 

digitaalista 
ekosysteemiä.”
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”Autoista tulee yhä 
selvemmin osa 

digitaalista 
ekosysteemiä.”

Piilaaksossa sijaitsevassa Electronics Research 

Labissa monien eri alojen asiantuntijat suunnittelevat 

liikkuvuuden tulevaisuutta. 

Steffan Heuer (teksti), Benne Ochs (kuvat)
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Audin konseptiauto kulkee epäröimättä Piilaaksossa si-

jaitsevan toimistorakennuksen pysäköintialueen poikki ja py-

syy täsmälleen kaistan keskellä, vaikka tiessä ei ole mitään 

merkintöjä. Sen kolme kameraa tunnistavat risteävän liiken-

teen tienpäällä ja pysäköintipaikoilla, jolloin ajoneuvo voi ylit-

tää ris teykset turvallisesti ja pysäyttää itsensä vaivattomasti. 

Kaikkein vaikuttavinta ei kuitenkaan ole se, että kuljettaja on 

irrottanut kätensä ohjauspyörästä ja antanut ajoneuvon ajaa 

itseään.

Tämä itseohjaavan auton esittely on erityisen merkittävä 

siksi,  että kyseinen Audi on muutamassa tunnissa oppinut sille 

entuudestaan tuntemattoman tehtävän. Käytössä oleva algo-

ritmi pystyy tekemään johtopäätöksiä suunnitellusta reitistä ja 

oppimaan jokaisesta matkasta. Oppiminen perustuu ympäris-

töstä perinteisillä kameroilla otettuihin kuviin, jotka syötetään 

neuroverkoksi kutsuttuun järjestelmään. ”Tämä on uskomaton 

kyky – auto voi oppia ajamaan aivan kuten ihminen, joka oppii 

uutta ja kehittyy tasaisesti vähän kerrallaan”, toteaa Ewald 

Gössmann, Volkswagen Group of American San Franciscon ete-

läpuolella sijaitsevan Electronics Research Labin (ERL) johtaja. 

”Tämä lähestymistapa poistaa navigointikarttojen, paikannuk-

sen ja ennalta ohjelmoidun ohjelmiston tarpeen.” 

Asiantuntijat kutsuvat tätä syväoppimiseksi. Se on mu-

kautuvista algoritmeista koostuva järjestelmä, joka muuttuu 

ajan myötä yhä kyvykkäämmäksi ja älykkäämmäksi, aivan ku-

ten elävän organismin hermosolujen verkosto. ”Neuroverkko-

jen teknologia on riittävän pienikokoista, nopeaa ja edullista, 

jotta sitä voidaan käyttää autojen itseohjaukseen liittyvien mo-

ninaisten ongelmien ratkaisuun”, lisää syväoppimisasiantunti-

ja Lutz Junge, jonka tiimi muokkasi älykkäästä järjestelmästä 

muutamassa kuukaudessa maantiekäyttöön sopivan.

ERL on osa kansainvälistä monen yhtiön verkostoa. Vas-

taavanlaisia ajatushautomoita toimii myös Audin päämajassa 

Ingolstadtissa. ”Meille olennaisinta on kierrättää kypsyviä ide-

E w a l d  G ö s s m a n n  n i m i t e t t i i n  E l e c t ro n i c s 

Re s e a r c h  L a b i n  j o h t a j a k s i  v u o n n a  2 0 1 4 . 

H ä n  ke s k i t t y y  t i i m e i n e e n  ke h i t y s - a s ke l i i n , 

j o i s t a  o n  e n i t e n  h y ö t y ä  a s i a k k a i l l e .

E w a l d  G ö s s m a n n ,

E l e c t r o n i c s  R e s e a r c h  L a b i n  j o h t a j a 
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C h u h e e  L e e  e n n u s t a a ,  e t t ä  t u l e v a i s u u d e n 

a u t o t  v i e s t i v ä t  ä l y k k ä ä n  y m p ä r i s t ö n s ä 

k a n s s a  j a  re a g o i v a t  k u l j e t t a j i e n s a 

y k s i l ö l l i s i i n  t o i v e i s i i n .

C h u h e e  L e e ,

t e k n o l o g i a -  j a  s t r a t e g i a j o h t a j a

oita verkostoissa sekä käyttää tietoja ja konsepteja yhteisesti. 

Sen palapelin palaset, joista tulevaisuudessa toisiinsa yhdis-

tyvät toiminnot luodaan, sekä uudet kehitystyökalut ovat niin 

monipuolisia, että ideoiden ja näkemysten jakaminen, puhu-

mattakaan eri toimipisteiden välisestä yhteistyöstä, muodos-

tuu keskeiseksi menestystekijäksi”, kertoo Klaus Verweyen, it-

seohjaustoimintojen esikehitystyön johtaja. Esimerkiksi ERL:n 

ja Audin asiantuntemus on koottu toiminnalliseksi arkkitehtuu-

riksi Audin kehitysajoneuvoissa, joilla tehdään jo nykyisin itse-

ohjauksen kokeiluita sekä maanteillä että kilparadoilla.

ERL:ssä mullistavia saavutuksia nähdään lähes päivittäin. 

Vuonna 1998 perustetusta laboratoriosta on tullut olennainen 

osa Piilaaksoa, ja se työllistää tällä hetkellä lähes 200 eri alojen 

asiantuntijaa. He työskentelevät luodakseen elegantteja tekni-

siä ratkaisuja huomispäivän saumatonta, kätevää ja turvallista 

liikkuvuutta varten nykyisten asiakkaiden tarpeiden ja toivei-

den mukaisesti. Lähes kaikissa kokoushuoneissa, jotka on ni-

metty Kalifornian maamerkkien mukaan, on suuret lasiseinät, 

joille uudet ideat on helppo luonnostella. Työpisteiden välinen 

tila on täynnä kuluttajavempaimia, joita saa vapaasti kokeilla: 

esillä on niin fitness-seurantalaitteita, verkkokaiuttimia, wifi-

vaakoja kuin katutason 3D-tulostimella luotuja prototyyppejä. 

Ne kaikki kertovat osaltaan laboratorion hurjasta työtahdista. 

”Asiakas on ajatusprosessiemme keskiössä”, kertoo Gössmann, 

joka on johtanut ERL:ää vuodesta 2014. ”Vasta, kun tiedämme 

mitä ihmiset haluavat, otamme teknologian mukaan. Tämän 

lähestymistavan avulla voimme luoda kokemuksen, joka rikas-

taa digitaalista ja liikkuvaa elämää Audi-brändin alla.”

Tässä suhteessa Gössmann ja Chuhee Lee, laboratorion 

teknologia- ja strategiajohtaja, miettivät paljon muutakin kuin 

vain ajoneuvoja ja niiden sisältämää laitteistoa ja ohjelmistoa. 

”Liikkuvuus on ihmisen perustarve, jossa on monia eri puolia. 

Jokainen matka alkaa kauan ennen kuin istut ratin taakse ja 

päättyy kauan sen jälkeen, kun poistut ajoneuvosta”, sanoo >> 
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”Hyvin pian ajoneuvomme 
hoitavat monia tehtäviä  

puolestamme automaatti-
sesti ja ennakoivasti – vähän 
kuin virtuaalinen avustaja, 
joka tekee paljon muutakin 
kuin vain kuljettaa meidät 
pisteestä A pisteeseen B.”
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A d r i e n n e  O t h o n  u s k o o,  e t t ä  t i e t o t u r v a n  j a 

v i i h t e e n  e i  t a r v i t s e  s u l k e a  t o i s i a a n  p o i s . 

E l o k u v a -  j a  p e l i t e o l l i s u u s t a u s t a n s a 

a n s i o s t a  h ä n  v o i  h y ö d y n t ä ä  l i s ä t y n 

t o d e l l i s u u d e n  e t u j a  l i i k k u v u u d e s s a .

A d r i e n n e  O t h o n ,

a l g o r i t m i -  j a  o h j e l m i s t o -

k e h i t y k s e n  a s i a n t u n t i j a

Lee, joka on tutkinut uusimpia trendejä Piilaaksossa viimeisen 

15 vuoden ajan. Hänen ja Gössmannin mielestä liikkuvuuteen 

kuuluvat myös puettava elektroniikka sekä kotien älyteknolo-

gia, kuten verkkoon yhdistetyt LED-teknologiaa käyttävät lam-

put. ”Auto on vain tämän ekosysteemin osa”, Lee lisää. ”Visio-

namme on luoda kokonaisvaltainen kokemus.” Yksinkertaisesti 

tavoitteena on rakentaa järjestelmiä, jotka tuntevat ihmiset ja 

mukautuvat niiden tarpeisiin. Tämän tavoitteen saavuttaak-

seen ERL on juurruttanut itsensä Piilaakson luomisprosessiin, 

solminut tutkimuskumppanuuksia Stanfordin ja Berkeleyn kal-

taisten huippuyliopistojen kanssa sekä ylläpitänyt yhteyksiä ja 

jäsenyyksiä start-up-verkostoihin sekä Singularity Universityn 

kaltaisiin asiantuntijapaneeleihin. Se toimii myös johtavien tek-

nologiakumppaneiden, kuten Googlen ja Facebookin, sekä tun-

nettujen riskisijoitusyhtiöiden kanssa.

Yritysten, jotka haluavat löytää ideoita ja hyödyntää niiden 

potentiaalin ennen muita, tulee myös ajatella ja toimia sisäises-

ti ketterän start-upin tavoin. Siksi ERL tuo yhteen insinöörejä, 

ohjelmoijia, psykologeja ja suunnittelijoita, jotka ovat useimmi-

ten aloittaneet uransa autoalan ulkopuolisissa yrityksissä.

Ajatuksille on aina kysyntää. Vuoden 2016 alusta alkaen 

ERL:ssä on toiminut oma ajatushautomo, jossa pienet työnte-

kijätiimit voivat kehittää ja parannella ideoita. Ideat, jotka läh-

tevät liikkeelle, saavat käyttöönsä Piilaakson start-upeille tyy-

pillisen budjetin. Ensimmäisten neljän kuukauden aikana tällä 

tavoin käynnistettiin yli 20 innovatiivista projektia. ”Näitä pro-

jekteja auditoidaan ja säädetään jatkuvasti ja toisinaan myös 

hylätään”, Lee toteaa, ”mutta sekin on meille tärkeä kokemus, 

koska se luo dynaamista palautekulttuuria.” Tällä tavoin ke-

hitetään uusia alustoja, joita voidaan laajentaa lisäämällä toi-

mintoja. Yksi esimerkki on itseoppiva Personal Route Assistant, 

joka on käytössä myös uudessa Audi Q7:ssä ja Audi A4:ssä. 

Kun asiakas aktivoi järjestelmän, se oppii kuljettajan säännöl-

liset reitit ja määränpäät. Tämän jälkeen se yhdistää tiedot >>  
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ajoneuvon sijaintiin ja kellonaikaan. Järjestelmä siis oppii kul-

jettajan käytöksestä ja käyttää oppimaansa ehdottaessaan 

seuraavalle matkalle optimoitua reittiä – jopa silloin, kun reit-

tiopastus on pois päältä. Navigointijärjestelmä huomioi laskel-

missaan kolme todennäköisintä kohdetta ja voi tarvittaessa ot-

taa huomioon saapumisajan sekä nykyiset liikenneolosuhteet. 

Se voi esimerkiksi ehdottaa järjestelmän aktivointia mahdol-

listen vaihtoehtoisten reittien löytämiseksi. Asiakas voi ottaa 

palvelun käyttöön tai poistaa sen käytöstä halutessaan ja de-

letoida palvelun tallentamat kohteet. Poistettuja kohteita ja 

reittejä, jotka asiakas on ajanut palvelun ollessa pois päältä, ei 

tallenneta järjestelmään tai oteta huomioon. ”Ajoneuvo mu-

kautuu kuljettajaan, eikä päinvastoin”, sanoo Gerardo Rossano, 

joka kehitti järjestelmän yhdessä Sagnik Dharin kanssa akatee-

misesta kokeilusta monien testivaiheiden läpi markkinoitavak-

si tuotteeksi. ”Ihannetilanne on, että älykotini ilmoittaa minul-

le jo aamulla, onko jokin muuttunut, ja ehdottaa lähtöaikaa”, 

Rossano toteaa.

ERL:n asiantuntijat työskentelevät ahkerasti kehittääk-

seen ajoneuvosta älykkään avustajan – käyttäen esimerkiksi 

äänien, eleiden ja manuaalisten ohjausten yhdistelmää, joka 

jäljittelee ihmisten vuorovaikutusta. He tutkivat myös sitä, mi-

ten henkilökohtaista digitaalista asiakasprofiilia voidaan jakaa 

omalle lähipiirille, jolloin he voivat käyttää sitä esimerkiksi au-

ton lukituksen avaamiseen.

Keskipisteessä on luotettavan, turvallisen ja viihdyttävän 

kokemuksen tarjoaminen jatkuvasti. Adrienne Othon on tuo-

nut tätä näkemystä mukanaan elokuva- ja peliteollisuudesta, 

jossa hän vietti yli 20 vuotta. ”Viihde ja turvallisuus eivät sulje 

toisiaan pois”, hän toteaa. ”Miksi emme hyödyntäisi lisätyn to-

dellisuuden hyötyjä ja parantaisi ohjelmiston avulla tuulilasin 

näkymää pilvisenä päivänä niin, että aurinko näyttää paistavan 

– aivan kuten elokuvissa. Se parantaa tunnelmaa ja liikennetur-

vallisuutta.” //

Lisätietoa:
Vuonna 1998 perustettu Electronics Research Lab 
on kehittynyt arvostetuksi Piilaakson instituutioksi. 
Älykkäiden ohjausjärjestelmien tutkimuksen lisäksi 
laitoksella on toinen suuri osasto, joka keskittyy säh-
köisen liikkuvuuden tutkimiseen ja kehitykseen.     

www.vwerl.com

Gerardo Rossano (oik.) ja Sagnik Dhar (vas.) kehittävät 

älykästä navigointijärjestelmää, joka mukautuu 

kuljettajien tarpeisiin. 

Gerardo Rossano,

infotainment-ohjelmistopäällikkö 

ja Sagnik Dhar, ohjelmistokehittäjä 

Audi Magazine Audi Magazine074 075

next



Audi Magazine Audi Magazine074 075



Audi Magazine076

                   SPY-

DER

I nt e n s i i v i n e n  d n a : 

U u s i  A u d i  R 8  S p y d e r  V 1 0 

v i et t e l e e  s u o r i t u s k y v y l l ä ä n .

new



Audi Magazine 077

                   SPY-

DER



Audi Magazine078

Ainoastaan 44 kiloa painava uusi kangaskatto avautuu vain 20 sekunnis-
sa jopa 50 km/h:n nopeudessa. Tuuliohjain parantaa matkustajien mu-
kavuutta katto alhaalla ajettaessa. Myös takaikkuna voidaan nostaa suo-
jaamaan tuulelta. Mutta jos jättää ne molemmat alas, voi nauttia V10:n 
omaleimaisesta murinasta sen täydellä voimalla. Vaikuttava: Uuden Audi 
R8 Spyder V10:n kyljen ilmanottoaukon muotoilu. 

Pikakatsaus: 
Audi R8 Spyder V10

Väri .................................................  Vegas Yellow

Moottori .......................................... 5,2 litran V10 FSI 

Iskutilavuus ..................................... 5 204 cm3

Teho ................................................ 397 kW

Suurin vääntömomentti .................... 540 Nm, 6 500 kierros/min

Vaihteisto ........................................ 7-vaihteinen S tronic 

Kiihtyvyys, 0–100 km/h .................... 3,6 s

Huippunopeus .................................. 318 km/h

new
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Autourheilun DNA näkyy Audi R8 Spyder V10:ssä selvästi. Edessä sijaitseva 
matkustamo, voimakkaasti korostetut pyöränkaaret ja pitkä takaosa mää-
rittävät keskimoottorisen urheiluauton klassiset ääriviivat. Kookkaan ja kol-
miulotteisen muotoilunsa ansiosta Singleframe-etusäleikkö korostaa auton 
leveyttä. Huolellisesti muotoillut pinnat yhdistävät sen kiilamaisiin ajovaloi-
hin, jotka on vakiovarusteena toteutettu LED-tekniikalla ja voidaan varustaa 
myös Audin laservaloilla. Edeltäjäänsä verrattuna uusi Audi R8 Spyder V10 
on 14 millimetriä lyhyempi mutta 36 milliä leveämpi.

Audi Magazine080
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Lisätietoja:
Lisätietoja Audi R8 -mallista osoitteessa:  
www.audi.fi

Innostava suorituskyky, huomiota herättävä muo-
toilu ja tinkimätön urheiluautoteknologia kertovat, että 
uuden sukupolven Audi R8 on selvästi kilpa-autojen sukua. 
Tämä pitää paikkansa myös uusimman Audi Sport -mallin, 
Audi R8 Spyder V10:n kohdalla.

Suunnittelun näkökulmasta Audi R8 Spyder V10:llä 
on paljon yhteistä coupé-sisaruksensa kanssa. Sekin ko-
rostaa Audi Sport -filosofiaa, jossa osaamista siirretään 
järjestelmällisesti radalta tieliikenteeseen. Tämän tulok-
sena Audi R8 Spyder V10 sisältää paljon samoja osia kuin 
viimeisin kilpa-autoiluun tarkoitettu Audi-malli: R8 LMS. 
Taka-akselin ja kuljettajan väliin sijoitettu vaikuttava V10-
keskimoottori siirtää 397 kilowatin tehon ja 540 newton-
metrin väännön kaikille neljälle pyörälle seitsenvaihteisen 
S tronic -automaattivaihteiston kautta. Vakiovarusteinen 
quattro-nelivetojärjestelmä jakaa voimaa etu- ja taka-
akseleiden välillä tarpeen mukaan. Lisäksi etuakselilla on 
sähköhydraulisesti aktivoituva monilevykytkin, kun taas 
takapäässä on mekaaninen tasauspyörästön lukko, joka 
tehostaa ajamisen urheilullisuutta. 

Ja tämä on vasta alkua, kun puhutaan Audin insinöö-
rien ja muotoilijoiden tekemistä uusista kehitysaskelista ja 
innovaatioista. Maininnan arvoinen on myös uusi Audi Spa-
ce Frame -korirakenne, joka useiden materiaalien käytön 
ja järjestelmällisesti kevyeksi suunnitellun rakenteensa 
ansiosta painaa uudessa Audi R8 Spyder V10:ssä vain 208 
kiloa. Tästä tekee entistä vaikuttavampaa se, että vään-
töjäykkyys on edelliseen malliin verrattuna parantunut 50 
prosenttia. Myös uudelleensuunnitellut, urheilullisemmat 
mittasuhteet ansaitsevat huomion. Uusi Audi R8 Spyder 
V10 on 4,43 metrin pituisena 14 millimetriä lyhyempi 
kuin ensimmäinen sukupolvi, mutta sen leveys on lisään-
tynyt 36 millimetrillä 1,94 metriin. Korkeus ja akseliväli 

ovat ennallaan. Muita tuoreita ominaisuuksia ovat kolmi-
ulotteinen, veistoksellinen Singleframe-etusäleikkö sekä 
huomiota herättävästi muotoillut ajovalot ja huipputason 
LED-teknologiaa käyttävät takavalot. Auton ajettavuudes-
ta, huippunopeudesta ja siitä, miten Audi R8 Spyder V10 
rynnistää 0–200 km/h alle kahdessatoista sekunnissa, 
voisi puhua tuntikaupalla. Olisi myös helppoa jutustella 
Bang & Olufsenin niskatukikaiuttimista, jotka tekevät ää-
nentoistosta upean kokemuksen myös katto laskettuna.

 
Mutta... Pelkät sanat eivät riitä kuvaamaan Audi R8 

Spyder V10:tä. Sen sijaan kannattaa sulkea silmät ja ku-
vitella painavansa käynnistyspainiketta, jolloin moottori 
herää henkiin kuljettajan selän takana. Laskea mielessä 
kahteenkymmeneen ja ajatella, kuinka uusi kangaskatto 
taittuu kauniisti Spyderin uudelleen muotoillun takaosan 
sisään. Tuntea, kuinka ihokarvat nousevat pystyyn ja vä-
risevät V10-moottorin rouhean murinan tahtiin. Katsoa, 
kuinka renkaat nielevät maantietä, ja henkeäsalpaavat 
maisemat ovat lähes kosketusetäisyydellä. Kokea ajami-
sen ilo, raikas ilma, vapaus ja nautinto. Vasta silloin ym-
märtää, miksi Audi R8 Spyder V10 on aivan erityislaatui-
nen auto. //

Monoposto-konseptin mukaisesti sisustus on rakennettu kuljettajan ympärille. Tärkeimmät toiminnot on asetettu suoraan kuljetta-
jan ulottuville joko vakiomalliseen R8 sports- tai lisävarusteena saatavaan nahkapäällysteiseen R8 performance -ohjauspyörään. Mu-
kana ovat kytkimet moottorin käynnistykselle ja pysäytykselle sekä Audi drive select -toiminnolle. R8 performance -ohjauspyörässä on 
kaksi lisätoimintoa, toinen performance-tilan käynnistämiselle ja toinen pakoputkiston läpän ohjaukselle. Vakiovarusteluun kuuluu 
paitsi MMI Navigointi plus -järjestelmä MMI touch -toiminnolla, myös Audi virtual cockpit, joka näyttää kaikki tärkeät tiedot 12,3 
tuuman näytöllä tarkan 3D-grafiikan avulla. Sisustukseen voi jättää oman jälkensä valitsemalla mieleisensä 28 väriyhdistelmästä.
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Audi-mallisto 1.2.2017. Hinnat ja tekniset tiedot: audi.fi

S1 Sportback

A1 Sportback S1 Compact Coupé

A3 Sportback e-tronA3 sedan

A3 Sportback

mallisto

Audi A1 Sportback 1.0 TFSI 70 kW (95 hv) ultra: autoveroton hinta: 18.840 €, arvioitu autovero 
2.739 €*, toimituskulut 600 €, kokonaishinta: 22.179 €. Vapaa autoetu 505 €, käyttöetu 355 €. 
Keskikulutus 4,2 l/100 km. *CO2-päästöt 97 g/km.

Audi S1 Compact Coupé 2.0 TFSI 170 kW (231 hv) quattro: autoveroton hinta: 31.960 €, arvioitu 
autovero 11.706 €*, toimituskulut 600 €, kokonaishinta: 44.266 €. Vapaa autoetu 815 €, käyttöetu 
650 €. Keskikulutus 7,0 l/100 km. *CO2-päästöt 162 g/km.

Audi S1 Sportback 2.0 TFSI 170 kW (231 hv) quattro: autoveroton hinta: 32.700 €, arvioitu autovero 
12.459 €*, toimituskulut 600 €, kokonaishinta: 45.759 €. Vapaa autoetu 835 €, käyttöetu 670 €. 
Keskikulutus 7,1 l/100 km. *CO2-päästöt 166 g/km.

Audi A3 Sportback Business 1.0 TFSI 85 kW (116 hv): autoveroton hinta: 23.740 €, arvioitu au-
tovero 3.884 €*, toimituskulut 600 €, kokonaishinta: 28.224 €. Vapaa autoetu 585 €, käyttöetu 
435 €. Keskikulutus 4,5 l/100 km. *CO2-päästöt 104 g/km.

Audi A3 Sedan Business 1.0 TFSI 85 kW (116 hv): autoveroton hinta: 24.420 €, arvioitu autovero 
3.934 €*, toimituskulut 600 €, kokonaishinta: 28.954 €. Vapaa autoetu 595 €, käyttöetu 445 €. 
Keskikulutus 4,4 l/100 km. *CO2-päästöt 103 g/km.

Audi A3 Sportback e-tron 1.4 TFSI e-tron 150 kW (204 hv) S tronic: autoveroton hinta: 38.740 €, 
arvioitu autovero 2.280 €*, toimituskulut 600 €, kokonaishinta: 41.620 €. Vapaa autoetu 775 €, 
käyttöetu 625 €. Keskikulutus 1,5 l/100 km. *CO2-päästöt 35 g/km.

Hinta alkaen

22.179 €
Hinta alkaen

44.266 €

Hinta alkaen

45.759 €
Business-mallin hinta alkaen

28.224 €

Business-mallin hinta alkaen

28.954 €
Business-mallin hinta alkaen

41.620 €
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S3 Sportback

A3 CabrioletA3 Sportback g-tron

S3 Sedan

S3 Cabriolet

Audi A3 Sportback g-tron 1.4 TFSI GNC 81 kW (110 hv) Business: autoveroton hinta: 26.090 €,  
arvioitu autovero 3.518 €*, toimituskulut 600 €, kokonaishinta: 30.208 €. Vapaa autoetu 615 €, 
käyttöetu 465 €. Keskikulutus 3,4/5,2 l /100 km. *CO2-päästöt 92 g/km.

Audi A3 Cabriolet 1.6 TDI 81 kW (110 hv): autoveroton hinta: 35.020 €, arvioitu autovero 6.443 €*,  
toimituskulut 600 €, kokonaishinta: 42.063 €. Vapaa autoetu 785 €, käyttöetu 635 €. Keskikulutus 
4,1 l/100 km. *CO2-päästöt 111 g/km.

Audi S3 Sportback 2.0 TFSI 228 kW (310 hv) quattro: autoveroton hinta: 41.890 €, arvioitu auto-
vero 15.373 €*, toimituskulut 600 €, kokonaishinta: 57.863 €. Vapaa autoetu 1.005 €, käyttöetu 
855 €. Keskikulutus 7,0 l/100 km. *CO2-päästöt 162 g/km.

Audi S3 Sedan 2.0 TFSI 228 kW (310 hv) quattro: autoveroton hinta: 42.560 €, arvioitu autovero 
15.621 €*, toimituskulut 600 €, kokonaishinta: 58.781 €. Vapaa autoetu 1.015 €, käyttöetu 865 €. 
Keskikulutus 7,0 l/100 km. *CO2-päästöt 162 g/km.

Business-mallin hinta alkaen

30.208 €
Hinta alkaen

42.063 €

Hinta alkaen

57.863 €
Hinta alkaen

58.781 €

Tulossa
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A5 CoupéS4 Avant

A4 allroad quattro S4 Sedan

A4 AvantA4 Sedan

Audi A4 Avant Business 1.4 TFSI 110 kW (150 hv): autoveroton hinta: 32.260 €, arvioitu autovero 
7.796 €*, toimituskulut 600 €, kokonaishinta: 40.656 €. Vapaa autoetu 765 €, käyttöetu 615 €. 
Keskikulutus 5,4 l/100 km. *CO2-päästöt 128 g/km.

Audi A4 allroad quattro Business 2.0 TDI 120 kW (163 hv) S tronic: autoveroton hinta: 40.730 €, 
arvioitu autovero 9.860 €*, toimituskulut 600 €, kokonaishinta: 51.190 €. Vapaa autoetu 915 €, 
käyttöetu 765 €. Keskikulutus 4,9 l/100 km. *CO2-päästöt 128 g/km.

Audi S4 Sedan 3.0 TFSI 260 kW (354 hv) quattro tiptronic: autoveroton hinta: 63.600 €, arvioitu 
autovero 24.328 €*, toimituskulut 600 €, kokonaishinta: 88.528 €. Vapaa autoetu 1.435 €, 
käyttöetu 1.285 €. Keskikulutus 7,3 l/100 km. *CO2-päästöt 166 g/km.

Audi S4 Avant 3.0 TFSI 260 kW (354 hv) quattro tiptronic: autoveroton hinta: 65.550 €, arvioitu 
autovero 26.315 €*, toimituskulut 600 €, kokonaishinta: 92.465 €. Vapaa autoetu 1.485 €, 
käyttöetu 1.335 €. Keskikulutus 7,5 l/100 km. *CO2-päästöt 171 g/km.

Audi A5 Coupé Business Sport 1.4 TFSI 110 kW (150 hv) S tronic: autoveroton hinta: 39.240 €, 
arvioitu autovero 9.036 €*, toimituskulut 600 €, kokonaishinta: 48.876 €. Vapaa autoetu 875 €, 
käyttöetu 725 €. Keskikulutus 5,4 l/100 km. *CO2-päästöt 125 g/km.

Audi A4 Sedan Business 1.4 TFSI 110 kW (150 hv): autoveroton hinta: 30.420 €, arvioitu autovero 
6.771 €*, toimituskulut 600 €, kokonaishinta: 37.791 €. Vapaa autoetu 725 €, käyttöetu 575 €. 
Keskikulutus 5,2 l/100 km. *CO2-päästöt 123 g/km.

Business-mallin hinta alkaen

37.791 €
Business-mallin hinta alkaen

40.656 €

Business-mallin hinta alkaen

51.190 €
Hinta alkaen

88.528 €

Hinta alkaen

92.465 €
Business Sport -mallin hinta alkaen

48.876 €
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A5 sportback S5 Coupé

A6 Sedan

A6 Avant A6 allroad quattro

Audi A5 Sportback Business 2.0 TDI 140 kW (190 hv) S tronic: autoveroton hinta: 46.850 €, 
arvioitu autovero 9.533 €*, toimituskulut 600 €, kokonaishinta: 56.983 €. Vapaa autoetu 995 €, 
käyttöetu 845 €. Keskikulutus 4,5 l/100 km. *CO2-päästöt 117 g/km.

Audi S5 Coupé 3.0 V6 TFSI 260 kW (354 hv) quattro tiptronic: autoveroton hinta: 76.660 €, arvi-
oitu autovero 29.344 €*, toimituskulut 600 €, kokonaishinta: 106.604 €. Vapaa autoetu 1.685 €, 
käyttöetu 1.535 €. Keskikulutus 7,3 l/100 km. *CO2-päästöt 166 g/km.

Audi A6 Sedan Business 2.0 TDI 110 kW (150 hv) ultra S tronic: autoveroton hinta: 39.510 €, 
arvioitu autovero 7.064 €*, toimituskulut 600 €, kokonaishinta: 47.174 €. Vapaa autoetu 855 €, 
käyttöetu 705 €. Keskikulutus 4,2 l/100 km. *CO2-päästöt 109 g/km.

Audi A6 Avant Business 2.0 TDI 110 kW (150 hv) ultra S tronic: autoveroton hinta: 42.040 €, 
arvioitu autovero 8.143 €*, toimituskulut 600 €, kokonaishinta: 50.783 €. Vapaa autoetu 905 €, 
käyttöetu 755 €. Keskikulutus 4,4 l/100 km. *CO2-päästöt 114 g/km.

Business-mallin hinta alkaen

56.983 €
Hinta alkaen

106.604 €

Business-mallin hinta alkaen

47.174 €

Business-mallin hinta alkaen

50.783 €

S5 Sportback

Audi S5 Sportback 3.0 V6 TFSI 260 kW (354 hv) quattro tiptronic: autoveroton hinta: 76.180 €, 
arvioitu autovero 29.160 €*, toimituskulut 600 €, kokonaishinta: 105.940 €. Vapaa autoetu 1.675 €, 
käyttöetu 1.525 €. Keskikulutus 7,3 l/100 km. *CO2-päästöt 166 g/km.

Hinta alkaen

105.940 €

Audi A6 allroad quattro Business Sport 3.0 V6 TDI 140 kW (190 hv) Stronic: autoveroton hinta: 52.880 €, 
arvioitu autovero 17.108 €*, toimituskulut 600 €, kokonaishinta: 70.588 €. Vapaa autoetu 1.185 €, 
käyttöetu 1.035 €. Keskikulutus 5,5 l/100 km. *CO2-päästöt 149 g/km.

Business Sport -mallin hinta alkaen

70.588 €
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A8 Lang

A7 Sportback

A8

S7 Sportback

Business Sport -mallin hinta alkaen

78.905 €

Hinta alkaen

127.175 €
Hinta alkaen

133.195 €

Audi A7 Sportback Business Sport 3.0 V6 TDI 140 kW (190 hv) quattro S tronic: autoveroton 
hinta: 61.050 €, arvioitu autovero 17.255 €*, toimituskulut 600 €, kokonaishinta: 78.905 €. 
Vapaa autoetu 1.295 €, käyttöetu 1.145 €. Keskikulutus 5,1 l/100 km. *CO2-päästöt 138 g/km.

Audi A8 3.0 V6 TDI 193 kW (262 hv) clean diesel quattro tiptronic: autoveroton hinta: 95.090 €, 
arvioitu autovero 31.485 €*, toimituskulut 600 €, kokonaishinta: 127.175 €. Vapaa autoetu 1.975 €, 
käyttöetu 1.825 €. Keskikulutus 5,8 l/100 km. *CO2-päästöt 151 g/km.

Audi A8 Lang 3.0 V6 TDI 193 kW (262 hv) clean diesel quattro tiptronic: autoveroton hinta: 98.580 €, 
arvioitu autovero 34.015 €*, toimituskulut 600 €, kokonaishinta: 133.195 €. Vapaa autoetu 2.055 €, 
käyttöetu 1.905 €. Keskikulutus 5,9 l/100 km. *CO2-päästöt 155 g/km.

S6 SedanS6 Avant

Hinta alkaen

145.715 €
Audi S7 Sportback 4.0 V8 TFSI 331 kW (450 hv) quattro S tronic: autoveroton hinta: 92.560 €, ar-
vioitu autovero 52.555 €*, toimituskulut 600 €, kokonaishinta: 145.715 €. Vapaa autoetu 2.205 €, 
käyttöetu 2.085 €. Keskikulutus 9,3 l/100 km. *CO2-päästöt 215 g/km.

Hinta alkaen

134.569 €
Audi S6 Sedan 4.0 V8 TFSI 331 kW (450 hv) quattro S tronic: autoveroton hinta: 85.590 €, arvioitu 
autovero 48.379 €*, toimituskulut 600 €, kokonaishinta: 134.569 €. Vapaa autoetu 2.075 €, 
käyttöetu 1.925 €. Keskikulutus 9,2 l/100 km. *CO2-päästöt 214 g/km.

Hinta alkaen

140.165 €
Audi S6 Avant 4.0 V8 TFSI 331 kW (450 hv) quattro S tronic: autoveroton hinta: 88.200 €, arvioitu 
autovero 51.365 €*, toimituskulut 600 €, kokonaishinta: 140.165 €. Vapaa autoetu 2.155 €, 
käyttöetu 2.005 €. Keskikulutus 9,4 l/100 km. *CO2-päästöt 219 g/km.
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Q3Q2

S8A8 Lang W12

Q5 Q7

Hinta alkaen

256.449 €
Hinta alkaen

193.393 €

Business-mallin hinta alkaen

30.312 €
Business-mallin hinta alkaen

37.688 €

Business-mallin hinta alkaen

55.264 €

Audi A8 Lang 6.3 W12 TFSI 368 kW (500 hv) quattro tiptronic: autoveroton hinta: 149.730 €, 
arvioitu autovero 106.119 €*, toimituskulut 600 €, kokonaishinta: 256.449 €. Vapaa autoetu 3.785 €, 
käyttöetu 3.635 €. Keskikulutus 11,0 l/100 km. *CO2-päästöt 254 g/km.

Audi S8 4,0 V8 TFSI 382 kW (520 hv) quattro tiptronic: autoveroton hinta: 122.560 €, 
arvioitu autovero 70.233 €*, toimituskulut 600 €, kokonaishinta: 193.393 €. Vapaa autoetu 2.905 €, 
käyttöetu 2.755 €. Keskikulutus 9,4 l/100 km. *CO2-päästöt 216 g/km.

Audi Q2 Business 1.0 TFSI 85 kW (116 hv) ultra: autoveroton hinta: 24.710 €, arvioitu autovero 
5.002 €*, toimituskulut 600 €, kokonaishinta: 30.312 €. Vapaa autoetu 615 €, käyttöetu 465 €. 
Keskikulutus 5,1 l/100 km. *CO2-päästöt 117 g/km.

Audi Q3 Business 1.4 TFSI 110 kW (150 hv) COD ultra: autoveroton hinta: 29.980 €, arvioitu au-
tovero 7.108 €*, toimituskulut 600 €, kokonaishinta: 37.688 €. Vapaa autoetu 725 €, käyttöetu 
575 €. Keskikulutus 5,5 l/100 km. *CO2-päästöt 127 g/km.

Audi Q5 Business 2.0 TDI 120 kW (163 hv) quattro S tronic: autoveroton hinta: 43.900 €, arvi-
oitu autovero 10.764 €*, toimituskulut 600 €, kokonaishinta: 55.264 €. Vapaa autoetu 965 €, 
käyttöetu 815 €. Keskikulutus 4,9 l/100 km. *CO2-päästöt 129 g/km.

Business-mallin hinta alkaen

89.818 €
Audi Q7 Business 3.0 V6 TDI 160 kW (218 hv) quattro tiptronic: autoveroton hinta: 67.910 €, 
arvioitu autovero 21.308 €*, toimituskulut 600 €, kokonaishinta: 89.818 €. Vapaa autoetu 1.455 €, 
käyttöetu 1.305 €. Keskikulutus 5,6 l/100 km. *CO2-päästöt 146 g/km.
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TT Roadster

SQ7 TDI

TT Coupé

TTS RoadsterTTS Coupé

Q7 e-tron

Business-mallin hinta alkaen

97.409 €
Hinta alkaen

144.797 €

Hinta alkaen

49.369 €
Hinta alkaen

51.553 €

Hinta alkaen

82.922 €
Hinta alkaen

85.742 €
Audi TTS Coupé 2.0 TFSI 228 kW (310 hv) quattro: autoveroton hinta: 59.870 €, arvioitu autovero 
22.452 €*, toimituskulut 600 €, kokonaishinta: 82.922 €. Vapaa autoetu 1.355 €, käyttöetu 1.205 €. 
Keskikulutus 7,1 l/100 km. *CO2-päästöt 164 g/km.

Audi TTS Roadster 2.0 TFSI 228 kW (310 hv) quattro: autoveroton hinta: 61.090 €, arvioitu autovero 
24.052 €*, toimituskulut 600 €, kokonaishinta: 85.742 €. Vapaa autoetu 1.395 €, käyttöetu 1.245 €. 
Keskikulutus 7,3 l/100 km. *CO2-päästöt 169 g/km.

Audi Q7 e-tron Business 3.0 V6 TDI 275 kW (374 hv) quattro tiptronic: autoveroton hinta: 90.490 €, 
arvioitu autovero 6.319 €*, toimituskulut 600 €, kokonaishinta: 97.409 €. Vapaa autoetu 1.555 €, 
käyttöetu 1.405 €. Keskikulutus 1,8 l/100 km. *CO2-päästöt 48 g/km.

Audi SQ7 4.0 V8 TDI 320 kW (435 hv) quattro tiptronic: autoveroton hinta: 98.200 €, arvioitu 
autovero 45.997 €*, toimituskulut 600 €, kokonaishinta: 144.797 €. Vapaa autoetu 2.225 €, 
käyttöetu 2.075 €. Keskikulutus 7,2 l/100 km. *CO2-päästöt 189 g/km.

Audi TT Coupé 1.8 TFSI 132 kW (180 hv): autoveroton hinta: 38.280 €, arvioitu autovero 10.489 €*, 
toimituskulut 600 €, kokonaishinta: 49.369 €. Vapaa autoetu 885 €, käyttöetu 735 €. Keskikulutus 
5,9 l/100 km. *CO2-päästöt 136 g/km.

Audi TT Roadster 1.8 TFSI 132 kW (180 hv): autoveroton hinta: 39.500 €, arvioitu autovero 11.453 €*, 
toimituskulut 600 €, kokonaishinta: 51.553 €. Vapaa autoetu 915 €, käyttöetu 765 €. Keskikulutus 
6,0 l/100 km. *CO2-päästöt 140 g/km.
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R8 Coupé

TT RS Coupé RS Q3

RS6 Avant

RS3 Sedan RS3 Sportback

Audi sport -mallit

RS7

Tulossa

Hinta alkaen

299.013 €
Audi R8 Coupé 5.2 V10 FSI 397 kW (540 hv) quattro S tronic: autoveroton hinta: 169.000 €, 
arvioitu autovero 129.413 €*, toimituskulut 600 €, kokonaishinta: 299.013 €. Vapaa autoetu 
4.385 €, käyttöetu 4.235 €. Keskikulutus 11,4 l/100 km. *CO2-päästöt 272 g/km.

Hinta alkaen

82.046 €
Audi RS Q3 2.5 TFSI 250 kW (340 hv) quattro S tronic: autoveroton hinta: 53.510 €, arvioitu 
autovero 27.936 €*, toimituskulut 600 €, kokonaishinta: 82.046 €. Vapaa autoetu 1.345 €, 
käyttöetu 1.195 €. Keskikulutus 8,6 l/100 km. *CO2-päästöt 203 g/km.

Hinta alkaen

187.186 €
Audi RS 6 Avant 4.0 V8 TFSI 412 kW (560 hv) quattro tiptronic: autoveroton hinta: 116.780 €, 
arvioitu autovero 69.806 €*, toimituskulut 600 €, kokonaishinta: 187.186 €. Vapaa autoetu 2.815 €, 
käyttöetu 2.665 €. Keskikulutus 9,6 l/100 km. *CO2-päästöt 223 g/km.

Tulossa Tulossa

Hinta alkaen

196.893 €
Audi RS 7 4.0 V8 TFSI 412 kW (560 hv) quattro tiptronic: autove-
roton hinta: 123.430 €, arvioitu autovero 72.863 €*, toimitus-
kulut 600 €, kokonaishinta: 196.893 €. Vapaa autoetu 2.955 €, 
käyttöetu 2.805 €. Keskikulutus 9,5 l/100 km. *CO2-päästöt 
221 g/km.
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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
Keminmaa  M/H  Pörhön Autoliike Oy  Kauppakuja 6  www.porho.fi
Kokkola  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



Audi Magazine Audi Magazine090

Keväthangille Audin 
verkkokaupan kautta
shop.audi.fi

Audi Teknistä etumatkaa
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Audi Teknistä etumatkaa

Audi Q5 2.0 TDI quattro S tronic Business 120 kW (163 hv): autoveroton hinta: 43.900 €, arvioitu autovero 10.763,73 €*, 
toimituskulut 600 €, kokonaishinta: 55.263,73 €. Vapaa autoetu 965 €, käyttöetu 815 €. Keskikulutus 4,9 l/100 km. 
*CO2-päästöt 129 g/km. Kuvan auto erikoisvarustein.

Täysin uusi Audi Q5 quattro.
Alk. 55.264 €Alk. 55.264 €
Kuuletko? Täysin uuden Audi Q5:n quattro-neliveto ja taloudelliset TDI-moottorit kutsuvat 
poikkeamaan totutuilta teiltä. Haluatko vielä kauemmas tavallisesta? Valitse lisävarustelistalta 
mukautuva ilmajousitus, täysin digitaalinen Audi virtual cockpit -mittaristo tai kirkkaasti 
paremmat Matrix LED -ajovalot. Vastaa vapauden kutsuun osoitteessa audi.fi 


