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on täällä.
Tulevaisuus

Kalevala  
Korun 
Kirsi Paakkari

Tommy  
Hilfiger 
Miten hän 
pystyy olemaan 
aina askelen 
edellä muita?
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Mercedes-Benz näyttää 
tietä autoilun päästöjen 

pienentämiseksi. Jo nyt sinulla 
on mahdollisuus valita omaan 
käyttöösi parhaiten soveltuva 

sähköavusteinen moottori 
autoosi. Pian valittavissasi 

on myös täyssähköinen 
Mercedes-Benz EQC.

Ajan merkki:  
mallimerkintä EQC.
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Lukijalle,

EQ – sähköisen autoilun tiennäyttäjät
Mercedes-Benz painaa kaasua autoilun sähköistämisessä. Vuoteen 2022 
mennessä Mercedes-Benzin kaikista henkilöautomallisarjoista tulee ole-
maan saatavilla sähköauto tai vähintään sähköavusteinen versio -  kaik-
kiaan yli 130 versiota. Kaikki vaihtoehdot tunnetaan EQ – lyhenteestä. 
EQ tulee sanoista Electric Intelligence. EQ sisältää 48 voltin sähköjärjes-
telmällä ja EQ Boost -käynnistingeneraattorilla varustetut kevythybridit, 
plug-in-hybridit (EQ Power) ja täyssähköautot (kuten EQC). Tutkimusvai-
heessa on myös täyssähköinen polttokennoauto, EQ F-CELL. 

Sähköistyminen ei merkitse polttomoottoriautojen tuotannon ja myyn-
nin lakkaamista. Päinvastoin – se merkitsee yhä vahvempaa ja teknisesti 
vahvempaa liittoa edelleen kehitetyn polttomoottorin ja sähköistymisen 
välillä. Ympäristön kannalta sähköauton ohella kaikkien tehokkain tapa 
CO2- päästöjen vähentämiseksi on ladattava dieselhybridi – dieselmoot-
torin hiilidioksipäästö on lähtökohtaisesti viidenneksen pienempi kuin 
bensiinimoottorin. Tänä päivänä ilman laadun kannalta kriittinen NOx  
eli typpipäästö ei myöskään ole ongelma: parhaat dieselmoottorit, kuten 
Mercedes-Benzin C-sarjan 220d-mallin testit osoittavat, pystyvät pelkis-
tämään kaiken polttomoottorissa syntyvän haitallisen typpioksidin jolloin 
päästö on 0 mg/km. Myös Daimlerin tulevat ladattavat kolmannen suku-
polven bensiinihybridit tulevat alittamaan EU:n asettaman rajan kirkkaasti. 

Jo tänä kesänä Suomeen saapuvat esittelytarkoituksiin ensimmäisen 
uuden sukupolven Mercedes-Benz EQC – täyssähköautot ja ensimmäiset 
asiakasautot saamme maahan syksyllä. Sen jälkeen Daimler tulee esitte-
lemään markkinoille vähintään yhden uuden täyssähköauton vuosittain. 

Daimlerin EQ-strategiaan liittyvä uusien mallien vyöry tulee muutta-
maan autoilun maailmaa pysyvästi. Puhtaammaksi ja suorituskykyisem-
mäksi ympäristön kannalta entistäkin kestävämmällä tavalla.

Osattomaksi mittavista tuotekehitysinvestoinneista eivät ole jääneet 
myöskään perinteiset polttomoottorit. Kuluttajan kannalta tärkeintä on 
selvittää omiin tarpeisiinsa sopiva käyttövoimavaihtoehto. Tarpeen kar-
toittamisessa automyyjämme ovat apunanne. Paras ympäristöteko on 
kuitenkin aina uusinta teknologiaa edustava auto.

Toivotamme mukavia lukuhetkiä Mercedes me -lehden parissa!

Toimitus

Katso video: 

Suomen Kultakello Aleksanterinkatu 11, 00100 Helsinki

TEL:  09 2315 0005

grand-seiko.com

Grand Seiko_MB_230418_215x270mm.indd   1 25.4.2019   13.20.27



8 9Toukokuu 2019Mercedes-BenzMercedes Mercedes

Start Imagine Drive

Löytöpalkkio
Uusi GLE hyödyntää what3words -osoitejärjestelmää.5407 Lukijalle

Toimituksen terveiset.

12 Kotimaan uutiset
· Mercedes-Benzin ylivoima  
 jatkuu  
· Este- ja kouluratsastuksen  
 kansainväliset joukkuekilpailut  
 4.–7.7. Ratsastuskeskus  
 Ainossa Järvenpäässä  
· Mercedes-Benz Venemessuilla  
· Amos Rexissä ja Mercedes-Benz  
 Exhibition Hallissa tapahtuu

14 Tapahtumat

36 Epätavallisen tavallinen elämä
 Uuden B-sarjan mainoskampanjassa 
 panostetaan yllätyksiin. 

26 Tapaaminen tulevaisuuden kanssa
Uuden tekniikan esiajattelija Guy Kawasaki  
koeajaa uuden EQC:n matkallaan halki Kalifornian.

Hetki
Sokea automekaanikko 
Mercedes-AMG GT R:n 
ratissa suola-aavikolla.

16
60 Tyylikäs kuin mikä

Täysin uusiutunut B-sarja.

Tervetuloa, EQC! 
Mercedes-Benz EQC käynnistää uuden aikakauden.65

Kun näet lehdessä  
QR-koodin, skannaa se 
älypuhelimesi kameralla 
ja näet eksklusiivista 
lisäsisältöä.

28 Idealaboratorio
Startup Autobahn -tulevaisuuspaja etsii 
parhaita ideoita.

20 Ajan hengessä kiinni
Tommy Hilfiger loi erään aikamme  
suosituimmista muotitaloista.

18 Tie Onneen
Autoloma Jukatanin 
niemimaalla.

38 Huomisen designia 
luomassa
Haastattelussa Kalevala Korun 
toimitusjohtaja Kirsi Paakkari.

42 Miljoona sydäntä 
 Mercedes-Benz rikkoo ennätyksiä  
 Instagramissa.

48 Hei, tulevaisuus! Miten menee? 
 Nämä 8 arkea rikastuttavaa  
 teknologiaa ovat pian täällä.

78 Tähti ei himmene 
 Mercedes-Benz Certified Takuuvaihtoautojen   
 konsepti lanseerataan Suomessa.

73 EQ-strategian lopullinen läpimurto käsillä 
 Mercedes-Benz tarjoaa vuoden loppuun mennessä sähköavusteisen  
 vaihtoehdon lähes kaikkiin mallisarjoihin. 

62 Tyylikäs ja rento suunnannäyttäjä
Uusi CLA Coupé.



10 11Toukokuu 2019Mercedes-BenzMercedes Mercedes

Mercedes me -Magazine numero 360. 65-vuotisen historiansa aikana 
Mercedes-Benz Magazine on ilmesynyt ympäri maailmaa 40 eri kielellä. 
Lehtiä on painettu jo yli 2.4 miljoonaa kopiota.

Julkaisija

Veho Oy Ab
Mercedes-Benz-maahantuonti
Daimler AG:n lisenssillä

Veho Oy Ab
Mercedes-Benz-maahantuonti
Mäkituvantie 3
01510 Vantaaa

Alkuperäinen julkaisu

Daimler AG
Stuttgart, Saksa

Tekijänoikeus

Veho Oy Ab pidättää  
oikeudet tuote- ja hinta- 
muutoksiin.

Emme vastaa lehdessä 
mahdollisesti olevista 
painovirheistä. Lehden 
vastuu virheellisestä 
ilmoituksesta rajoittuu 
ilmoituksen hintaan.
Artikkeleissa ilmoitetut 
arvot on mitattu määräysten 
(direktiivi 80/1268/ETY ja 
sen voimassa oleva lisäys) 
mukaisessa mittausajossa, 
nämä lukemat saattavat 
poiketa teknisissä 
tiedoissa ja hinnastossa 
mainituista arvoista. 
Tarvista aina viimeisin tieto 
voimassa olevista arvoista 
jälleenmyyjältäsi. 

Mercedes me -Magazine 
ilmestyy kaksi kertaa 
vuodessa. 

Tämä lehti on painettu 
Suomessa.

Toimitus ja suunnittelu

Päätoimittaja

Janne Hällfors
Veho Oy Ab

Toimituspäällikkö

Kasper Jansson
Veho Oy Ab

Toimitus

Anna Savutie
Karin Bäcklund
Pekka Koski
Veho Oy Ab
etunimi.sukunimi@veho.fi

Taitto

Valve

Käännökset

STAR Finnland

Paino

PunaMusta Oy 2019

Kansi: LumiArt Silk 250 g
Sisus: Galerie Fine Silk 90 g

Palautteet ja tiedustelut

mercedes@veho.fi

Ilmoitusmyynti

Veho Oy Ab
Kasper Jansson

Osoitelähde

Ajoneuvoliikennerekisteri 
Liikenteenturvallisuusvirasto 
TraFi PL 320,  
00101 Helsinki   
Puh. 029 534 5000

Tietojen tekninen toimitus

Grano Diesel Oy,  
suoramarkkinointi,
Kuortaneenkatu 3,  
00520 Helsinki 

Muut tietolähteet

Veho Oy Ab:n asiakas- 
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rekisteri

Osoitteenmuutokset
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rekistereiden ylläpidosta.
Lehti lähetetään auton  
rekisteriotteessa mainittuun 
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Mercedes me -Magazine 
julkaistaan myös 
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 www.mercedes-benz.fi

TIDAL ja

60 miljoonan kappaleen  
valikoima autossasi.
TIDAL-suoratoistopalvelun avulla saatavillasi on yli 60 miljoonan  
musiikkikappaleen valikoima – niin kotisohvalla kuin autossasi. 
TIDAL-palvelun erityispiirteenä on erityisen terävä ja puhdas ääni,  
joka on häviöttömän äänenpakkauksen ansiota. Musiikin lisäksi palvelun  
valikoimasta löytyy tuhansia videoita, keikkataltiointeja sekä podcasteja.

Tarjoamme nyt sinulle, Mercedes me -asiakkaamme, mahdollisuuden  
ilmaiseen 12 kk TIDAL-suoratoistopalvelun kokeilujaksoon. 

Katso aktivointiohjeet: mercedes-benz.fi/tidal



12 13Toukokuu 2019Mercedes-BenzMercedes Mercedes

Kotimaan uutiset

Este- ja kouluratsastuksen kansainväliset jouk-
kuekilpailut järjestetään 4.–7. heinäkuuta Rat-
sastuskeskus Ainossa Järvenpäässä. Nations Cup 
-tapahtuma tuo kansainvälisen huippu-urheilun 
250 ratsukkoa ja noin 15 000 katsojaa yhteen eri-
tyisellä tavalla. Kilpailusta odotetaan koko kesän 
huipputapahtumaa. 

Tapahtumassa kilpaillaan muun muassa ensim-
mäistä kertaa Suomessa järjestettävä CDI4 kou-
luratsastuksen Nations Cup -joukkuekilpailu. Kil-
pailujen lisäksi ohjelmassa on konsertti ja paljon 
muuta oheisohjelmaa.

Tutustu tapahtumaan: www.ainonationscup.fi

Kesän kansainvälisin 
ratsastusurheilu tapahtuma 
kutsuu Järvenpäähän

Mercedes-Benz oli 
saksalaisten premium-
merkkien ykkönen 
myös vuonna 2018 
sekä alkuvuonna 2019

Amos Rexissä ja Mercedes-Benz 
Exhibition Hallissa tapahtuu
Mercedes-Benz on huippusuositun Amos Rexin pääyhteistyökumppani, ja 
museon suurin näyttelytila onkin osuvasti nimeltään Mercedes-Benz Exhibition 
Hall. Amos Rex avautui viime syksynä suuren suosion saaneen teamLab-kol-
lektiivin videotaideteosnäyttelyn myötä, joka tuli tunnetuksi pitkistä, koko 
Lasipalatsin pituisista jonoistaan. Tällä hetkellä kävijöitä Mercedes-Benz 
Exhibition Hallissa hurmaa taitelijaduo Studio Driftin Element-näyttely sekä 
surrealisti René Magritten teoksia esittelevä näyttely. Syksyllä 2019 vuoros-
taan tulevat olemaan esillä Birger Carlstedtin laaja tuotanto.

Mercedes-Benz 
pääyhteistyökumppanina 
Vene 19 Båt -messuilla
Helsingin Messukeskuksen Vene 19 Båt -messut järjestettiin 8.–17.2.2019, 
ja Mercedes-Benz oli pääyhteistyökumppanina vahvasti mukana. Yli viikon 
kestävät messut on Pohjois-Euroopan suurin veneilijöille, vesiharrastajille ja 
kalastajille tarkoitettu veneilytapahtuma. Nähtävillä oli yli 500 uutta venettä 
sekä paljon veneilyvarusteita ja -tarvikkeita. Mercedes-Benzin mallistosta 
messuilla esittäytyivät uusi B-sarja, GLE, Mercedes-AMG GT 4-ovinen Coupé 
sekä E 300 de –plug-in-lataushybridi. Messuilla vieraili yhteensä 65 210 
kävijää ja kävijämäärä kasvoi vuodesta 2018 reilun prosentin verran.

Mercedes-Benz mukana pääyhteistyökumppanina myös ensi vuonna 
Vene 20 Båt -messuilla 7.–16.2.2020!

Suomessa toimitettiin asiakkaille 6 050 uutta 
Mercedes-Benz-henkilöautoa vuonna 2018. 
Tähtimerkin markkinaosuus oli 5 prosenttia. 

A-sarjan menekki on kasva-
nut vuoden 2018 alusta 134,9 

ja C-sarjan 27,2 prosenttia.

Vaikka Mercedes-Benz oli premium- 
merkeistä parhaimmin valmistunut  
WLTP-mittaustavan mukaisten CO2- 
päästöarvojen käyttöön Suomessa, 
nopea siirtyminen aiheutti koko seg-
menttiin vaikuttanutta epävarmuutta 
markkinoilla. Suomi siirtyi uuden 
mittaustavan käyttöön ensimmäi-
senä Euroopassa.

Vaikka sekä myyntimäärät että 
markkinaosuus laskivat ennätys-
vuodesta 2017 (6516 kpl), ky- 
seessä oli kuitenkin merkin toi-
seksi paras myyntivuosi Suomessa 
Vehon historian aikana. Samalla 
Mercedes-Benz nousi koko saksa-
laisen premium-segmentin ykkö-
seksi ja oli autotoimituksissaan 
eri tuhatluvulla verrattuna Audiin  
(4 917 kpl) ja BMW:hen (4 544 kpl).

Mercedes-Benzin alkuvuoden 
markkinaosuus on noussut  4,7:stä 
5,4:een prosenttiin eli lähes prosen-
tin kuluvan vuoden ensimmäisen 
kvartaalin aikana. Mercedes-Benz on 
alkuvuoden aikana ollut maan 7. eni-
ten rekisteröity henkilöautomerkki. 
Saksalaisista premium-merkeistä 
BMW on sijalla 10. ja Audi sijalla 
12. Kysytyimmät ovat olleet A- ja 
C-sarjat (411 ja 402 kpl).

Vene 20 Båt 
7.–16.2.2020

Tulossa 
syksyllä: 
Birger 

Carlstedt KUVA AMOS REX
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Valtakunnallinen 
viikonloppunäyttely 

18.–19.5.

Tapahtumat

Hill side Golf ................. 4.5.

Peuramaa Golf............11.5.

Lahden Golf ................18.5.

Tawast Golf .................25.5.

Porvoo Golf ................... 8.6.

Master Golf, Master ...16.6.

Tapiola Golf  .........28.–29.6.

Gumböle Golf .............29.6.

Wiurila Golf ................... 6.7.

Tapiola Golf .................13.7.

Kullo Golf ....................20.7.

Hyvinkää Golf .............27.7.

Vanajanlinna ................. 3.8.

Nurmijärvi Golf ..........10.8.

Kytäjä Golf ..................24.8.

EGS ..............................31.8.

SHG Lakisto .................. 8.9.

Mercedes  
EQ Cup 
2019  

osakilpailut:

Tikkurila  
Festivaali 
11.–13.7.

Mercedes-Benz  
Trophy:

Kullo Golf....................................3.6.

Nokia River.................................7.6.

Ruuhikoski Golf Golf ................10.6. 

Helsingin Golfklubi ..................14.6. 

Paltamo Golf ............................17.6. 

Suomen finaali, Sarfvik Golf....30.8.

SGL Trophyn kumppanista valtakun-
nalliseksi kiertueeksi
Hyväntekeväisyysgolfkiertueen juuret juon-
tavat vuoteen 2012, jolloin Naisten Pankin 
hyväksi pelattiin Suomen Golfliiton SGL 
Trophy –kiertueella. Vuonna 2014 aloitet-
tiin oma Naisten Pankki Open -kiertue, joka 
alkuun pelattiin muutamalla pääkaupunki-
seudun lähellä olevalla kentällä.

Vuonna 2016 kiertue laajeni yli 20 kent-
tää kattavaksi valtakunnalliseksi kiertueeksi 
ja samaan aikaan saatiin Mercedes-Benz mu-
kaan kiertueelle. Yhteistyökumppanit ovat 
merkittävä tuki vapaaehtoisvoimin järjes-
tettäville tapahtumille.

”Yhteistyökumppaneiden rooli on näin-
kin laajalla kiertueella todella merkittävä. 
Mercedes-Benziltä olemme saaneet mm. 
palkintoja kilpailuihin, medianäkyvyyttä 
sekä materiaaleja tapahtumanäkyvyyden 
varmistamiseksi. Tämän tuen avulla var-
mistetaan, että kilpailuista saatavat rahat 
voidaan käyttää kokonaisuudessaan Naisten 
Pankin työhön kehitysmaissa.”, kertoo Leena 
Vilppula Naisten Pankin Golftiimistä.

Kahdeksannen kiertuevuotensa alkuun 
Naisten Pankki sai merkittävän huomion-
osoituksen, kun Suomen Golfliitto palkitsi 
maaliskuussa 2019 ansioituneita golftoimi-
joita: Naisten Pankille ojennettiin ”Vuoden 
2018 merkittävin naisgolftoimija” -palkinto.

Lähes 127 000 euroa ja 4200 Ammattia
Kiertuehistorian aikana on kerätty gol-
faamalla lähes 127 000 euroa eli yli 4200 
Ammattia kehitysmaiden naisille. Varsinai-
sen kisakiertueen lisäksi Naisten Pankki on 
tänäkin vuonna mukana väyläkisoilla esi-
merkiksi MB Trophy -kisoissa.

”Olemme joka vuosi ylittäneet edellisen 

Mercedes-Benz vauhdittaa 
Naisten Pankki Openia

vuoden keräystuloksen ja siihen luonnol-
lisesti pyritään myös vuonna 2019. Kisoja 
on tänä vuonna jonkin verran viimevuotista 
vähemmän, mutta toisaalta väyläkisoja on 
enemmän ja kiertueen tunnettuuden kas-
vaessa myös kisojen osallistujamäärä on 
kasvanut joka vuosi”, Vilppula jatkaa.

Naisten Pankki rakentaa tulevaisuutta 
kehitysmaissa
Naisten Pankki on ollut mukana toteut-
tamassa kehitysmaiden naisten unelmia 
paremmasta tulevaisuudesta jo kahdentoista 
vuoden ajan. Naisten Pankki kerää lahjoituk-
sia kehitysmaiden naisten yrittäjyyden ja toi-
meentulon parantamiseksi kestävän kehityk-
sen periaattein. Hankkeita on tällä hetkellä 
kuudessa hauraassa maassa ja niissä suoria 
hyödynsaajia on lähes 27 000. Hankkeiden 
toteutuksista vastaa Kirkon Ulkomaanapu.

Naisten Pankilla on yli 1 600 osakkeen-
omistajaa ja yli 3 200 kuukausilahjoittajaa. 
Toiminnan voimavarana on yli 1 000 aktii-
vista vapaaehtoista yli 40 paikkakunnalla. 
Naisten Pankki on kerännyt vuodesta 2007 
lähtien varoja jo yli 14,6 miljoonaa euroa.

Kaikille avoimet pariscramblekilpailut
Naisten Pankki Open -osakilpailut ovat kai-
kille golfareille avoimia pariscramble-kilpai-
luja ikään, sukupuoleen tai tasoitukseen kat-
somatta (suurin laskennallinen tasoitus 36).

Parin kilpailumaksu osakilpailuissa on 
80 euroa, josta 50 euroa ohjataan hyvänte-
keväisyystyöhön Naisten Pankin hankkeissa. 
Osakilpailujen parhaat palkitaan ja jokaisen 
osakilpailun voittajapari kutsutaan elokuun 
viimeisenä päivänä pelattavaan finaalikilpai-
luun, jonka voittajapari pääsee golfmatkalle 
Espanjaan.

Naisten Pankki Open 2019  
-kiertuekalenteri:

Su 5.5.........Kultaranta Resort
La 25.5. ......Nokia River Golf
La 8.6. ........Hartola Golf
La 15.6. ......Oulun Golf
La 29.6. ......Uudenkaupungin Golfklubi
Su 30.6. .....Kytäjä Golf
Pe 5.7. ........Sarfvik Golf
La 6.7. ........Iitti Golf
Su 7.7.........Hirsala Golf
To 11.7. ......Tahko Golf
La 13.7. ......Nordcenter Golf &
 Country Club
La 20.7. ......Peuramaa Golf,
 Kirkkonummi 
Su 21.7. Lahden Golf
La 27.7. ......Muurame Golf
La 3.8. ........Holiday Club Golf Saimaa
La 10.8. ......St. Laurence Golf
La 31.8. ......Kullo Golf, osakilpailu-
 voittajien finaalikilpailu

 
Lisätietoja: 
www.naistenpankki.fi/golf
Facebook: 
www.facebook.com/NaistenPankkiOpen
#GolfaaNaiselleAmmatti

Naisten Pankki haastaa kesällä golfaajat jälleen pelaamaan 
Ammatteja kehitysmaiden naisten hyväksi. Naisten Pankki Open 
on kahdeksan vuoden aikana kasvanut Suomen laajimmaksi 
hyväntekeväisyysgolfkiertueeksi ja Mercedes-Benz on vauhdittanut 
#GolfaaNaiselleAmmatti -kiertuetta jo neljä vuotta.
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Ensimmäinen kerta: GT R:llä ajon päätteeksi 
sokea automekaanikko Bart Hickey halaa 
äitiään. Myös hänen poikansa liikuttuu.

Mies on legenda. Syntymästä asti sokea ja silti yksi 
USA:n parhaista automekaanikoista. Hän osaa aistia, 
mikä moottorissa on vikana. Hän kuuntelee, haistelee 
ja tunnustelee sitä. Bart Hickey on kotoisin Chicagon 
esikaupunkialueelta ja hän rakastaa autoja. Silti hän 
ei ole koskaan elämässään saanut itse painaa kaasu-
poljinta. Kunnes posti toi hänelle eräänä päivänä kor-
tin. Se oli kutsu, jonka lähettäjänä oli hänen poikansa 

Brendan sekä Mercedes-Benz. Hickey matkusti Orego-
niin Alvord-järvelle, joka on kuivunut suolajärvi. Siellä 
häntä odotti Mercedes-AMG GT R. Ei nopeusrajoituksia. 
Ei muitakaan rajoituksia. Paikalla oli hänen poikansa, 
samoin hänen äitinsä. Bart Hickeyn ensimmäisestä ajo-
kokemuksesta, vieläpä urheiluautolla, syntyi koskettava 
video. Se on tarina elämänikäisestä unelmasta, joka 
toteutui. 

Hetki
Unelmasta tulee totta

Mercedes-AMG GT R. Vaihteisto: automaatti; sylinterijärjestestys/-luku: V8; iskutilavuus (cm3): 3 982; teho (kW kierrosluvulla 1/min):  
430 / 6 250; huippunopeus: 318 km/h; polttonesteen kulutus (l/100 km)* kaupunki: 14,9, maantie: 10,9, yhdistetty: 12,4; CO2-päästöt, 
uusi mittaustapa WLTP 284 (g/km)*.*Arvot vaihtelevat vanteiden ja renkaiden mukaan. K
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Katso video:  
www.mbmag.me/

myfathersdream
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  5  Tulumin rauniot
Mayojen entinen satamapaikka on matkan kohokohta.

 w3w.co/unnahbar.wischen.getragene 

Reitti: Cancúnista Chetumaliin   
Pituus: 385 km, etelään
Ajoaika: Mieluiten koko loman ajan

Toki Meksikon unelmarannoilla voi myös vain 
rentoutua. Matkasta saa kuitenkin enemmän 
irti, jos seutua lähtee hiukan tutkimaan. 
Houkuttelevia kohteita ovat vaikkapa Tulumin 
salaperäiset Maya temppelit. Tai snorklaa 
salaperäisissä cenoteissa, tuhoutuneen 
korkeakulttuurin pyhissä luolissa. Retken arvoisia 
ovat myös rannan edustan koralliriutat. Välillä 
kannattaa siis nousta ylös riippumatosta!

Jukatan, Meksiko

6  Tarkkailua  
Hämähäkkiapinat, oselotit ja 
jabirut: Sian Ka’an luonnon-
puistosta löytyy harvinaisia 
eläinlajeja tarkkailtaviksi. 

 visitsiankaan.com
 w3w.co/erspielen. 

beurteilt.endete

 7  Kanootissa
Bacalarin seitsemän värin 
laguuni: kajakilla meloessa 
laguunin nimeä ei tarvitse 
ihmetellä.  

 activenaturebacalar.com
 w3w.co/dachboden.

ehesten.kinohit

what3words on kätevä navi-
gointijärjestelmä, jonka avulla 
jokainen voi löytää minkä 
tahansa sijainnin maailmasta 
kolmen sanan avulla. 

 1  Snorkkelit esiin
Tuntuuko käynti museossa 
liian tavalliselta? Ei enää, jos 
sinne pääsee vain räpylät 
jalassa, kuten MUSA:an! 

 musamexico.org
 w3w.co/gekrönte.

anschlossen.papagei

2  Nukkuminen
Varovasti: palmurannalla 
Akumalin poukamassa aivan 
hotellin edustalla kilpikonnat 
hautovat muniaan.  
Huone merinäköalalla:  
alkaen 140 euroa. 

 hotelakumalcaribe.com
 w3w.co/anmeldungen.

radweg.burgherren

3  Väristyksiä
Aktun Chenin tippukiviluo-
lissa iho menee herkästi 
kananlihalle – johtuneeko 
maanalaisesta viileydestä 
vaiko viisi miljoonaa vuotta 
vanhasta historiasta?  

 aktun-chen.com
 w3w.co/nationalem.

strahlte.bahnsteig
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Talojen värikkäät julkisivut, kuten kuvassa Cozumelin saarella, ovat jo sinällään nähtävyys – pieni 
kaupunkikävely kannattaa siis ehdottomasti ottaa mukaan suunnitelmiin.

 w3w.co/vergaben.neuem.gesuchte

Uusi CLA Coupé. 
Play by your rules.
Uusi CLA Coupé on täysin omanlaisensa auto. Se ei noudata mitään sääntöjä 
ja on vastakohta tavanomaisuudelle. Sen muotokieli ja urheilullinen ajotuntuma 
vievät mennessään. Kiitelty, tekoälyllä varustettu MBUX-käyttöliittymä oppii 
tuntemaan sinut ja tapasi sekä kytkee sinut ja puhelimesi saumattomasti 
kaikkeen sinulle tärkeään. On niin monta järkisyytä valita uusi CLA, 
mutta yksi on ylitse järjen: tunne. 

Lue lisää: mercedes-benz.fi/cla-coupe

Mercedes-Benz CLA 180 A Business Progressive kokonaishinta alk. 37 870,79 € (sis. alv:n, arvioidun autoveron ja toimituskulut 600 €).  
Vapaa autoetu 740 €/kk, käyttöetu 575 €/kk. CO2-päästöt uusi mittaustapa – WLTP 138 g/km, EU-keskikulutus 6,1 l/100 km.  
Ajotietokoneen kieli: suomi. Huolenpitosopimus 3 vuodeksi kiinteällä kk-maksulla alk. 32 €/kk. Kuvan auto lisävarustein.

alk. 37 871 € 



20 21Toukokuu 2019Mercedes-BenzMercedes Mercedes

Ajan  
hengessä 
kiinni 

Tommy Hilfiger loi erään aikamme 
suosituimmista muotitaloista pettämät-
tömän vaistonsa ja päättäväisyytensä 
avulla. Miten hän pystyy olemaan aina 
askelen edellä muita?

HAASTATTELU: HENDRIK LAKEBERG  
KUVAT: CYRILL MATTER

Imagine

Toukokuu 2019 Mercedes20 21Mercedes
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H
erra Hilfiger, te  
kasvoitte Elmiran 
pikkukaupungissa 
New Yorkin osa-

valtiossa. Vuonna 1969 
avasitte sinne myymälän 
People’s Place, josta tuli 
nopeasti muotialan kohtaa-
mispaikka. Miten päädyitte 
aikanaan ajatukseen myydä 
vaatteita?
Kesällä 1969 elettiin Wood- 
stock-festivaalin aikaa. Tapah-
tui muodin vallankumous – ja 
toki myös musiikki mullistui. 
Näin, miten nämä molemmat 
törmäsivät toisiinsa. Se, mitä 
puuttui, olivat markkinat ja 
kaupat, joista nuoret amerik-
kalaiset olisivat voineet ostaa 
makeita vaatteita. Muusikoilla 
sellaisia oli, mutta ne oli tuotu 
Englannista tai teetetty mit-
tatilaustyönä. Niinpä päätin 
etsiä tällaiset vaatekappaleet 
ja tarjota samanlaista lookia 
omassa kaupassani.

People’s Placen avulla pys-
tyitte muuttamaan kiinnos-
tuksenne muotiin ammatik-
si. Myös myöhemmin olette 
omalla merkillänne tehneet 
usein oikeita ratkaisuja 
oikeaan aikaan. Mistä 
tiedätte, milloin maailma on 
kulloinkin kypsä jollekin 
idealle? 
Tuolloin olin todella ajan 
hermolla. Elimme tuota 
elämäntyyliä ja elämäntapaa 
täysillä. Kun olet osa kokonai-
suutta, on paljon helpompi 
pysyä kärryillä siitä, mitä 
ihmiset haluavat – joskus jopa 
ennen kuin he itsekään sitä 
tiedostavat. Tuohon aikaan 
kaikki pyöri musiikin, taiteen, 
muodin ja television ympäril-
lä. Totta kai myös Hollywoodin 
ja urheilun ympärillä. Otin 
inspiraatiota kaikesta ympä-
rilläni, sekoitin eri vaikutteita 
keskenään ja työskentelin 
jatkuvasti tyylin kehittämisen 

parissa, kunnes lopulta perus-
tin oman vaatemerkin. 
Kutsuisitteko lahjakkuudek-
si taitoa, jonka avulla pystyy 
aavistamaan ihmisten maun? 
Motivaatio on erittäin tärkeää. 
Pitää olla oikea vainu ja kykyä 
visualisoida. Lisäksi pitää ym-
märtää popkulttuuria. Mutta, 
jos haluat luoda jotain todella 
hyvää, sinulla on oltava ympä-
rilläsi suurenmoisia ihmisiä. 
Minä olin aina vakuuttunut 
siitä, että minun täytyy palkata 
ihmisiä, jotka ovat itseäni älyk-
käämpiä. Minulla oli aina visio 
siitä, että haluan tehdä muotia. 
Visiosta tuli todellisuutta 
vasta yhteistyössä upean tiimin 
kanssa. 
Tämä tuntuu olevan nykyään 
aiempaakin tärkeämpää. 
Sosiaalisen median ja 
internetin myötä muodista 
on tullut kulttuurissamme 
kaikkialla läsnä oleva ilmiö. 
Uskotteko, että vuonna 2019 

on vaikeampaa tavoittaa ajan 
henki kuin uranne alkutai-
paleella 1960-luvulla?
Muoti on aina ollut osa pop-
kulttuuria ja on sitä nykyään 
vieläkin enemmän sosiaali-
sen median vaikutuksesta. 
Hollywood‐tähdet haluavat tulla 
suunnittelijoiksi, muusikot haa-
veilevat suunnittelijan urasta, 
ja kaikki haluavat kulkea vetä-
vissä vaatteissa. Myös tunnetut 
urheilijat perustavat omia muo-
timerkkejään ja ovat aiempaa 
kiinnostuneempia muodikkais-
ta vaatteista. Me olemme toisin 
sanoen nykyään taas täysin 
tapahtumien keskiössä. 
Onko vaikeaa säilyttää 
tyypillinen Tommy Hilfiger 
-tyyli ja samalla reagoida 
alati uusiin vaikutteisiin?
Kaikkeen, mitä teet, tarvitset 
oman tyylin. Olitpa sitten 
ravintoloitsija tai autonvalmis-
taja. Toki pelkästään tyylin va-
raan ei voi laskea. Yhtä tärkeää 

on kehittää jatkuvasti uusia 
ideoita ja myös toteuttaa niitä. 
Uusin projektinne, jonka 
avulla pysytte ajan hermolla, 
on yhteistyö Mercedes-AMG 
Petronasin Formula 1 -kul-
jettajan Lewis Hamiltonin 
kanssa. Miksi juuri hän sopii 
niin hyvin merkkiinne?
Lewis ja minä olemme suo-
rastaan ystävystyneet. Kun 
tutustuin häneen, huomasin, 
että Lewis oli erittäin kiinnos-
tunut muodista ja musiikista, ei 
pelkästään moottoriurheilusta. 
Minulle hän on yksi popkult-
tuurin ikoneista. Kerran kun 
keskustelimme, pohdimme, 
että olisi hienoa tehdä yhdessä 
jotain. Hänellä oli idea käyn-
nistää TommyXLewis‐mallisto. 
Lewis osallistui suurella innolla 
suunnitteluun ja markkinoin-
tiin. Lisäksi hän suhtautuu 
aina kaikkeen uskomattoman 
intohimoisesti. 
Muistatteko jonkin erityisen 

hetken yhteistyönne varrelta? 
Juttelimme pitkään logosta ja 
jotenkin pyörimme koko ajan 
vähän ympyrää. Graafikoiden 
kanssa oli monenlaista edes-
takaista touhua, jotta kaikesta 
tulisi täydellistä. Omasta 
mielestämme löysimme lopulta 
täydellisen ratkaisun. Lewis 
on kova tekemään töitä. Hän 
on vaatimaton, kiitollinen ja 
ymmärtäväinen, mutta myös 
äärimmäisen kunnianhimoinen!
Ihan niin kuin tekin.
Kyllä. Ehkä se on juuri se kim-
moke, jota tarvitsemme. Kaikki 
muu olisi pitkäveteistä. En 
halua pitkäveteistä elämää. En 
myöskään halua muuttua liian 
samanlaiseksi kuin kilpailijat, 
vaan haluan olla aina askelen 
verran heitä edellä. Haluan 
erottua muista. 
Koskaan aiemmin vaatteista 
ei ole keskusteltu yhtä paljon 
kuin nykyään eikä niitä ole 
myöskään koskaan ennen 

arvostettu yhtä paljoa. Silti 
on edelleen ihmisiä, jotka 
väittävät, etteivät he ole lain-
kaan kiinnostuneista muo-
dista. Onko tämä ylipäänsä 
mahdollista?
Vaikeaa se kyllä on. Vaikka 
muoti ei kiinnostaisikaan, ih-
minen kuitenkin arvostaa vaik-
kapa mukavuutta ja säänkestä-
vyyttä. Etkö todellakaan mieti, 
mitä pistät päällesi aurinkoisina 
päivinä tai lumisateella? Luulen, 
että jokainen meistä kiinnittää 
näihin asioihin huomiota, taval-
la tai toisella. 
Tilastojen mukaan varsinkin 
miehet kiinnittävät nykyään 
vaatetukseensa enemmän 
huomiota kuin aiemmin. 
Miesten muotimarkkinat 
ovat kasvaneet merkittävästi 
viime vuosien aikana. 
Kyllä, nämä markkinat 
kasvavat jopa enemmän kuin 
koskaan aiemmin. Miehille 
tärkeää on etenkin laatu, 

 
Tommy Hilfiger 
uusimman 
lippulaivamyymälänsä 
portailla Zürichissä. 
Myymälä on varustettu 
innovatiivisella 
myyntiteknologialla. 
Siihen kuuluu myös 
Café People’s 
Place – muisto 
menneisyydestä.

 
People’s Place oli 
ensimmäisen kaupan 
nimi, jonka Hilfiger 
avasi 20 vuoden iässä 
kotikaupungissaan. 
Hän ja hänen 
ystävänsä rakastivat 
muusikoiden vaatteita, 
mutta eivät löytäneet 
sellaisia mistään 
kaupoista – kunnes 
Hilfiger paikkasi 
tämän aukon.

TOMMY HILFIGER

Suunnittelija varttui New 
Yorkin osavaltiossa. 
Perheellä on juuria 
Saksassa, Sveitsissä ja 
Irlannissa. Kotikaupungis-
saan Elmirassa hän avasi 
vuonna 1969 myymälän 
nimeltään People’s Place ja 
myi siellä vaatteita hippi- ja 
rock-kulttuurin faneille. 
Näihin aikoihin hän kehitti 
myös legendaarisen 
All-American-Stylensa. Hän 
on vuonna 1985 peruste-
tun oman tuotemerkkinsä, 
Tommy Hilfiger, pääsuun-
nittelija. Yhä nykyään, 67 
vuoden iässä, hän ottaa 
luonnoksiinsa vaikutteita 
nykytrendeistä. Tuoreimpia 
esimerkkejä: yhteistyö 
Vetements-merkin ja 
Formula 1 -mestarin Lewis 
Hamiltonin kanssa.
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istuvuus ja merkki. Naiset 
ovat kokeilunhaluisempia. He 
etsivät ensi sijassa muodikkaita 
vaatteita. Vasta sen jälkeen he 
kiinnittävät huomiota merkkiin 
tai siihen, mitä mieltä ystävät 
ovat. Miehet pysyvät pikemmin 
uskollisina merkille tai tietylle 
lookille, joka heille sopii. Naiset 
sitä vastoin muuttavat mie-
lellään tyyliään ja kokeilevat 
uutta.
Yhteistyöllänne avantgar-
distisen Vetements-merkin 
kanssa puhuttelitte erittäin 
nuorta ja muotitietoista koh-
deryhmää. Onko teillä suun-
nitelmissa muita yhteistyö-
kuvioita, joiden tähtäimessä 
on hiukan uskaliaampi tyyli?
Yhteistyö merkkien, kuten 
Vetements kanssa, on meille 
aina kiinnostavaa ja tärkeää. 
Edellytyksenä tällöin on aina, 
että merkki, jonka kanssa 
teemme yhteistyötä, ajatte-
lee samalla tavalla kuin me. 

Demna Gvasalia on suuresti 
kunnioittamani suunnittelija 
Vetementsin taustalla. Tiedän 
myös, että he arvostavat meitä. 
Demna piti teininä Tommy 
Hilfigerin vaatteita. On kyse 
molemminpuolisesta kunnioi-
tuksesta. Nämä yhteistyökuviot 
ovat meille siksi niin jännittä-
viä ja tärkeitä, että ne saavat 
meidät suunnittelemaan jotain, 
jota emme ehkä aiemmin ole 
koskaan tehneet.
Muodin ja popkulttuurin 
ohella myös autot olivat teille 
aina tärkeä inspiraation läh-
de. Miksi näin?
olen aina ollut kiinnostunut 
arkkitehtuurista ja muotoilusta, 
ja autojen muotoilu on vain to-
della kiehtovaa. Mercedes-Benz 
on tehnyt suurenmoista työtä 
ja kehittänyt joitakin maailman 
parhaita autoja. Pidän desig-
nista ja pidän laadusta. Minua 
miellyttää se, millä innolla  
Mercedes-Benz kulkee täysin 

uusia teitä ja pysyy samalla 
kuitenkin uskollisena tyylil-
leen. Siihen kiteytyy myös oma 
asenteeni työntekoa kohtaan. 
Meillä on vankka perusta, jon-
ka varaan rakennamme, mutta 
myös intoa johdattaa asiakkaita 
eteenpäin.
Mitä kokoelmanne Mercedes-
tä arvostatte eniten? 
Minulla on 250 SL, jota rakas-
tan. Se on vuodelta 1971.
Ajatteko sillä joskus?
Totta kai, mutta vain kauniina 
päivinä. 

Hendrik Lakeberg 
nautti tapaamisesta 
Tommy Hilfigerin 
kanssa, koska hän 
puhuu mielellään 
muodista.

TOMMYXLEWIS

Syyskuussa 2018 
TommyXLewis esiteltiin 
näyttävästi historiallisella 
The Bund-rantabulevardilla 
Shanghaissa. Tommy Hilfiger 
ja viisinkertainen Formula 
1 -maailmanmestari Lewis 
Hamilton esittelivät  
mallistonsa henkilö-
kohtaisesti. Tommy Hilfiger 
työskentelee läheisessä 
yhteistyössä myös Hamiltonin 
kilpatallin Mercedes-AMG 
Petronasin kanssa. Molempia 
yrityksiä yhdistää intohimo 
omia tehtäviään kohtaan 
ja ehtymätön uteliaisuus 
trendejä ja teknologisia 
innovaatioita kohtaan.  

 tommy.com

 
Tommy Hilfigerillä on 
aina ollut pettämätön 
tyylitaju, jonka juuret 
ovat amerikkalaisessa 
kulttuurissa, mutta 
jonka vetovoimaisuus 
on kansainvälistä. 
 
 

Lewis Hamilton 
ja Tommy Hilfiger 
nauttivat yleisön 
aplodeista 
ensimmäisen 
yhteistyönsä 
menestyksekkään 
ensi-illan jälkeen. 
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Lisätietoja ensimmäisestä 
EQ-malliston autosta löydät 
osoitteesta: mercedes-benz.fi/eqc

Hyvällä tuulella: 
tekniikkaguru Guy 
Kawasaki ajettuaan 
EQC:lla.

Näköaloja nautittaviksi: 
Kalifornian rannikkoa 
Big Surin lähellä.
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J Jos maailmassa on yksi paikka, jossa ide-
oista tulee todellisuutta, tuo paikka on Si-
licon Valley. Siellä myös Mercedes-Benzillä 
on ollut jo yli 20 vuoden ajan kehitystyöhön 

keskittyvä toimisto – ja täällä myös yksi suu-
rimmista digitaalisuuden esiajattelijoista testaa 
Mercedes-Benzin uutta EQC-sähköautoa. Guy 
Kawasaki on vähäpuheinen mies, jolla on tarttuva 
nauru. Lähdetäänkö matkaan? Nyökkäys, ja EQC 
käynnistyy äänettömästi.

Kalifornian rannikko on täydellinen paikka 
rennolle ajelulle, jolla voi kokea tulevaisuuden. 
Ajamme tällä sähkökäyttöisellä Crossover-SUVilla 
Pacific Coast Highwayta pitkin ja pysähdymme 
Santa Cruzissa. Tutkimme uuden EQ-malliston au-
ton ominaisuuksia MBUX-käyttöliittymän avulla ja 
nautimme samalla kauniista näkymistä Monte-
reyn lahdelle. Jatkamme etelään tietä, joka seuraa 

jyrkästi merestä nousevaa Santa Lucia -vuorijonoa 
Big Suria kohti. Se on paikka, jonka luonnossa on 
kuulemma paljon mystiikkaa. 

EQC lipuu pitkin maantietä. Meren kohina ja 
lokkien kirkuna antavat ajomatkalle oman ääni-
maisemansa. Hiljaiset äänet ovat yksi paikallisesti 
päästöttömän EQC:n monista eduista. Sen sau-
maton ja selkeä muotokieli tuo elegantteja koros-
tuksia myös luonnon keskelle.  

Päivän päätteeksi – yli 360 kilometrin ajomat-
kan jälkeen ilman latauspysähdystä – EQC pysäköi 
ilta-auringon hyväilyyn. Tulevaisuudessa ajaminen 
tuntuu hyvältä, ainakin tällä hetkellä. Mitä mieltä 
Guy Kawasaki on ensimmäisestä täysin sähkö-
käyttöisestä Mercedeksestä? Mies laittaa kätensä 
rennosti housuntaskuihin ja nauraa tyytyväise-
nä. Kaliforniaksi tämä tarkoittaa: Tervetuloa taas 
aamulla. 

Tapaaminen 
tulevaisuuden 
kanssa
Tekniikan esiajattelija  
Guy Kawasaki kokee uuden EQC:n 
matkalla halki Kalifornian Mercedes-Benz EQC 

400 4MATIC*

alk. 81 973 €

Väri
 designo 

timantinvalkoinen Bright 

CO₂-päästöt 
yhdistetyt (g/km)

 0 

Energiankulutus yhdistetty 
(kWh/100 km)

 25–22,3

Toimintasäde
(km, WLTP:n mukaan)

 374–417 

Nimellisteho (kW/hv)
 300/408

Huippunopeus (km/h)
 180 (rajoitettu) 

Kiihtyvyys (0–100 km/h)
 5,1 s

Akun energiasisältö 
(kWh, WLTP:n mukaan)

 80

*Energiankulutuksen ja  
CO₂-päästöarvot ovat alustavia  
ja ne on määrittänyt tekninen 
tarkastuslaitos sitoumuksetta.  
Myös toimintasädearvot ovat 
alustavia eivätkä ole vielä sitovia. 
Viralliset arvot sisältävää EU-
tyyppihyväksyntää ei vielä ole 
käytettävissä. Poikkeamat näiden 
tietojen ja virallisten arvojen välillä 
ovat mahdollisia.

Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC 
mallisto alk. 81 972,53 € (sis. alv:n, 
arvioidun autoveron ja toimituskulut 
600 €). Vapaa autoetu 1 360 €/kk, 
käyttöetu 1 195 €/kk. CO₂-päästöt 
uusi mittaustapa – WLTP 0 g/km, 
virrankulutus 25–22,3 kWh/100 km 
(yhdistetty). Ajotietokoneen kieli: 
suomi. Kuvan auto lisävarustein.

Nyt ennakkomyynnissä.

Jonain päivänä.

Uusi EQC. Sähköllä on nyt Mercedes. 
Lue kaikki EQC:stä: mercedes-benz.fi/eqc

Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC mallisto alk. 81 972,53 € (sis. alv:n, arvioidun autoveron ja toimituskulut 600 €). Vapaa autoetu 1 360 €/kk, käyttöetu 1 195 €/kk. 
CO₂-päästöt uusi mittaustapa – WLTP 0 g/km, virrankulutus 25–22,3 kWh/100 km (yhdistetty). Ajotietokoneen kieli: suomi. Kuvan auto lisävarustein.

alk. 81 973 € 
EQC 400 4MATIC
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TEKSTI: ALEXANDROS STEFANIDIS 
KUVAT: DIRK BRUNIECKI

Miten Mercedes-Benz löytää parhaat konseptit  
autoiluun? Se selviää vierailulla Startup Autobahn 
-tulevaisuuspajaan, jossa yhdistyvät yrittäjä- 
henkisyys ja visionäärinen insinööriosaaminen.

Näkymä
tutkimustehdas 
Arena2036:n 
sisätiloista, joka on 
Startup Autobahnin 
yhteistyökumppani.Idealaboratorio 
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David Zakariaie, 21, on lentänyt 
omalla kustannuksellaan Teksa-
sin Austinista Stuttgartiin. Hä-
nellä on parta, farkut, poolopaita 

ja tennarit. Kaikki mustia. Hyväntuulisena 
hän yhdistää kannettavansa vierellä olevaan 
kuvaruutuun, jolle ilmestyy silmän ympä-
rysviivoja muistuttava yrityslogo. Logon 
alla lukee Senseye, joka on yrityksen nimi. 
David heilauttaa kättänsä tervehtiäkseen ja 
sanoo rennosti “Howdy”. Siitä lähtien, kun 
Yhdysvaltain ilmavoimat julkaisi käyttävän-
sä hänen keksintöään pilottien koulutukses-
sa, häntä alettiin pitää startup-ihmelapsena. 

Nyt Davidilla on kuitenkin alle 15 mi- 
nuuttia aikaa vakuuttaa 20 tarkoin valikoi-
tua Mercedes-Benzin insinööriä, kehittä- 
jää ja projektijohtajaa startupinsa eduista. 
Hän kysyy: “Olette varmaan joskus kuulleet 
sanonnan: Silmät ovat sielun peili”? Asian-
tuntijoiden otsanrypistelyn voi suorastaan 
kuulla. “No, se ei ole pelkkä sanonta”, sa-
noo David. “Se on totta!” Otsanrypistelyn 
tilalle tulee hämmennystä ja uteliaisuutta. 
David kertoo, että ihmissilmässä kulkee 3 
000 lihassyytä. Jokainen näistä lihassyistä 
on yhteydessä aivojen tiettyyn alueeseen. 
Kun jokin näistä lihassyistä nytkähtää, 
pystymme sanomaan, mikä aivojen osa 
tuolloin aktivoituu. “Neurotieteilijätiimin 
kanssa olemme kehittäneet neurologiaan 
perustuvan algoritmin, joka koodaa ihmisen 
aivoja tavallisella videokameralla”, David 
kertoo. “Toisin sanoen: Senseye voi nähdä, 
mitä ajattelet.”

David Zakariaie on yksi yhdeksästä yrit- 
täjätoimitusjohtajasta, jotka esittelevät tä-
nään autoalan asiantuntijoille ideaansa, 
yritystään ja lupaustaan autoilun tulevai-
suudesta. “Jos saa kutsun Startup Auto-
bahnilta, suostumista ei tarvitse pitkään 

 
Dr. Philipp Gneiting,  
Head of Open  
Innovation Daimler AG.

Arena2036 on yksi  
moderneimmista 
tutkimuslaitoksista... 

... ja tarjoaa parhaat  
edellytykset  
kunnianhimoisille  
startupeille.

STARTUP AUTOBAHN

Menestystarinoita:  
Nämä startupit on jo integroitu menestyksellä 
Mercedes-Benzin tuotantokoneistoon.

Startup Autobahn perustettiin 2016 
innovaatioalustaksi. Siihen kuuluu Daimler 
AG:n ohella 19 kumppania. Muiden muassa 
Stuttgartin yliopisto, tutkimustehdas Arena2036, 
Accelerator Plug and Play sekä yritykset HPE, DXC, 
Porsche, BASF, ZF ja DPDHL. Alustan tavoite on 
yhdistää valikoituja startupeja kumppaniyritysten 
kanssa ja laittaa alulle pilottiprojekteja 
innovaatioiden viemiseksi eteenpäin.
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“Startup-ihmelapsi” 
David Zakariaie 
tykkää leikitellä.

Peter Froeschle, 
Arena2036:n 
toimitusjohtaja

Automatisoitu 
robottikäsi

Prototyyppitehdas

 
5G-verkko 
kuuluu siellä 
“vakiokalustoon”.

miettiä”, David sanoo muutaman minuutin 
kuluttua arvostusta saaneen pitsauspuheen-
sa päättymisestä. “Milloin sitä muutoin saa 
mahdollisuuden puhua Mercedes-Benzin 
ja muiden huippuyritysten tärkeimmille 
kehittäjille ja insinööreille? Tämä on suu- 
renmoista!”

Tulevaisuusalustan syntymä 
Startup Autobahn on alle kahdessa vuodessa 
saanut maailmanlaajuisesti nimeä yrittäjien 
keskuudessa. Philipp Gneiting, Head of 
Open Innovation, Daimler AG, selittää, mitä 
ilmiön taustalla on: “Innovaatioalustamme 
yhdistää yrittäjähenkisyyden ja insinöö-
riosaamisen toisiinsa.” Gneiting näyttää 
olevan kuin suoraan startup-kuvakirjasta: 
hän on nuori, silmät ovat valppaat, päällä 
on harmaa huppari mustan nahkatakin alla, 
vaatimaton kun kyse on omasta menesty-
misestä, tiimipelaaja. Vuonna 2016 hän sai 
tehtäväkseen nostaa projekti jaloilleen. 

Perusajatuksena on etsiä koko maailmas-
ta kilpailukykyisiä ideoita, jotka mullista-
vat liikkuvuuden nykyisyyden – tai ainakin 
antavat sille täysin uuden muodon. Vieläpä 
todellisissa olosuhteissa. Juuri se onkin 
Startup Autobahnin juju: Gneiting ja hänen 
tiiminsä eivät pelkästään metsästä parhaita 
startupeja ja toimi niiden ja johtavien kon-
sernien välittäjänä. He tarjoavat pikemmin-
kin molemmille osapuolille mahdollisuuden 
selvittää, kestääkö yritysidea käytännön 
testiä eli täyttääkö sen Mercedes-Benzin tai 
muiden yritysten tuotantostandardit.

“Meidän näkökulmastamme katsottu- 
na Startup Autobahnin tärkein tehtävä  
on rakentaa startup-innovaatioille ka-
nava Mercedes-Benziin”, Gneiting selit- 
tää. Samalla pyritään raikastamaan 
Mercedes-Benzin pitkäaikaisten työnteki- 
jöiden ideamaailmaa “antamalla heidän 

kurkistaa maailmanlaajuisiin startup-pajoi-
hin reaaliajassa”.

Askel askeleelta innovaatioihin
Nämä molemmat onnistuvat nerokkaan 
prosessin ansiosta (ks. alla oleva laatikko). 
“Yhdessä Mercedes-Benzin asiantuntijoiden 
ja päättäjien kanssa määritämme hakukent-
tiä”, Gneiting sanoo. “Näiden hakukenttien 
sisällä kykyjenetsijätiimimme seuloo koko 
maailmasta soveltuvia startupeja. Lopulta 
kutsumme viimeisen kierroksen läpäisseet 
Stuttgartiin. Haluamme tutustua tekijöihin 
ja selvittää, onko teknologia vain pelkkä idea 
vai onko se kypsä käytäntöön.” Se, että nämä 
startupit joutuvat matkustamaan meille 
omalla kustannuksellaan, kuuluu yhtä lailla 
yritysfilosofiaan kuin se itsestäänselvyys, 
että voimme tarjota yrityksenperustajille 
jotain ainutlaatuista – pääsyn Startup Auto-
bahnin kaikkien yhteistyökumppaneiden luo. 
Tai, jos asian haluaa näin ilmaista: Saksan 
auto- ja liikkuvuusteollisuuden Crème de la 
Crèmen luo. Mercedes-Benzin ohella näitä 
yrityksiä ovat muiden muassa Porsche AG, 
ZF, BASF, Deutsche Post DHL Group, Linde 
AG, Webasto ja Hewlett Packard Enterprise.

Mikäli molemmat osapuolet ovat sitä 
mieltä, että pilottiprojektin jälkeen yhteis-
työ kannattaa edelleen, alkaa joko imple-
mentointi tuotantoprosessiin tai jokin yh-
teistyökumppaneista solmii startupin kanssa 
investointisopimuksen. “Totta kai meillä on 
Mercedes-Benzinä mahdollisuus skoutata 
startup-yrityksiä myös yksin”, Gneiting sa-
noo. Stuttgartin yliopiston myötä Gneiting sai 
vuonna 2016 rinnalleen tutkimuslaitoksen, 
joka vetää lahjakkuuksia puoleensa. Plug 
and Playsta (ks. laatikko seuraavalla sivul-
la) tuli yhteistyökumppani, joka on maail-
man johtava taho lupaavien startup-yritys-
ten tunnistamisessa. Arena2036:n myötä  

Miten Startup 
Autobahn löytää 
parhaat ideat?

OHJELMA 100 päivän
kykyjenetsintävaihe
Scouting-tiimi etsii maailmanlaa-
juisesti startupeja liikkuvuuden ja 
teollisuus 4.0:n tiimoilta ja kutsuu 
valikoidut yrittäjät lopulta Stuttgar-
tiin henkilökohtaisiin tapaamisiin 
(Deep Dive). 

1a Valintapäivä
Tunnusteluvaiheen päätteeksi 50 
startupia esittäytyy valintapäivänä, 
Selection Day:nä. Lopuksi ilmoite-
taan, mitkä niistä otetaan mukaan 
ohjelmaan (jopa 35 startupia). 

1b 100 päivän 
pilottivaihe
100-päiväisen pilottivaiheen aikana 
startupit ja yhteistyöyritykset 
omistautuvat erityisille projekteille 
ja päättävät tämän jälkeen, halua-
vatko he jatkaa yhteistyötä.

2a Expo Day
Expo Day merkitsee samalla pilotti-
vaiheen päättymistä. Tuona päivänä 
yksittäiset pilottiprojektit esitellään 
suuremmalle yleisölle.

2b 3 GO REAL!
Mikäli startup ja yhteistyöyritys 
haluavat tehdä yhteistyötä, startup 
otetaan mukaan tuotteisiin, tuotan-
toprosesseihin ja palveluihin. Myös 
investoinnit tai yhteistoiminta ovat 
mahdollisia. 
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(ks. alla oleva laatikko) projektin työskente- 
lytilaksi ja laboratorioksi onnistuttiin saa- 
maan Stuttgartin yliopistokampuksen mo-
dernein tutkimusalusta. Peter Froeschle,  
Arena2036:n toimitusjohtaja, Mercedes- 
Benzin entinen insinööri, sanoo ylpeyttä ää-
nessään: “Autoalalta ei löydy mitään tähän 
verrattavaa, ei Saksasta eikä muualtakaan 
maailmasta. Työskentelemme esimerkiksi 
tutkimustehtaassamme jo standardisoidus-
ti 5G-verkossa.” Näiden poikkeuksellisten 
kumppanien ansiosta Startup Autobahn 
on noussut keksijöiden maailmassa jo 
parhaimmistoon. 

Keksijäpajojen aatelia
Tulosta kelpaa katsoa: Evoparkin Mercedes- 
Benz-pysäköintikortin ja uudenlaisen glo-
baalin what3words-osoitejärjestelmän myö- 
tä “kaksi startupeista on raivannut itsel-
leen pääsyn Mercedes-Benzeihin”, Frank 
Ruff sanoo. “Myös muutamat muut startupit 
kuten smoope, Fibres tai DataProphet kuu-
luvat jo Mercedes-Benz-perheeseen”, (ks. 
laatikko STARTUP AUTOBAHN edellä). 

Frank Ruff, Head of Pioneering NeXt 
Daimler AG:llä ja siten Philipp Gneitingin 
esimies, työskentelee tulevaisuuden parissa 
jo niin paljon, että nykyisyyden täytyy tun-
tua hänestä hiukan pitkäveteiseltä. Silti hän 
jakaa runsaasti kiitosta. “Me hyödynnämme 
Open Innovationin potentiaalin nyt paljon 
intensiivisemmin kuin aiemmin.” Samalla 
Ruff kiinnittää huomion siihen, että Open 
Innovation on vain kanava, joka paneutuu 
Mercedes-Benzillä tulevaisuuteen. “Jo yli 20 
vuotta sitten Mercedes-Benzillä perustetti-
in sisäinen osasto pelkästään innovaatioil-
le”, hän mainitsee. Ruffin tiimit seuraavat 
yhteiskunnan trendejä sekä kaukaisen 
tulevaisuuden visionäärisiä teknologioita. 

Yhteistyökumppanit: Plug and Play
Startupien kiihdyttäjänä toimivan Plug and Playn tavoitteena 
on auttaa startup-yrityksiä kasvamaan ja menestymään (“Boost 
your start-up”). Vuodesta 2006 lähtien Plug and Play on lisäksi 
tuonut startupeja ja vakiintuneita yrityksiä yhteen tai investoinut 
startupeihin myös suoraan. Maailmanlaajuinen, ammattimaisten 
skouttien verkosto (ks. kartta) seuloo  
startup-piirejä lähes päivittäin. 

 
Benjamin Kloss, yksi 
skouteista, joiden 
toimintakenttänä 
on koko maailma. 

Frank Ruff,  
Head of Pioneering 
NeXt Daimler AG.

Intensiivisiä 
keskusteluja. 

Globaali toiminta-alue.

 
Expo Dayn ohjelma 
on päätymässä.

Lyhyesti: älyttömiä ideoita, joista lähem-
min tarkasteltuna saattaa tulla konsernin 
ratkaisevia peruskiviä tulevina vuosikym-
meninä. Mercedes-Benz on jo pitkään aja-
tellut tulevaisuuden liikkumista 360 asteen 
perspektiivistä.

Silicon Valleyn henki
Kuvaan sopiikin erinomaisesti, että Startup 
Autobahn on vuodesta 2016 lähtien skoutan-
nut yli 5 000 startupia ja käynnistänyt yli 
200 pilottiprojektia, yksinomaan Daimlerille 
80 kappaletta. Omia toimipisteitä Startup 
Autobahnilla on Kiinassa, Intiassa ja Sin-
gaporessa ja parhaillaan on käynnistymässä 
jo kuudes ohjelma. Silicon Valleyn henki vai-
kuttaa luonnollisesti myös näissä paikoissa. 
“Fail fast”, nopea epäonnistuminen, Philipp 
Gneiting sanoo, on meille mieluisampaa 
kuin “hidas hiipuminen.”

David Zakariaie seisoo pitkän päivän jäl-
keen iltayhdeksän aikaan Philipp Gneitingin 
vieressä, olutpullo kädessään. Nyt olisi mu-
kavaa, kun käytössä olisi Senseyen kame-
ra, jotta saisi selville, mitä tämä 21-vuotias 
parhaillaan miettii. Ulkoisesti tarkasteltuna 
David näyttää kuin miltä tahansa nuorelta 
mieheltä, joka on iloinen. Ehkä hän iloitsee 
tulevaisuudesta Mercedes-Benzin kanssa.

Yhteistyökumppani: Arena2036
Arena2036 on Plug and Playn sekä Stuttgartin yliopiston ohella 
yksi Mercedes-Benzin tärkeimpiä yhteistyökumppaneita Startup 
Autobahnissa. Yhtenä Saksan moderneimmista tutkimustehtaista, 
standardisoituine 5G-verkkoineen, heidän tavoitteenaan on olla 
muovaamassa ratkaisevasti liikkuvuuden ympärille rakentuneen 
teollisuuden teknologiamuutosta ja teollisuuden 4.0-versiota. 

Stuttgartin yliopiston kampukselta paikkansa löytänyt Arena2036 
symboloi tieteen ja talouden punoutumista toisiinsa. Tutkimuskes-
kusta tukee Saksan liittovaltion koulutus- ja tutkimusministeriö 
(BMBF) ohjelman “Tutkimuskampus – julkisyksityinen yhteistyö 
innovaatioiden edistämiseksi” puitteissa. 
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Alexandros Stefanidis tuntee 
“fail fast” -strategian Silicon 
Valleysta, jossa hän on itsekin ollut 
selvitystyössä joitakin kertoja. 
Viime kerta koski Netflixiä ja sen 
perustajaa, Reed Hastingsia.
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Tavalliset tilanteet 
epätavallisesti 
kuvattuina – 
tähän tehtävään 
newyorkilainen Dan 
Burn-Forti tarttui 
Mercedes-Benzin 
toimeksiannosta. 

 
Tietoja uudesta B-sarjasta 
sivuilla 60–61 tai 
osoitteessa:  
www.mercedes-benz.fi/ 
b-sarja

Nousiko hymy suupieliisi, kun näit kuvan 
parrakkaasta miehestä prinsessamekossa? 
Tai kun näit kuvan raskaana olevasta nai-
sesta ulkoiluttamassa vasta parturoituja 
villakoiria? Entä kun näit kuvan auringon-
palvojasta tai rennosta isästä vauva kanto-
repussa? Hiukan hymyilytti, vai mitä? Mutta 
kuka olisi arvannut, että katselemme juuri 
Mercedes-Benzin uuden B-sarjan mainos-
kampanjan kuvia? Tuskin kukaan, ainakaan 
heti.

Premium-luokan automainoksissa auto-
ja nähdään nimittäin usein uskomattomien 
maisemien edessä, vaikkapa maalauksellisen 
kauniilla merenrantatiellä. Tällainen herät-
tää kaipuun ja edustaa juuri vastakkaista 
näkymää kuin mitä tulevien autonomistaji-
en arki ehkä tulee olemaan. Uuden B-sarjan 
kampanjassa on lähdetty toisenlaiselle tielle. 
“Halusimme mainoksiin autenttisia hahmo-
ja, joihin ihmiset voivat samaistua”, sanoo  
Lucas Schneider, kampanjasta vastaavan  
Antoni Garage mainostoimiston luova johtaja.    

Taustalla oli idea, että valokuvaaja Dan 
Burn-Forti kuvaa näitä henkilöhahmoja hu-
moristisella otteella. “Haasteena oli oikean 
tasapainon löytäminen”, New Yorkissa asuva 
valokuvaaja kertoo. “Kuvamaailmojen luomi-
nen, jotka kiehtovat katsojaa ja ovat samalla 
juurtuneet syvälle todellisuuteen.” Hänen ku-
vansa juhlistavat lähes uhmakkaasti elämän 
pieniä hetkiä suurieleisesti. Ja aivan oikeu-
tetusti, sillä onni on usein lähempänä kuin 
uskoisimmekaan.

Uuden B-sarjan mainoskampan-
jassa panostetaan yllätyksiin. 
Mercedes-Benz esittelee 
arkipäivän hetkiä pilke 
silmäkulmassa

Epätavallisen 
tavallinen 
elämä
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Katso video: 
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Kalevala Korun tuotteet valmistetaan 
Suomessa. Käsityöperinne ja 
vastuullisuus elävät vahvana, siitä 
toimitusjohtaja Kirsi Paakkari on ylpeä. 
Ranteessa uusi Sielu-malliston koru.

K
alevala Korun uunituore toimitus-
johtaja Kirsi Paakkari on silminnäh-
den innoissaan. 

“Ikoninen, kaikkien suomalais-
ten tuntema brändi, jolla on upea historia. 
Mikä tilaisuus! On etuoikeus olla töissä täl-
laisessa firmassa ja päästä kehittämään brän-
diä edelleen”, helmikuussa työnsä aloittanut 
Kirsi sanoo. 

Historian lisäksi vaikutuksen ovat tehneet 
Kalevala Korun ihmiset. Täällä halutaan ke-
hittyä, uudistua ja menestyä yhdessä teke-
mällä. Eikä ole tavatonta, että talossa tehdään 
pitkiä, kymmenien vuosien työuria. Työnte-
kijöiden sitoutumisen yhtiöön ja intohimon 
tekemiseen Kirsi näkee voimavarana. 

“Harvassa yrityksessä on tällaista intohi-
moa, se on mieletön lähtökohta. Tänne tul-
laan rakkaudesta Kalevala Koruun ja täällä 
pysytään samasta syystä.” 

Kalevala Korun tuotantotiloissa Helsingin Konalassa 
valmistetaan alusta loppuun käsityönä 250 000 korua joka vuosi. 

Huomisen designia luomassa
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Tätä potentiaalia hyödyntäen Kirsi läh-
tee hakemaan muutosta: tavoitteena on ko-
va kasvu Suomessa sekä kansainvälisillä 
markkinoilla. 

“Haluan Kalevala Korun olevan kansain-
välisesti noteerattu yritys, asiakkaiden tun-
tema ja alalla selkeästi tunnistettu brändi. Se 
ei vaadi taikatemppuja, vaan kovaa työtä ja 
rohkeutta toimintamme kaikilla osa-alueilla.” 

 
Naisten perustama, 
naisten johtama yritys
Kalevala Korun ja Lapponia Jewelry Oy:n 
muodostama Koru-konserni on alansa suu-
rin yritys Suomessa. Kalevala Korulla on 
pitkät perinteet ja omistuspohjana vahvaa 
kulttuuriperintöä ja -historiaa vaaliva naisjär-
jestö, Kalevalaisten Naisten Liitto. Yritys on 
perustajansa, kirjailija Elsa Heporaudan vii-
toittamalla tiellä panostanut poikkeuksellisen 

paljon hyväntekeväisyyteen 1930-luvulta 
lähtien.  

“Kalevala Koru on naisten perustama, 
naisten johtama yritys. Olen itse kahdeksas 
naistoimitusjohtaja. On tehty menestykse-
kästä bisnestä, mutta samalla erittäin paljon 
hyvää, uraauurtavalla tavalla”, Kirsi kertoo.

Viime vuosina on jatkettu erityisesti nais-
ten ja lasten asioiden tukemista. Sosiaalisen 
vastuun lisäksi yritys kantaa ympäristö-
vastuuta. Kulta ja hopea ovat kierrätettyä, 
valmistuksessa syntyvä jalometallijäte uu-
siokäytetään ja valmistuksen prosessivesi 
puhdistetaan kemikaaleista ja metalleista. 

“Omat sisäiset vaatimuksemme ovat 
säädöksiä tiukemmat. Siitä haluamme pitää 
kiinni”, Kirsi painottaa. 

Vastuullisuus on myös sitä, että teh-
dään aikaa ja käyttöä kestäviä tuotteita. Ei 
kertakäyttötavaraa, vaan koruja, joilla on 

elinkaari ja jotka kestävät isoäideiltä tyttä-
rien tyttärille.  

“Meiltä saa myös huoltopalveluita vanho-
jen korujen kunnostamiseen.” 

Kalevala Korun tuotantoprosessiin pääsee 
tutustumaan tehdaskierroksilla Konalassa, 
missä kaikkien työvaiheiden tekijät työsken-
televät saman katon alla. 

 
Ytimessä suomalainen työ
Kalevala Korun koko tuotanto on aina ol- 
lut Suomessa. Suomalainen työ ja käsi- 

Kalevala Korun tuotannossa 
korut kulkevat kymmenien 
käsiparien kautta ennen valmis-
tumistaan. Kirsi Paakkari luotsaa 
joukkojaan innostuneesti. 

työperinne ovat yritykselle tärkeitä arvoja, 
joita halutaan vaalia. 

“Suomalainen työ ja laatu, niillä on eh-
dottomasti merkitystä!”, toimitusjohtaja 
huudahtaa. 

“Meidän työntekijöillämme on kasvot, ja 
asiakas voi olla varma, että koru on tuotet-
tu vastuullisesti. Kalevala Korun ostamal-
la antaa samalla äänensä suomalaiselle 
osaamiselle ja käsityötaidolle. Laatumme 
pärjää mainiosti myös kansainvälisessä 
vertailussa.”

Samanlaiset kriteerit pätivät autovalin- 
nankin suhteen, ja nyt Kirsi on ajanut 
Mercedes-Benzillä muutaman kuukauden 
ajan. Auton tyylikäs muotoilu ja kotimainen 
valmistus muuttivat hänen brändimieliku-
vansa Mercedes-Benzistä täysin. Kirsi halusi 
nimenomaan Uudessakaupungissa valmis-
tetun auton. 

“Olen todella ylpeä, että täällä tehdään 
huippulaatua. Rohkea design ja suomalai- 
nen valmistus, siinä meillä kahdella brän-
dillä on paljon yhteistä. Tämä kombinaa- 
tio oli niin loistava, ettei minulla ollut edes  
vaihtoehtoa!”, Kirsi nauraa. 

Vahva historia velvoittaa ja inspiroi
”Sen, joka kopioi vanhaa, on luotava myös 
uutta”, totesi jo aikoinaan Kalevala Korun 
perustaja. Kirsin mielestä tämä kuvaa hyvin 
Kalevala Korun ydintä.

“Luomme uutta älykkäästi ja ennakko-
luulottomasti, mutta samalla kunnioitamme 
perintöämme.” 

Vanhempia malleja muokataan uuteen 
uskoon ja luodaan samalla uutta. Rohkea 
ja omaleimainen design luo Kirsin mukaan 
huomisen perinnettä. Korut ovat kantajan-
sa persoonan ja pukeutumisen jatke. Usein 
koru herää henkiin vasta kantajansa päällä. 

“Designer laittaa oman sielunsa korun 
suunnitteluun, ja jokainen tekijä tuotannos-
sa lisää siihen palan omaansa. Kun korun 
kantaja viimeistelee korun omalla sielullaan, 
siitä tulee kokonaisuus”, hän kuvaa. 

Korumuotoilun ja tarkoin valituin yhteis-
työkumppanuuksien kautta Kaleva Korussa 
otetaan kantaa ajankohtaisiin aiheisiin. Tuo-
reimpana kumppanuutena on yhteistyö Nais-
leijonien kanssa. Näin korut ovat näkyvillä 
julkisuudessa erilaisten naisten yllä. 

“Suomalaiset naiset voisivat käyttää 
koruja enemmän jo arjessa. Voi yhdistellä 
rohkeasti eri suunnittelijoiden koruja, jolloin 
kokonaisuus näyttää ihan omanlaiselta.” 

“Haluaisin yhä enemmän nähdä tämän 
päivän nuorten vaikuttajanaisten, kuten vaik-
ka Linda Liukkaan, kantavan Kalevala Koruja. 
He olisivat upeita roolimalleja myös korujen 
käyttämisen suhteen”, Kirsi toteaa.

38 Mercedes-BenzMercedes
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Mallisto 2019

A-sarja
Alk. 27 840 €  
CO2 121–180 g/km

A-sarja sedan
Alk. 31 617 €
CO2 119‒165 g/km

GLC Coupé
Alk. 61 810 € 
CO2 180–276 g/km

C-sarja sedan
Alk. 38 584 € 
CO2 139‒249 g/km

V-sarja
Alk. 66 900 €  
CO2 202–234 g/km

S-sarja Cabriolet
Alk. 238 757 €
CO2 240–345 g/km

E-sarja Coupé
Alk. 53 596 € 
CO2 148–209 g/km

Hinnat sisältävät alv:n, arvioidun autoveron (CO₂-päästöt uusi mittaustapa WLTP) ja toimituskulut 600 €.  
Hinnat 30.4.2019 hinnaston mukaisesti. Kuvan autot lisävarustein. Tarkista aina viimeisin hinta- ja tuotetieto jälleenmyyjältäsi tai www.mercedes-benz.fi

Mercedes-AMG GT Coupé 
ja GT Roadster
Alk. 224 060 €
CO2 274–291 g/km

Alk. 245 460 €  
CO2 276–292 g/km

B-sarja
Alk. 36 969 €
CO2 120–172 g/km

C-sarja farmari
Alk. 41 524 € 
CO2 144–253 g/km

X-sarja
Alk. 62 193 €  
CO2 197–230 g/km

E-sarja sedan
Alk. 48 671 € 
CO2  38–272 g/km

SL
Alk. 150 379 € 
CO2 204–274 g/km

E-sarja Cabriolet
Alk. 62 608 € 
CO2 154–213 g/km

CLA Coupé
Alk. 37 871 € 
CO2 122–165 g/km

GLE
Alk. 95 293 € 
CO2 190–211 g/km

GLS
Tulossa syksyllä 2019

C-sarja Coupé 
Alk. 41 502 €
CO2 139–252 g/km

S-sarja 
Alk. 128 775 € 
CO2 51–345 g/km

E-sarja farmari 
Alk. 51 119 € 
CO2  41–277 g/km

SLC 
Alk. 48 346 € 
CO2 151–197 g/km

GLA
Alk. 38 445 €  
CO2 163–173 g/km

Mercedes-AMG GT 4 door 
Coupé
Alk. 151 168 €
CO2 224–291 g/km

CLA Shooting Brake
Tulossa syksyllä 2019

G-sarja
Alk. 224 161 € 
CO2 340–342 g/km

mercedes-benz.fi

C-sarja Cabriolet
Alk. 54 250 € 
CO2 147–259 g/km

S-sarja Coupé 
Alk. 168 656 €
CO2 233–345 g/km

E-sarja All-Terrain
Alk. 65 247 € 
CO2 179–193 g/km

Mercedes-Maybach S-sarja
Alk. 240 324 € 
CO2 242–328 g/km

GLC 
Alk. 57 989 €  
CO2 179–280 g/km

EQC
Alk. 81 973 € 
CO2 0 g/km

CLS
Alk. 92 759 €  
CO2 177–188 g/km
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TEKSTI: HENDRIK LAKEBERG 
KUVITUS: ANDREW MYTRO

1 000 000 000 tykkäystä Instagramissa –  
Mercedes-Benz rikkoi tämän haamurajan marraskuussa 
2018 ensimmäisenä yrityksenä maailmassa. Jättimäinen 
luku, joka tekee selväksi, miten suuri voima tähtimerkillä 

on. Mitä tämän menestyksen takana piilee?

Mercedes-Benzin 
menestynein kuva 
Instagramissa.  
Piirtäjä Andrew Mytro.
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3

2

Seuraa Mercedes-Benziä Instagramissa:  
instagram.com/mercedesbenz
instagram.com/mbsuomi

1. Täynnä glamouria:  
Vision Mercedes-Maybach 6.  
Kuva: @gorden.wagener.

2. Suosittu:  
Merkin lähettiläs @highsteph.  
Kuva: @janvincentkleine  
Tili: @mercedesben.

3. Käteen sopiva:  
Mercedes-avain á la @inayaakhtar. 
Tili: @mercedesbenz

4. Lähtövalmiina:  
Mercedes-AMG GLA 45  
valmistautuu vauhtiin.  
Kuva: @ma0rc 
tili: @mercedesbenz

5. Tunnetta täynnä:  
Mercedes-Benz CLS Coupé.  
Kuva: @jamesholmfotograf  
tili: @mercedesbenz.

6. Inspiroiva:  
Tukholman metro, me Convention  
-festivaalin pitopaikka. 
Kuva: @mercedesbenz

7. Ruokahalun herättäjä:  
Ruokakuormuri @jeansurmer  
– Mercedes-Benz 508 D.  
Tili: @mercedesbenz

8. Sähköistävä:  
EQC, EQ Night Lissabon.  
Kuva: @mercedesbenz

Mercedes-Benzin maailma on aina ollut iso. Mutta nyt Instagram-kanavan 
ansiosta tämän suuruuden voi kokea kaikessa monimuotoisuudessaan: 
fanit ja automerkki juhlivat kanavalla liikkuvuusteeman ympärille sijoittuvia 
onnenhetkiään yhdessä. Yhteisön moniulotteisuuden ansiosta jokaisesta 
kuvasta tulee osa valtaisaa palapeliä.

4 5 6

7 8 9

10 11 12

13 14 15

1

9. Huolehtiva:  
Turvallisuus ensin.  
Kuva: @Teymur 
Tili: @mercedesbenz

10. Eläimellistä:  
Värisukulaisuus, #MBsocialcar.  
Kuva: @hanneslhauser  
Tili: @mercedesbenz
 
11. Lähentävä:  
Mercedes-Benz-mallit lähikontaktissa.  
Kuva: @mboakville 
Tili: @mercedesbenz

12. Onnellinen:  
Pakoa arjesta.  
Kuva: @morrisviews  
Tili: @mercedesbenz

13. Futuristinen:  
Concept EQ Silver Arrow‘n rengas.  
Kuva: @jensenlarson  
Tili: @gorden.wagener

14. Nopea:  
Monta Mercedes-Benz SLS AMG -autoa  
on parempi kuin yksi.  
Kuva: @starsandcars.de  
Tili: @mercedesamg

15. Klassinen:  
Vuoden 1968 Mercedes-Benz 300 SL 6.3. 
Tili: @mercedesbenz
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M
aaliskuun 8. päivänä 2012 
Mercedes-Benz julkaisi ensim-
mäisen kuvan tuolloin parivuo-
tiaassa kuvien jakopalvelussa 

Instagramissa. Kuvassa oli saman vuotinen 
SL 63 AMG. Kuusi vuotta myöhemmin pal-
velu kuuluu noin miljardin aktiivisen käyt-
täjän voimallaan maailman merkittävimpiin 
sosiaalisiin verkostoihin – ja Mercedes-Benz 
kuuluu siellä suosituimpiin tuotemerkkeihin.

Menestys huipentui marraskuussa 2018.  
Silloin saavutettiin ennätys, josta sekä 
Mercedes-Benz että myös Instagram itse 
tuskin saattoi alkuaikoina edes haaveilla: 
autonvalmistaja rikkoi ensimmäisenä yri-
tyksenä miljardin tykkäyksen haamurajan.

Valtava lukumäärä. Ja sensaatiomainen 
tulos myös sen takia, että mikään muu me-
dia ei perustu yhtä voimakkaasti oman yh-
teisön innostuksen ja sitoutumisen varaan 
kuin Instagram. Mercedes-Benz juhlisti siis 
samalla myös miljardin positiivisen asia-
kaspalautteen rajapyykkiä. Kanssakäymi-
nen sosiaalisissa medioissa on paljon tär-
keämpää kuin itse seuraajien lukumäärä, 
sillä vuorovaikutus on merkki käyttäjien 
sitoutuneisuudesta merkkiinsä. Tähän so-
piikin, että lähes 700 000 tykkäystä saanut 
Mercedes-Benz-kanavan suosituin kuva si-
sältää muutakin kuin pelkästään houkutte-
levan auton.

Piirroksessa 25-vuotias kuvittaja And-
rew Mytro lähettää tunteisiin vetoavan sa-
noman: pieni poika katsoo näyteikkunan 
läpi Mercedes-AMG-mallin autoa. “Auton ja 
lapsen välille muodostuu maaginen yhteys”, G
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Muistatko hetkeä, jolloin 
piirsit ennätyskuvan? 
En, se oli sillä hetkellä vain 
nopeasti tehty piirros. En 
arvannut, millainen menestys 
siitä tulisi. Kun Mercedes-Benz 
julkaisi piirroksen, päivitin 
Instagramia koko ajan. 
Ulkopuolelta sen on täytynyt 
näyttää oudolta, kun tuijotin 
puhelintani virnistellen 
lukemattomien kommenttien ja 
tykkäysten sadellessa.

Mitä kuva esittää sinun 
näkökulmastasi? 
Toisin kuin monet ajattelevat, 
kuva ei esitä mitään köyhää 
poikaa, jolla ei ole varaa 
autoon, vaan pientä autofania, 
joka aistii, että tällä AMG-
autolla on oma sielu. Auton 
ja lapsen välille muodostuu 
maaginen yhteys.    

instagram.com/andrewmytro

Miksi Instagram vetää puoleensa  
merkkejä kuten Mercedes-Benz?
Eri merkit oppivat tuntemaan kohderyhmänsä 
sosiaalisen median ansiosta henkilökoh-
taisemmin kuin koskaan aiemmin. Etenkin 
Instagramissa “meno” on tässä suhteessa 
erityisen aktiivista, sillä yhteisö on siellä nuorta 
ja lifestyle-orientoitunutta. Miljardi tykkäystä 
osoittavat, että myös nuoret ihmiset tykkäävät 
Mercedes-Benzistä. 
 

Millaisia tulevaisuuden menestykset voisi-
vat olla?
Virtuaalitodellisuus voisi tarjota mielenkiintoisen 
lähestymiskulman. Esimerkiksi koeajoja varten. 
Tulemme hyödyntämään alustoja, joita emme 
vielä osaa edes kuvitellakaan. Yritysten mitta-
puuksi saattaa muodostua se, miten aktiivisia 
tämäntyyppisistä palveluista kyetään muokkaa-
maan. Tärkeää on olla itse virta, eikä vain uida 
virran mukana. emba-medienakademie.de

Mytro selittää (ks. haastattelu oikealla). 
Nuori ukrainalainen oli suunnitellut tämän 
täysin oma-aloitteisesti ja suuren autofa-
nin sydämellä. Tarina, joka on tyypillinen 
Instagramille.

Tämä alusta on suorastaan siunaus eri 
tuotemerkeille. Instagramissa positiiviset 
sanomat ovat se kantava voima, toisin kuin 
muissa sosiaalisen median verkostoissa. 
Mercedes-Benzin autot ja merkin rikas 
maailma, johon fanien ohella kuuluvat myös 
lukuisat merkin lähettiläät, sopivat täydelli-
sesti juuri Instagramiin.

Samalla Instagram kuitenkin myös haas-
taa merkkien asiantuntijat, sillä siellä voi 
menestyä vain tekemällä tiivistä yhteistyötä 
yhteisön kanssa. Yhteisöllä on usein oma, 
henkilökohtainen tiensä tuotteiden luo, ja 
tuo tie ei välttämättä aina ole täysin sopu-
soinnussa yrityksen strategian kanssa. Se, 
joka kuitenkin uskaltaa kulkea tätä tietä, 
voi kehittää tuotemerkkiään yhdessä fanien 
kanssa juuri heidän tarpeidensa mukaan. 

“Me haluamme luoda sisältöjä, jotka 
eivät pelkästään kiinnosta, vaan jotka 
myös innostavat”, sanoo Natanael Sijanta, 
Mercedes-Benz Cars markkinointiviestin-
nän johtaja. “Minulle on tärkeää antaa tii-
milleni riittävästi liikkumavaraa. Heidän 
täytyy voida uskaltaa ajatella myös boksin 
ulkopuolelta. Vain sillä tavoin he kykenevät 
pysymään lähellä digitaalista ajan henkeä 
ja asettamaan omia merkkipaalujaan.” Se 
todella onnistui marraskuussa 2018 – ker-
ta oli ensimmäinen vaan ei varmaankaan 
viimeinen.    

MERCEDES-BENZIN VAKUUTTAVA 
MENESTYS INSTAGRAMISSA…
... ja miten suosittuja muut merkit ovat 

Andrew Mytro, elää kotimaassaan 
Ukrainassa. Hän on kuvittaja, 
jonka lempiaiheena ovat jo 
lapsuudesta asti olleet autot.

Prof. Christine Pütz, 55, 
Euroopan Media- ja 
Business-akatemian 

(EMBA) johtaja

Miljardin tykkäyksen kunniaksi Andrew Mytro 
yhdisti neljä suosituinta Mercedes-Benz-
autoa uuteen piirrokseen.

Mercedes-Benz

BMW

Gucci 353 
MILJ.

434 
MILJ.

331 
MILJ.

 3,9 MILJ.

 8,5 MILJ.

 15,5 MILJ.

 19,8 MILJ.

 25,3 MILJ.

708 
MILJ.

1  
MRD

H&M

Disney

MILJ.
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TEKSTI: MAYA MORLOCK  
KUVITUS: ALEXANDER GLANDIEN

Hei,  
tulevaisuus! 
Miten 
menee?
Monen sovelluksen ja vekottimen väitetään tekevän elämästämme 
pysyvästi rikkaampaa, mutta vain harvat lunastavat tämän 
lupauksen. Seuraaville kahdeksalle teknologialle tämä temppu 
saattaa kuitenkin onnistua jo pian. Pieni aikamatka.

ÄÄNTÄ NIELEVÄT IKKUNAT

Idea kuulostaa simppeliltä, ja vaikutus voisi 
olla meluisissa suurkaupungeissa erittäin 
tervehdyttävä: ääniaaltojen tukahduttaminen 
ääniaalloilla. Tiede hyödyntää tässä aaltojen 
fysiikkaa. Kun auto suhauttaa ikkunalasin 
ohi, ääni saa yleensä ilman värähtelemään. 
Ikkunoiden väliin syntyy alipaine, joka saa 
paitsi ulomman ikkunan myös sisemmän 
ikkunan liikkeeseen – melu tunkeutuu voi-
malla sisään asuntoon. Professori Gan Woon 
Seng, Nanyangin teknillisestä yliopistosta 
Singaporessa, on löytänyt keinon siihen, 
miten sisempien ikkunalasien värähtely 
voidaan estää. Tiiminsä avustuksella hän 
on sijoittanut kaiuttimia kaksinkertaisten 
ikkunalasien väliin. Kun meluaalto tulee 
kohti, nämä kaiuttimet lähettävät aaltoja, 
jotka syöksyvät tulevia aaltoja vastaan. Aal-
lonpohja kohtaa aallonharjan. Näin molem-
mat aallot neutraloivat toisensa. Liikenteen 
melu häviää ihmeellisellä tavalla.

 mbmag.me/noise

2

VIRTUAALISET VIERAILUT

Kotibileet: naapurissa asuvat ystävät ovat jo saapuneet, kun yhtäkkiä kuuluu laulua – joku 
koputtaa. Ei ovelle, ei, vaan hyvä ystävä Kaliforniasta pyytää lupaa päästä virtuaalisesti sisään. 
Sinä painat ”Vahvista koputus” ja Eric Kaliforniasta seisoo yhtäkkiä vieressäsi. Meno yltyy 
entisestään, kun myös Séraphine Pariisista ja Arjun Intiasta astuvat sisään – hologrammeina, 
jotka näyttävät aidoilta liikkuessaan huoneessa. Henkilöitä tai myös esineitä projisoidaan 
tilaan kolmiulotteisesti, jolloin heidän tai niiden ympäri voi kävellä tai heidän kanssaan voi 
olla muutoin vuorovaikutuksessa. Suunnittelijat työskentelevät jo nykyään yhteistyössä holo-
grammien avulla, vaikka he ovatkin hajallaan ympäri maailman; pian teknologiasta hyötyy 
myös meidän sosiaalinen elämämme.

 mbmag.me/hologramme
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SELKEÄT PRIORITEETIT

PUHDASTA ILMAA AUTONRENKAISTA

Yksinkertainen motto, joka on silti vaikea 
toteuttaa käytännössä: tekniikan täytyy 
sopeutua meidän tarpeisiimme – ei niin, 
että meidän pitää sopeuttaa elämämme tek-
niikkaan. ”Behavioral Design” kuvaa kehit-
täjien parissa suosittua trendiä: keinoälyn 
ansiosta meidän ei enää tarvitse kuunnella 
arkielämän laitteiden kaikenlaisia muistu-
tuksia. Sen sijaan laitteet työskentelevät 
hiljaa taustalla, sillä ne ovat rekisteröineet 
jo tottumuksemme. Kahvikone tietää, milloin 
juomme aamukahvimme, koska se ”ajatte-
lee mukana” ja sopeutuu tarpeisiimme. 
Sähköpostijärjestelmät puolestaan voisivat 
arvioida itsenäisesti, milloin niiden on hyvä 
päästää viestit läpi. Intensiivisten työsken-
telyvaiheiden tai kokousten aikana ei sovi 
häiritä, vaan vasta sitten, kun hetki on riit-
tävän rauhallinen viesteihin vastaamiseen.

 mbmag.me/behavioraldesign

Tässäpä on todella raikas idea: autonrenkaat, jotka puhdistavat ilmaa. Goodyearin kehittämän 
Oxygene-nimisen konseptirenkaan keskiosassa kasvaa lasin takana oikeaa sammalta. Jotta 
kasvi ei kuihdu, renkaan kulumapinnan erityinen muotoilu pitää huolen siitä, että rengas 
voi imeä vettä ajotien pinnasta ja kuljettaa veden sammalpenkkiin. Insinöörien tekemien 
laskelmien mukaan liikkuvien sammalpenkkien fotosynteesillä voisi olla suuria vaikutuk-
sia. Tässä yksi laskentamalli: jos kaikissa Pariisin suuralueen 2,5 miljoonassa autossa olisi 
Oxygene-renkaat, sammal tuottaisi vuodessa lähes 3 000 tonnia happea ja nielisi yli 4 000 
tonnia hiilidioksidia. 

 mbmag.me/oxygene

63
CHATTIBOTTI VALMENTAJANA

Punatukkaisella Forksylla on kantikkaat 
silmälasit, vaaleanvihreä villapaita, ja se 
on henkilökohtainen ravitsemusvalmenta-
jamme, jos niin haluamme. Forksy on vir-
tuaalinen hahmo älypuhelimessa. Se laskee 
kalorit, kommentoi ruokailutottumuksia ja 
moittii, jos syömme liian paljon makeaa. Se 
myös kertoo, mitä ravintoaineita banaani 
sisältää tai tukee meitä suosittelemalla äkki-
nälkään terveellisiä vaihtoehtoja. Kehittäjät 
ovat jo pidempään työstäneet tällaisia chat-
tibotteja. Ne oppivat tuntemaan omistajansa 
ajan mittaan aina vain paremmin ihmisaivo-
jen mekanismeja jäljittelevien neuroverk-
kojen avulla ja seuraamalla vilkasta teks-
tiviestien, kuvien ja puheviestien vaihtoa. 
Sovellusalueet ovat niin moninaiset, että 
pian jokaiseen elämäntilanteeseen voi olla 
saatavilla oma digitaalinen neuvonantaja. 

 mbmag.me/chatbot

MUSIIKKIA AJATUSTEN VÄLITYKSELLÄ

Kuvittele, että pystyisit säveltämään melo-
dioita – jotka muut ihmiset voivat kuulla 
– ilman, että osaat soittaa mitään soitinta. 
Aivojen ja tietokoneiden väliset liitännät 
tekevät tämän mahdolliseksi. Niiden avulla 
tekninen laite yhdistetään ihmisaivoihin. 
Aloittelevalla säveltäjällä on päässään eri-
tyinen hattu, joka mittaa aivovirtauksia. 
Ohjelmalla, joka rekisteröi aivovirtausten 
muutokset, voidaan valita nuotteja ajatusten 
voimalla. Kehittäjät ovat tällä alueella vielä 
alkutaipaleella, mutta teknologiassa piilee 
runsas potentiaali: liikuntavammaiset ihmi-
set voivat ohjata paitsi ääniä myös proteeseja 
tai tietokonetta – pelkän ajatuksen voimalla.

 mbmag.me/braincomposer

TÄYDELLINEN SOVELLUS MERCEDEKSEESI

Mercedes me: Järjestä arkiautoilusi mallikkaasti 
Mercedes-Benzin palvelun avulla. Tarkastele 
auton tietoja tai hyödynnä Mercedes me connect 
-palveluita. Lisätietoja osoitteesta:
mercedes-benz.fi/mercedes-me
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KOMMUNIKOINTIA YMPÄRI MAAILMAN

Eri kansojen välistä viestintää sanan varsi-
naisessa merkityksessä: tämän keksinnön 
avulla matkoilla ei enää tarvittaisi tulk-
keja ja me pystyisimme keskustelemaan 
kenen tahansa paikallisen ihmisen kanssa. 
Vaikka esimerkiksi Googlen Pixel Buds 
-kuulokkeet vaativat vielä kehittelyä, nämä 
Bluetooth-kuulokkeet tarjoavat jo nyt lähes 
reaaliaikaisen käännöstoiminnon jopa 40 
kielen välille. Monet startup-yritykset työs-
kentelevät myös tehokkaiden järjestelmien 
kehittämiseksi. Heti kun tämä teknologia toi-
mii luotettavasti, maailma liikahtaa jälleen 
hiukan lähemmäksi itseään.

 mbmag.me/pixelbudsNOPEAMPAA OPPIMISTA

Oppilaat voivat tutkia luokkahuoneessa 
istuen maailmankaikkeutta, kävellä Marsin 
pinnalla tai käväistä kuukävelyllä: muu-
tamissa kouluissa tämä on jo arkipäivää 
VR-lasien (Virtual Reality) ansiosta. Vai-
kutus oppimiseen on valtaisa, sillä oppi 
sisäistetään todistetusti paremmin oman 
kokemuksen kautta. Syy tähän on se, että 
kuvien ja äänten yhteydessä kykenemme 
panemaan tietoja merkille huomattavasti 
paremmin. Tämän huomion voi laajentaa 
kaikkiin koulun oppiaineisiin – esimerkiksi 
historian opetukseen tai kielen opiskeluun. 
Tai vaikkapa kemiaan, joka on näihin päi-
viin saakka ollut melko vaikeasti aistein 
opetettavissa oleva kouluaine. Virtuaalinen 
todellisuus on nopeuttanut oppimisproses-
sia, minkä lisäksi koulusta on tullut aitojen 
kokemusten tapahtumapaikka.

 mbmag.me/virtualreality

MITEN MERCEDES-BENZ KÄSITTELEE 
INNOVAATIOITA TYÖELÄMÄSSÄ?

Mercedes-Benz etsii muiden tapaan jatkuvasti uraa 
uurtavia teknologioita – ei pelkästään autoihin. Työ-
elämässä vakiintuvat juuri hurjalla vauhdilla uudet 
palvelut, joilla työtehtävät sujuvat entistä kitkatto-
mammin. Kaikki nämä sovellukset eivät kuitenkaan 
välttämättä ole järkeviä toimistojen arjessa. ”Panos-
tamme voimakkaasti työntekijöiden parviälyyn”, 
sanoo Timo Bularczyk, Digital Transformation Officer 
Daimler AG:n ”Human Resources”-osastolla. ”Tär-
keää ei ole teknologia sinänsä, vaan kysymys: Miten 
tämä teknologia hyödyttää meitä?” Bularczykin ja 
hänen tiiminsä tavoite on viedä läpi kulttuurimuutos 
digitaaliseksi yritykseksi niin harkitsevasti kuin vain 
suinkin mahdollista. Siitä hyötyvät myös asiakkaat, 
sillä ne työntekijät, jotka kokevat uudenlaisen työs-
kentelymaailman rikkaudeksi, voivat välittää autoilun 
digitalisoitumiseen liittyvät asiat asiakkaille empaat-
tisemmin ja tehokkaammin. Siitä lopulta on juuri 
kysymys: tulevaisuuden muokkaamisesta yhdessä.

Tervehdys, GLE
‒ täkäläisittäin Servus
Uusi atleettinen auto maastoon ja maanteille on valmiina sinua varten!

53 – Uusi GLE
60 – Uusi B-sarja
62 – Uusi CLA Coupé
65 – EQC

Mercedes me Magazine 
-lehden autosivut Drive
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Löytöpalkkio
what3words: Kolme sanaa riittävät ilmaisemaan tarkasti maailman 

jokaisen kolkan sijainnin. Testasimme tätä kätevää navigointia, 
geokoodauksen uudenlaista paikannusohjelmaa uudella GLE:llä 

Salzburgin osavaltion syrjäseuduilla.

GLE Pioneerihenkeä:
Sophie McArthur what3wordsiltä 

ja uusi GLE



56 57Toukokuu 2019Mercedes-BenzMercedes Mercedes

GLE
T

uuli heiluttaa aamun sarastaessa 
rannan kaisloja ja sumu hälvenee 
pehmeästi veden pinnalta. Samal-
la avautuu näkymä dramaattiselta 

näyttävään Drachenwand-vuoriseinämään, 
joka kohoaa Mondsee-järven rannasta. Kaksi 
harmaahaikaraa rikkoo hiljaisuuden kyn-
täessään peilityyntä vedenpintaa. “Tämä 
paikka on uskomaton”, Sophie McArthur 
sanoo. Juuri sellainen, jollaiseksi australia-
lainen alppimaiseman kuvitteleekin.

Melbournessa varttunut Sophie muutti 
kaksi vuotta sitten Lontooseen. Sophie (32) 
tuli Eurooppaan etsimään juuri tämän-
kaltaisia paikkoja, mutta myös hakemaan 
uutta suuntaa työuralleen. Lontoossa hän 
törmäsi what3wordsiin. Hän innostui täs-
tä visiosta suuresti ja aloitti työskentelyn 
sitä kehittävässä startupissa. Nyt hän reis-
saa Salzburgin osavaltiossa what3wordsin 
toimeksiannosta. 

Nuoren yrityksen peruslähtökohta saa 
erityisen havainnollisen sävyn juuri tällai- 
sissa mystisissä kaislikoissa, vuoren juurel- 
la, kaukana sivilisaatiosta. Kaikkein kau-
neimmilla paikoilla on nimittäin harvoin 
osoitteita ja niitä on vaikea löytää.

Sophie tarttuu älypuhelimeen ja ottaa 
kuvan what3words-kuvasovelluksella. 
“Tätä on superhelppo käyttää”, hän sanoo. 
Tarvitaan vain sovellus, 3WordPhoto, ja oh-
jelma paikallistaa sijainnin tarkasti ja näyt-
tää sen kolmen sanan osoitteena. Näytöltä 
Sophie näkee tarkalleen, oliko skannattu 
paikka juuri sama, jossa hän parhaillaan 
seisoo. Sen jälkeen sovellus linkittää kuvan 
osoitteeseen, ja Sophie voi jakaa sen kolle-
goilleen, jotka etsivät parhaillaan kyseistä 
sijaintia. Muutaman minuutin kuluttua lo-
putkin tiimiläiset saapuvat samaan kohtaan.

what3wordsin ideaa pidetään jo nyt val-
lankumouksellisena. Kyseessä on niin sa-
notun geokoodauksen uudenlainen muoto: 
hurmaavan yksinkertainen osoitejärjestel-
mä, joka kuvaa maailman jokaisen kolkan 
kolmen sanan avulla. what3wordsiä käyte-
tään maailmanlaajuisesti koko ajan enem-
män. Yksi käyttäjistä on Mercedes-Benz, 
joka on integroinut tämän navigoinnin lä-
hes kaikkien uusien autojensa MBUX-käyt-
töliittymään ja tarjoaa näin asiakkaille 

VAHVAA YHTEISTYÖTÄ

Daimler AG investoi ensimmäisenä autonvalmis-
tajana uuteen what3words-osoitejärjestelmään ja 
tarjoaa palvelun nyt uusiin automalleihinsa. Puhe-
ohjauksella tai syöttämällä kolmen sanan osoite 
kuvaruudulle voidaan nyt ongelmitta etsiä kaikkialta 
maailmasta tietty sijainti tai välittää sijaintitiedot 

ystäville. Algoritmi varmistaa, että lähellä toisiaan 
olevat sanayhdistelmät sijaitsevat etäällä toisistaan, 
joten niitä ei voi sekoittaa keskenään. Tämä helppo-
käyttöinen järjestelmä on nopea ottaa haltuun, kun 
sitä on kerran kokeillut.

 mbmag.me/what3words

Yksi kuva, kolme sanaa: näin 
paikallistetaan haluttu kohde.

w3w.co/sellerie.einheitlicher.hielt

Alppimaisema 
Salzburgin lähellä – koko 

matka on pelkkää nautintoa

Mercedes me.
Helppo. Älykäs. 
Sinulle tehty.

Pysy aina ajan tasalla 
kaikesta, mikä liittyy 
Mercedes-Benz-autoosi 
ja autoiluun. Mercedes 
me -palvelu tarjoaa 
Mercedes-Benz-autoosi 
ja palveluihisi liittyvät 
tiedot sekä paljon 
muuta mukavaa 
digitaalisessa muo-
dossa. Voit käyttää sitä 
älypuhelimella, 
tietokoneella tai auton 
MBUX-käyttöliittymällä. 
Lisäksi EU:n alueella 
asuvat Mercedes me 
-asiakkaat voivat nauttia 
tästä lähtien musiikin 
suoratoistopalvelu 
Tidalista. Lisätietoja 
runsaasta tarjonnasta 
osoitteesta: 
mercedes-benz.fi/
tidal ja  
mercedes-benz.fi/
mercedes-me

 
Tankkaustauko: 
“Blonde Hütte” 
tarjoaa herkullista 
Kaiserschmarrnia 
– eli paikallista 
pannukakkua.

Ennen matkan 
jatkamista Sophie 
McArthur testaa 
uuden GLE:n 
MBUX-käyttöliittymää.
w3w.co/gelegen.
mildes.qualität

UUSI GLE: VAHVA JA ÄLYKÄS

Rauhallisuuden säilyttäminen on yksi uuden GLE:n vahvimmista 
ominaisuuksista. Niin maanteillä kuin metsäteilläkin se on täydelli-
sesti verkottuneena älykäs kumppani kaikenlaisille matkoille. Sen 
uusi aktiivinen alusta tukee aktiivisesti urheilullista tai mukavaa 
ajotapaa valitun ajo-ohjelman mukaan ja näin jokaisen pyörän jousi-
tus- ja iskunvaimennusvoimia säädetään erikseen tarpeen mukaan. 
Lisämukavuutta ja entistäkin enemmän turvallisuutta tarjoavat 
kaarrekallistustoiminto sekä kamerapohjainen ajoradantunnistus. 

Edeltäjämallista kasvaneessa sisätilassa matkustajia odottaa 
innovatiivinen kosketusnäytöllinen MBUX-käyttöliittymä. Uusi GLE 
sisältää luonnollisesti uusimmat ajoavustinjärjestelmät. Uuteen 
navigointiin on lisätty myös what3words, jonka voi aktivoida esimer-
kiksi puheohjauksella tai kosketusnäytöltä. Lisävarusteena GLE:hen 
on saatavana kolmas istuinrivi, jolloin siitä tulee täydellinen auto 
suurelle perheelle tai ystävien kanssa tehtäviin retkiin.

 mercedes-benz.fi/gle

Katso video: 
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GLE Salainen vinkki:
Lammerklamm-rotko Tennengaussa
w3w.co/etagen.pinzetten.nennt

Vesi on 
kristallinkirkasta, 
kaislikko 
suhisee vienosti: 
luonnontilainen Hof-
uimaranta Fuschlsee-
järven rannalla on 
yksi Salzkammergutin 
miellyttävimmistä 
paikoista.
w3w.co/sessel.
mütze.gezielt

Suurenmoinen 
kokemus myös 
sisältä: GLE on 
täynnä innovatiivisia 
varusteita.

mahdollisuuden saapua perille luotettavasti 
ja aiempaa nopeammin. Daimler AG oli en-
simmäinen autonvalmistaja, joka tunnisti 
what3wordsissä piilevän potentiaalin, in-
vestoi tuoreeseen yritykseen ja käynnisti 
yhteistyön sen kanssa.

Kun Sophie kertoo, miten kaikki alkoi, 
hän kertoo samalla tyypillistä yrityksen pe-
rustamisen tarinaa. Kaikki alkoi pari vuot-
ta sitten Lontoossa. Britti Chris Sheldrick 
työskenteli musiikkiteollisuudessa ja koor-
dinoi monia bändejä ja järjesteli konsertte-
ja. Hänellä oli melkoisesti ongelmia siinä, 
miten välittää bändeille tarkat osoitteet. 
Chris jakoi GPS-osoitteita sähköpostilla tai 
tekstiviesteinä, mutta silti bändit saapuivat 
vääriin paikkoihin. Organisointityö päätyi 
monesti kaaokseen, musiikkikamoja katosi, 
Sophie kertoo.

57 biljoonaa neliötä 
Etsiessään ongelmaan ratkaisua Chris soitti 
vanhalle ystävälleen, joka opiskeli Cam-
bridgessa matematiikkaa. Yhdessä he loi-
vat algoritmin, joka ei perustu pelkästään 
numeroihin vaan myös sanoihin. He jakoivat 
maailman 57 biljoonaan neliöön, joista jokai-
selle he antoivat yksilöllisen kolmen sanan 
osoitteen.

Juuri täällä vuoristossa huomaa, miten 
hyödyllistä tämä kaikki on arjessa. Sophie 
viittelöi pyörillä liikkuvien kauppiaiden ja 
ruokarekkojen suuntaan, jotka myyvät tik-
kukalaa, omenamehua tai viiniä. “Meidän 
systeemillämme heidät on helpompi ja no-
peampi löytää”, hän sanoo. Matkailijat totta 
kai hyötyvät tästä.

Salzburgin osavaltiossa matkustava on 
usein riippuvainen paikallisten vinkeistä. 
Kauneimmat paikat sijaitsevat usein piilossa 
ja ne ovat löydettävissä vain monen mutkan 
kautta. Matkaoppaissa ei ole helppoa paikan-
taa tällaisia paikkoja tarkasti. Tämä on myös 
syynä siihen, että Lonely Planet alkoi käyttää 
kirjoissaan what3words-osoitteita.

Sophie näyttää omat lempipaikkansa, 
jotka hän on tallentanut sovellukseen. Yksi 
niistä on rotko, jossa kimaltaa turkoosinvä-
rinen vesi. Toinen on vesiputous, jossa vesi 
pauhaa korvia huumaten. Vesiputous sijait-
see piilossa keskellä pientä lehtipuumetsää, 
lähellä tietä. Kolmas paikka on alueen hie-
noimman vaellusreitin lähtöpiste. Kaikki 

nämä paikat hän on merkannut eli tägännyt 
kolmen sanan osoitteilla itselleen muistiin 
ja jaettaviksi ystävien kanssa.

what3words on käytössä kaikkialla maa- 
ilmassa. Esimerkiksi Mongoliassa, jossa 
what3words tekee nykyään yhteistyötä 
Airbnb:n kanssa. Näin matkailijat pystyvät 
löytämään paimentolaisia, yöpymään heidän 
luonaan ja seuraamaan heidän elämäänsä 
– uudenlainen pehmeän turismin muoto. Af-
rikassa on nykyään jo lukuisia maita, joiden 
hallitukset ovat päättäneet panostaa kolmen 
sanan osoitteen periaatteeseen.

Kaikkein paras esimerkki on Nigeria. 
Se on maailman seitsemänneksi väkirik-
kain maa, jossa tähän saakka vain joka 
viidennelle asukkaalle on voitu toimittaa 
postia vajavaisen osoitejärjestelmän takia. 
Selkeästi what3wordsin heiniä. Yhteistyö 
saattaa tuoda hyvää myös taloudelle – jo yk-
sin verkko-ostamisessa piilee jättimäinen 
potentiaali. 

Etu GPS-järjestelmään verrattuna
Sophien päättäessä illansuussa matkansa 
vuoristossa hänellä on kahdeksan uutta lem-
pipaikkaa, jotka hän on tallentanut kuvina. 
Jokaiseen kuvaan liittyy kolmen sanan osoite. 
Täydellistä, jos hän haluaa myöhemmin käydä 
reitin läpi ystävien tai puolisonsa kanssa. Toki 
Sophielta kysytään usein, mikä on oikeastaan 
tämän järjestelmän etu GPS-koordinaatteihin 
verrattuna. Hänen mielestään etu on selvä: 
“Monimutkaisiin GPS-koordinaatteihin ver-
rattuna kolme sanaa on helpompi muistaa ja 
jakaa muille”, hän sanoo. 

Tämä on helppo havainnollistaa hätäti-
lanteissa. Vaikkapa kun kansalaisjärjestöt 
käyttävät tulvien jälkeen kolmen sanan 
osoitteita uhrien auttamiseksi. Jopa YK on 
integroinut sovelluksen katastrofiaputoimin-
taansa. Sovellusta voisi ajatella käytettävän 
myös lumivyöryonnettomuuksissa Alpeilla tai 
pelastusoperaatioissa hiihtoalueilla. Tai muu-
ten vain syrjäisten paikkojen tallentamiseen. 
Sellaisten, kuten tämä aito mökki, jonka hän 
löysi sattumalta paluumatkalla.

“Kauneimmat paikat sijaitsevat usein tun-
nettujen polkujen ulkopuolella. what3wordsin 
ansiosta niihin on helpompi löytää ja ne voi-
daan tallentaa ja jakaa”, Sophie selittää. Silti 
kaikkein mystisimmät paikat saavat myös 
tulevaisuudessa pysyä salaisina.
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Voiko se olla...? On se. Mercedes-Benzin uu-
si B-sarja. Se on aina ollut käytännöllinen, 
mutta uuden sukupolven Sports Tourer tuo 
mukanaan aiempaa enemmän tyyliä. Tämä 
pätee erityisesti dynaamiseen AMG Line 
-malliversioon.

B-sarjan ajettavuus on aiempaa urheilul-
lisempi ja se tarjoaa edeltäjäänsä enemmän 
mukavuutta ja käytännöllisyyttä. Sisätilois-
sa sinua odottavat edelläkävijän design ja 
ainutlaatuinen tilaratkaisu, minkä ansiosta 
myös takaistuimilla on reilusti tilaa. Myös 
B-sarjassa on kokonaan uusi multimediajär-
jestelmä intuitiivisella, oppimiskykyisellä 

MBUX-käyttöliittymällä, joka esiteltiin ensi 
kertaa uudessa A-sarjassa. ”Hey Mercedes” 
-puheohjaus, kosketusnäyttö ja toiminnot, 
kuten lisävarusteena navigoinnin yhteydes-
sä saatava MBUX Augmented Reality (lisätty 
todellisuus) tulevat sinulle nopeasti tutuiksi. 
B-sarja nostaa aktiivisen turvallisuuden au-
toluokkansa huipputasolle modernien ajoa-
vustinjärjestelmien ja S-sarjasta tuttujen toi-
mintojen myötä. Lisäksi uudet moottorit ovat 
entistä tehokkaampia ja taloudellisempia.

Innovatiivinen ja entistä turvallisempi 
uusi B-sarja on täydellinen Sports Tourer 
koko perheelle.

Uuden B-sarjan 
puhdasoppinen design 
ja upeat linjat.

Edelläkävijä: moderni 
design ja MBUX-käyttö-
liittymä, jota kontrolloit 
kosketusnäytöllä, 
Touchpad-kosketus- 
levyllä ja Touch Control  
-näppäimillä ohjaus- 
pyörässä.

TEKSTI: PATRICK KURZ
KUVAT: DAIMLER AG

Tyylikäs 
kuin 
mikä

Mercedes me.
Helppokäyttöinen. 
Älykäs. Sinulle tehty.

Pysy aina ajan tasalla 
kaikesta, mikä liittyy 
Mercedes-Benz-autoosi 
ja autoiluun. Mercedes 
me -palvelu tarjoaa 
Mercedes-Benz-autoosi 
ja palveluihisi liittyvät 
tiedot sekä paljon muuta 
mukavaa digitaalisessa 
muodossa. Voit käyttää 
sitä älypuhelimella, 
tietokoneella tai auton 
MBUX-käyttöliittymällä. 
Lisäksi EU:n alueella asuvat 
Mercedes me -asiakkaat 
voivat nauttia tästä lähtien 
musiikin suoratoistopalvelu 
Tidalista. Lisätietoja 
runsaasta tarjonnasta 
osoitteesta:
www.mercedes.me

B

Lisätietoja uudesta 
B-sarjasta saat osoitteesta:
www.mercedes-benz.fi/ 
b-sarja
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Tyylikäs  
ja rento  
suunnan-
näyttäjä

CLA

Uusi CLA Coupé – ikoniseen asemaan nous-
seen CLS-mallin “pikkuveljen” designissa 
korostuu coupé-auton linjakkuus. Ikkunoi-
den yläpuolinen pitkälle venytetty linja yh-
dessä kehyksettömien ovien kanssa antaa 
CLA Coupélle ainutlaatuisen urheilullisen 
ja elegantin ilmeen. Näyttävä keula on kal-
listettu sivulta katsottuna eteenpäin, joten 
se muistuttaa etäisesti hain kitaa. Pitkässä 
konepellissä on voimaa uhkuvat kohoumat. 
Taakse sijoitetun matkustamo-osan ansiosta 

TEKSTI: PEKKA KOSKI
KUVAT: KONSTANTIN TSCHOVIKOV/
DAIMLER AG

tämän urheilullisen Grand Tourer-tyyppisen 
auton takaosassa on saavutettu loistava tasa-
paino eleganssin ja urheilullisuuden välillä. 

Uusi Mercedes-Benz CLA Coupé on luok-
kansa eniten tunteisiin vetoava auto. Lisäksi 
se on älykkäin. Esimerkiksi MBUX Interior 
Assist tunnistaa toimintakäskyt kädenliik-
keistä ja varustaa matkustamon muutoinkin 
nerokkailla ideoilla: se yhdistää lisättyä to-
dellisuutta navigoinnin näyttöön ja ymmär-
tää epäsuoria äänikomentoja.

Matkalla sarjatuotantoon uuden CLA:n 
aerodynamiikkaa hiottiin tietokoneella huo-
mattavasti pidempään kuin aikanaan edel-
täjänsä kohdalla. Tuloksia kelpaa esitellä: 
ilmanvastusarvo a Cd on 0,23. Alhainen 
ilmanvastus tarkoittaa alhaisempaa polt-
tonesteen kulutusta ja pienempiä päästö-
jä sekä äänettömämpää etenemistä kohti 
määränpäätä.

Uusi CLA Coupé AMG-
line Jupiterin- 
punaisena.

CLA Coupé ja Shooting 
Brake, Shooting Brake 
tulossa syksyllä.

CLA Coupé on näyttävä 
myös sisältä.

Lisätietoja uudesta CLA 
Coupésta saat osoitteesta:
www.mercedes-benz.fi/
cla-coupe
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Tervetuloa, EQC!
Enää ei kestä kauaa, kun Mercedes-Benzin ensimmäinen EQC tulee 
kadulla vastaan. Se on täyssähköinen Crossover-SUV, joka määrittää 
täysin uudelleen sen, mitä meillä on lupa odottaa sähköiseltä 
liikkuvuudelta. Hyppää kyytiin!

EQC

Paras hetki huollon  
varaamiseen? Aina.
Millaista palvelua, milloin ja missä – valitse autosi tarvitsema 
huoltopalvelu ja ajankohta helposti ja nopeasti verkossa. 

Helpoin tapa varata huolto: booking.mercedes-benz.com
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EQC on täällä
Dynaaminen, hiljainen ja kestävän kehityksen mukainen: Mercedes-Benz 
EQC käynnistää uuden aikakauden. EQC:n vahvuuksia ovat äärimmäinen 
turvallisuus, mukavuus ja laatu – se on sähköautojen Mercedes.

Voimakkaat mittasuhteet: 
taaksepäin madaltuvan 

katon ansiosta EQC näyttää 
SUV-coupélta.

TEKSTI: FELIX LASSE  
KUVAT: DAIMLER AG

EQC
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MBUX-käyttöliittymä on 
täydennetty erityisillä 
EQ-ominaisuuksilla 
kuten toimintamatkan ja 
varaustilan näytöillä.
 

Aito tyyppi: kookas 
Black-Panel-pinta ympäröi 
jäähdyttimen säleikön ja 
valot.

Tuuli ei pääse tarttumaan: 
pitkälle alas vedetty 
kattospoileri auttaa 
osaltaan saavuttamaan 
erinomaisen 
aerodynamiikan.

Mercedes me. Helppo. 
Älykäs. Sinulle tehty.

Pysyt aina ajan tasalla 
kaikesta, mikä liittyy 
Mercedes-Benz-
autoosi ja autoiluun. 
Varaustila: täydellinen! 
Toimintamatka: ei 
mikään ongelma! 
Mercedes me -palvelu 
tarjoaa Mercedes-Benz-
autoosi ja palveluihisi 
liittyvät tiedot 
sekä paljon muuta 
mukavaa digitaalisessa 
muodossa.

mercedes-benz.fi/
mercedes-me

EQC
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Urheilullinen: EQC:n 
voimanlähteinä on kaksi 
sähkömoottoria, joiden 
yhteisteho on peräti  
300 kW. Toimintamatka 
voi olla jopa 374–417 
kilometriä.

  
Kaikki heti näkökentässä: 
ohjaamo on suunniteltu 
johdonmukaisesti kuljet-
tajan näkökulmasta.

Siinä se nyt on: uusi EQC, joita alkaa näkyä Suo-
men teillä kuluvan vuoden aikana. Miltä EQC 
oikein näyttää? Miltä tuntuu ajaa sillä?

Tärkein lupaus heti alkuun: EQC on täysin 
tyypillinen Mercedes. Tällä tarkoitetaan toisaalta klas-
sisia tunnusmerkkejä, kuten laatua, turvallisuutta ja 
mukavuutta, jotka kuuluvat tietysti myös täyssähköi-
sen EQ:n ominaisuuksiin. Toisaalta sillä tarkoitetaan 
erinomaista ajodynamiikkaa, joka saavutetaan kahden 
sähkömoottorin 300 kW:n yhteistehon avulla.

Voimansiirtojärjestelmä on kehitetty kokonaisuudes-
saan täysin uudelleen. EQC:ssä on etu- ja taka-akselilla 
omat sähköiset voimalinjansa, jotka toimivat äärim-
mäisen tehokkaasti yhdessä mahdollistaen nelivetoau-
ton ajettavuuden. Sähkönkulutuksen minimoimisek-
si etuakselin sähkömoottoria käytetään alemmalla ja 
keskimääräisellä kuormituksella, kun taas taka-akselin 
sähkömoottori vastaa nelivetoauton ajodynamiikasta. 

Energiaa syöttää tehokas litiumioniakku: se, mi-
ten pitkään EQC tuolla energialla kulloinkin yhdellä 

latauksella pärjää, riippuu ajotavasta ja olosuhteista. 
Kuljettajalla on valittavissaan viisi ajo-ohjelmaa, joista 
yhden avulla toimintamatka on maksimissaan. Talou-
dellista ajoa tukee myös ECO-avustin: se antaa vinkkejä, 
milloin kuljettajan tulee nostaa jalka kaasupolkimelta, 
tai ohjaa hallitusti energian talteenottoa jarrutuksissa.

Älykkäät palvelut ja verkotetut latausratkaisut on 
alusta alkaen otettu huomioon EQC:n kehitystyössä. 
Lähtökohtana on aina ollut, että sähköautoilun tulee 
olla miellyttävää ja sen tulee soveltua jokapäiväiseen 
ajoon. EQC:ssä on vakiovarusteena vesijäähdytteinen 
laturi, jonka teho on 7,4 kilowattia. Sen avulla vaikka-
pa kotitalouspistorasiasta otettu vaihtovirta voidaan 
muuntaa tasavirraksi, joka sitten voidaan varastoida 
akkuun. Kotitalouspistorasiasta lataamista jopa kolme 
kertaa nopeammin lataaminen sujuu Mercedes-Benzin 
seinälatausasemasta. 

Vieläkin ripeämmin tasavirtalataus onnistuu pi-
kalatausasemilla, joilla virta ladataan suoraan auton 
akkuun. Myös tämä vaihtoehto on autossa vakiona. 

Malli 
Mercedes-Benz  
EQC 400 4MATIC*

alk. 81 973 €

Väri:  
  hightech-hopea 

CO₂-päästöt yhdistetyt 
(g/km):
   0

Energiankulutus 
(kWh/100 km): 

  25–22,3

Toimintasäde
(km, WLTP:n mukaan): 

  374–417

Nimellisteho (kW/hv):
  300/408

Huippunopeus (km/h):
  180 (rajoitettu) 

Kiihtyvyys (0–100 km/h):
  5,1 s 

Akun energiasisältö 
(kWh, WTLP:n mukaan) 

  80

* Energiankulutuksen ja CO₂-
päästöarvot ovat alustavia ja ne 
on määrittänyt tekninen 
tarkastuslaitos sitoumuksetta. 
Myös toimintasädearvot ovat 
alustavia eivätkä ole vielä sitovia. 
Viralliset arvot sisältävää EU-
tyyppi-hyväksyntää ei vielä ole 
käytettävissä. Poikkeamat 
näiden tietojen ja virallisten 
arvojen välillä ovat mahdollisia. 

Mercedes-Benz EQC 400 
4MATIC mallisto alk. 81 972,53 €  
(sis. alv:n, arvioidun autoveron  
ja toimituskulut 600 €).  
Vapaa autoetu 1 360 €/kk, 
käyttöetu 1 195 €/kk.  
CO₂-päästöt uusi mittaustapa – 
WLTP 0 g/km, virrankulutus  
25–22,3 kWh/100 km 
(yhdistetty). Ajotietokoneen kieli: 
suomi. Kuvan auto lisävarustein.

 
Tyypillistä EQ:ta: 
ainutlaatuinen kontrasti 
pelkistettyjen ja pehmei-
den pintojen, tarkkojen 
reunojen ja geometristen 
muotojen välillä.

EQC
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Varaustilasta riippuen EQC-autoa voidaan ladata jopa 
110 kW:n teholla; lataus kymmenestä 80 prosenttiin 
kestää ennakkoarvioiden mukaan 40 minuuttia. 

EQC:n sisätilaa hallitsee edistyksellisen sähköauton 
estetiikka: laadukkaat materiaalit kuten nahka, puu ja 
modernit alumiinioptiikkaiset somiste-elementit vä-
littävät tuttua arvokkuuden vaikutelmaa, jota täyden-
tävät innovatiivisuutta huokuvat pinnat. Kuljettaja ja 
matkustajat saavat nauttia intuitiivisesti käytettävästä 
MBUX-käyttöliittymästä, jossa on lukuisia EQ-sähkö-
autoihin liittyviä erityisominaisuuksia. Esimerkiksi 
EQ-autoon optimoitu navigointi: laskennan perustana 
on nopein reitti siten, että huomioon otetaan samalla ly-
hyimmät latausajat. Lähellä olevat latauspisteet löytyvät 
todella helposti, ja Mercedes me Charge -sovelluksen (ei 

toistaiseksi saatavilla Suomessa, saatavuudesta tiedo-
tetaan erikseen) ansiosta lukuisten palveluntarjoajien 
latauspisteet löytyvät kätevästi, myös ulkomailla. So-
vellukseen on integroitu maksutoiminto, jolloin myös 
laskutus sujuu vaivattomasti.

Mikä EQC:ssä on vielä erityistä? Varmastikin tuo-
reimman sukupolven ajoavustinjärjestelmät, joissa on 
uusia toimintoja, kuten ennakoiva nopeudensovitus 
jononpäätä lähestyttäessä. EQC yltää huipulle myös 
passiivisen turvallisuuden saralla: akku täyttää mui-
den virtaa johtavien rakenneosien tavoin tiukimmatkin 
turvallisuusvaatimukset, kuten tähtimerkiltä olemme 
tottuneet odottamaan. 

Oletko itse valmiina sähköautoiluun? Pian siihen on 
tarjolla aito Mercedes.

Kaikki tiedot EQC:stä: 
mercedes-benz.fi/eqc

 
Kodin pysäköintipaikalle 
asennetusta 
Mercedes-Benz 
Wallboxista EQC on 
paljon nopeampi 
ladata kuin 
kotitalouspistorasiasta.

 
Monipuolisuus 
vakiona: EQC on 
varustettu sekä 
vaihtovirta- että 
tasavirtalataukseen 
(ks. tiedot muualla 
artikkelissa).

 
Ajan merkki:  
mallimerkintä EQC.

EQC

EQ-strategian lopullinen läpimurto käsillä.
Mercedes-Benz on kehittänyt 
EQ-tuotestrategiaansa vuosi-
en ajan ja kuluvasta vuodesta 
näyttää tulevan sähköavusteisen 
autoilun läpimurtovuosi.

Mercedes-Benz tarjoaa vuoden loppuun 
mennessä sähköavusteisen vaihtoehdon 
lähes kaikkiin mallisarjoihin. Vaihtoehtoi-
na ovat EQ Boost (48 voltin sähköjärjestel-
mällä varustetut kevythybridit), EQ Power 
(plug-in- eli lataushybridit), EQ Power + 
(Mercedes-AMG-mallien Performance-hybri-
diratkaisut) sekä EQ eli täyssähköautojen 
tuoteperhe.

Vaihtoehto jokaiseen tarpeeseen
Kestävän liikkumisen EQ-strategia tarjoaa 
oikean vaihtoehdon kaikkiin tuleviin tarpei-
siin, ja sen sovelluksia on voitu jo nähdä ja 
kokea C-, E- ja S-sarjan malleissa. 

EQ Boost -ratkaisuun on voinut tähän 
saakka tutustua C-sarjan C 200 -mal-
lissa ja pian se löytää paikkansa myös 

muihin moottorikokoihin sekä E-sarjan E 
200 -malliin. 

EQ Power -lataushybridi on siivittänyt 
uusien E-sarjan bensiinimoottorisen E 300e- 
ja dieselmoottorisen E 300de –mallin hui-
keaan kysyntään ja loppukesästä saatavilla 
on sama vaihtoehto myös C-sarjaan sekä 
uuteen GLE 350de -malliin.   

Malleissa hyödynnetään kolmannen su-
kupolven kehittynyttä akustoa, jonka nimel-
liskapasiteetti on 13,5 kWh. Vaikka akuston 
fyysinen koko on säilynyt ennallaan, kapa-
siteetti on noussut peräti 110 % entisestä 
7,1 kWh:sta. Esimerkiksi E 300-mallissa 
plug-in-sähkömoottorin huipputeho on 90 
kW ja liikkeellelähtömomentti 440 Nm. 
Suurin yhteisteho on dieselmoottorin yh-
teydessä 225 kW (306 hv) ja bensiinimoot-
torin yhteydessä 235 kW (320 hv). Vääntö-
momentti on molemmissa vaihtoehdoissa 
rajoitettu sähköisesti 700 newtonmetriin.

Eikä siinä vielä kaikki
Hieman väljähtynyt sanonta on enem-
män kuin paikal laan puhuttaessa 

Mercedes-Benz-malliston syksystä. Syys-
kuussa sekä A- että B-sarjat saavat odotetun 
lisäyksen, kun mallistot täydentyvät A 250e- 
ja B 250e -lataushybridimalleilla. 

Syksyllä ensiesiteltävien uudistuneiden 
GLC ja GLC Coupé -mallien ystävillä tulee 
olemaan valittavana sekä EQ Boost – että 
EQ Power-moottorivaihtoehto. 

Suurimman huomion saavuttanee kui-
tenkin jo nyt ennakkomyynnissä oleva, 
heinäkuussa Suomeen rantautuva täys-
sähköinen EQC, joka kääntää täysin uuden 
lehden Mercedes-Benz-autojen historias-
sa.  EQC 1886 Edition -versio kunnioittaa 
Mercedes-Benzin historiaa tarjoamalla hie-
nointa teknologiaa ja elämää helpottavia 
varusteinnovaatioita – unohtamatta kykyä 
vetää jopa 1800 kilon perävaunua.

Vuoden loppuun mennessä Mercedes- 
Benzillä on tarjottavanaan markkinoiden 
laajin sähköavusteisten autojen mallivalikoi-
ma. Mercedes-Benz-jälleenmyyjäsi avustaa 
mielellään oikean ratkaisun löytämisessä 
juuri sinun liikkumistarpeesi huomioiden.
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Imagine

UUDEN  
AJANJAKSON 
ALKU

EQC on täällä. Mercedeksen 
ensimmäinen täyssähköauto 
täydentää malliston ja näin syntyy 
uusi brändi - Mercedes-Benz EQ. 

Mikä näistä maskeista miellyttää 
eniten sinua?

Mercedes-AMG Mercedes-AMG:n maski uhkuu sporttisuutta ja voimakkuutta - 
puhdasta ylellistä suorituskykyä.

Mercedes-Benz Klassinen jäähdyttimen säleikkö konepellin päälle sijoitetun 
tähden kanssa. Modernia ylellisyyttä johtavalta premium-brändiltä.

Mercedes-Maybach Ylellisimmän brändin jäähdyttimen säleikkö: Maybach 
edustaa tyylikkyyttä ja luksusta. Lyhyesti sanottuna: ultimaattista ylellisyyttä.

Mercedes-Benz EQ Yrityksen uuden sähköisen brändin etuosa. EQ huokuu 
progressiivista ylellisyyttä kaikilla puolillaan.

E-sarja nyt lataushybridinä.
Myös farmarina.
Mercedes-Benz esittelee ainoana premium-luokan merkkinä sekä bensiini- että 
dieselmoottoriin pohjautuvat lataushybridivaihtoehdot. Diesel-versio saatavana myös 
farmarina. E 300 e- ja E 300 de -mallit kulkevat lähes 50 km sähkömoottoriensa avulla. 
Voit siis ajaa kaupungin keskustoissa täysin päästöttömästi sähköllä ja nauttia pitkän 
matkan ajomukavuudesta tarvitsematta miettiä seuraavaa latausta.

Lue lisää: mercedes-benz.fi

Mercedes-Benz E 300 e A Business Edition EQ Power kokonaishinta alk. 59 446,91 €. Vapaa autoetu 1 040 €/kk, käyttöetu 875 €/kk. CO2-päästöt uusi mittaustapa – WLTP 41 g/km, 
EU-keskikulutus 1,8 l/100 km. Mercedes-Benz E 300 de A Business Edition EQ Power kokonaishinta alk. 61 923,39 €. Vapaa autoetu 1 080 €/kk, käyttöetu 915 €/kk. CO2-päästöt uusi 
mittaustapa – WLTP 38 g/km, EU-keskikulutus 1,4 l/100 km. Huolenpitosopimus 3 vuodeksi kiinteällä kk-maksulla alk. 38 €/kk. Hinnat sis. alv:n, arvioidun autoveron ja toimituskulut 600 €. 
Ajotietokoneen kieli: suomi. Kuvan auto lisävarustein.

E-sarja 300 e A EQ Power

alk. 59 447 €
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Valtuutettu valmistajan auditoima Mercedes-Benz-verkosto
ESPOO Myynti/Huolto

Veho Olari
Piispankallio 2, 02200 Espoo
Myynti 010 569 2555
Huolto 010 569 8080

FORSSA Huolto

Varsinais-Suomen Auto-Center Oy
Tiilenlyöjänkatu 7, 30100 Forssa
Huolto 020 781 0770

HELSINKI Myynti/Huolto

Veho Herttoniemi
Mekaanikonkatu 14, 00880 Helsinki
Myynti 010 569 3400
Huolto 010 569 8080

Alppilan Autohuolto, Alppila
Karjalankatu 2, 00520 Helsinki
Huolto 075 326 5510

Alppilan Autohuolto, Pitäjänmäki
Takkatie 7, 00370 Helsinki
Huolto 075 326 5515

HYVINKÄÄ  Myynti/Huolto

LänsiAuto
Helletorpankatu 1, 05830 Hyvinkää
Myynti 010 525 2379
Huolto 010 525 2375

HÄMEENLINNA  Myynti/Huolto

LänsiAuto
Uhrikivenkatu 18, 13130 Hämeenlinna
Myynti 010 525 2310
Huolto 010 525 2331

IISALMI  Myynti/Huolto

Autotalo Hartikainen
Marjahaankierto 11, 74130 Iisalmi
Myynti 0400 330 066
Huolto 0400 330 077

JOENSUU  Myynti/Huolto

Autotalo Hartikainen
Pamilonkatu 31, 80130 Joensuu
Myynti 0400 334 966
Huolto 0400 334 933

JYVÄSKYLÄ  Myynti/Huolto

Käyttöauto
Leipomonkuja 7, 40320 Jyväskylä
Myynti (014) 331 4620
Huolto (014) 331 4640

JÄRVENPÄÄ                Huolto

Mäkelän Kone Oy
Kielokatu 1, 04430 Järvenpää
Huolto (09) 5495 2503

KAJAANI  Myynti/Huolto

Autotalo Hartikainen
Syväojankatu 5, 87700 Kajaani
Myynti 0400 115 111
Huolto 0400 115 113

KEMINMAA  Myynti/Huolto

Niemelän Auto Oy
Teollisuuskylänraitti 10, 
94450 Keminmaa
Myynti (016) 465 4045
Huolto (016) 465 4046

KOKKOLA Myynti/Huolto

Käyttöauto
Mestarintie 6, 67600 Kokkola
Myynti (06) 8239 662
Huolto (06) 823 9611

KOTKA Myynti/Huolto

Auto-Suni
Keltakalliontie 2, 48770 Kotka
Myynti 010 504 3570
Huolto 020 769 4780

KOUVOLA  Myynti/Huolto

Auto-Suni
Alakyläntie 1, 45130 Kouvola
Myynti 010 504 3590
Huolto 020 769 4750

KUOPIO  Myynti/Huolto

Autotalo Hartikainen
Neulalammentie 4, 70780 Kuopio
Myynti 0400 331 155
Huolto 0400 332 255

KUUSAMO  Myynti/Huolto

Koillismaan Auto
Revontulentie 2, 93600 Kuusamo
Myynti 010 763 3822

Auto-Tähti Ky
Revontulentie 2, 93600 Kuusamo
Huolto (08) 853 862

LAHTI Myynti/Huolto

Mega-Auto Oy
Alhonkatu 5, 15610 Lahti
Myynti 020 751 0400
Huolto 020 751 0400

LAITILA Huolto

KK-Autoteam Oy
Kaukolantie 18, 23800 Laitila
Huolto (02) 857 6500

LAPPEENRANTA Myynti/Huolto

Auto-Suni
Harapaisentie 2, 53500 Lappeenranta
Myynti 010 504 3550
Huolto 020 769 4650

LOHJA  Huolto

Tynninharjun Autohuolto Oy
Maksjoentie 12, 08200 Lohja
Huolto (019) 375 7900

MARIEHAMN  Myynti/Huolto

Mariehamns Bilcenter
Uppgårdsvägen 18, 22100 Mariehamn
Myynti (018) 12 551

SOS Service
Uppgårdsvägen 12, 22100 Mariehamn
Huolto (018) 13 055

MIKKELI Myynti/Huolto

Savon Autokeskus
Hietakatu 5, 50100 Mikkeli
Myynti 010 764 1550

Etelä-Savon Auto
Hietakatu 5, 50100 Mikkeli
Huolto 010 764 1520

NÄRPIÖ Huolto

Käyttöauto
Algotsintie 6, 64200 Närpiö
Huolto (06) 3474 110

OULU Myynti/Huolto

Wetteri Oy
Äimäkuja 3, 90400 Oulu
Myynti 020 778 8902
Huolto 020 778 8903

Suomen Autohuolto Oy
Takojantie 1, 90420 Oulu
Huolto 020 712 0225

PORI  Myynti/Huolto

Satakunnan Autotalo
Helmentie 14, 28360 Pori
Myynti ja huolto 029 009 8400

PORVOO  Huolto 
Mega-Auto Oy
Asentajantie 3, 06150 Porvoo
Huolto 020 751 0300

RAUMA Huolto

AutoPalin
Metallitie 2, 26100 Rauma
Huolto (02) 900 98900

ROVANIEMI  Myynti/Huolto

Niemelän Auto Oy
Ulakatu 11, 96300 Rovaniemi
Myynti (016) 465 4043
Huolto (016) 465 4044

SALO  Myynti/Huolto

Astrum Auto
Joensuunkatu 15, 24100 Salo
Myynti (02) 777 3950
Huolto (02) 777 3930

SASTAMALA               Huolto

Kiviniityn Autohuolto Oy
Kivisenojankatu 7, 38200 Sastamala
Huolto 020 743 1062

SAVONLINNA               Huolto

Etelä-Savon Auto
Karjalantie 4, 57200 Savonlinna
Huolto 010 764 1620

SEINÄJOKI  Myynti/Huolto

Käyttöauto
Pohjankaari 2, 60120 Seinäjoki
Myynti (06) 418 5111
Huolto (06) 418 5270

TAMPERE Myynti/Huolto

Veho Tampere
Taninkatu 11, 33400 Tampere
Myynti 010 569 3100
Huolto 010 569 8080

Tampereen Autocenter Oy
Taninkatu 12, 33400 Tampere
Huolto 020 757 1118

RAISIO Myynti/Huolto

Veho Turku
Vesilaitoksentie 1, 21200 Raisio
Myynti 010 569 2880
Huolto 010 569 8080

VAASA  Myynti/Huolto

Käyttöauto
Rantamaantie 35, 65350 Vaasa
Myynti (06) 315 6300
Huolto (06) 315 6301

VANTAA Myynti/Huolto

Veho Airport
Ohtolankatu 10, 01510 Vantaa
Myynti 010 569 3300
Huolto 010 569 8080

VARKAUS Huolto

Autohuolto Gynther Oy
Käpykankaantie 2, 78850 Varkaus
Huolto 044 441 1200Mahdollisen vahingon tai vian yllättäessä normaalien aukioloaikojen ulkopuolella, 

käytössäsi on nro 00800 1 777 7777 tai MB Contact varanumero +358 9 81710 028.

Päivitä Mercedes-Benzisi. 
Asennuta autoosi veloituksetta Mercedes me Adapter ja nauti lukuisista elämää  
helpottavista palveluista matkapuhelimesi avulla. Saat apua mm. parkkiruudun  
etsimisessä, pysyt ajan tasalla autosi ajotietokoneen tiedoista ja saat tietoa ajotavastasi.  
Mercedes me Adapter sopii vuosimallista 2002 alkaen valmistettuihin Mercedes-Benz-autoihin.

Lisää tietoa Mercedes me Adapterista saat: https://adapter.mercedes.me/fi
tai lähimmästä Mercedes-Benz-jälleenmyyjäliikkeestä.
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Tähti ei himmene 
käytettynäkään. 
Daimlerin Mercedes-Benz Certified Takuuvaih-
toautojen konsepti lanseerataan nyt virallisen 
Mercedes-Benz-maahantuojan toimesta Suo-
meen. Konsepti on käytössä jo yli kymmenessä 
Euroopan maassa ja sen käyttö laajenee kuluvan 
vuoden loppuun mennessä kattamaan lähes 20 
maata. Mercedes-Benz Certified tarjoaa käytetys-
tä Mercedes-Benz-henkilöautosta kiinnostuneelle 
asiakkaalle mm. kahden vuoden mittaisen takuun, 
maahantuojan sertifioiman tarkastuksen sekä mah-
dollisuuden huolenpitosopimukseen. Veho-liikkeet 
aloittavat Mercedes-Benz Certified-ohjelman toteut-
tamisen parhaille käytetyille Mercedes-Benz-autoille 
toukokuun alusta.

Mercedes-Benz Certified-takuu voidaan myöntää 
Mercedes-Benz–henkilöautoille, jotka ovat enintään 
kuuden vuoden ikäisiä ja taatun ajohistorian mukai-
sia ajokilometrejä on enintään 120 000 km. 

Vaihtoautoista siis valikoidaan kyseiseen ohjel-
maan ainoastaan parhaat yksilöt, ja tarvittavat tar-
kastuksessa havaitut kohteet kunnostetaan valtuute-
tun Mercedes-Benz-korjaamon toimesta ja käyttäen 
ainoastaan alkuperäisiä Mercedes-Benz-varaosia. 

 Käytettyjen Mercedes-Benz-henkilöautojen ky-
syntä on kasvanut merkittävästi viimeisten vuo-
sien aikana. Kasvu on johtanut autojen Suomeen 

tuomiseen useita eri kanavia pitkin. Tuontiautojen 
joukossa on paljon autoja, joiden tehdastakuu on jo 
päättynyt ja sellaisen auton hankkimiseen koetaan 
usein liittyvän riskejä. Uusi Mercedes-Benz Certi-
fied -konsepti poistaa nämä riskit tarjoamalla jopa 
120 000 km ajettuun autoon 2 vuoden takuun sekä 
mahdollisuuden huolenpitosopimukseen. Maahan-
tuojana näemme valmistajan järjestelmien kautta 
kunkin auton historian, ja voimme siksi myöntää 
niille takuun, kiteyttää Vehon markkinointijohtaja 
Janne Hällfors uuden konseptin sisällöstä.

Ensimmäisen kerran takuuvaihtoautolla on 
mahdollisuus huolenpitosopimukseen
Mercedes-Benz Certified -takuuvaihtoautoon on 
mahdollisuus ensimmäisen kerran Suomessa uu-
den auton tapaan hankkia huolenpitosopimus. 
Huolenpitosopimus kattaa auton määräaikaishuol-
lot aidoilla varaosilla valtuutetussa huoltopisteessä 
suoritettuna sekä ongelmatilanteessa mahdollisuu-
den sijaisautoon. Huolenpitosopimus sisältää myös 
katkeamattoman matkan varmistavan Mobilo-liikku-
vuuspalvelun. Huolenpitosopimuksella asiakas voi 
maksaa korottomasti huollot tasaerissä. Huolenpi-
tosopimuksen kuukausiveloitus määräytyy auton 
mallin ja vuotuisten ajokilometrien mukaan.

Mercedes-Benz
Certified
Takuuvaihtoautot

  Suomessa 
ainutlaatuinen 
vaihtoautoille 
räätälöity 
kokonaisvaltainen 
konsepti  
   Konsepti sisältää 
maahantuojan 
tarkistuksen ja 
kahden vuoden 
takuun 
  Valikoiduille alle 

kuuden vuoden 
ikäisille autoille
  Koskaan 

aikaisemmin 
käytettyihin  
Mercedes-Benz-
autoihin ei ole ollut 
tarjolla yhtä kattavaa 
kokonaisuutta

7678 Mercedes-BenzMercedes

Mercedes-AMG A 35 4MATIC+ A kokonaishinta alk. 60 565,11 € (sis. alv:n, arvioidun autoveron ja toimituskulut 600 €). 
Vapaa autoetu 1 060 €/kk, käyttöetu 895 €/kk. CO2-päästöt uusi mittaustapa – WLTP 180 g/km, EU-keskikulutus 7,9 l/100 km. 
Huolenpitosopimus 3 vuodeksi kiinteällä kk-maksulla alk. 60 €/kk. Ajotietokoneen kieli: suomi. Kuvan auto lisävarustein. 

Uusi Mercedes-AMG A 35 4MATIC.
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United Bankers Oyj •  Aleksanterinkatu 21 A, Helsinki  •  09 2538 0320  •  sijoita@unitedbankers.fi  •  unitedbankers.fi

Vakaata suorituskykyä 
vaihtuviin olosuhteisiin

Jarkko Lehtonen
salkunhoitaja

Lue lisää osoitteessa unitedbankers.fi

Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Sijoituksen arvo voi nousta tai laskea, eikä rahastolle asetettua tavoitetuottoa välttämättä saavuteta. Riskit on esitelty tarkemmin rahas- 
ton avaintietoesitteessä. Rahasto sopii perustason sijoittajalle, jonka sijoitushorisontti on vähintään 5 vuotta. Rahaston riskiluokka on 4, joka tarkoittaa keskimääräistä riskiä. Ennen sijoitus-
päätöksen tekemistä sijoittajan tulee tutustua rahaston avaintietoesitteeseen ja rahastoesitteeseen, jotka ovat saatavilla UB Omaisuudenhoidosta. Rahastoa hallinnoi UB Rahastoyhtiö Oy.

”Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt
sijoittaa liike- ja toimitilakiinteistöihin laajasti koko
Pohjoismaiden alueella. Hyvin hajautetun pohjois-
maisen kiinteistösalkun tavoitteena on tarjota
sijoittajalle vakaata, inflaatiosuojattua tuottoa
erilaisissa taloussuhdanteissa.”




